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Win voor Moederdag
Spaar van 1 april t/m 30 april kassabonnen bij Winkelcentrum Brandevoort
voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de beschikbare envelop en
deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen. Daarmee maakt u kans
op een fantastische cadeaubon, te besteden bij alle winkels in Brandevoort!
Hoofdprijs: 1
2e prijs:
1
3e prijs:
1
4e prijs:
3
5e prijs:
10

cadeaubon
cadeaubon
cadeaubon
cadeaubonnen
cadeaubonnen

t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.

AUTOWASSTRAAT

€ 500,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00

Volautomatische soft touch autowasstraat

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

Deelnemende winkeliers:

Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje
Boutique 4MORE
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s
Freestyle kappers
Hema
Ink United
InShape

Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
TRIA Fietsen
Villa Vesper
Zus

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

PITSTOP SHOP

NIEUW

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

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

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

W W W.WINKELCENTRUMBR ANDEVO ORT.NL

IJ
B
G
N
I
L
E
V
R
E
V
E
D
T
N
I
BEG
?
N
A
A
L
S
E
T
E
O
T
L
A
K
O
O
U
Dan is dit een mooie periode om zelf Uw vlo
er te gaan vervangen

Op alle KLIK PVC en laminaat vloeren nu 25
% korting!
n komt).
w
o
d
k
c
lo
n
e
e
g
r
e
Brabant (mits
l
e
e
h
te voren.
in
n
g
a
n
v
ri
e
n
v
lle
le
e
s
b
n
e
v
Grati
e
g
ak). Dus graa
ra
p
fs
a
p
(o
n
e
p
o
n
e
Alle dag

BEL VANDAAG NOG!
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WOONSPECIALISTBRABANT.NL Bijenkorf 8B, Mierlo

Ook wij nemen de maatregelen
van het RIVM zeer serieus:
• Geen handen schudden.
• Één afspraak tegelijk binnen,
zodat we ruim 1,5 meter
afstand kunnen bewaren.
• Levering tot aan de deur.

de loop weekkrant HELMOND
(Vervolg pag. 1)
Met miljoenen aan steun en
hulp van de overheden.
En de kleine ondernemer?
Die staat als ‘ie geluk heeft
nog overeind, is gewond,
misschien zelfs zwaargewond en is ook geholpen
met wat pleisters, maar had
wellicht verband en een
operatie nodig gehad. Die
moet hopen dat de consument weer bereid is geld uit
te geven, en dan vooral op
de juiste plek. Niet bij AliExpress of Amazon, Bol of
Wehkamp, maar bij ons: de
kleine zelfstandige.
En?
Gaat u dat doen?
Ik wilde u even aan de achterkant laten kijken van
de kleine ondernemer in
de straat, uw straat. Er zitten persoonlijk verhalen en
mensen aan vast. Die ondernemer is ten einde raad
momenteel.
Steunt u ons straks?
Bedankt alvast. s
Angelo
#steundelokaleondernemer

✓STEUN DE
n
LOKALE
ONDERNEMER
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‘Ook wij hebben
liquiditeitsproblemen’

Dit is een artikel van
De weblog van Helmond
Borrelbar De Haven F | Stan Wijnhoven, fotograaf De weblog van Helmond

Helmond
Maurice van Pernis is de uitbater van Borrelbar De Haven. Hij
werkt al ruim 30 jaar in de horeca.
De ‘natte’ horeca heeft zijn voorliefde. Het echtpaar Van Pernis
vindt het heerlijk om zelf achter
de bar te staan en rechtstreeks
contact te hebben met de klanten.
De droom van het stel kwam in
vervulling toen ze 6 jaar geleden
hun eigen kroeg konden beginnen
op de Havenweg. Een bruin café
met een huiselijke sfeer. Zijn klantenkring bestaat uit 40 plussers
maar ook jongvolwassenen. “Hier
kennen we geen rang of stand. Iedereen is van harte welkom!” Die
gastvrijheid wordt geroemd.

Zondag 15 maart zette de horecawereld volledig op zijn kop.
Om 17.30 uur sprak premier Rutte
Nederland toe. Ook de horeca in
Helmond hoorde dat ze een half
uur later gesloten zouden zijn tot
tenminste 6 april. Maurice voelde
die bui al aankomen en had 3
dagen eerder (op donderdag 12
maart) arbeidstijdverkorting aangevraagd voor zijn barbediende
Joeri. Ook diende hij een verzoek
voor Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) in. Afgelopen vrijdag
vroeg hij een versoepeling van de
voorwaarden van zijn lening aan.
De bank ging echter niet akkoord.
Gisteren zakte het echtpaar Van
Pernis de moed helemaal in de
schoenen; de horeca blijft tot 1

juni gesloten. Een uurtje geleden
werd die aanvullende maatregelen nader uitgelegd. “Lees en huiver”. “We hebben al een moeilijke
periode achter de rug. Dit wordt
nu nog erger!” Zo moesten ze investeren in het pand en werd onder andere een nieuwe tap aangelegd met aparte leidingen voor
speciaal bier. De accijnzen op alcohol stegen de laatste jaren flink.
Verder moeten kroegen steeds
meer organiseren om de clientèle
op peil te houden. Zo kan men bij
het borrelcafé voortaan feesten
en partijen houden. “Dat zijn gezellige feesten”, aldus Rob van de
weblog die bij een karaokefeestje
aanwezig was.
Maurice krijgt 90% van de loonkosten vergoed omdat hij op dit
moment 0% omzet draait. De
4000 euro vergoeding voor kleine
ondernemers ter compensatie
van de inkomensderving laat nog
op zich wachten. Het echtpaar
Van Pernis zit in grote liquiditeitsproblemen en dat geldt voor
menig kroegbaas. “We begonnen
Borrelbar De Haven niet om er rijk
van te worden maar om ons hart
te volgen. Je leert echter ook als
ondernemer te denken.”
Maurice en zijn vrouw hebben de
laatste tijd slapeloze nachten. “Als
ik maar wist dat 1 juni de einddatum is, dan had ik iets om naartoe
te werken” De onzekerheid blijft.
Maurice gaat niet bij de pakken
neerzitten, hij is een positivo. “We
gaan met frisse moed gewoon
door en wat er ook gebeurt, ik blijf
in de horeca werken!” s

1000ste klant van Super Sociaal
Helmond
Deze week werd Anne-Marie
uit Helmond verrast toen zij
zich in liet schrijven als klant bij
Super Sociaal. Ze kreeg een bos
bloemen, als duizendste klant
van deze supermarkt voor minima van SMO Helmond e.o.
“Ik was al langer van plan om een
keer te komen, maar ik stel altijd alles uit” vertelt Anne-Marie.
Sinds augustus leeft zij van 30 euro per week. “Ik ging eerst naar de
Voedselbank en naar Hart voor

Minima, maar die zijn gestopt. Ik
vind het niet erg dat ik in deze supermarkt moet betalen voor mijn
boodschappen. Als dit er niet zou
zijn zou ik naar een normale supermarkt moeten, maar daar kan
ik lang niet zoveel halen voor het
geld dat ik hier besteed”.
In een jaar tijd is het aantal vaste
klanten van Super Sociaal verviervoudigd. “Natuurlijk hebben
we daar een dubbel gevoel over.
Liever zouden we niet nodig zijn.
Maar nu we er toch zijn, zijn we
heel blij dat we van betekenis
kunnen zijn voor zoveel mensen

met een smalle beurs” vertelt
winkelmanager Joop van Stiphout, zichtbaar trots. “We doen
dit werk met een heleboel vrijwilligers. Ondanks de Corona crisis
waren ook vandaag weer ontzettend veel mensen voor onze
klanten in touw, voor en achter
de schermen.”
Net als andere supermarkten
merkt Super Sociaal dat de drukte sinds de crisis flink is toegenomen. En dan vandaag dus: de
duizendste klant die een pasje
voor de winkel in ontvangst mag
nemen: “Ik ben blij dat ik eindelijk
de stap heb gezet!” s
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

U I T VA A RT S P I E R I N G S
Anne-Marie (L) en Joop van Stiphout (R),
winkelmanager F | SMO Helmond
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Coronavirus in Helmond
De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Het is inmiddels een
wereldwijde crisis, waar ook Helmond de gevolgen van ondervindt. Dit heeft o.a. gevolgen
voor de dienstverlening van gemeente Helmond en de Helmondse ondernemers.

Aangepaste openingstijden Stadswinkel

1,5 meter afstand

De Stadswinkel werkt alleen op afspraak en handelt vanaf woensdag 18 maart alleen de
meest dringende zaken af. De gemeente doet dit om de besmetting met het coronavirus
in te perken. Wel kan het zo zijn dat het iets langer duurt voordat u iemand aan de balie of
telefoon krijgt, omdat medewerkers in kleinere teams en, waar mogelijk, thuiswerken.
De openingstijden van de Stadswinkel zijn daarom t/m in elk geval 6 april aangepast.
De Stadswinkel is vooralsnog van maandag t/m vrijdag open van 9 uur tot 12 uur.
Dit betekent dat u daarom altijd telefonisch een afspraak moet maken. Uitsluitend voor:
aangifte geboorte, aangifte overlijden, spoedaanvraag paspoort/identiteitskaart
(alleen als u vóór 15 april op reis gaat) en aanvraag rijbewijs (korter dan 1 maand geldig).
Vragen of een afspraak maken bij de Stadswinkel? Neem telefonisch contact op
Voor het maken van een afspraak of bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente
via tel. 14 0492 (6 cijfers). Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?
Stel uw bezoek dan in ieder geval uit.
Digitaal aanvragen
U kunt overigens in veel gevallen zaken digitaal regelen. De gemeente adviseert u
daarom om, wat online kan, online te doen. Bijvoorbeeld: aangifte vermissing document,
verhuizingen, afschrift Burgerlijke Stand, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en een
VOG rechtstreeks bij dienst Justis.

Aangepaste openingstijden Zorg & Ondersteuning

Houd 1,5 meter afstand om
coronabesmetting te voorkomen.
De norm van 1,5 meter geldt altijd.
Ondernemersloket en steunmaatregelen voor
ondernemers
Bent u als ondernemer getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw
vragen? Sinds donderdag 19 maart is er een lokaal ondernemersloket.
U kunt met uw vragen terecht bij de accountmanagers Economie van gemeente Helmond
door telefonisch contact op te nemen via 14 0492 of mail naar
accountmanagement@helmond.nl.

Ook de openingstijden van de balie Zorg & ondersteuning (Zandstraat 94) zijn vanaf vrijdag
20 maart t/m 6 april gewijzigd. De balie is gedurende deze periode van maandag t/m
Zij ondersteunen u bij vragen over de gevolgen voor uw onderneming en over de
vrijdag van 9 uur tot 12 uur geopend.
maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen.
Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen
die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Eén van de lokale
maatregelen: uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers.
Ga naar www.helmond.nl/coronavirus voor een overzicht van de lokale en landelijke
Het kabinet heeft op maandag 23 maart besloten dat alle evenementen en bijeenkomsten steunmaatregelen.

Geannuleerde evenementen en bijeenkomsten

met meerdere personen (3 of meer) tot 1 juni verboden zijn. Dit houdt in dat tot 1 juni alle
evenementen in Helmond afgelast zijn. Het gaat om de volgende evenementen:
Publieke evenementen
• OV-opstapdag (donderdag 26 maart)
• Wijkspreekuren (12, 16, 19, 26 maart en 2 april)
• Voorjaarskermis (vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april)
• Lichtjesparade in Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart)
• Lintjesregen (24 april): Informatie over eventuele verplaatsing of een andere opzet volgt.
• Koningsdag (27 april): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.
• Ontvangst (oud) gedecoreerden (27 april): Dit evenement komt helaas definitief te
vervallen.
• Dodenherdenking (4 mei): Informatie over een andere manier van herdenken volgt.
• Bevrijdingslunch (5 mei): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.
Raadszaken
• Podiumbijeenkomst coffeeshops (dinsdagavond 24 maart)
• Opiniecommissies (dinsdag 31 maart)
• Adviescommissies (7 april)

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

Op de hoogte blijven?
Kijk voor alle actuele informatie op www.helmond.nl/coronavirus. Hier vindt u eveneens
informatie over afvalinzameling in Helmond en een overzicht van geannuleerde
evenementen en bijeenkomsten.

Bekendmakingen
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Tamboerijnstraat 108

Projectomschrijving:
vergroten zolder

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4909135

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Raktweg 19 - Berkendonk
23-01-2020 aanvraag ontheffing
OLO 4904775
bestemmingsplan tbv foutdoor festival
Elbeplantsoen 61
07-01-2020 plaatsen dakkapel
OLO 4868653
Aarle-Rixtelseweg 78A
23-12-2019 oprichten woning
OLO 4730431
Houtvonkenstraat
22-10-2019 oprichten 10 woningen
OLO 4704047
2 t/m 20 even
(voorstadhalte)
Hoofdstraat
22-10-2019 oprichten 40 appartementen
OLO 4704331
171 t/m 249 oneven
(voorstadhalte)
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Rootakkers 14
Azalealaan 64

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
14-03-2020 vergroten woning met garage
OLO 4926561
12-03-2020 wijzigen reclame en plaatsen
OLO 5020751
winkelwagenopvang en pick up point
Beemdweg 37
13-03-2020 plaatsen overkapping voordeur
OLO 5021027
Omgeving Damhertlaan12-03-2020 oprichten woning
OLO 5016099
Dapperslaer sectie X 1815
Hoek Houtsestraat17-03-2020 plaatsen van een kokowall
OLO 5028141
Kromme Haagdijk-Baarstraat
geluidsscherm
kadastraal T 7883
Helmond-West Houtsdonk
13-03-2020 vellen van houtopstanden,
OLO 5013933
verwijderen stobben en kappen 3 lindes
Twentehof 1
17-03-2020 oprichten garage
OLO 5030331
Vuurvlinder 9
18-03-2020 maken uitweg
OLO 5031493
Ganzewinkel 23
18-03-2020 vergroten woning
OLO 5032067
Hazenwinkel (Brandevoort), 18-03-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4754489
sectie U 7668 Kavel HZ 19
Coendersberglaan 17
19-03-2020 gebruik bijgebouw als woning
OLO 5033857
Walenburgweide 2
19-03-2020 oprichten overkapping
OLO 5036029

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Willem Prinzenstraat 190 19-03-2020
Gasthuisstraat 74
19-03-2020
Eikenwal 1
20-03-2020
Rootakkers 14
20-03-2020
Citroenvlinder 2
20-03-2020
Vuurvlinder 9
20-03-2020
Zuid Koninginnewal 11 23-03-2020
tegenover Zuid Koninginnewal 11

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapel zijgevel
OLO 4792113
herbouw woning
OLO 4628445
vergroten woning (voorzijde)
OLO 4975165
vergroten woning met garage
OLO 4926561
maken uitweg
OLO 4991607
maken uitweg
OLO 5031493
kappen 1 boom
OLO 4918029

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Kasteelplein 1 - kasteeltuin 11-03-2020
Frans Joseph van
12-03-2020
Thielpark 7

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Ibiza markt (28 juni 2020)
2020-00446
muzikale afsluiting Lucas Gasseljaar
2020-00445
(7 juni 2020)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Leenders Wheels

Enexis Netbeheer

Locatie
Middendijk 32b (unit 6)

Omschrijving melding
Het oprichten van een bedrijf voor
in- en verkoop en het monteren en
balanceren van banden en velgen
Korendijk ongenummerd
Het oprichten van een
gasdrukregel- en meetstation.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Een parkeerverbod in te stellen op de Wilgehoutstraat tussen de Elzehoutstraat en het
parkeerterrein bij de voetbalclub aan de zijde van de woningen door middel van het plaatsen
van borden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990.
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 één
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 het
bezwaar ook digitaal indienen via www.helmond.nl.
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,
ook 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.
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Heiakker 21

Datum indiening: Projectomschrijving:
17-03-2020 melding gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5030025

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 Noordende 17 (VKB 2004).
• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de Mgr. Nolensstraat 7 (VKB 2006).
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
één 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 ook digitaal een bezwaar indienen via www.helmond.nl.
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,
ook 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. 0492-58 7588.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:
1. Helmond West – Mierloseweg 34 – 46
Op de locatie Mierloseweg 34 - 46 zijn momenteel enkele (verouderde) bedrijfsgebouwen
en enkele woningen aanwezig. Het voornemen is de bestaande bebouwing te slopen en
een nieuw hoogwaardig appartementencomplex te realiseren. Het programma bestaat uit
34 appartementen verdeeld over twee gebouwen.
2. Brandevoort – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé)
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.
3. Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35: Huis voor de Stad
Het plan voorziet in de bouw van een nieuw gemeentekantoor op de locatie Weg op den
Heuvel 35 te Helmond, om zodoende alle gemeentelijke dienstverlening te concentreren
op één locatie. Vooralsnog zal een klein gedeelte van de bestaande bebouwing worden
gerenoveerd en voor het resterende gedeelte zal sprake zijn van nieuwbouw.
4. SBC De Braak-Zwembad.
Het plan voorziet in de bouw van een nieuw zwembad in de 2e fase van het plangebied van
sport- en belevingscampus De Braak in Helmond-Oost, ter vervanging van het bestaande
zwembad “De Wissen”.
U kunt momenteel geen zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid wordt geboden op het
moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage ligt. Dit wordt
bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en op www.helmond.nl. Er kan geen
onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over het
voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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.

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

Burgemeester en Wethouders van 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

26 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.
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Gemeente Helmond
plant nieuw bos aan
bij Berkendonk

Het aanplanten van jonge boompjes
op het perceel bij Recreatieplan
Berkendonk in Helmond
F | Dave van Hout Fotografie

Rijpelberg
Op een voormalig akkerland
bij recreatieplas Berkendonk
groeit een nieuw bos. De gemeente Helmond heeft ruim
8.000 nieuwe boompjes laten
aanplanten. Het nieuwe stuk
bos draagt bij aan de klimaaten duurzaamheidsambities van
de stad. Vandaag, tijdens de Nationale Boomfeestdag, zouden

leerlingen van basisschool De
Rakt samen met de wethouder
de laatste boompjes planten.
Vanwege de maatregelen rond
het coronavirus is dit feestelijke
moment afgelast.

CO2 op en vangen ook fijnstof
op. Het bos helpt zo bij het klimaatneutraal maken van Helmond in 2035. Meer groen in de
stad draagt ook bij aan een klimaatbestendige omgeving.

Wethouder Erik de Vries (stedelijk beheer en natuur): “De Nationale Boomfeestdag is een mooi
moment om extra aandacht te
besteden aan het belang van bomen. Bomen in de groei nemen

Bomen zorgen voor verkoeling
op hete zomerdagen. En die gaan
we vanwege de klimaatverandering steeds meer krijgen. Dat we
het feestelijke moment met de
kinderen moesten afgelasten is

de loop weekkrant HELMOND
natuurlijk heel jammer. Maar
desondanks ben ik blij met dit
nieuwe bos.”
Biodiversiteit
Het perceel is gevarieerd aangeplant met zo’n 15 verschillende inheemse boomsoorten
zoals o.a. zachte berk, zomereik,
boomhazelaar, veldesdoorn en
gewone beuk. Er staan bloeiende
en vruchtdragende soorten die
waardevol zijn voor insecten,
vogels en kleine zoogdieren. Het
bos draagt daarmee ook bij aan
de biodiversiteit.
Langs de Wolfsputterbaan, aan
de westzijde van het perceel,
wordt een gevarieerde bosrand
ontwikkeld. Deze is golvend
aangelegd, wat zorgt voor een
natuurlijke uitstraling. In deze
rand zijn struiken zoals hazelaar,
gewone vlier en gelderse roos,
geplant. Deze struiken zijn besen nectar dragend en bieden
daarom voedsel en schuilmogelijkheid aan insecten, vogels en
kleine zoogdieren.
Een deel van de boompjes is geplant namens medewerkers van
gemeente Helmond. In het kerstpakket dat zij afgelopen jaar ontvingen zat een ‘virtueel’ boompje. Medewerkers konden kiezen
uit een fruitboompje voor in de
eigen tuin of het laten planten
van een boompje in het nieuwe
bos. Zo’n 750 medewerkers kozen voor dat laatste. s

Verplaatsing
Kunstlokaal42
Centrum
De 78e editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 13 mei, 21.00 uur. Stadskunstenaar Tahné Kleijn en
Junior stadskunstenaarAnna
Bosker zullen dan te gast zijn.
In verband met alle maatregelen die getroffen worden
om het Coronavirus in te
dammen is besloten om de
komende editie van Kunstlokaal42, die stond gepland
voor woensdag 18 maart
aanstaande, te verplaatsen
naar woensdag 13 mei.
Noteer deze datum in uw
agenda. Dit betekent dat
we in mei twee edities van
Kunstlokaal42 zullen hebben. Ook die van de reguliere
derde woensdag (20 mei)
gaat door.
Aangezien we nog niet kunnen overzien hoe lang de
aange-kondigde maatregelen van kracht zijn, kunnen
we nog niets melden over
Kunstlokaal42 gepland voor
15 april. We houden u daaromtrent op de hoogte. s

www.helmondnu.nl
Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Lindsey Otto, leerling van het Roc ter Aa te Helmond,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
Deze maand is de wijk Helmond Noord aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte
samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in Helmond
Noord. Wist u dat er maar liefst 87 bedrijven uit
diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
zorg, onderwijs, detailhandel, commercie en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er zich allemaal in
Helmond Noord bevindt.
Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten,
waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd
op onze facebookpagina.
Volg ons op

www.facebook.com/WMHHelmond
Namens Wijkmanagement Helmond,
Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond
Wijkmanagement Helmond
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:
Dierdonk
Stiphout
Mierlo-Hout
Helmond-Noord
Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost
Oranjebuurt/Warande
Brandevoort
Rijpelberg
Suytkade
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raakt niet alleen de gezondheid
van onze inwoners, maar heeft
ook ingrijpende gevolgen voor
veel ondernemers. Door de tijdelijke sluiting wordt o.a. de horeca
hard getroffen. Het kabinet heeft
gelukkig een stevig maatregelenpakket aangekondigd om de
ondernemers enigszins te ontlasten, maar ook als gemeente
hebben we hierin een rol. Zo is
er een lokaal ondernemersloket
geopend voor alle ondernemers.
Via 140492 of accountmanagement@helmond.nl is deze bereikbaar. Daarnaast is uitstel van
betaling mogelijk wat betreft de
gemeentelijke belastingen. Ook
wordt extra geld uitgetrokken
voor laptops voor kinderen van
minima, zodat zij tijdens de coronacrisis onderwijs op afstand
kunnen volgen. Alle maatregelen
die de gemeente genomen heeft
om inwoners en ondernemers in
onze stad te helpen zijn terug te
vinden op www.helmond.nl/coronavirus.

boodschappen gaan doen voor
de buurman op leeftijd. Dit laat
zien dat we er voor elkaar zijn als
het echt nodig is.

VAN DEN BOGAARD:

stay strong Helmond
Het zijn bizarre en onzekere
tijden. De wereld lijkt even stil
te staan, ook in Helmond. Alle
restaurants en cafés zijn op slot
gegaan, verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoekers, evenementen worden geannuleerd,
scholen sluiten. Veel landelijke
winkelketens sluiten, je mag el-

kaar geen hand of knuffel meer
geven en we moeten 1,5 meter afstand houden. Dit alles vanwege
het coronavirus dat over de wereld voor enorm veel slachtoffers
zorgt. Het houdt iedereen bezig.
Het voelt voor mij heel surrealistisch aan. Ik heb zoiets nog
nooit meegemaakt. Ik weet niet

meer waar ik goed aan doe: mag
ik nog naar mijn ouders of naar
mijn pasgeboren nichtje of moet
ik thuis blijven?
Ondertussen bereiken mij al veel
signalen van de impact die de coronacrisis heeft op de Helmondse samenleving. Het coronavirus
F | Wim van den Broek

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

BADEFHMPOghm

✓STEUN DE LOKALE ONDERNEMER
n

Ondanks alle ellende zie je dat er
ook hele mooie initiatieven naar
boven komen in Helmond. Zo
verzinnen Helmondse winkeliers
en restaurants allerlei manieren om toch nog wat omzet te
draaien, zoals thuisbezorgen of
het opzetten van andere bedrijfsactiviteiten. Een ander mooi
voorbeeld is de waardering die
Helmond Sport-supporters hebben geuit aan het zorgpersoneel
van het Elkerliek. ‘Als één kliek
achter ons Elkerliek’ is de slagzin
op één van de spandoeken. Verder hangt er een spandoek met
de duidelijke boodschap ‘Stay
strong Helmond’ aan de brug
over de Traverse. Ook zie ik om
mij heen dat mensen voor elkaar klaar staan en bijvoorbeeld

F | Perrin Oubrie Fotografie

Helmond
De Halve van Helmond wordt uitgesteld
vanwege het coronavirus. Het nieuwe
Helmondse hardloop- en wandelevenement stond gepland op 19 april. Met de
maatregelen die nu van kracht zijn i.v.m.
het coronavirus acht de organisatie het
niet haalbaar om het evenement op die
datum plaats te laten vinden.
Nieuwe datum nog in afwachting
De nieuwe datum van de Halve van Helmond is ingediend, maar kan nog niet
worden gecommuniceerd, omdat de
gemeente wacht met het geven van een
vergunning totdat de Rijksoverheid weer
evenementen toestaat.
De ambitie blijft groot
“We hebben er met twee verenigingen in
een paar maanden tijd voor gezorgd dat
Helmond er een mooi, nieuw sportevenement bij heeft. Het enthousiasme bij

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Ik ben ervan overtuigd dat we
deze crisis alleen samen kunnen
overwinnen. Ik wens alle Helmonders heel veel sterkte toe.
Let op je gezondheid en op de
mensen om je heen.
Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

Halve van
Helmond
wordt
verplaatst
de vrijwilligers, sponsoren, bedrijven en
deelnemers is groot dus onze ambitie om
een groot sportevenement neer te zetten
en mensen te verbinden in het samen
sporten blijft onverminderd staan”, zegt
Hans Steijaert, voorzitter van de Stichting
Halve van Helmond. “Ik wil ook graag alle
vrijwilligers en sponsoren bedanken voor
hun inzet. De focus ligt nu niet op sporten,
maar op de gezondheid en veiligheid van
onze maatschappij.”
Informatie voor deelnemers
De inschrijving voor de Halve van Helmond wordt niet gesloten. Deelnemers
kunnen hun inschrijvingen laten staan en
worden dan automatisch ingeschreven
voor de nieuwe datum.
Deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven en willen afzien van deelname
krijgen hun geld terug. De organisatie
hoopt natuurlijk dat iedereen op de nieuwe datum aan de start zal verschijnen.
Meer informatie op:
www.halvevanhelmond.nl s
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Ons

vertelt…

F | Marij Scheepens.

Helden zonder cape
We hebben ze allemaal wel in onze
omgeving en/of familie: helden die
op dit moment echt alles doen om
ons leven zo normaal mogelijk te
laten verlopen. Het lijkt weer van
zelfsprekend, maar dat is het dus
niet. Nee, ze staan er voor ons, elke
dag weer. En over wie heb ik het
dan: natuurlijk kan ik niet iedereen benoemen, maar toch waag
ik me aan een paar doelgroepen.
Natuurlijk de mensen in de zorg en

dat is heel breed en ik bedoel ook
dan iedereen. Een diepe buiging en
diep respect voor jullie allemaal.
Maar ook de kinderopvang, de
vuilnisophalers ook vooral al die
vrachtwagen chauffeurs die dag
en nacht rijden op het moment en
vergeet de vakkenvullers niet. Die,
soms met gevaar voor eigen leven,
de vakken gevuld houden in de
winkels. Waar zouden we toch zijn
zonder jullie.
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De winkels die nog open zijn en er
toch elke dag staan allemaal voor
ons. Inmiddels is de hamsterwoede een beetje bedaard (gelukkig)
en zijn er ook levensbehoefte aan
banden gelegd. Zo kwam ik in de
stad bij een drogisterijketen desinfecterende zeep tegen die maar
liefst 15 euro per flesje kostte. Nou
alles wat ik in mijn mandje had
heb ik dus terug gelegd. Ongelooflijk om in deze situatie grof geld te
verdienen.
Daar kan ik dus niet tegen. Zo is
het voor de minima bijna onmogelijk om gezond te blijven. Ook
deze mensen hebben het zwaarder
als normaal, want dit is ook een
kwetsbare groep. En wat word ik
dan blij als ik op facebook voorbij
zie komen dat bakker Morssink
al jaren hun overgebleven brood
doneert aan Stichting Hart voor
Minima. Ook Kota Radja schonk
duizend eieren aan deze stichting,
restaurant de Pastoor doneerde
ook van allerlei lekkers deze week.
De Pathé schonk dozen vol met
chips en zo kwam er nog veel meer
voorbij. Fijn dat iedereen ook aan
hun denkt. Daar wordt ik nou echt
hartstikke blij van.
We moeten hier met zijn alle door
zien te komen en voorlopig duurt
het al tot juni. Samen staan we
sterk Helmonders. Met een glimlach zie ik voorbij komen dat de
supporters van Helmond Sport
een spandoek hebben gehangen
bij het ziekenhuis met de tekst: als
1 kliek achter de zorg en ons Elkerliek. Om de mensen daar te steunen, geweldig!

Daar wordt ik toch wel warm van
en dan hangt er op de haven nog
eentje met de tekst ‘stay strong
Helmond’. Ik vind dit echt machtig
mooi, echt Helmond op zijn best.
Allemaal elkaar helpen. Hier ligt
trouwens unne grote puzzel op de
tafel. Denk dat het veertig jaar geleden is da ik gepuzzeld heb, maar
da leek me nou wel gezellig. Zo
zuuken we allemaal iets om bezig
te zijn en het toch nog een beetje
gezellig te maken. Wat ik ook geweldig vind zijn al die zangers en
muziekgroepen die op de veldjes
en pleintjes muziek gaan maken
voor de ouderen die opgesloten
zitten in de tehuizen. Dat maakt
het allemaal net wat draagzamer.

stunt
actie

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE

ADCOMMUNICATIE
BELLEN!

OOK VOOR
UW RECLAME
VERSPREIDING

Stuur allemaal een kaartje naar iemand die je kent in het verzorgingstehuis of die in quarantaine zit, het
zal hun goed doen. De saamhorigheid van alle Helmonders is het
mooie aan deze situatie. Zo worden
ineens heel veel mensen een held
zonder cape. Heel veel dank aan
alle helden die dag en nacht voor
ons klaarstaan, ook die ik niet heb
benoemd. We zijn kei blij mee jullie.
Dat jullie dat maar weten
Blijf veilig, blijf sterk, blijf zoveel
mogelijk thuis en houd afstand!
Probeer er samen wat van te maken.
Tot volgende week,

0492-845350
info@
adcommunicatie.nl

laat het voorjaar
maar komen!
LAMINAAT

GOED
DRUKWERK
BESTELLEN?

DE GOEDKOOPSTE

van Nederland!

13,

95

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS
Klasse 32, 8 mm dik, 4x
V-groef Clic2go-systeem,
20 jaar garantie, verkrijgbaar
in 7 kleuren.
Normaal € 24,95 nu

√ >200.000 M² OP VOORRAAD

per m² incl. BTW

√ BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND

√ GRATIS RESERVEREN

PVC VISGRAAT

KLIK PVC

PVC TRAPRENOVATIE

HOGE KWALITEIT TOPLAAG

DRAGER RIGID

COMPLETE TRAP 13 TREDEN

Toplaag 0,55 mm. In 6 kleuren.
Normaal € 39,95 nu

Toplaag 0,30 mm, 3,4 mm dik,
in 4 kleuren. Normaal € 37,95 nu

In 10 kleuren, incl. neuslijst en stootborden. Laagste prijs van Nederland!

25,95

per m² incl. BTW

19,95
per m² incl. BTW

395,-

incl. BTW
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VLOER HET ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, WOONBOULEVARD ENGELSEWEG (NAAST JYSK), TEL. 0492-52 52 70 WWW.VLOERHETZELF.NL

GEMERT
DE MORTEL

BEEK EN
DONK
AARLERIXTEL
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NEDERWETTEN

BAKEL
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MILHEEZE

NUENEN
MIERLO

VLIERDEN

DEURNE

OMMEL
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GELDROP
SOMEREN

ASTEN
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HEIDE

HEUSDEN
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LOKALE MEDIA:

waardevol of niet?

De nummer 1
van Brabant in
kunststof kozijnen
Wandeltocht

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

Crisismaatregelen
Helmond
In tijden van een (corona)crisis
is de media belangrijk, vooral de
lokale media. Zo blijft u als inwoner op de hoogte van wat er
allemaal speelt. Maar: wat vindt
de Helmonder van het aanbod
van lokale media?
Hoe volgen zij het nieuws en
hebben zij nog goede ideeen
voor de lokale nieuwsvoorzieningen? Voor Weekkrant de
Loop een goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een onderzoek naar
de mening van de Helmonders.
Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst
wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het
burgerpanel Tip Helmond kreeg
vier vraagstellingen voorgelegd
over dit onderwerp. In dit artikel
delen we graag de resultaten met
u.” In Helmond kunt u gebruik
maken van verschillende lokale
nieuwsbronnen (papier, internet,
tv en radio). Voorbeelden van
kranten zijn Weekkrant de Loop

Helmond (gratis), Weekkrant Traverse (gratis) en het Eindhovense
Dagblad (betaald). Daarnaast zijn
er diverse internetsites zoals Ditisonzewijk (DIOW) en de Weblog
van Helmond. Niet alleen kunt u
het lokale nieuws volgen via de
krant en sites, via Omroep Helmond kunt u ook radio luisteren
en (nieuws)programma bekijken.
Hoe volgt u het lokale nieuws
in de gemeente Helmond?
De meerderheid van de respondenten, 78%, antwoorden dat zijn
het nieuws volgen via regionale
huis-aan-huis kranten. 57% gaat
het internet op en 40% haalt het
nieuws uit landelijke dagbladen.
19% luistert naar de radio en 27%
kijkt naar TV voor het nieuws. 13%
geeft aan dat zij het nieuws anders
volgen. Zij geven hierbij als toelichting de website van het Eindhovens
Dagblad (ED), maar ook diverse

wijkbladen worden genoemd. 1%
geeft aan geen lokaal nieuws te
volgen. Als reden hiervoor wordt
aangegeven dat er geen interesse
is in het lokale nieuws.
Hoe vaak volgt u het
lokale nieuws?
De meerderheid van de respondenten, 73%, volgt dagelijks het
lokale nieuws. Hierbij wordt aangegeven via het ED of via internet en sociale media. 23% volgt
het nieuws wekelijks, 2% eens
per twee weken en 2% maandelijks of minder dan maandelijks.
1% weet het niet. “Ik volg het
nieuws als het ‘toevallig’ langskomt per krantje of via Omroep
Helmond”.
Waar haalt u het lokale
nieuws vandaan?
Op deze vraag waren meerdere
antwoorden mogelijk. De meeste

respondenten geven aan dat het
nieuws wordt gevolgd Op deze
vraag antwoordt 79% dat zij het
nieuws volgen via Weekkrant De
Loop Helmond. 61% volgt het via
Weekkrant Traverse en het Eindhovens Dagblad en 51% volgt het
nieuws via het ED.nl. 34% geeft
aan het nieuws te volgen via DIOW en 30% volgt het via sociale
media kanalen. 23% raadpleegt
de Weblog van Helmond, 13%
kijkt regelmatig op In De Buurt
Helmond en 9% surft naar www.
helmondnu.nl. 9% geeft aan dat
ze het nieuws anders volgen. Een
aantal respondenten geeft aan
dat ze dit doen via de lokale wijkbladen, Omroep Brabant of het
Weekblad voor Deurne.
Hoe denkt u over het aanbod
aan lokaal nieuws in de
gemeente Helmond?
Dat het aanbod (zeer) voldoende
is, vindt 72% van de respondenten. “Er is genoeg aanbod, maar
het nieuws mag in veel gevallen
wel wat positiever”, vindt één van
de respondenten.
(Lees verder op pag. 11)

11

15

De nummer 1
van Brabant in
kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
De
nummer
1
De
nummer
•
Eindhoven
van Brabant in

1
van
Brabant
in
De
nummer
1
kunststof
kozijnen
kunststof
KijkBrabant
voor onze openingstijden
van
in kozij
en speciale acties op:
kunststof
kozijnen
De
nummer
1
www.kozion.nl
• •‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbos
van
Brabant in
•Breda
Breda
kunststof
kozijnen
••‘s-Hertogenbosch

•Udenhout
Udenhout
••Breda
•Eindhoven
Eindhoven
••‘s-Hertogenbosch
Udenhout
• Nuenen
Breda
Eindhoven
voor
onze openingstijd
• Udenhout
KijkKijk
voor onze
openingstijden
en
speciale
en speciale acties op: acties op:
Kijk voor onze openingstijden
• Eindhoven
en speciale
acties op:
www.kozion.nl
www.kozion.nl
www.kozion.nl

Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl

Kijk voor onze openingstijden

week nummer 13 vrijdag 27 maart 2020

de loop weekkrant HELMOND

Het zijn roerige tijden.
Ook voor winkeliers en hun medewerkers van Drive-In Boulevard
Engelseweg te Helmond.
Wat vandaag nog normaal is, kan morgen totaal anders zijn.
Tot nu toe zijn, op een enkele (noodgedwongen) uitzondering na,
nog alle winkels en bedrijven geopend. Dit kan op elk moment door de
overheid met nieuwe maatregelen veranderen.
Wij vragen dan ook aan iedereen om onze mensen te respecteren.
Zij staan nog steeds klaar om u van dienst te zijn.
Natuurlijk wel met gepaste afstand.

Shopping.
HELMOND

www.engelseweg.nl

Gratis parkeren

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 13 GP
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14e editie
Adventure Store
Wandeltocht
gaat toch door
Helmond
Beste mensen wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje, het
coronavirus heeft ons goed te
pakken, zowel sociaal, ﬁnancieel en ook op sportief gebied.
Gelukkig zijn wij mensen heel
goed in staat om in deze moeilijke omstandigheden ons goed
aan te passen aan het geen er
om ons heen gebeurd.
Als wij niet naar een restaurant
kunnen gaan, gaan wij thuis
lekker barbecueën, als de sportschool dicht is, gaan wij thuis
met gewichtjes en yoga oefeningen aan de slag. En als wij
ons opgesloten voelen, gaan wij
buiten lekker aan de wandel of
gaan hardlopen. Heel veel evenementen zijn helaas afgelast
voor 2020. Maar onze gezondheid staat voorop.
Goed nieuws
Voor wat betreft de 14e editie van
de Adventure Store wandeltocht
kunnen wij u meedelen dat wij
deze in overleg met de Stichting
Wandelorganisatie Peelland van
Jan Vogelsangs gaan verplaatsen
van zondag 5 april naar zondag
27 september 2020! Ook onze
wandelkennisavond zullen wij
verplaatsen naar woensdag 23
september 2020. Hier kunt u zich
nu al gratis aanmelden via ons
emailadres ; info@adventurestore.nl met vermelding van het
aantal personen. Vol is vol. Voor
meer informatie of updates kunt
u kijken op www.adventurestore.nl
Omdat het wandelweekend van
4 en 5 april geen doorgang kan,
vinden hebben wij besloten om

al onze klanten de gelegenheid
te geven om gebruik te maken
van 15 procent korting op het
gehele wandelassortiment en de
rest van de winkel tot en met 2e
paasdag! Ook zondag 5 april zijn
wij open van 12.00 tot 17.00 uur.
Uiteraard met inachtneming van
de RIVM regels. De koffie staat
klaar.
De wandelroutes zijn weer volledig vernieuwd, waarbij het
stroomgebied van het riviertje de
Goorloop de basis voor alle routes is. Vanaf de 20 kilometer gaan
alle routes dit jaar richting Stiphout met het Molenven en de
Stiphoutse Bossen. Daarna door
het mooie natuurgebied rondom Kasteel Croy en van daaruit
de Goorloop volgend naar het
prachtige Stadspark de Warande
van Helmond. Wederom wordt
daarna weer zoveel mogelijk het
riviertje de Goorloop gevolgd,
om gezamenlijk met alle andere
wandelroutes in het natuurgebied Het Groot Goor terecht te
komen. Ook Lungendonk wordt
door lopers die 15 kilometer of
meer wandelen bezocht, waarbij de terugweg dan gedeeltelijk
langs het mooie, rustige Eindhovens Kanaal gaat.
De winkel van Adventure Store is
tijdens deze dag op 27 september
2020 geopend van 08.00 tot en
met 17.00 uur. Noteer hem alvast
in uw agenda. Er zijn op deze dag
diverse toonaangevende leveranciers uit de wandelsport in de
winkel aanwezig waarbij u rechtstreeks bij deze experts advies en
informatie kunt inwinnen. Ook
dit jaar zullen wij de Tecnica
bootfitting wandelschoenen demonstreren die we met warmte
kunnen aanpassen aan de spe-

Sluiting industrieel atrium
Helmond-West
Het zijn barre tijden en volgens
de specialisten zijn we er nog lang
niet van af. Dat werd nog eens beklemtoond toen de regering in een

aparte uitzending aanvullende beweging beperkende maatregelen
aankondigde. Deze aanvullende
maatregelen betreffen ook Het
Industrieel Atrium.
Was de sluiting van Het Industri-

15% Staat er neutraal in en 10%
vindt het aanbod (zeer) onvoldoende. 3% weet het niet. Het
aanbod aan lokaal nieuws is
divers. Op dit moment zijn er
verschillende lokale nieuwsbronnen die geen (overheids)
subsidie krijgen in Helmond.
Omroep Helmond (OH) en
Dit Is Onze Wijk (DIOW) zijn
de enige partijen die al eerder
een (overheids)subsidie hebben ontvangen en die nu ook
weer een aanvraag hebben ingediend.

F | Jan Vogelsangs

cifieke eigenschappen van uw
voet, dus perfecte pasvorm verzekerd! Ook kunt het nieuwe On
wandel- en running merk testen.
Verder kunnen we de wandelaars
compleet aankleden en voorzien
van de beste producten!
Ook medisch voet specialisten
zijn aanwezig. Podotherapeut
Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heeft u last van uw voeten met (hard)lopen, kom dan
naar deze specialist. Maak ook
kennis met de medische pedicure Deborah van Hoof. Deze biedt
u een breed scala van gespecialiseerde voetbehandelingen, zowel op medisch als cosmetisch
gebied.
Volgens de traditie van de laatste
jaren zorgen we voor de juiste
wandelsfeer met een Alpen tintje. Ons personeel verwelkomt
je in een prachtige Alpen outfit,
we hebben passende muziek en
Slijterij ’t Pijpke zorgt voor een
lekker biertje of wijntje na afloop
van het wandelen.
Uiteraard zijn er tijdens het
wandelweekend naast alle informatie, try-outs en medische
adviezen ook vele spectaculaire kortingsacties voor de
wandelaars. Dus ook als je niet
mee wandelt zijn er genoeg redenen om langs te komen en
je te laten verwennen. Tot de
27e september bij Adventure
Store op de Kastanjehoutstraat
3 te Mierlo-Hout (Helmond).
Kijk voor meer informatie op
www.adventurestore.nl

Hoe denkt u over het
verschaffen van subsidies
aan lokale nieuwsbladen?
“Het huidige plan behouden
en subsidie verschaffen aan
enkele nieuwsbronnen”, vindt
30% van de respondenten.
37% vindt dat, wat hen betreft, alle lokale nieuwsbronnen subsidie mogen ontvangen. 15% vindt het niet
nodig dat er subsidie wordt
verschaft. 13% weet het niet.
“Ik heb, buiten het lezen van
een aantal artikelen, geen idee
hoe het gesubsidieerd wordt”,
luidt een van de toelichtingen.
5% heeft zelf een idee over
hoe het kan. Zo vinden enkele
respondenten dat de lokale
kranten moeten worden samengevoegd tot één krant om
zo een sterke titel te krijgen.
Een andere respondent vindt
dat er een lokaal blad aangewezen moet worden en dat
deze financieel moet worden
bijgestaan.’
Zou u bereid zijn om voor het
lokale nieuws te betalen in de
vorm van een abonnement?
Een meerderheid van 66% ziet
dit niet zitten en antwoordt
met ‘nee’. “Ik heb al een abonnement op het ED’, is een veelgenoemd antwoord. 28% zou
wel bereid zijn om te betalen,
afhankelijk van de prijs. “Als
dat gebeurt dan is het risico
enorm dat mensen die zich
toch al bijna niet informeren
en toch al amper lezen nog
minder gaan lezen. Dat kost
de maatschappij vele malen
meer dan investeren in lokale
media”, zegt een respondent.
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Een kleine 3% zou er wél voor
willen betalen. De rest van de
respondenten, 3%, weet het
niet.
Zou u bereid zijn om voor
het lokale nieuws te betalen
in de vorm van gebruik
(per artikel)?
Maar 1% zou hiertoe bereid
zijn. 76% zou dit niet doen en
22% zou het misschien doen.
De overige 2% weet het niet.
Stel: u bent eigenaar van een
lokaal nieuwsblad en u heeft
de opgave om meer inwoners
in Helmond te bereiken met
lokaal nieuws, wat zou u dan
als eerste doen/veranderen?
Op deze vraag zijn tientallen
suggesties gegeven zoals een
bredere focus leggen op digitaal nieuws, actiever omgaan
met sociale media, twee lokale
titels in Helmond samenvoegen tot één titel en samenwerkingen aangaan.
U kunt zich ook aanmelden
voor het burgerpanel!
Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel
TipDeLoop via e-mail enkele
vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil,
in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan
bijdragen dat inwoners van
Helmond hun betrokkenheid
bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten
van deze raadplegingen leest
u doorgaans heel snel, vaak
nog in dezelfde maand, in ons
Weekblad De Loop en op onze website.
Ook u kunt meedoen!
Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem.
Het invullen van een enquête
duurt slechts enkele minuten
en de onderwerpen zijn sterk
afhankelijk van de actualiteit.
U bent en blijft anoniem en
kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent
niets verplicht. U kunt ook zelf
onderwerpen voorstellen voor
de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.
tipdeloophelmond.nl. s

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

eel Atrium vooralsnog gepland
tot 6 april. Nu hebben we besloten om de aanvullende maatregelen en aanbevelingen van 23
maart op te volgen. Vooral de
maatregel dat bijeenkomsten
onder de 100 personen voortaan verboden zijn vinden wij
voor Het Industrieel Atrium van
belang. Niet alleen voor onze
eigen gezondheid, samenkomst

op donderdagen, maar juist ook
voor onze bezoekers, individueel
bezoek en groep sessies van 2,5
uur. De geadviseerde onderlinge
afstand van 1,5 meter is dan niet
werkbaar en daarom is het van
belang dat we onze verantwoordelijkheid in deze nemen. We
hebben besloten om de sluiting
van Het Industrieel Atrium te
verlengen tot 1 juni aanstaande.

Wij hopen dat u en uw naasten
niet getroffen zijn door het coronavirus. Hartelijke groet
info@industrieel-atrium.nl
|www.industrieel-atrium.nl s
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Originele oven in 1976 zonder vergunning gesloopt

D’n Houtse Stinove, wat er van over blijft
ren de voornaamste producten….
Nadat ‘De Nijverheid’ enige jaren
aan de Rotterdamse steenfabriek
‘Esbeek’ verhuurd was geweest,
werd de productie in 1963 gestaakt.
Tot dat moment was de familie
Wout Swiers nog werkzaam op de
oven.

Helmond
De monumentale schoorsteen
blijft, als herinnering aan de
oude steenfabriek.
De rest maakt plaats voor een
nieuw bedrijfspand (Flex Industries) van 2400 vierkante meter,
het perceel van 5000 vierkante
meter wordt opnieuw bebouwd.
In 1976, toen Volvo naar Helmond kwam, werd de Steenoven verkocht aan de gemeente
Helmond. De originele Steenoven waar de stenen werden gebakken (zie foto) werd zonder
vergunning gesloopt, toen kon
dat nog en was toen nog niet
strafbaar (??), tot restaurant. In
2019 werd het restaurant gesloten en stond het pand leeg.
Korte historie
Op 17 januari 1912, startte de firma
Van der Meeren met de exploitatie van een steenfabriek, op een
terrein gelegen tussen de Houtse
Boterstraat en de Stiphoutse Gasthuisstraat. Het pad waaraan de
fabriek gelegen was werd vanaf
toen Steenovenweg genoemd.
Voor de totstandkoming was
grond aangekocht van de landbouwers Franciscus Klaasen en
Gijsbertus Slegers.
De bedrijfsnaam werd later ge-

In 1976 werd de fabriek, die intussen was omgezet in een beleggings- b.v., verkocht aan de gemeente Helmond. Een deel van het
bedrijfsterrein werd bestemd voor
de vestiging van Volvo Cars.

wijzigd in J.H. van Grootel en
Co,
machinale
steenfabriek
De
Nijverheid
Mierlo-Hout.
Het leem als belangrijkste
grondstof, werd in het buitengebied van Stiphout gewonnen en met een treintje naar
de
steenfabriek
vervoerd.
Het afgraven van de leemla-

gen in de Leemskuilen te Stiphout,
was voor menigeen een kostwinning, maar het was zwaar werk.
De arbeiders stonden vaak tot een
diepte van twee meter te ploeteren. Het leem werd handmatig
gewonnen en in de kiepwagentjes gegooid. Door de afgravingen
ontstonden vennen die zich vulden

Pand Zuiddijk
drie maanden gesloten
Helmond
De burgemeester van Helmond heeft
op 17 maart 2020 een bedrijfspand aan
de Zuiddijk voor drie maanden gesloten. In het pand zijn voorwerpen aangetroffen die gebruikt worden voor het
opzetten van een professioneel opgezette hennepkwekerij. Het is de tweede keer dat de burgemeester gebruik
maakt van de bevoegdheid om ook bij
voorbereidende handelingen tot tijdelijke sluiting van een pand over te gaan.
Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.
Aanleiding besluit
De politie heeft een onderzoek ingesteld
bij het pand. Zij trof bij het doorzoeken
van het pand aan de Zuiddijk twee ruimtes aan die voorbereid waren om een hennepkwekerij op te starten, met hiervoor
aangelegde elektra. Daarnaast werden
assimilatielampen, armaturen inclusief
reflectorkappen, transformatoren, schakelborden, koolstoffilters, slakkenhuizen
en hennepresten aangetroffen. Hennep
is als softdrugs aangewezen in lijst II van
de Opiumwet. Voorbereidende handelingen voor de productie van softdrugs
vallen onder de verbodsbepalingen van
artikel 11a van de Opiumwet. De politie
heeft haar bevindingen gerapporteerd
aan de burgemeester van Helmond. Op
basis van deze rapportage heeft de bur-

gemeester de tijdelijke sluiting per brief
aangekondigd bij de eigenaren van het
betreffende pand. De eigenaren hebben een zienswijze ingediend, waarna
de burgemeester een besluit geeft genomen. De sluiting maakt een einde aan
de verboden situatie ter bescherming
van de openbare orde en het woon- en
leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de
‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2019’.
Wat houdt de beleidsregel in
Op grond van artikel 13b Opiumwet
(Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in
of op bij woningen of lokalen en daarbij
behorende erven) verdovende middelen
worden verkocht, afgeleverd, verstrekt
of aanwezig zijn of hiervoor voorbereidende handelingen worden verricht.
Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij
behorende erven mag sluiten en (indien
aanwezig) een exploitatievergunning
mag intrekken.
De beleidsregel is tot stand gekomen
met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in
samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich
in voor een harde aanpak van handel in
verdovende middelen. s

met grondwater. Zowel de vennen
als het terrein van de steenfabriek
waren een eldorado voor de jeugd,
maar geheel ongevaarlijk was het
er niet. Eén van hen verloor ooit
een been, een ander heeft het zelfs
met de dood moeten bekopen.
Productie van metselstenen en in
mindere mate straatklinkers, wa-

Het oude ovengebouw bleef
deels gespaard en werd verkocht aan een restaurateur die
er het eethuis ‘De Briketterie’ in
vestigde. Deze naam werd later gewijzigd in ‘De Steenoven’.
Met de leemkuilen in Stiphout
liep het minder goed af. Nadat de
leemwinning was gestaakt, nam
de natuur ruimschoots bezit van
het gebied.
Er ontstonden weelderige waterpartijen. Vennetjes met rietpluimen
en sierlijke waterplanten, afgewisseld met groene graaslanden.
Maar men meende het natuurgebied als stortplaats te moeten gebruiken.
De poelen werden gedempt en het
gebied werd in snel tempo tot ‘De
Vennen’ ontwikkeld.s

Widemex International B.V. is een dynamische, internationaal opererende onderneming die
zich bezig houdt met het ontwerpen, produceren en verkopen van strijkplankovertrekken
en aanverwante artikelen. Vele internationaal bekende merken en winkelketens behoren tot
onze klantenkring. Kenmerkend voor Widemex zijn de korte, directe communicatielijnen.
Widemex is met circa 130 werknemers, verspreid over meerdere internationale vestigingen
een bedrijf met ambities. Speerpunten zijn kwaliteit en innovatie.

Ter ondersteuning van onze productieafdeling zoeken wij een:

GEMOTIVEERDE MACHINEOPERATOR
(FULLTIME / 37 UUR PER WEEK)

Je werkzaamheden bestaan uit:
• Het instellen en gereed maken van de machine.
• Het inhangen van katoen-, schuim/moltonrollen.
• Kwaliteitscontrole houden en eventueel uitvoeren van correcties.
• Kleine storingen en stagnaties aan de machine verhelpen.
• Pelletiseren en transportbestendig verpakken van gereedgekomen producten.
• Schoonhouden van de werkplek.
• Overige voorkomende werkzaamheden.
Voor deze functie verwachten wij:
• Dat je nauwkeurig en oplettend bent.
• Dat je van aanpakken weet en een hands-on mentaliteit hebt.
• Dat je ervoor zorgt dat er op je gebouwd kan worden
en dat je beschikt over een teammentaliteit.
• Dat je lichamelijk in goede gezondheid verkeert in
verband met de zwaarte van de werkzaamheden.
Naast een afwisselende functie bij een gezonde organisatie bieden wij jou:
• Een baan in dagdienst met uitzicht op een vast dienstverband.
• Goede arbeidsvoorwaarden (marktconform salaris,
premievrije pensioendeelname, reiskostenregeling).
• De kans om te werken in een team met fijne collega’s.
Heb je interesse en wil je graag solliciteren?
Stuur dan je motivatie en CV per e-mail naar:
m.vanbree@widemex.nl t.a.v. Marjo van Bree
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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WANDEL jE fIt
EN GEZOND
DUURZAAMHEID
tRAILRUNNING

Dé outdoor speciaalzaak uit Helmond staat bekend om zijn uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid.
Hier vind je alles op het gebied van wandelen, reizen, backpacken, kamperen, biking en running.
Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

•

ecialist
jouw outdoorsp

Dé outdoor speciaalzaak uit Helmond staat bekend om zijn
uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid.
Hier vind je alles op het gebied van wandelen, reizen,
backpacken, kamperen, biking en running.
Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

HELMOND

Outdoorspecialist.nl
utdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste
lokale outdoorspecialisten en A-merken in de outdoorbranche.
02-03-20 10:01

Outdoorspecialist.nl
utdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste
lokale outdoorspecialisten en A-merken in de outdoorbranche.

5100 ANW Adventure

1
Store Cover.indd

5100 ANW Adventure Store.indd 21

KOM NAAR ADVENTURE STORE VOOR HET JUISTE ADVIES.

METEN IS
WETEN

zig is bij Adventure Store, kijk dan op
www.adventurestore.nl. of bel even
met de winkel. In de winkel hebben wij
een eigen (sport) podoloog in fulltime
dienst en ook onze andere specialisten
weten je alles te vertellen over voeten,
schoenen, looppatronen en alle vetertechnieken.
De laatste jaren is de wetenschap ook
in de wereld van de wandelschoenen
toegetreden.
Met alle knowhow uit de medische wereld over de voeten en beweegpatronen tijdens het wandelen, kunnen we
veel meer mensen helpen aan de juiste
schoenen. Vaak in combinatie met een
corrigerende zool of een specifieke pasvorm van een wandelschoen. Er zijn
vele schoenen met een extra brede of
smalle leest of met extra ruimte voor
een Hallus Falgus.

In de winkel van Adventure Store in
Mierlo-Hout (Helmond) vind je 1500 m2
winkelplezier onder één dak op het gebied van sport & outdoor. Naast de uitgebreide collecties topmerken zijn er
deskundige adviseurs om je te helpen
met de optimale keuze voor jouw wandeluitrusting.

TEST
Maar ook voor het hardlopen, trailrun- GRATIS
ning en overige sport-, outdoor- en kampeerzaken, kun je hier natuurlijk terecht.
Ervaar het gemak van een groot aanbod
topmerken op sport- en outdoorgebied
onder één dak. Je zult versteld staan
van het aanbod! Je kunt gratis parkeren

voor de deur, je krijgt altijd 14 dagen
retourrecht en je profiteert van een
klantenspaarsysteem, waarbij je altijd
minimaal 10% korting ontvangt.
Wij werken samen met bijna alle gerenommeerde podotherapeuten uit de
regio. Onze podotherapeut Emile Itz is
regelmatig in onze winkel aanwezig
van 13.00 tot 16.00 uur voor gratis advies. Wilt u weten wanneer hij aanwe-

AFKOELEN
DANKZIJ DE
ORIGINELE
COBBER
AFKOELSJAAL.
Wij mogen 5 Cobber
afkoelsjalen verloten.
Meedoen en kans maken op
een Originele Cobber?
Stuur ons voor 31 maart een
e-mail met uw naam en
woonplaats met het
onderwerp Cobber
Afkoelsjaal actie.
Winnaars worden op de
hoogte gebracht. Over de
uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

•
•
•
•
•

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige bediening
Vertrouwd adres sinds 1947
Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

Laat je adviseren bij een speciaalzaak
waar naast het ervaringsdeskundige
personeel met kennis van producten en
materialen, ook medisch specialisten
aanwezig zijn met diepgaande kennis op
medisch vlak.

21

20-02-20 12:10

TONKIN
MEN’S
SOFTSHELL
WANDEL
Anti Insect en
4-way stretch
van 70.- nu

49.99
DAYPACK AC LITE 18
Comfort, compact en duurzaam

van 79.99 nu

59.99

Ga voor comfort en functionaliteit. Kom
naar Adventure Store en ervaar de passie voor het wandelen!

AGENDA

5 april 2020 KOOPZONDAG

De winkel is geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

13 april 2020 PASEN

Bezoek onze grandioze Paasshow op 2e Paasdag.
De winkel is geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

TOT EN MET 13 april 2020 2e PAASDAG

OP GEHEEL ASSORTIMENT

15% KORTING

*

4 PAAR
SOKKEN
VOOR DE
PRIJS VAN 3
LOWA SIRKOS
GTX DAMES EN HEREN

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 13 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

139.99

nu met gratis
Lowa wandelsok t.w.v. 19.99
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Staatsbosbeheer
plant 100.000 bomen
KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
F | Staatsbosbeheer.

COLOFON
Deze bijlage is een uitgave van
Adcommunicatie Helmond en verschijnt 11x per jaar in een oplage van
bijna 100.000 ex.
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond

Advertenties
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon (06-30 25 25 12)
Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 28 februari
Beelden
o.a. Shutterstock
Opmaak
KlaasenVandeursen
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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ZONNIGE PERZIK

Jouw Forever
Business Owner:

Voor meer
informatie bel
ALOË VERA
ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Lenie
Klaasen
06-52716622
THE ALOE VERA COMPANY

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken
FRISSE CRANBERRY EN APPEL
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry
en zonder
Een ideale
appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.
FOREVERconserveermiddelen.
ALOE VERA GEL
FRISSE CRANBERRY ENen
APPEL
aanvulling op een gezond voedingspatroon!
ZONNIGE PERZIK
• Pure aloë vera gel
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik
• Rijk aan vitamine C
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe
• Zonder conserveermiddelen
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het
• Glutenvrij
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C.
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
THE ALOE VERA COMPANY
• Heerlijk fris
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en
FOREVER ALOE VERA GEL
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat,
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel
het complete productieproces: From plant, to product,
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is
to you!
niet voor niets het eerste product dat een certificaat
ontving van het International Aloe Science Council
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en
BUSINESS
OWNER
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld.

Regio
Staatsbosbeheer heeft dit jaar in regio
Eindhoven ruim 100.000 bomen aangeplant. Er zijn meer dan 30 verschillende soorten geplant in de gebieden die
Staatsbosbeheer beheert zoals het Leenderbos, Strabrechtse Heide, Boswachterij De Kempen en De Pan. Verschillende
soorten bomen zorgen voor een variatie
aan planten en dieren. Het bos is dan ook
beter bestand tegen ziekten en plagen.
Menging van boomsoorten
Het mengen van boomsoorten zorgt ervoor dat het bos klimaatbestendig is. Door
nieuwe bomen te planten tussen bestaande bomen te plant ontstaat er een gevarieerd bos met bomen van verschillende
leeftijden. Het blad dat van deze boom-

soorten valt verbetert de bodem vanwege
het gehalte aan kalk en andere mineralen.
Een gemiddeld bos op de droge zandgronden heeft hier veel behoefte aan. In
gemengd bos komen de boomsoorten na
elkaar in bloei, daarvan profiteren insecten
zoals vlinders en bijen. Sommige bomen
dragen vruchten of noten die weer gegeten worden door vogels en andere dieren.
Zaden vanuit deze aanplant zorgen voor
verdere verspreiding van de verschillende
boomsoorten door de gebieden.
Boombescherming
Om sommige bomen staan boombeschermers tegen wildvraat. De bescherming zorgt ervoor dat de boompjes niet
door het wild zoals reeën worden opgegeten. De boombeschermers blijven ongeveer 5 tot 6 jaar staan en wordt daarna
verwijderd. s

Bibliotheek Dommeldal
gesloten tot 6 april
Regio
Het kabinet heeft diverse maatregelen
genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarop heeft ook
Bibliotheek Dommeldal besloten om
haar vestigingen en Bibliotheekpunten
te sluiten tot en met 6 april. Daar waar
de vestigingen een buitenbus hebben
blijven deze natuurlijk open zodat boeken en andere materialen ingeleverd
kunnen worden. Is er bij een vestiging
geen buitenbus? Dan kunnen de leden
hun boeken verlengen via de website. In
ieder geval worden boetebedragen 3 weken opgeschort.
Van lokale bieb naar onlinebibliotheek.nl
Je hoeft deze dagen natuurlijk niet zonder
boeken te zitten. Er is ook een grote online collectie beschikbaar. Voor jong en
oud, zelfs voor de allerjongsten. E-Books,
Als lid van de Bibliotheek kun je kiezen
uit 28.000 titels. Om te downloaden op
de I-pad, Smartphone of E-reader. Hou je
pasnummer en wachtwoord bijdehand en
maak meteen een account aan op onlinebibliotheek.nl. Luisterboeken, 3600 stuks:
je installeert eerst de app via de playstores.
Dan registreer je via onlinebibliotheek.nl
en vervolgens kun je lenen en lezen. Honderden hoorcolleges, van Herman Pleij tot
Govert Schilling, over persoonlijke ontwikkeling, geschiedenis, filosofie. Ook te
leen via onlinebibliotheek.nl. In Delpher.nl
vind je miljoenen Nederlandstalige kran-

tenpagina’s, tijdschriften, radiobulletins en
boeken uit de 17e tot en met de 20e eeuw.
Dus duik in je geschiedenis! Taalcursussen
vind je ook bij de online bibliotheek. Een
fijne bezigheid als je lang thuis moet zitten.
Tips voor je kinderen
Online prentenboeken voor je kleintjes vind je op Bereslim.nl; Ook voor
de kinderen zijn er E-books en luisterboeken, via onlinebibliotheek.nl; Voorlezen doen we op devoorleeshoek.nl;
Misschien wil je op een speelse manier
de leesvaardigheid van je kind wat bijspijkeren? Kijk dan eens op: yoleo.nl
Via de website van Bibliotheek Dommeldal houden we je op de hoogte met nieuws
en tips. s

F | Bibliotheek Dommeldal
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Crisismaatregelen Helmond:
start crisisloket en uitstel
voor gemeentelijke belastingen
Helmond
Het coronavirus raakt niet alleen de gezondheid en welzijn
van burgers. De door het kabinet ingestelde maatregelen om
het virus te bestrijden hebben
ook ingrijpende gevolgen voor
vele ondernemers. Vanwege de
grote economische impact start
de gemeente Helmond per 19
maart een ondernemersloket.
Alle ondernemers uit Helmond
kunnen hier terecht met hun
aan de coronacrisis gerelateerde vragen. Daarnaast toont de
gemeente coulance in de termijnen voor het betalen van de
gemeentelijke belastingen.
Het sluiten van alle horecagelegenheden. Het wegvallen van
werk voor grote en kleine ondernemers. Geen evenementen
voor een langere periode. En het
verdwijnen van opdrachten voor
ZZP‘ers. Stuk voor stuk gevolgen
van de coronacrisis.
De gemeente Helmond en diverse belangenverenigingen zien
in dat de nog lopende crisis grote
effecten gaat hebben op de economie, ook in onze stad. Vanwege het belang van goede informatievoorziening en krachtige
ondersteuning wordt daarom
vanaf donderdag 19 maart een
ondernemersloket geopend voor
alle ondernemers. Via accountmanagement@helmond.nl of
via het centrale nummer 140492
is het loket bereikbaar. Desgewenst kunnen de accountmanagers ook rechtsreeks benaderd
worden.
Ondernemersloket
Alle Helmondse ondernemers
kunnen bij dit ondernemersloket terecht met vragen. Er wordt
ondersteund bij vragen over de
gevolgen voor de onderneming
en over de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers
te helpen. Indien nodig wordt er
een bezoek gebracht aan het bedrijf (met in achtneming van de
RIVM richtlijnen) en worden vragen persoonlijk afgehandeld. Zo
wordt er gewezen op alle landelijke maatregelen en mogelijkheden, en hoe deze te vinden. Ook
worden er sinds vorige week
extra gesprekken met alle ondernemerscollectieven gevoerd om
de continue wijzigende situatie
te monitoren en ondernemers
waar mogelijk te ondersteunen.
Wethouder Serge van de Brug

(Economie) vindt het loket een
belangrijke en eigenlijk onontkoombare maatregel. “De effecten van deze crisis komen hard
aan. Als gemeente staan we zij
aan zij met de ondernemers in
Helmond, zij vormen de economische basis van de stad. Waar
dat binnen onze mogelijkheden
ligt willen we er alles aan doen
deze mensen te helpen om zo
goed mogelijk door deze enorm
moeilijke periode heen te komen.”
Lokale lasten
Om de ondernemers tegemoet
te komen is er een aantal lokale
maatregelen genomen die de
ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten.
• Voor de gemeentelijke
heffingen is uitstel van betaling
mogelijk gemaakt.
• Er worden geen (dwang)
invorderingsmaatregelen zoals
aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als een
ondernemer dan niet aan de
betalingstermijn kan voldoen,
heeft dat dus geen consequenties. Dit geldt voor alle reeds
verstuurde aanslagen van
gemeentelijke belasting: OZB,
rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling,
marktgelden, toeristen-,
precario- en reclamebelasting.
• Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die
gepland waren voor juni
worden in ieder geval
uitgesteld tot na de zomer.
• Bij een verplaatsing van een
reeds vergund evenement
waarvoor een nieuwe datum
wordt gevonden brengt de
gemeente geen dubbele
legeskosten in rekening.
• Reeds betaalde leges voor
evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden,
worden terugbetaald aan
de organisatie.
Van de Brug: “We zien dat het in
gevaar komen van de liquiditeit
op dit moment het belangrijkste

probleem voor ondernemers is.
Met deze concrete maatregelen
doen we als gemeente dat wat
we op dit moment kunnen doen
om de komende periode iets
draaglijker te maken. De zorgen
over het nu persé moeten betalen van belastingen nemen we zo
weg.”
Samenwerkingen
De accountmanagers van het
Ondernemersloket staan ook in
nauwe verbinding met Centrummanagent, Wijkmanagement,
Stichting
Bedrijventerreinen
Helmond, horecaverenigingen
en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo adequaat mogelijk informatie en
ondersteuning te bieden aan alle
ondernemers in de stad. Samen
met hen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden
en mogelijk aanvullende acties
uitgewerkt als de situatie daar
om vraagt.
Wethouder Erik de Vries (centrum
en horeca): “Sinds het uitbreken
van de crisis heb ik dagelijks contact met het Centrummanagement en de horecaondernemers
in het centrum. We houden de
lijntjes kort en stemmen dagelijks
de actualiteiten met elkaar af. Het
ondernemersloket is een volgende stap in de ondersteuning die
we vanuit de gemeente kunnen
bieden om door deze moeilijke
tijd heen te komen.”
De accountmanagers van het
Ondernemersloket staan ook in
nauwe verbinding met Centrummanagent, Wijkmanagement,
Stichting
Bedrijventerreinen
Helmond, horecaverenigingen
en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo adequaat mogelijk informatie en
ondersteuning te bieden aan alle
ondernemers in de stad. Samen
met hen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden
en mogelijk aanvullende acties
uitgewerkt als de situatie daar
om vraagt. s
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Nieuwe algemeen directeur
Jan van Brabant College
Helmond
De Raad van Toezicht van de
Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant is verheugd mee te kunnen delen
dat Geert-jan Nillesen per 1 juli 2020 wordt benoemd tot algemeen directeur van het Jan
van Brabant College. Geertjan Nillesen is op dit moment
vestigingsdirecteur van het
Jan van Brabant College - vestiging Molenstraat. Hij neemt
taken over van Lambèrt van
Genugten, die per 1 juli 2020
met pensioen gaat.
Gegeven de ontwikkelingen
in het voortgezet onderwijs en
de demografische ontwikkeling die ook in Helmond een
krimp laat zien, onderzoekt
het Jan van Brabant College op
dit moment in de regio binnen
het onderwijsnetwerk ORION
diverse mogelijkheden om tot
een intensievere samenwerking te komen. Om die reden
is in de opvolging van het College van Bestuur niet gekozen
voor de benoeming van een
nieuwe bestuurder maar voor
de benoeming van een algemeen directeur.
De Raad van Toezicht verwacht medio april meer informatie te hebben uit het onderzoek naar een eventuele bestuurlijke samenwerking. De
nieuwe algemeen directeur is
vanaf 1 juli verantwoordelijk

Geert-Jan Nillisen
F | Jan van Brabant College

voor alle onderwijs- en personeelszaken voor de drie locaties van het Jan van Brabant
College. Hij vertegenwoordigt
het Jan van Brabant College in
externe contacten. De RvT zal
zich in overleg met de nieuwe
algemeen directeur en het
huidige bestuur beraden over
de invulling van de resterende
bestuurlijke taken na 1 juli.
De heer Nillesen is 44 jaar
en is woonachtig in Waalre.
Hij heeft ruim 20 jaar onderwijservaring en is, voordat
hij naar het Jan van Brabant
College kwam, afdelingsleider geweest bij het openbare
Stedelijk College Eindhoven.
Daarnaast speelt hij een actieve rol in het samenwerkingsverband Brainport Scholen en
het landelijk Netwerk tweetalig onderwijs (tto). s

STEUN DE LOkALE
ONDERNEMER
geef de hellemondgift
waardebon cadeau!

inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers.
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

✓STEUN DE LOKALE ONDERNEMER BADEFHMPOghm
n
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OUTDOOR
I S

A N

ADVENTURE
14e WANDELTOCHT
VERZET NAAR 27 SEPTEMBER 2020
WANDELKENNISAVOND
VERZET NAAR 23 SEPTEMBER 2020
VOOR MEER INFO ZIE
WWW.ADVENTURESTORE.NL
WEBORDERS MET 10%
SPAARKORTING
GRATIS VERZENDING VANAF € 50.ZIE ONZE WEBSHOP
WWW.ADVENTURESTORE.NL

CORONA VEILIG WINKELEN
MAATREGELEN GETROFFEN
IN ONZE WINKEL CONFORM RIVM.

2 PAASDAG
e

15%
OP GEHELE
ASSORTIMENT*

PERSOONLIJK SHOPPEN
MOGELIJK.
BEL VOOR AFSPRAAK
BEL 0492-523668.

AKTIES

OP HELE WINKEL 15 % DIRECTE KASSAKORTING.
NIET UIT ETEN, GA THUIS LEKKER BARBECUEËN.
SPORTSCHOOL DICHT, KOM BIJ ONS
FITNESSAPPARATUUR KOPEN.
WEERSTAND :
GA LEKKER WANDELEN.
BEL ONS EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

•
•
•
•
•

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige bediening
Vertrouwd adres sinds 1947
Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 13 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 13 GP

TOT EN MET
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Laat je meevoeren in de wereld van het
landschap door de zestiende-eeuwse
meester Lucas Gassel van Helmond

Ciao!

Ik ben Michelle en onder de naam Taste Guide Naples
(www.tasteguidenaples.com)) organiseer ik kookworkshops en
rondleidingen in het prachtige Napels. Door mijn passie voor koken
en mijn liefde voor Italië ben ik in 2017 naar Napels verhuisd.
Het belangrijkste wat ik hier heb geleerd is het concept van
“quanto basta”, wat vrij vertaald “naar smaak” betekent.
Recepten geven je een richtlijn, maar volg vooral
je intuïtie. Veel kookplezier!

Spaghetti
alle
vongole
Bij een bezoek aan Napels en haar prachtige
omstreken is een bord spaghetti alle vongole een absolute must. De mediterraanse
kokkels hebben een heerlijk ziltige smaak
en komen perfect tot hun recht met een bétje knoflook en witte wijn. Deze variant is
een uitgebreidere versie van de klassieker,
voor de originele versie laat je de bottarga
en tarallo weg. De toevoeging van tomaten
is ook optioneel en hangt van je smaak af.
Ingrediënten voor vier personen:
• ca. 1 kg verse kokkels (of 500 gram
mosselen en 500 gram kokkels)
• olijfolie
• drie tenen knoflook, gepeld en
lichtjes geplet
• 200 gram kerstomaten,
in vieren gesneden
• een bosje verse peterselie, takjes en
blaadjes gescheiden
• 200 milliliter droge witte wijn
• 400 gram spaghetti
• 4 theelepels gemalen bottarga:
een specialiteit uit Sardinië en Sicilië
gemaakt van gepekelde visseneieren
• een tarallo napoletano: een hartig,

Bereiding:
Verhit een paar eetlepels olijfolie in een
grote pan en voeg de geplette knoflook
en de peterselietakjes toe. Roer dit even
door totdat de olie lekker naar knoflook
ruikt. Draai het vuur omhoog en voeg
dan de stukjes tomaat en de kokkels
toe. Doe een deksel op de pan en laat
twee minuten stomen. Voeg dan de wijn
en een deel van de gehakte peterselieblaadjes toe en breng het geheel op
smaak met een beetje zout (de kokkels
zelf zullen ook wat zout loslaten) en
goed wat peper. Roer goed door totdat
de kokkels zijn geopend en het meeste van de witte wijn is verdampt. Draai
het vuur uit en leg de geopende kokkels
opzij in een kom, en gooi eventueel ongeopende kokkels weg (de ongeopende zijn vaak niet goed). Giet dan het
kookvocht door een zeef en vang het
op in een kommetje, hiermee scheid je
eventueel afgebroken stukjes schelp en
de knoflook en peterselietakjes. Breng
een grote pan water aan de kook, voeg
zout toe en kook de spaghetti tot twee
minuten voor de al dente kooktijd die op
de verpakking staat aangegeven, schep
een kopje van het pastawater uit de pan
(dit heb je later nodig voor de saus) en
giet de pasta af. Verhit het kookvocht
van de kokkels met twee eetlepels olijfolie in dezelfde pan waarin je de kokkels
hebt gebakken en voeg de spaghetti
met het kopje pastawater toe. Roer dit
over het hoogste vuur door, het indikkende vocht moet een mooi glanzend
laagje op de spaghetti vormen. Voeg de
kokkels toe en roer nog een minuutje
door om ze op te warmen. Om te serveren strooi je een theelepel bottarga en
wat peterselie over elk bord pasta en tot
slot wat verkruimelde tarallo (of gehakte amandelen).

krokant amandelkoekje uit Napels,
óf 100 gram gezouten,
geroosterde amandelen

Buon appetito!

Lucas Gassel, Vlucht naar Egypte, 1542, olieverf op paneel. Bonnefantenmuseum
Maastricht. Langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit
kunstvoorwerp is na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland gerecupereerd, is onder
beheer van de Nederlandse Staat en is in afwachting van restitutie aan de rechtmatige
eigenaren of hun erfgenamen. F | Peter Cox.

Helmond
De tentoonstelling in Museum Helmond
is tijdelijk niet toegankelijk in verband
met de richtlijnen met betrekking tot het
Coronavirus. We nemen je in dit artikel
graag mee in de wereld van de zestiende-eeuwse meester van het landschap,
Lucas Gassel van Helmond. We doen
dit door middel van een van zijn meest
prachtige werken, met toelichting. Zo
raak je als lezer meer bekend met deze
stadsgenoot die circa 450 jaar geleden
overleed in Brussel. Voor actuele info en
acties, volg ons op Facebook, Instagram
en twitter en bekijk alle informatie over
de meesterlijke wereld van Lucas op lucasgassel.museumhelmond.nl.
De schilderijen, tekeningen en prenten
van Lucas Gassel hangen wereldwijd in
topcollecties van gerenommeerde musea
en particuliere verzamelaars. Van België
tot Spanje en van Mexico tot de Verenigde
Staten. Onlangs heeft Museum Helmond
een werk aangekocht met steun van de
Vereniging van Vrienden van Museum
Helmond. Het schilderij dat we in dit artikel toelichten is in eigendom van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Daarmee
zijn er nu twee echte Gassels bekend in
Nederland.
Maar wie was Lucas Gassel nu eigenlijk?
In de zestiende eeuw is Lucas Gassel (ca
1488-1568/69) een bekend en succesvol
schilder en tekenaar. Kenmerkend voor
zijn werk is een bijbels verhaal in de voorgrond terwijl in de verte zich een wijds en
bergachtig landschap uitstrekt. Door de
tijd heen nemen zijn landschappen steeds
meer ruimte in. Lucas bevolkt ze met boerderijen, dorpjes, kastelen en paleistuinen,
rivieren met scheepvaart, mensen en dieren.
Vlucht naar Egypte
Een van de meest karakteristieke schilderijen van Lucas Gassel is de Vlucht naar
Egypte van 1542. Het laat zien hoe Lucas
verhalen verbeeldt en hoe hij daarbij de
weidsheid van het landschap gebruikt. Op
de voorgrond zien we de hoofdpersonen:
Jozef, Maria en het pasgeboren Christuskind. Elders in het landschap zijn verschillende details afgebeeld die horen bij het
verhaal van de vlucht van de heilige familie
naar Egypte. Ongeveer in het midden van
de compositie bijvoorbeeld in het dorpje,
zien we de kindermoord in Bethlehem.

Koning Herodes’ bevel om, op zoek naar
de pasgeboren nieuwe koning der Joden,
alle jongetjes onder de twee jaar te vermoorden. Het vormde de directe aanleiding voor Jozef en Maria om op de vlucht
te slaan. In de heuvels en in het korenveld
zien we de soldaten van Herodes die de
achtervolging hebben ingezet. Doordat
Lucas in zijn compositie voor-, midden
en achtergrond met elkaar verbindt door
middel van slingerende paden vertelt hij
zijn verhaal en neemt hij tegelijkertijd het
oog van de kijker mee op reis door het
landschap.
Uitzonderlijk goed schilder
De Vlucht naar Egypte is ook een van zijn
beste schilderijen omdat het zijn kwaliteiten als uitzonderlijk goed schilder laat
zien. Lucas, die een voorkeur had voor een
karakteristiek warm, op oker- en bruintonen gebaseerd kleurenpalet, had veel oog
voor detail. Hier is dit te zien in de precieze
weergave van het voorname gebouw links
in de verte, maar bijvoorbeeld ook in de
planten op de voorgrond van het schilderij of de waterbron en het ijsvogeltje in de
rechterbenedenhoek. Daar signeerde en
dateerde de kunstenaar zijn werk (met een
monogram dat bestaat uit zijn initialen,
LG) op een manier waarop het lijkt alsof
deze informatie in de rotsen gehouwen is,
een illusionistisch grapje.
Zijn roots lagen in Helmond
Lucas had zijn roots in Helmond, dat weten we uit de archieven. Echter, over zijn
leven is tot op heden weinig bekend. Zijn
vader is schilder in Helmond en waarschijnlijk vertrekt Lucas kort na het begin
van de zestiende eeuw naar Antwerpen
— toen een belangrijke kunststad in het
zuiden van het Hertogdom Brabant waar
Helmond ook deel van uitmaakte. Later
woont Lucas in Brussel waar hij overlijdt.
Na zijn overlijden wordt hij, als een belangrijke schilder van zijn tijd, vermeld in
vooraanstaande kunsthistorische bronnen.
Binding
Museum Helmond is dan wel tijdelijk gesloten, we houden graag binding met onze
bezoekers. We gaan de komende periode
de bezoeker online meenemen in de wereld van Lucas Gassel. Bijvoorbeeld via een
online rondleiding door de tentoonstelling, of een winactie via facebook. Houd
onze kanalen op social media goed in de
gaten, en surf naar museumhelmond.nl
voor alle praktische informatie. s
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Schoolgebouw aan de Gasthuisstraat F | Jan van Brabant College

Maak er iets
moois van tijdens
deze Paasdagen!

Van Rijsingen

Laptops NXP voor leerlingen
Jan van Brabant College –
Gasthuisstraat
Helmond

Ambachtelijke
Worstenbroodjes

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist
Per zak 5,89

naturel of appel

+1
2
GRATIS

Kiprollade

500 gram - Streekpoelier

2 schalen
voor

4,99

Normaal 5,99

Zalm

op de huid

800 gram - Epic
Normaal 9,79

6,99

Diverse smaken

Bavarois

750 ml - Diepvriesspecialist - van Gils

2,79

Asperges geschild
1 kilogram - Oerlemans
Normaal 9,

99

per stuk 3,79

Voor de leerlingen van de scholen aan de
Molenstraat en de Deltaweg is het niet
nodig, zij hebben allemaal een Chromebook of laptop. Voor de leerlingen van de
vestiging aan de Gasthuisstraat is dat anders. Daar wordt onderwijs gegeven aan
nieuwkomers: leerlingen van 12 tot 18 jaar
die de Nederlandse taal niet of nauwelijks
beheersen. Leerlingen met verschillende
achtergronden en thuissituaties.
Het onderwijssysteem op de Gasthuisstraat is niet ingericht op thuiswerken.
Dus dat betekent in principe geen les nu
de scholen op slot moeten. De toegewijde
docenten zijn echter inventief: via Youtube worden uitlegfilmpjes gedeeld en
livestreams gehouden. Andere leerlingen
krijgen pakketten lesstof thuisgestuurd.
Met deze laptops komt daar voor een
groep leerlingen dus een mooie educa-

7,49
Croissants

“We hebben 27 nog prima werkende
laptops ter beschikking gekregen van
NXP, hebben jullie daar een goede bestemming voor?” Een telefoontje vorige
week van Brainport Development naar
de directie van het Jan van Brabant College. Op het juiste moment: scholen
zaten midden in de omschakeling naar
onderwijs op afstand omdat alle scholen
gesloten zijn vanwege het coronavirus.

tieve mogelijkheid bij. Afdelingsleider (a.i.)
Ruud van Horssen legt uit: “Er is goed gekeken welke leerlingen behoefte hebben
aan een laptop thuis. Leerlingen met een
praktisch vakkenpakket gaan de laptops
vooral gebruiken om te communiceren
met docenten en om hun huiswerk te laten zien. Leerlingen met een theoretisch
vakkenpakket kunnen nu gebruik maken
van de digitale leeromgeving van onze
methodes. De leerlingen zijn gemotiveerd
om Nederlands te leren; ze willen aan het
werk en missen school. Thuis hebben ze
niet allemaal de beschikking over een laptop en we zijn blij dat we deze groep zo
toch onderwijs kunnen bieden”.
Via Brainport Development werd de
match tussen NXP en Jan van Brabant
College – Gasthuisstraat snel gelegd. Lianne van den Wittenboer van Brainport Development: “Deze bijzondere tijd vraagt
om elkaar te helpen en snel te schakelen.
We zijn blij hiermee een stukje te kunnen
bijdragen aan de continuering van het onderwijs in deze coronacrisis. Het belang
van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs staat niet voor niets
centraal in onze Brainportregio.”
De laptops zijn inmiddels voorzien van
de juiste programma’s en ingericht voor
gebruik. Deze week nog kunnen de leerlingen ook thuis aan de slag voor school.
Met dank aan NXP! s

Paastaart roomijs

10 stuks - Diepvriesspecialist

1000 ml - van Gils

Normaal 3,

39

Normaal 8,29

2,49

5,49

Diverse smaken

Soep

900 ml - Van der Ende

Cayas

Normaal vanaf 3,59

Appelstrudel
of vruchtenstrudel

600 gram - Coppenrath & Wiese

2 bakken
voor

Normaal 2,39

5,99
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 25 maart t/m dinsdag 14 april 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
150 Piggypunten

Cayas (2 jaar) kwam mager en hongerig binnen en dan gaan de brokjes erin als koek.
Hij vindt het heerlijk om aandacht te krijgen
en is graag onder de mensen. Hij wordt heel
graag aangehaald en weet ook de weg naar
je schoot goed te vinden. Hij is zo blij dat
hij de hele tijd ligt te rollebollen van plezier.
Geen onzekerheid meer of hij iets te eten en
een goede schuilplek kan vinden. Mandje,
kussentje, voerbakje dat regelmatig gevuld
wordt, vers water, warmte, veiligheid, genegenheid: check! Alles onder controle, en dat

www.dierenambulancehelmond.nl

mag gevierd worden met rollebollen.
Niet alleen mensen worden hartelijk begroet,
ook met speelgoed weet hij raad. Trakteer
hem maar op een hengeltje met wat leuks
eraan, en bij een laserlichtje gaat hij bijna
huppelen en sprongetjes maken van de pret.
Wat een leuk kereltje!
Hij heeft een hartruisje graad 1, op een schaal
die t/m 6 loopt. Geen reden voor ongerustheid. Meestal blijft het hierbij en kunnen ze
zonder er last van te krijgen stokoud worden.

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71
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identiteitskaart (alleen als u vóór
15 april op reis gaat) en aanvraag
rijbewijs (korter dan 1 maand geldig).

Bent u als ondernemer getroffen
door deze crisis en zoekt u naar
antwoorden op uw vragen? Er
is vanaf nu een lokaal ondernemersloket. U kunt met uw vragen terecht bij de accountmanagers Economie van gemeente
Helmond door telefonisch contact op te nemen via 14 0492 of
te mail naar accountmanagement@helmond.nl.

Laatste nieuws:
coronavirus in Helmond
Helmond

F | HelmondvoorElkaar.

Helmondvoorelkaar
veilig platform voor
#Coronahulp
Helmond
De sociale impact van het Coronavirus begint steeds groter
te worden, zeker nu er extra
maatregelen zijn getroffen zoals
het sluiten van scholen. Overal
ontstaan initiatieven om elkaar
te helpen. Dat is mooi, maar
hulpvragers en hulpaanbieders
moeten elkaar wel kunnen vinden. Dit kan vanaf nu via www.
helmondvoorelkaar.nl/coronahulp, een platform waar mensen elkaar veilig kunnen vinden.
Helmondvoorelkaar maakt deel
uit van het landelijke platform:
NLvoorelkaar.
Het virus heeft sociale gevolgen
voor kwetsbare en eenzame Nederlanders; met de nieuwe maatregelen is de verwachting dat
meer mensen in de problemen
komen doordat ze geen boodschappen kunnen doen, geen
eten kunnen bereiden, geen contact meer hebben met de buitenwereld of geen oppas hebben
om mantelzorg te verrichten of
naar hun werk te gaan (zoals in
de zorg).
Hoe vind je elkaar?
Gelukkig zijn er heel veel mensen en organisaties die hun
hulp aanbieden. Dit is natuurlijk

fantastisch maar het probleem
is dat vraag en aanbod elkaar
moeilijk of niet vinden - zeker nu
fysieke ontmoetingen beperkt
zijn. Daarom is er vanuit NLvoorelkaar een nationaal en lokaal online platform voor coronahulp opgezet: www.helmondvoorelkaar.nl/coronahulp, waar
iedereen gratis gebruik van kan
maken, zowel particulieren als
organisaties. Bovendien wordt
ieders privacy beschermd. Het
matchingssysteem stuurt je automatisch een bericht wanneer
er in jouw wijk een nieuwe hulpvraag of -aanbod is. Zo vinden
we elkaar snel en makkelijk. Een
gecentraliseerd overzicht en het
bieden van een veilige manier
van contact leggen, kan nu het
verschil maken!
Sluit je aan en vertel het voort
We roepen iedereen op om zich
aan te sluiten bij dit initiatief en
zich te registreren wanneer hij of
zij een helpende hand kan bieden. Je helpt als organisatie door
de link naar dit platform op je eigen website te zetten of te delen
via mail, whatsapp of social media. Des te meer mensen we met
elkaar kunnen verbinden, des te
beter. Neem met vragen contact
op met het team van Helmondvoorelkaar: info@helmondvoorelkaar, telefoon: 0492 59 89 89. s

De ontwikkelingen rond het
coronavirus volgen elkaar snel
op. Het is inmiddels een wereldwijde crisis, waar ook Helmond
de gevolgen van ondervindt. Dit
heeft o.a. ook gevolgen voor de
dienstverlening van gemeente
Helmond, de Helmondse ondernemers en evenementen &
bijeenkomsten in de stad.
Aangepaste openingstijden
Stadswinkel en Zorg & Ondersteuning
De Stadswinkel werkt alleen
op afspraak en handelt vanaf
woensdag 18 maart alleen de
meest dringende zaken af. De
gemeente doet dit om de besmetting met het coronavirus in
te perken. Wel kan het zo zijn dat
het iets langer duurt voordat u
iemand aan de balie of telefoon
krijgt, omdat medewerkers in
kleinere teams en, waar mogelijk, thuiswerken. De openingstijden van de Stadswinkel zijn
daarom t/m 6 april aangepast.
De Stadswinkel is van maandag
t/m vrijdag open van 9 uur tot 12
uur. Dit betekent dat u daarom
altijd telefonisch een afspraak
moet maken. Uitsluitend voor:
aangifte geboorte, aangifte overlijden, spoedaanvraag paspoort/

Ook de openingstijden van de
balie Zorg & ondersteuning
(Zandstraat 94) zijn vanaf vrijdag
20 maart t/m 6 april gewijzigd.
Deze locatie is gedurende deze
periode van maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 12 uur geopend.
Vragen of een afspraak maken
bij
de
Stadswinkel?
Neem telefonisch contact op
Voor het maken van een afspraak
of bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via
tel. 14 0492 (6 cijfers). Heeft u
klachten zoals neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts? Stel
uw bezoek dan in ieder geval uit.
Digitaal aanvragen
U kunt overigens in veel gevallen
zaken digitaal regelen. De gemeente adviseert u daarom om,
wat online kan, online te doen.
Bijvoorbeeld: aangifte vermissing document, verhuizingen,
afschrift Burgerlijke Stand, uittreksel Basisregistratie Personen
(BRP) en een VOG rechtstreeks
bij dienst Justis.
Ondernemersloket en steunmaatregelen voor ondernemers

Zij ondersteunen u bij vragen
over de gevolgen voor de onderneming en over de maatregelen
die zowel landelijk als lokaal
genomen worden om ondernemers te helpen. Om de ondernemers tegemoet te komen is er
een aantal lokale maatregelen
genomen die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Eén van de lokale
maatregelen: uitstel van betaling
van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Ga naar
www.helmond.nl/coronavirus
voor een overzicht van de lokale
en landelijke steunmaatregelen.
Op de hoogte blijven?
Kijk voor alle actuele informatie
op www.helmond.nl/coronavirus. Hier vindt u eveneens actuele informatie over afvalinzameling in Helmond en een overzicht
van geannuleerde evenementen
en bijeenkomsten. s

Super Sociaal blij
met 186 pakken koffie

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS
GEVRAAGD
0618938912

€50,

00

EXTRA BONUS!

Joop van Stiphout, Jan van der Voort en Frans de Rooij van Lions Club Gewest Helmond en Kitty de Laat
(v.l.n.r.) bij de lading koffie voor Super Sociaal. F | Lions Club Gewest Helmond.

Helmond
Afgelopen december plaatste Lions Club Gewest Helmond in vijf
supermarkten in Stiphout, Someren en Asten een inzamel box
voor DE-waardepunten. In totaal
werden hierin door gulle gevers

meer dan 71.000 punten gedeponeerd. Douwe Egberts stelde
hiervoor 186 pakken koffie ter
beschikking voor de Helmondse
voedselbank Super Sociaal.
Op 17 maart konden de pakken
koffie aan Super Sociaal worden overhandigd. Bedrijfsleider

Joop van Stiphout en directeurbestuurder Kitty de Laat namen
de pakken in ontvangst.
De bedoeling is, dat de actie aan
het eind van dit jaar opnieuw
wordt georganiseerd en dan in
heel Helmond en alle Peelgemeenten wordt uitgezet. s
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Musica in Mysterium
harmonie. Muziek zegt alles.
Muziek geeft kracht. We hebben
veel kracht nodig. Wie weet voor
wie van ons dat in het bijzonder,
nu of binnenkort geldt. We zijn
verspreid, ieder op onszelf aangewezen. Laten we, ieder voor
zich van thuis uit troost verspreiden.

Helmond
In je eentje, maar niet alleen.
Zonder elkaar, toch met elkaar.
Oproep aan alle koren en orkesten en aan alle fanfares, harmonieën, popbandjes. Kortom: aan
allen die samen muziek maken.
De menselijke maat
Het begon met een idee van Jo,
één van de leden van ons Sint
Jozefkoor om toch samen te
zingen, maar dan anders. Hij
stuurde me een e-mail, sprak
daarin over verbonden voelen
en ik wist er niet goed raad mee.
Gaandeweg zag ik verregaande
mogelijkheden in zijn voorstel
om thuis, ieder voor zich, op een
afgesproken tijdstip te gaan zingen. We kunnen elkaar immers
voorlopig niet treffen. Wie had
dit tot voor kort voor mogelijk
gehouden? Het Sint Jozefkoor
uit Helmond bestaat bijna 100
jaar (2022) en in al die jaren heeft
het onafgebroken ’s zondags in
de Sint Jozefkerk haar gezangen
ten gehore mogen brengen. Tot
nu toe. Tot vorige week zondag
om precies te zijn. De keten is gebroken. Dat voelt als een leegte.
En leegte vraagt om invulling. In
deze tijd van grote nood, waarin
we op onszelf worden teruggeworpen, het voelt bijna letterlijk,
ervaren we onze kleinheid. Dat
hoeft niet persé negatief te zijn.
Mensen worden in verstilling
vindingrijk. Er zijn al landelijke
initiatieven ontsproten zoals ’s
avonds laat de zgn. Troost-tv en
de keuze voor speciale nummers
op de radio (Dan denk ik aan Brabant …, You’ll never walk alone…).
Maar juist de kleine initiatieven
van onder af, rechtstreeks uit

Het Sint Jozefkoor beschikt vanaf nu over een actuele website: www.sintjozefkoorhelmond.nl. F | Bert Keet.
het hart, zoals spandoeken die
opgehangen werden, klappen
voor wie de klappen opvangen,
teksten die verspreid worden
via facebook (o.a.: Maar de lente
wist het niet …), die spannen de
kroon en verrijken de maatschappij. De tijd is rijp geworden
voor de menselijke maat. Ieder
die wil, kan iets betekenen voor
de ander en zo het groepsgevoel
versterken.
Verbinding van thuis uit
Het idee van Jo: Als wij, het Sint
Jozefkoor, de komende zondagochtenden, precies op het tijdstip dat we onder normale omstandigheden ons gezang in de
kerk zouden aanheffen, dat thuis
nou eens deden. Zonder elkaar
en toch met elkaar. Om ons ver-

bonden te voelen. Tóch samen
zingen. Hoe klein het idee ook is,
het kan uitgroeien tot iets groots.
Waarom het idee beperken tot
ons koor? We zitten met zovelen,
verstoken van onze muziek, verstoken van elkaar te wachten op
elkaar. Tot we wanneer weer bij
elkaar mogen zijn? Ondertussen
met de bange gedachte spelend
of het ieder van ons wel vergund
zal zijn. Voor sommigen onder
ons komt het heel dichtbij. Niet
langer wachten. Het is tijd voor
verbinding. We hebben in ons
land zoveel koren, orkesten, harmonieën, fanfares, andere muziekensembles, popbandjes. Wat
kunnen we doen? Spreek met elkaar af om bijvoorbeeld aan het
begin van je normale wekelijks
repetitiemoment, nu dus nood-

gedwongen thuis zittend, een
overeengekomen
muziekstuk
voor je te nemen. Vertrouwde
muziek vasthouden, spelen, zingen, misschien alleen maar bekijken, voelen, denken, is al een
begin. Weten dat je koorleden, je
orkestleden, je bandleden dat nu
ook doen, doet je goed.
Weten dat tegelijkertijd een andere stem of partij ergens gevoeld, gespeeld of gezongen
wordt, is ronduit hartverwarmend. Muziek maak je samen.
Deel het met elkaar, zelfs op afstand. In deze tijden dat de muziek zwijgt en we niet bij elkaar
mogen zijn, kunnen we ver uit
elkaar onze stem toch laten horen en ons in gedachten door de
muziek verbonden voelen. Muziek is harmonie, muziek brengt

Vertrouwen
In deze dagen, nemen we misschien wat meer dan normaal
een boek ter hand. Waarom
zou dat ook niet ons zang- of
muziekboek kunnen zijn. Even
doorbladeren, even een melodie
tot je laten komen, even proeven
aan wat pas geleden nog wekelijks klonk. En als we het dan
met twee of meer leden van onze
groep doen, tegelijkertijd, in het
vertrouwen dat er iemand met je
meezingt of meespeelt, dan bied
je troost en je ontvangt troost.
Het is als met die kerkklokken
die deze week over het hele land
klonken. Niemand kan horen of
een kerk verderop, een dorp verder, een stad van je verwijderd de
klokken ook werkelijk klinken. Je
vertrouwt erop. Je weet. Je weet
met welk doel ze luiden en ze raken je diep van binnen.
Sluit aan
Laten we het coronavirus naar
de kroon steken door een virus
van verbondenheid te verspreiden. Opgesloten als we zijn, sluiten we zo bij elkaar aan. Doe het
in je eentje, maar weet dat je het
niet alleen doet. Niemand hoeft
het te weten. Jij weet. En misschien, als je goed luistert, hoor
je velen met jou.
Jos Leenen, dirigent Sint Jozefkoor Helmond. www.sintjozefkoorhelmond.nl s

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

HULDE
AAN ONZE
KANJERS!
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Theaterproject Waskracht
verhuist naar 2021
Helmond
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Familieberichten

Wat wordt Overlijdens
berichten uit
jouw rol? de regio

Reizend theaterproject Waskracht ontkomt niet aan uitstel. Het project wordt
verschoven naar 2021. De beperkende
maatregelen rondom het Coronavirus
maken samenkomen, repeteren, plannen
en spelen tijdelijk onmogelijk.

“We hebben de afgelopen week met het
hele team verschillende scenario’s tegen
het licht gehouden,” zegt initiatiefnemer
Wim Peters. “We wilden Waskracht toch
graag in 2020 door laten gaan, mogelijk in
aangepaste vorm. Maar de aangescherpte
maatregelen en de onzekerheden voor de
komende maanden, maken die scenario’s
niet haalbaar. Vandaar dat we het hele
project overhevelen naar volgend jaar.
Ook omdat we inmiddels met ruim vijftig mensen betrokken zijn bij Waskracht,
in bestuur, organisatie, creatie, spelers,
vrijwilligers, technici, musici, die allemaal
de impact van Corona voelen in werk en
leven. Deze mensen willen we graag voor
Waskracht behouden. Ik ben er trots op
dat iedereen volmondig ja heeft gezegd op

een nieuwe start in 2021.”

Door de verschuiving van Waskracht
heeft ook de organisatie van ‘n Ouwe Sok
besloten de wereldrecordpoging te verzetten naar 2021. Organisator is Waskrachtteamlid en stadskunstenaar Tahné Kleijn:
“Beide projecten versterken elkaar, daarom blijven we graag verbonden. We gaan
de komende weken wel bekijken hoe we
kinderen die onder de armoedegrens leven toch kunnen ondersteunen, ondanks
de Coronacrisis. Dit is immers ons doel
met ‘n Ouwe Sok.” Zowel ‘n Ouwe Sok als
Waskracht zijn gebundeld onder de stichting Cultuur Verbindt Helmond.
Wim Peters: “Ook met Waskracht hebben
we een belangrijk doel voor ogen, namelijk alle wijken en bewoners van Helmond
met elkaar verbinden,
in alle openheid, zonder restricties. Dat zit
er nu niet in. Maar niet
getreurd. Volgend jaar
komen we terug, sterker dan ooit!” s

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

Met treurnis hebben we het bericht ontvangen dat

Wilma Michielsen

na een
eenslopende
slopende
ziekte
afgelopen
woensdagavond
ziekte
vorige
week woensdag
is overleden.
is overleden.
Neem contact op met Cissy van Hoof
Wilma Michielsen was de oprichtster van de
communicatie@waskrachthelmond.nl
Stichting Dierenambulance / Dierenasiel Helmond e.o.
T. 06 31 98 99 29 Zij was een gedreven persoon en stond voor “haar”
www.waskrachthelmond.nl
Dierenambulance.

Houtse Toneelgroep verzet voorstelling
Mierlo-Hout
Wegens het coronavirus is besloten om
de voorstellingen van de Houtse Toneelgroep, die dit weekend plaats hadden
moeten vinden, zijn afgelast i.v.m. De organisatie zoekt naar een nieuwe datum.
Dit jaar viert de Houtse Toneelgroep haar
45-jarig jubileum. Speciaal voor dit saffieren jubileum speelt de toneelgroep op 14 &
15 maart 2020 de spetterende kindervoorstelling Rapunzel en de Olielampgeest
onder leiding van extern regisseur Adrian
Grootenboer. Bijzonder dit jubileumjaar is
dat het moderne sprookje geschreven is
door Janine van Doesselaere, die zelf bij de
toneelgroep speelt. s

Zij streed voor een eigen dierenonderkomen waarbij
ze het dierenwelzijn in de gemeente Helmond maar
ook in de regio, gestalte gaf.
Vele taken heeft Wilma binnen de Dierenambulance
uitgevoerd en zij was trots op de vele vrijwilligers
die haar ondersteunden.
Wij willen haar bedanken voor haar geweldige inzet
en wensen haar naasten veel sterkte met dit verlies.
F | Houtse Toneelgroep

De weekmarkt in Helmond
gaat door in aangepaste vorm
Helmond
De weekmarkt in het centrum van Helmond gaat gewoon door. Er gelden nu
wél extra maatregelen voor de markt.
Non-foodkramen zijn verboden en er
mogen maximaal honderd bezoekers
rondlopen.
Dit hebben de drie veiligheidsregio’s in
Brabant besloten nadat er veel onduidelijkheid was over het doorgaan van
de weekmarkten. De markten voorzien
in primaire levensbehoeften en daarom
zijn alleen voedselkramen voorlopig toe-

gestaan. Om te voorkomen dat iedereen
massaal de markt op duikt, geldt een
tweede maatregel: er is plek voor maximaal honderd bezoekers.
Maatregelen weekmarkten
Al eerder werd besloten om hangtafels te
verbieden; vis en dergelijke kunnen voorlopig alleen afgehaald worden.
Bezoek je toch de markt om je wekelijkse
groenten en fruit in te slaan? Schud dan
geen handen en houd 1,5 meter afstand.
Kraamhouders zijn hier alert op en bij
veel kraampjes zijn speciale vakken gemaakt. s

WWW.HELMONDNU.NL

Moge zij rusten in vrede.

Bestuur en vrijwilligers
Stichting Dierenambulance / Dierenasiel Helmond e.o.

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.
Vrijblijvend
infogesprek over
de mogelijkheden
en kosten.
Wel zo’n gerust
gevoel voor de
achterblijvers...
Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
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DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

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

Beekerheide 28 Beek en Donk

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

N S E I P S N N W I N S T L S
E E U T I

E O E V E R S A E A

G D M B M O O R D E N A A R A
G L I M L A C H O E D D T A H
E A I A A E A O C O I L

I K T

L D S R M K B H M N M B C N S
R E D T R A T E C B I O N A G
E E L E V E N I E S O C R A N

Ontdek de mooiste

houten vloeren
www.vloerenland.com
Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl

V N I A R R E T U O S N H P A
O V E R Z W IJ G E N E G IJ T S
AANBIEDEN | AARDE | ANGSTHAAS | BELBUS | CITAAT | COMBO
DIAMANT | DIMMEN | ECHTER | GASTVRIJ | GLIMLACH | KAREL | KNAAP
MODAAL | MORDENAAR | NARCOSE | NEVEL | NICHT | OEVER
OVERLEGGEN | PROMO | SALOON | SCHAAMTE | SOUTERRAIN | SPIES
STIJGEN | UITKAMMEN | VERZWIJGEN | WENDING | WINST

Winnaar week 11: Ans van Melis. Antwoord: INDERTIJD.
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 1 april
naar: actie@deloop.eu
De winnaar wordt in deze krant
bekend gemaakt.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl

ANGELO
GROND- EN STRAATWERKEN

06-13 51 79 58
Professionele stratenmaker!
Ruim 20 jaar ervaring in wegenbouw
en bij particulieren.
Complete tuinaanleg • Bespreking van wensen op
locatie • Gratis vrijblijvende offerte • Vaste prijs
zonder bijkomenden kosten nadien • Levering
schuttingen • Aanleg vijvers • Machinale bestrating
Stenen leveren • Puinafvoer • Gespecialiseerd in
keramische tegels • Voorgoed van onkruid af
In bezit van graafmachine • Knikmops
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HELMONDloopjes
GEZOCHT

DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze
bon.
Besmetting
voorkomen of
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
afkortingen.
genezen?Geen
Fenegriekzaad?
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
0492-552496
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

Houten vloer
nodig?

week nummer 13 vrijdag 27 maart 2020
HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg
van Tuinen en Terrassen,
sierbestratingen, opritten.
Bezoek onze showtuin/
showroom. Engelseweg 200a
in Helmond,
info@htnvloeren.nl
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand
en Vloertegels te zien in onze
Showroom. Ook voor het
Beekerheide 28
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
laten leggen van uw nieuwe
Beek en Donk
e 6,50
Staantafel € 4,-; | Karaoke
vloer bent u bij ons op het
www.vloerenland.com
€ 25,-; Tel. 0492-510855e 6,50 juiste adres. Geen koude
www.ikgeefeenfeestje.nle 6,50 voetjes meer? Denk aan
e 8,00 vloerverwarming en kies voor
TE HUUR
e 9,50 een compleet pakket tegen
Ontruimen van woningen,
e 11,00 een scherpe prijs! Engelseweg
winkels, kantoren,
e 12,50
Appartement
200a in Helmond info@
zolders, schuren en garages
(bezemschoon). e 14,00 htnvloeren.nl T. 0492 792499
(75 m2), Hoofdstraat
15,50
Ook voor kleine verhuizingeneen
Mierlo-Hout.
Inleveradres:
herstelwerkzaamheden
06-13829017
aan huis en tuin. Bel Twans
Weekkrant De Loop HELMOND
Woningontruiming:
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
06-13208306.
Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
HTN Bad en Sanitair
lamellen, (rol)gordijnen,
Wij verzorgen de complete
jaloeziën, etc. Zeer
aanleg of renovatie van uw
concurrerende prijzen. Gratis
nieuwe badkamer. In onze
meten en prijsopgaaf. Willie’s
showroom is een ruime keus
stoffering, Braaksestraat 10,
aan Sanitair en Vloer en
Helmond, T: (0492) 535901
Wandtegels te zien. Alles tegen
betaalbare prijzen!
hartstichting.nl
Engelseweg 200a in Helmond
www.sanitairhelmond.nl
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
kennismaking
Gezocht:
te huur
vakantie
huisdieren opslagruimte+garagebox
personeel
auto’s en motoren
onroerend goed
woningruil
radio en tv

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
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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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

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

OWNER

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

Weekkrant De Loop HELMOND

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

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

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?

HELMOND

€50, EXTRA BONUS!

weekkrant de loop BEZORGERS GEVRAAGD

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
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WWW.HELMONDNU.NL

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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.
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)
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10 maart
– 7 juni

Ontmoet
de zestiende–
eeuwse meester
in Helmond
M U S E U M H E L M O N D. N L

Maak kennis met Lucas Gassel via zijn
eeuwenoude kunst in deze krant.
De tentoonstelling in Museum Helmond
is tijdelijk niet toegankelijk in verband
met de richtlijnen met betrekking tot
het Coronavirus. Volg ons op Facebook
en bekijk alle info over de meesterlijke
landschapswereld van Lucas op
www.lucasgassel.museumhelmond.nl

