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Ook nu staan wij
voor u klaar

Henk van Rooij in zijn winkel
 F | Christel Sanders

Het coronavirus zorgt voor on-
zekere tijden, vooral voor on-
dernemers. Het is dan ook goed 
om te weten dat veel onderne-
mers niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Zo ook Henk van 
Rooij Fietsen.

Henk van Rooij Fietsen is ‘ge-
woon’ geopend. Alleen de koop-
avond is komen te vervallen. 
Indien gewenst, halen zij nieuwe 
en/ of gerepareerde fietsen op en 
bezorgen wij deze weer netjes bij 
u thuis. Geheel contactloos. De 
winkel is ruim genoeg om vol-

doende afstand te bewaren en 
u als klant kunt nog steeds een 
proefrit maken op een nieuwe 
fiets, want fietsen is gezond, ook 
in deze tijd. Wij werken volgens 
de richtlijnen van het RIVM. De 
webshop is normaal geopend 
en alles wat voor 15.00 besteld 
wordt, wordt zoveel mogelijk op 
dezelfde dag bezorgd.
Henk en zijn team staan voor 
service en kwaliteit in combina-
tie met een concurrerende prijs. 
Zij verkopen alleen topmerken 
zoals Batavus, Bulls, Gazelle, 
Koga, Pegasus, Katarga, Sparta, 
Tern, Urban Arrow, Flyke, Loe-
kie en Puky, spiksplinternieuw 
en tweedehands. In de modern 

uitgeruste werkplaats wordt met 
zorg gewerkt door gediplomeer-
de fietsmonteurs, die stuk voor 
stuk jarenlange ervaring hebben. 
Nieuw in het assortiment van 
Henk van Rooij fietsen zijn de  
(elektrische) Tern vouwfietsen 
en minifietsen, handig voor op 
reis. U kunt gewoon bellen om 
een afspraak te maken voor een 
reparatie. Zij denken graag met 
de klanten mee en nemen hen zo 

veel mogelijk regelzaken uit de 
handen. Zelfs voor het oppom-
pen van een band kunnen onze 
klanten gewoon even binnen 
lopen. We helpen u dan meteen.

Vragen of problemen? 
Wij proberen u zo goed 
mogelijk te helpen.
Mierloseweg 23, 5707 AB Helmond
ww.henkvanrooijfietsen.nl
0492-590933 s

Helmond

Mooi weer om te fietsen!
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VAN VOOR

KLEUR DEZE TEKENING EN GEEF HEM AAN EEN  
KANJER DIE JIJ KENT ALS BLIJK VAN WAARDERING.

ZIJ STAAN OOK VOOR JOU KLAAR!

✃
HELMOND
weekkrant de loop
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Tja, waar schrijf je als politiek 
columnist over als ook ‘de lo-
kale politiek’ stilgelegd is door 
COVID-19? Wat mij betreft is 
dit niet het moment om de be-
sluiten van de Veiligheidsregio 
en het Helmondse college onder 
een politieke loep te leggen. Wat 
ons nu overkomt overstijgt par-
tijpolitiek. 
Ik wil het hebben over de Hel-
monder van het Jaar 2020. Ja, nu 
al. Het is eind maart, maar we 
weten met elkaar dat de genomi-
neerden voor de Helmonder van 
het Jaar eigenlijk nu al bekend 
gemaakt kunnen worden. In dit 
soort tijden staan helden op. 
Mijn voorzetje aan de Rabobank 
en de gemeente voor de eerste 
kandidaat-genomineerden. 

Het Elkerliek ziekenhuis
Als we de strijd tegen COVID-19 
zien als een oorlog, dan vormen 
de mensen in het Elkerliek de 
frontlinie. Voor veel van ons is 
COVID-19 gelukkig een behoor-
lijk onzichtbare vijand, voor de 
strijders in het Elkerliek niet. Zij 
kijken iedere dag in de bek van 
dit verwoestende virus. Zij vech-
ten ertegen, steeds vaker met te 
beperkte middelen. Ik heb heel 
veel bewondering voor hun to-
meloze inzet, met gevaar voor 
eigen gezondheid.  

Gerard Feijen
Gerard Feijen is personal trainer 
en zet zich in via JIBB+. Hij is een 
van de initiators van de beweeg-
tuinen, die in Helmond inmid-

dels een begrip zijn geworden. 
Gerards lessen kunnen vanwege 
COVID-19 nu niet doorgaan, 
maar Gerard is niet voor één gat 
te vangen. Vol positieve energie 
is hij direct begonnen met het 
opnemen van oefeningen voor 
thuis. Zo geeft hij bijvoorbeeld 
prima bicepsoefeningen met be-
hulp van een kratje bier.

De Weblog van Helmond 
Deze nominatie is een beetje 
preken voor eigen parochie, 
want als columnist mag ik ook 
een klein beetje deel uitmaken 
van het team van de Weblog, 
maar iemand moet toch ook 
even de spotlight op hen zetten. 
Met een heel klein team vrijwil-
ligers verzorgen zij dagelijkse 
nieuwsberichten voor, door en 
over Helmond. Dat betekent 
met COVID-19 letterlijk dag en 
nacht werken, want heel veel 
Helmonders hebben behoefte 
om informatie tot zich te ne-
men en er met anderen over te 
kunnen praten. De weblog biedt 
hiervoor een platform. 

Ik ga natuurlijk niet over wie de 
genomineerden voor Helmon-
der van het Jaar worden, maar 

feit is dat iedere Helmonder kan-
didaten mag aandragen. Dus la-
ten we samen nu alvast een mooi 
lijstje maken voor de organisato-
ren. Kom maar door met jullie 
kandidaten!
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verschijnt iedere week in een 
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

PEIJS:
Helmonder van 
het Jaar 2020

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Er komen de afgelopen weken zo-
veel mooie initiatieven langs op de 
social media. Wat ik erg leuk vind, 
is de Berenjacht. Bij men staan ook 
drie beren voor het raam. Ik sta 
op een plattegrondje van de Rij-
pelberg dat er bij ons beren te zien 
zijn. De afgelopen dagen kwamen 
er ouders langs gelopen met kin-
deren om al die beren te bewon-
deren en dan kunnen de kinderen 
een soort berenstempel met hun 
naam, die ze gekleurd hebben, bij 
ons in de brievenbus doen. 

En warempel er liggen echt zo mee 
en dan stempels met de namen van 
de kinderen erop in onze brieven-
bus. Ik kom trouwens alleen maar 
buiten om wat winkels te bezuu-
ken en om met de hondjes te lopen. 
Voorlopig  zijn we gelukkig nog 

gezond op het moment dat ik mijn 
column inlever. Ik wil toch nog een 
leuk initiatief delen met jullie, op 
de facebookgroep van Helmond 
kwam ik iemand tegen die verse 
soep maakt hier in de Rijpelberg. 
Hij verkoopt dat voor de prijs wat 
ik normaal voor een goeie blik be-
taal. Maar het allermooiste is dat 
hij er geen winst op maakt want 
met zijn winst brengt hij grote pan-
nen soep naar plekken waar de 
Helden van Helmond werken.

Deze weldoener is Niels Verlijs-
donk, in het dagelijks leven een 
zelfstandig werkende kok bij Ther-
mae Son die nu dus zonder werk 
zit. Zijn missie: zoveel mogelijk 
mensen blij maken in deze tijd. 
Deze week heb ik weer 6 smaken 
besteld.  Zoals ge op men foto van 

deze week kunt zien kunnen wij 
weer vooruit. Niels heeft al gratis 
grote pannen soep naar de Die-
renambulance gebracht en naar 
de Brandweer, maar ook een fili-
aal van de Jumbo heeft al gesmuld 
van de soep van Niels.

Een afdeling van het Rijtven en 
KSW Brandevoort zijn van soep 
voorzien en nog veel meer plek-
ken waar helden werken. Je kan 
ook tegen een kleine vergoeding 
de soep laten bezorgen of zelf op-
halen in de Rijpelberg. Wil je met 
Niels in contact komen zoek Niels 
Verlijsdonk op facebook oftewel 
via telefoon op 06-22079643.

Donaties zijn ook altijd welkom 
zodat hij nog veel meer soep naar 
helden kan brengen. Nog een 
mooie initiatief. Thuis bij Mientje 
heeft bij alle cliënten een high tea 
thuisbezorgd op een echte mooie 
etagère. Omdat ze dicht zijn wilde 
ze op deze manier toch iets leuks 
voor hun cliënten doen. En dat is 
gelukt al die blije foto’s op hun fa-
cebook geweldig. Bij Nei Skoen In 
Mierlo-Hout wordt nog elke dag 
gekookt voor deelnemers. Ook zij 
zijn gesloten, maar willen zo toch 
helpen met een warme maaltijd die 
afgehaald kan worden of bezorgd. 
Respect en een luid applaus voor 
Marianne Heesakkers die samen 
met alle andere vrijwilligers zorgt 
dat er elke dag gekookt wordt. Ik 
vind dit weer allemaal zo mooi en 
lief en daarom wou ik het met jullie 
delen. Ik wens iedereen een goede 
gezondheid. Pas goed op elkaar en 

Ons vertelt…

Berenjacht en soep voor helden

ben lief voor elkaar. Tot volgende 
week en houd afstand.
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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, 
de afvalinzameling en de Helmondse ondernemers. 

Aangepaste openingstijden Stadswinkel 
in april 

De Stadswinkel werkt alleen op afspraak en handelt alleen de meest dringende 
zaken af. De gemeente doet dit om de besmetting met het coronavirus in te 
perken. 

Openingstijden in april 
Maandag:      16.00 tot 19.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag:    09.00 tot 12.00 uur 
Goede Vrijdag, Tweede Paasdag & Koningsdag:  gesloten

Let op: in week 16 en 18 is de avondopstelling op dinsdag in plaats van maandag 
vanwege tweede Paasdag en Koningsdag. 

Een afspraak maken bij de Stadswinkel? Neem telefonisch contact op 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente via 
tel. 14 0492 (6 cijfers). U kunt uitsluitend een telefonische afspraak maken voor: 
aangifte geboorte, aangifte overlijden, aanvraag paspoort/identiteitskaart (korter 
dan 1 maand geldig) en aanvraag rijbewijs (korter dan 1 maand geldig). 

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. 

Op de hoogte blijven? 
Kijk voor alle actuele informatie op 

www.helmond.nl/coronavirus

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. Het ondernemersloket is ook bereikbaar voor 
ondernemers, instellingen en organisaties in de culturele sector. 

Lokale maatregelen voor ondernemers
Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen 
genomen die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. 
U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor Besluit bijstand zelfstandigen 
(Bbz) en/of uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ga naar 
www.helmond.nl/coronavirus voor een overzicht van de lokale en landelijke 
steunmaatregelen.  

Milieustraat Helmond tijdelijk gesloten 
De milieustraat aan de Gerstdijk in Helmond is vanaf maandag 30 maart 
voorlopig gesloten vanwege het coronavirus. 

Het was de afgelopen week te druk bij de milieustraat. Ondanks de herhaalde 
oproepen om alleen naar de milieustraat te komen als het strikt noodzakelijk 
was. De sluiting duurt naar verwachting tot en met maandag 6 april. In de 
tussentijd overlegt de gemeente samen met Blink en Suez over de mogelijkheid 
om de milieustraat daarna op aangepaste wijze te openen. Kijk voor de meest 
actuele informatie op www.helmond.nl. Het verzoek is om afval, waarvoor u 
anders naar de milieustraat gaat, tot die tijd thuis te bewaren. 

Let op: u kunt uw afval niet naar een milieustraat in een andere gemeente 
brengen. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 14 april 2020 en 28 april 
2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Bekendmakingen
 

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

Beemdweg 37 23-03-2020 plaatsen overkapping voordeur OLO 5021027

Ameidestraat 14-16 -  24-03-2020 verbouwen pand, realiseren OLO 4808467

Ameidestraat 14 - 14A - 14B -    appartementen bovenverdieping

 14C - 14D - 14E - 16  

Mahoniehoutstraat 64 26-03-2020 vergroten woning met erker OLO 4803803

Wolfstraat 25B 26-03-2020 kamerverhuur OLO 5002679

Bindersestraat 1E 26-03-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4977625

Laathoeve 28 27-03-2020 oprichten woning OLO 4925155

Leemkuilenweg 5 27-03-2020 maken uitweg OLO 4973003

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

Infopagina

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

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

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

Houtse Parallelweg 99D 19-03-2020 verbouwen kantoor naar 2 woningen OLO 5036101

Sectie B 4161 20-03-2020 plaatsen woonwagen OLO 4914315

Rooseindsestraat 7 20-03-2020 ophogen woning en plaatsen  OLO 5036135

  dakkapel 

Helmondselaan 50 20-03-2020 plaatsen dakkapel OLO 5037071

Wethouder van Wellaan 103 20-03-2020 plaatsen carport OLO 5038373

Hannie Schaftplein 9 22-03-2020 plaatsen dakkapel OLO 5039669

Boerhaavelaan 5 22-03-2020 uitbreiden woning achterzijde OLO 5039489

Nassaustraat 44 21-03-2020 maken uitweg OLO 5038919

Coendersberglaan 26 23-03-2020 verbouwing woonhuis OLO 5041803

Breitnerlaan 2 20-03-2020 oprichten garage/berging OLO 5037579

Wesselmanlaan 25 25-03-2020 kappen 2 eikenbomen OLO 5044121

Veldbeemd-Rochadeweg   24-03-2020 opwaarderen kruising OLO 5044215

kadastraal S 139  veldbeemd-rochadeweg t.b.v. verkeerslicht 

Diverse locaties  25-03-2020 plaatsen 6-tal glasvezel borden OLO 5048219

Helmond-West 

Hortsedijk 52 25-03-2020 kappen boom OLO 5047183

Bruinvisstraat 12 26-03-2020 plaatsen plantenkas-tuinhuisje OLO 5048831

Bakelsedijk 140 26-03-2020 verbouwen woning OLO 5050699

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

Witrijt 4 27-03-2020  kappen boom OLO 4942801

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

Aletta Jacobsplein 6 plaatsen dakopbouw OLO 4977837

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

Vlamovenweg 20 -  06-03-2020 maken uitweg  OLO 5004305

parkeerterrein T7546 (naast  Vlamovenweg 20) 

Martinalidonk 19 03-01-2020 oprichten woning OLO 4864571

Raktweg 42 06-02-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4936831

  (berkendonk festival) 

Damhertlaan, sectie X, 1822 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890557

Damhertlaan, sectie X 1816 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890577

Havenweg 8 22-01-2020 plaatsen tijdelijke  OLO 4902909

  terrasoverkappingen
 

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

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

van der Brugghenstraat 74 16-02-2020     Punktholzer Bierfest  2020-00278

  (26 september 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.

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

Lochtenburg 6 20-03-2020 melding gesloten  OLO 5036913

  bodemenergiesysteem 

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een evaluatieverslag ingediend van de 

bodemsanering voor de locatie Heistraat - Woonplein te Helmond (locatiecode: AA079408762).

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het evaluatieverslag.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 april 2020 gedurende zes weken in te zien bij cluster 

Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking (dus tot 14 mei 

2020). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt ook digitaal bezwaar maken 

via www.helmond.nl/bezwaar. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 

20.019, 2500 EA Den Haag.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• Elf parkeerplaatsen toe te wijzen enkel voor personenauto’s aan de Churchilllaan door 

 middel van het plaatsen van borden E08 en OB501 van bijlage 1 van het RVV 1990. 

• Twee gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen op het parkeerterrein Sint Antoniusweg 

 door middel van het verwijderen van borden E06 van bijlage 1 van het RVV 1990.

• De Lavendelheide tussen de Bezemheide en de Rivierensingel aan te wijzen als verplicht 

 fiets-/bromfietspad door middel van het plaatsen van verkeersborden G12a en het treffen 

 van infrastructurele maatregelen.

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 na de publicatie van het besluit. 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 bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar.  

Voorlopige voorziening

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. E. de Haan, tel. 14 0492. 

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        Locatie Omschrijving melding

Straal- & conserveringsbedrijf           Ringdijk 4 Het uitbreiden van het bedrijf met 

Meulendijks   een hal voor opslag van materialen.

Loven Truck Helmond                             Vossenbeemd 98 Het uitbreiden van de werkzaamheden 

met onderhoud aan waterstofvoertuigen.

Enexis Netbeheer BV                              nabij Torenstraat 3-5 Het oprichten van een 

gasdrukregel- en meetstation.

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

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

R&L Recycling B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het inzamelen, opslaan, overslaan 

en verhandelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de Lage Dijk 31, 

31A en 31B in Helmond. De verandering betreft het in gebruik nemen van het pand Lage Dijk 

31 en het uitbreiden van de opslag- en verwerkingscapaciteit. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 4053791.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is beperkt gewijzigd ten opzicht van het ontwerp. De wijziging betreft een aanpassing van een 

voorschrift (herstel van een onjuiste indeling van een afvalstof).

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3 april 2020 

tot en met 14 mei 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. 

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690455) een afspraak maken. 

Beroepschrift en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een voorlopige 

voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige 

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

te ’s-Hertogenbosch.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 2 april 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.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Cox, J.J.  14-12-1978

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor de volgende 

inrichtingen allen gelegen te Helmond:

• Jumbo Supermarkten: Hoofdstraat 168, Brouwhorst 10, Huiskensstraat 2, Azalealaan 64, 

 Wederhof 14, 2e Haagstraat 42, Dorpsstraat 58D.

• Albert Heijn: Torenstraat 1, Dierdonkpark 10, Brouwhorst 49, De Plaetse 87.

• Aldi: Deltaweg 247, Hoofdstraat 95-97, Nieuwveld 1.

• Lidl: Taftstraat 2, Heistraat 65, Geysendorfferstraat 23.

• Jan Linders: Dijksestraat 131, Janssen & Fritsenplein 11.

• Plus: Nieuwveld 19

• Sligro: Engelseweg 208

• Overig: Zapolski Food Center Noord Koninginnewal 40, Erdem Foods Beelsstraat 2-4

• Apotheken: Mierloseweg 31, Wethouder Ebbenlaan 131, Leliestraat 15, Deltaweg 10, 

 Ameidepark 20, Beukehoutstraat 38, Nieuwveld 95, Steenovenweg 15, De Plaetse 86.

Het betreft maatwerkvoorschriften om gedurende 24 uur per dag de genoemde winkels en 

apotheken te bevoorraden.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (26 maart 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

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

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar. 

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking één dag na verzending van het besluit, tenzij gedurende 

genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. 

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

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 

van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Smets, H.F.  16-03-1964

Emilov, A.S.  27-12-1982

Oliveira da Rocha, V.I.  23-05-1986

Rocha Teixeira, E.S.  24-01-2009

da Silva Laranjeira, F.J.  04-06-1992

Dubois, M.L.  13-01-1981

Kavalausks, J.  24-12-1993

Krawczyk, D.K.  12-08-1978

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.
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VEILIG
WINKELEN 

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

•   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
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A.S. ZONDAG 5 APRIL 
KOOPZONDAG

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 13 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

WIL JE NIET NAAR DE 
WINKEL?

NU OP ONZE WEBSHOP 
WWW.ADVENTURESTORE.NL 
OOK OP ALLES 15% KORTING 

GRATIS THUIS GELEVERD 
(V.A. € 50.-)

 IS DE SPORTSCHOOL 
DICHT?

GA THUIS FITNESSEN
NU OP ALLE FITNESS-

APPARATUUR, BOKSZAKKEN, 
ACCESSOIRES EN KLEDING 

15% KORTING
TE VEEL BINNEN 

ZITTEN?
GA WANDELEN

NU ALLE WANDELSCHOENEN, 
SOKKEN, KLEDING 
EN ACCESSOIRES 

15% KORTING
 HEB JE TEVEEL 

ENERGIE?
GA HARDLOPEN

NU HARDLOOPSCHOENEN, 
SOKKEN, KLEDING EN 

ACCESSOIRES

15% KORTING

W I N K E L  O P E N  V A N  1 2 . 0 0 - 1 7 . 0 0  U U R

Voor inspiratie kijk op 
www.adventurestore.nl
voor het GRATIS MAGAZINE 
BUITEN GEWOON GOED 
of haal het magazine gratis op in 
de winkel.

voor meer info kijk op
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21

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

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

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

5100 ANW Adventure Store.indd   21 20-02-20   12:10

BUITEN GEWOON GOED 
uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid.
Hier vind je alles op het gebied van wandelen, reizen, 

kamperen, biking en running. 
Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

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

JOUW OUTDOORSPECIALIST

BUITEN GEWOON GOED
M A G A Z I N E

Lente.

HELMOND

•

in dit nummer o.a.

WANDEL jE fIt  
EN GEZOND

DUURZAAMHEID

tRAILRUNNING

5100 ANW Adventure Store Cover.indd   1

02-03-20   10:01

KUNNEN WE NIET 
UIT ETEN?

GA LEKKER THUIS 
BARBECUEEN

NU ALLE BBQ’S, ACCESSOIRES 
EN TOEBEHOREN 

15% KORTING

“Voor de toppers van het Elkerliek” 

Nina Vermeulen en Laura van der He-
ijden-Daams zijn een actie gestart om de 
medewerkers van het Elkerliek zieken-
huis in Helmond te bedanken en om de 
horeca van Helmond en omgeving te on-
dersteunen. Ze zijn op het idee gekomen 
voor dit initiatief door de actie "Hart on-
der de riem voor de helden van Bernho-
ven ziekenhuis". 

Bernhoven is het ziekenhuis in Uden en 
daarvoor hadden Suze en Liza deze ac-
tie gestart. Dit sprak ze zo erg aan, dat ze 
dachten dat ze dit ook voor het Elkerliek 
en de horeca in Helmond en omgeving 
konden starten. Natuurlijk hebben ze Suze 
en Liza via een berichtje bedankt voor de 
inspiratie. Daarnaast kennen ze mensen 
die werkzaam zijn in de horeca en in het 
Elkerliek. De verhalen die ze van hen horen 
zijn niet mis!

Vanuit het Elkerliek zijn er al leuke reacties 
binnengekomen: “We vinden het een hart-
verwarmend initiatief en zijn echt onder de 
indruk van jullie actie voor ons en de ho-
reca”. “Wat een ontzettend lieve actie is dit. 
We geven alles wat we kunnen. Het is hard 
werken en het is mooi om te zien dat ie-
dereen zich voor meer als 100% inzet. Deze 
waardering voelt erg fijn.” “Dit maakt het 
iets beter om de dag te starten.”

Ze krijgen ook reacties van mensen die 
vinden dat iedereen nu hard werkt en iets 
extra's verdient. “En het is zeker zo dat 
er door meerdere beroepsgroepen hard 
wordt gewerkt, maar we moeten ergens 
beginnen.” Daarbij zijn ze zich zeer bewust 
van het werk dat de medewerkers van het 
Elkerliek aan het verzetten zijn. Verdriet en 
pijn zien van mensen die sterven zonder 
naasten om zich heen. En iedere dag keu-

zes moeten maken die ze normaal gespro-
ken niet zouden moeten maken. Wie gaan 
we helpen en wie sturen we naar huis? 
“Dit is zo zwaar voor hen, want het liefste 
zouden ze iedereen helpen, maar dat gaat 
gewoon niet.” Uiteindelijk willen Nina en 
Laura minimaal €67.500,- ophalen, zodat 
ze alle medewerkers van het Elkerliek een 
dinerbon van €30,- kunnen geven. Het geld 
komt volledig terecht bij de restaurants van 
Helmond en omgeving, zodat ze ook hen 
kunnen steunen in deze tijd. Dit is het con-
cept dat ze ook in Uden hanteren en daar 
sluiten zij zich helemaal bij aan. Het is een 
kleine moeite om dit op te starten, maar 
wel iets moois en positiefs in deze tijd. 

Ze hebben een speciale Facebook pagina 
geopend waarop ze informatie en voort-
gang delen. Ook zullen ze daar foto's op-
zetten van de momenten waarop de bon-
nen worden gekocht. Op deze manier 
kunnen donateurs betrokken blijven bij de 
actie. Deze pagina heet "Voor de toppers 
van het Elkerliek".

Iedereen die wil en kan doneren mag zelf 
het bedrag bepalen. Nina en Laura zijn blij 
met iedere euro. Doneren kan via www.
geef.nl/nl/actie/voor-de-toppers-van-het-
elkerliek

Bij het maken van deze foto werden Nina 
en Laura nog meer geconfronteerd met 
de werkelijkheid waarin we nu leven. Op 
dat moment werd er een patiënt het zie-
kenhuis uitgereden, naar de ziekenwagen, 
door twee personen geheel in witte pak-
ken. Dat was even slikken, heftig en de rea-
liteit van de dag. De realiteit waarin zieken-
huismedewerkers op dit moment leven. 
“We werden ons nog meer bewust van de 
ernst van de hele situatie. Het is geen Net-
flix waarbij je dit voorbij ziet komen, nee, 
het is de waan van de dag. Die hopelijk snel 
weer de goede kant op gaat”! s

Helmond

Nina Vermeulen en Laura van der Heijden-Daams F | Laura van der Heijden-Daams

Koningsfeesten gaan niet door 

De samenwerkende organisaties Hel-
mond City Events en Helmonds Oranje 
Comité hebben moeten besluiten de 
festiviteiten rondom Koningsdag 2020 
in zijn geheel te cancelen. 

Een en ander heeft te maken met de 
maatregelen die van overheidswege 
zijn getroffen in de bestrijding van het 
Coronavirus. De activiteiten van Ko-

ningsnacht en Koningsdag in Helmond 
komen daarmee voor dit jaar in zijn ge-
heel te vervallen. Beide organisaties zijn 
aangedaan door de gevolgen voor de 
slachtoffers en hun families en wensen 
iedereen die getroffen is veel sterkte. s

Helmond
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Nº 1

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

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

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

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

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

OOK GEZIEN 
WORDEN?

APRIL 2020 • NR. 3 • JAARGANG 3

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
ONDERDEEL VAN 

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT

APRIL 2020 • NR. 3 • JAARGANG 3
HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op:
Danielle Huissoon T: 06-30 25 25 12 | Christel Sanders T: 06- 30 07 31 81

advertentie@onsbrandevoort.com | advertentie@onsmierlohout.nl

Wij geven ook maandelijks het 
Ons Mierlo Hout Magazine (5.000 exemplaren) en 

het Ons Brandevoort Magazine (4.000 exemplaren) uit.

ONDERDEEL VAN 

Helmond 
gaat
vernieuwen

Wil je meer informatie over een lopend project of blijf je graag als 
 eerste op de hoogte van nieuwe projecten? Bel of meld u aan als 
 woningzoekende op nieuwbouw@woonplezier.nl

Het gezicht van Helmond verandert de komende  jaren 
ingrijpend dankzij  verschillende nieuwbouwprojecten 
op woongebied. Van starterswoning tot luxe penthouse; 
aan ieder woningtype is gedacht. 

Heb je op dit moment al een woning en ben je 
 benieuwd naar de waardeontwikkeling in deze 
onstuimige woningmarkt? We komen graag bij je 
langs voor een vrijblijvende waardebepaling. 

Mierloseweg 3 te Helmond
T 0492-549055

Benieuwd naar de waarde en  verkoopkansen van uw woning?
We komen graag bij u langs voor een  vrijblijvend adviesgesprek!
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

betonsokkels

betonpoeren
verstelbare 

ankers

Verankering en sokkels 

t.b.v. overkapping, 

schutting of pergola 

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

AANBIEDING VAN DE MAAND APRIL

V ISSPEC IAL I TE I TEN
Mierloseweg 41, Helmond. (0492) 55 34 23

Speciaal voor Pasen
200 GRAM PAAS-SALADE EN EEN HEERLIJK 
ROOK PALET MET GEROOKTE 
SCHOTSE ZALM, PALINGFILET 
EN HOLLANDSE GARNALEN.

Mierloseweg 41, Helmond. (0492) 55 34 23

ROOK PALET MET GEROOKTE 
SCHOTSE ZALM, PALINGFILET van 25.50

nu voor

17.50ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Dilemma 23: 
coronacrisis

Mijn ex en ik zijn nu twee jaar uit elkaar 
en hebben een goed lopende omgangs-
regeling: ik heb de kinderen om de week 
in het weekend van vrijdag tot maandag 
én op woensdagmiddag. Mijn ex werkt 
in de zorg en werkt in het weekend als 
de kinderen bij mij zijn. Door de week 
gaan ze naar de opvang, en op woens-
dag zijn ze dus bij mij.  Nu gooit de Co-
ronacrisis roet in het eten. Mijn ex zegt 
dat ze geen vrije weekenden meer heeft 
en vraagt of ik alle weekenden de kinde-
ren kan opvangen. Maar ik heb onder-
tussen ook een lieve vriendin die ik nog 
niet aan de kinderen heb voorgesteld. Ik 
wil haar wel graag zien, en dat kan (nog) 
niet als ik de kinderen steeds heb. Ik heb 
tegen mijn ex gezegd dat ze moet aan-
dringen op in ieder geval één vrije dag in 
het weekend. Ik wil wel iets opvangen, 
maar ik heb ook een privéleven.  Zij zegt 
dat ze dat nu niet kan vragen. Ik vraag 
me dat af. Ik denk dat ze mAe gewoon 
niet gunt dat er weer een nieuwe liefde 
in mijn leven is. Ik vind dat ze meer haar 
best moet doen. Wat vindt u?

Dilemma 24: 
moeizame scheiding

Ik ben de moeder van drie kinderen 
van 4,6 en 7. Twee jaar geleden zijn 
hun vader en ik uit elkaar gegaan. En 
dat is lastig verlopen. Er was veel ruzie 
(gelukkig niet met de kinderen erbij) 
en hij verweet mij dat ik de kinderen 
bij hem weg wilde houden. Gelukkig is 
het de laatste tijd rustiger. Sinds onze 
scheiding woont mijn ex bij zijn ouders. 
Die zijn al aardig op leeftijd. Als de kin-
deren het weekend bij hem zijn, zijn ze 
dus ook bij zijn ouders. 

Nu is in het gezin van het vriendje van 
onze zoon van 6 het coronavirus ge-
constateerd. En de kinderen hebben 
nog samen gespeeld. Weliswaar buiten, 
maar toch samen gespeeld. Moet ik de 
kinderen nu wel naar hun vader laten 
gaan? Voor opa en oma is het risico dan 
wel groot. Ik vind eigenlijk dat dat niet 
kan, maar ben bang dat mijn ex denkt 
dat ik de kinderen weer bij hem weg wil 
houden. Hoe pak ik dat aan?

Beste vader,
Dit is een moeilijke en uitzonderlijke si-
tuatie! En nee, uw ex-vrouw kan geen 
extra vrij vragen, iedere paar handen 
zijn nodig! Wees blij dat u vaker voor 
uw kinderen mag (moet?) zorgen! Het 
is moeilijk dat u uw vriendin nu niet 
ziet, maar daar heeft ze wel begrip voor 
neem ik aan! Zo niet is ze het niet waard. 
Wat doet u als uw ex corona krijgt? Ze 
heeft een grote kans omdat ze in de zorg 
werkt! Kan u dan ook niet voor uw kin-
deren zorgen? Ik wens u veel wijsheid!

Beste vader,
De Coronacrisis gooit wel meer roet in 
het eten. U zou er goed aan doen uw ex 
te steunen. Mensen werken in de zie-
kenhuizen allemaal op de toppen van 
hun kunnen. Het minste wat u kunt 
doen is wel de kinderen zoveel moge-
lijk opvangen. U moet ook thuis werken 
neem ik aan? Dan kunt u mooi de kinde-
ren helpen met hun schoolwerk, terwijl 
uw ex zich tot het uiterste inspant om 
heel zieke mensen te verzorgen. Laten 
we de lasten een beetje verdelen!

Reactie 1

Reactie 2

Helmond

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

Wilt u reageren op dit dilemma, of wilt u 
zelf een dilemma inbrengen? 
Mail naar duurzaamouderschap@
levgroep.nl, o.v.v. dilemma 24 en 
mogelijk wordt uw reactie over twee 
weken geplaatst. s

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Loulou
De afgelopen weken zijn tot onze verrassing diverse katten geadop-
teerd die al heel lang in het asiel zaten. We hadden nooit gedacht 
dat daar nog nieuwe baasjes voor zouden komen. Maar opeens 
kwamen ze binnen, en een serie gevulde transportmanden ging 
naar de uitgang, op weg naar een nieuw leven. Eén zeer moeilijk 
plaatsbare poes is echter achtergebleven. Het lukt ons alsmaar niet 
om die poes aan een plekje te helpen, we kunnen haar adopteerder 
niet vinden. Het gaat om Loulou, van 5 jaar. Prachtige driekleurige 
poes, maar zij is ontzettend bang van mensen en er zit geen enkele 
vooruitgang in. Eigenlijk is het een wilde poes. Ze zit bij ons een 
beetje te kwijnen. Wat zij nodig heeft is iemand die geen eisen stelt 
en geen verwachtingen heeft. Een plekje waar ze volop naar buiten 
kan en haar eigen ding kan doen, maar wel een dak boven haar 
hoofd heeft en voorzien wordt van natje en droogje. Boerderij, ma-
nege, iemand in het buitengebied, een liefhebber? Wie biedt ook 
deze poes een nieuw leven en verlost haar van de tralies? 
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Stijl & Co blijft 
graag met u 
in contact

In deze bijzondere tijden van 
onzekerheid en thuiswerken, 
eventueel met de kinderen in 
de buurt, wil je je nog meer 
veilig  voelen dan ooit. Heb 
je altijd al een woonvraag of 
probleem gehad of heb je nu 
wel wat meer tijd om hier 
eens mee aan de slag te gaan? 
Dat kan; wij staan voor je 
klaar.

Kom naar de winkel, probeer 
hooguit met zijn tweeën te 
komen en laat zoveel mogelijk 
je kinderen thuis. Onze winkel 
is ruim van opzet dus er is alle 
ruimte om ontspannen inspi-
ratie op te doen met in acht-
neming van de richtlijnen van 
het RIVM. Maak zoveel moge-
lijk foto’s van je woonvraag en 
mail of app deze alvast. Dan 

kunnen onze stylisten deze al-
vast bekijken en zo vermijden 
we dat we te dicht bij elkaar 
komen. U kunt bellen, mailen 
of appen om een afspraak te 
maken via beeldverbinding 
zoals Whatsapp of Facetime 
óf om een afspraak te maken 
voor een winkelbezoek buiten 
reguliere openingstijden. 

Dan zorgen onze personal sty-
listen ervoor dat je ongestoord 
kunt winkelen en inspireren. 
Hiervoor gelden dan ook de 
regels zoals hierboven be-
schreven.  Een hand kunnen 
we je niet meer geven maar 
wel een glimlach. Kijk ook 
eens op onze website en laat 
je inspireren of maak gebruik 
van onze leuke online mood-
board app en doe inspiratie op 

met onze blogs. De openings-
tijden zijn vanaf maandag 23 
maart: maandag t/m zondag 
van 12:00 tot 17:00 uur. We 
blijven bereikbaar van 9:30 tot 
17:00 uur .

Stijl & Co: info@stijlenco.nl 
of telefonisch 0492-475624
Covetex: info@covetex.nl of 
telefonisch 0492-538979 
we zijn ook bereikbaar via 
Whatsapp +31492475624

Vooralsnog  gaan de leverin-
gen en montage afspraken ge-
woon door. Wij wensen je heel 
veel  gezondheid en sterkte toe 
in deze bizarre tijd.

Team Stijl & Co | Covetex
Engelseweg 212, Helmond s

Helmond

Toine Brabers F | Christel Sanders

ADEFHMPOghm

Centrum

“Het zag er allemaal zo mooi 
uit. Carnaval viel vroeg en 
het weer is prachtig: de ide-
ale omstandigheden voor de 
mensen om weer eens lekker 
te gaan shoppen. Maar dan 
kom je in de roller coaster 
van het coronavirus terecht.

Van de ene op de andere dag 
valt 75% van je omzet weg. 
Ik ben al vanaf mijn 18 de 
jaar ondernemer, maar dit 
hebben we nog nooit mee-
gemaakt. Er komt echt bijna 
helemaal niemand. We heb-
ben dagen dat er één klant 
komt op de hele dag. Maar 
voor die klant gaan we graag 
open. Ondertussen verzin-
nen we allerlei dingen om 
de dag door te komen. Alles 
maar weer eens netjes zetten 
of de planten water geven in 
de Elzaspassage voor de win-
kels die  besloten hebben om 
dicht te gaan.
Er ontstaan intussen leuke 
initiatieven. Zo werden we 
benaderd door de bloemen-
winkel Bloementijd gevestigd 
aan winkelcentrum Straak-
ven of we iets samen konden 

doen voor de scholieren die 
dit jaar gaan slagen. Zo ont-
stond het idee dat ze mooie 
boeketten aan ging bieden 
in combinatie met een ca-
deaubon van Migagifts met 
10% korting voor onze win-
kel! Zelf zijn we bezig met het 
vullen van onze webshops en 
platforms om misschien daar 
een beetje omzet te kunnen 
maken, want al met al is het 
wel een zorgelijke situatie. Dit 
moet niet te lang gaan duren. 
We zijn pas net echt weer uit 
het dal aan het kruipen van 
de vorige crisis en de concur-
rentie van de grote webshops 
is moordend. Misschien is 
het voor veel consumenten 
ook wel eens goed om te zien 
dat zonder leuke winkels en 
horeca, er maar bar weinig 
te doen is in je stad. Hopelijk 
gaat iedereen na het corona 
virus weer massaal naar de 
winkels in plaats van online 
te shoppen.”

Migagifts
T: 0492 – 524411
www.migagifts.nl
Elzaspassage 11, Helmond s

En toen was er 
het corona virus… 
Migagifts Arian Vereijken F | Christel Sanders

MPOghm

Helmondse
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Van de nood een 
deugd maken

Haiyong en Kean Yeoh run-
nen samen het Japanse res-
taurant Roka aan de Kerk-
straat in het centrum van 
Helmond. Op zondag 22 
maart om 18.00 uur kreeg 
het restaurant, net als alle 
andere horeca in Helmond, 
onverwachts te horen dat zij 
moesten sluiten. Voor veel 
horecazaken een behoorlijke 
klap. 

“De woensdag daarna hebben 
we besloten om een afhaal-
service te beginnen: "Roka to 
Go".” We hebben verpakkin-
gen gehaald, een aangepaste 
menukaart gemaakt en be-
keken hoe we logistiek gezien 
het beste te werk kunnen 
gaan”, laat Haiyong weten. 
“Stiekem komt er toch veel 
bij kijken. Om aan de richt-
lijnen van het RIVM te vol-
doen, houden we ons aan alle 
maatregelen. We hebben een 
maximum aantal bestellingen 
per tijdstip per dag en zijn ook 
alleen in de weekenden open. 
Het eerste weekend was het 
erg druk. Dat hadden dat niet 
verwacht.” Voor de onderne-
mers was moeilijk om in te 

schatten hoeveel ze gingen 
verkopen. In de tweede week 
waren ze beter voorbereid. “Er 
kwamen zoveel leuke reacties. 
Gasten die blij waren dat we 
open waren, zodat ze thuis 
tóch lekker kunnen eten, on-
danks deze vervelende en bi-
zarre tijd. Er worden foto's op 
Facebook en Instagram gezet 
met mooie opgemaakte tafels 
en onze speciale sushirollen. 
Het doet ons erg goed dat we 
onze gasten toch op deze ma-
nier gelukkig kunnen maken. 

Dat geeft ons de positieve 
energie om zo door te gaan 
totdat ons restaurant weer 
open kan gaan. Wij hopen dat 
deze periode snel voorbij is en 
dat iedereen goed uit deze si-
tuatie komt. Als alles voorbij 
is, kunnen onze gasten weer 
van ons eten en de gastvrij-
heid genieten.”
Restaurant Roka wenst ie-
dereen heel veel sterkte toe in 
deze moeilijke tijd. 

Op www.helpdehoreca.nl 
kun je lokale Helmondse ho-
reca een hart onder de riem 
steken. s

CentrumEen gratis fles wijn bij 
Pim Jagers herenmode
Het zijn bizarre en moeilijke tij-
den. Daarom gaan wij, als Pim 
Jagers herenmode, in samen-
werking met café De Jongens 
in Helmond een gezamenlijke 
actie starten in het kader van: 
ondernemers helpen elkaar.

Bij aankoop van minimaal € 
150 bij Pim jagers herenmode, 
ontvangt u een waardebon 
voor een fles huiswijn die u 
kunt besteden café De Jon-
gens aan het Havenplein in 
Helmond, wanneer zij weer 
geopend zijn. Lekker op het 
terras genieten van een wijn-
tje. Natuurlijk hanteren wij de 

R.I.V.M. richtlijnen voor uw 
en onze gezondheid, als u bij 
ons gezellig komt shoppen. 
De winkel is gewoon geopend. 
Mocht u onze winkel buiten 
openingstijden willen bezoe-
ken, dan maken wij graag tijd 
voor u. Gelieve dan telefonisch 
een afspraak te maken. Kom 
langs en bewonder de mooie 
voorjaarscollectie van merken 
zoals: Paul & Shark, Circle of 
Gentlemen, Jacob Cohën, Ca-
vallaro Napoli, Stenströms  en 
nog veel meer. Pim Jagers He-
renmode onderscheid zich van 
andere herenmodezaken door 
de prachtige locatie. 

Zij zijn gevestigd in een au-
thentiek herenhuis uit 1889 
met originele ornamenten en 
fraaie raampartijen waar je 
ook nog eens heel gemakkelijk 
voor de deur kunt parkeren. 
Hier wordt de klant nog per-
soonlijk behandeld en van alle 
deskundige adviezen voorzien.

Laten wij elkaar steunen in 
deze moeilijke tijden en wij 
wensen iedereen een goede 
gezondheid toe! 

Pim Jagers herenmode
Steenweg 34, Helmond
T: 0492 553038 s

Centrum

(l)Pim Jagers van Pim Jagers Herenmode en (r) Henry Adelaars van Café de Jongens F | Christel Sanders

 ■ STEUN DE LOKALE ONDERNEMERS

ADEFH

Er werd flink besteld bij het restaurant F | Restaurant Roka

ondernemers zetten 
door Voor Helmondse ondernemers zijn er onzekere tijden aangebroken. Toch gaan zij niet bij 

de pakken neer zitten. Graag vertellen zij aan u hoe ze met deze situatie omgaan.
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Hoi alle mensen van Helmond,

Wij zijn nu allemaal thuis van school en wonen vlak bij elkaar in de Oranjebuurt in Helmond. We 
vinden het niet leuk dat we niet naar school kunnen en ook geen leuke dingen doen. Maar we kunnen 
wel aan leuke dingen denken! Daarom hebben we opgeschreven waar wij blij van worden. Deze goed 
nieuws krant is speciaal voor jullie. We hopen dat jullie er een beetje blij van worden, net als wij. Doei!

Goed nieuws krant

(Door: Joep, 8 jaar)

Leonardo da Vinci  was uitvinder. En leefde 
van 1452-1519. 
Zijn uitvindingen gebruiken we nu nog. Naast 
uitvinden deed hij ook schilderen. Hij deed dat 
in zijn atelier. In dit artikel kun je over hem en 
zijn uitvindingen lezen. 

Leonardo da Vinci deed veel verschillende din-
gen. Hij deed uitvinden, schilderen en veel meer. 
Ik wil het hebben over zijn uitvindingen. 
Leonardo heeft veel uitgevonden.

Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar één uit-
vinding was heel belangrijk, we gebruiken hem 
nu nog steeds. Het is de vliegmachine. Die van 

Leonardo is natuurlijk niet zo modern als nu. Bij 
ons heet het een vliegtuig. Dat is dus een van 
de belangrijkste uitvindingen van Leonardo. Als 
er nog een goednieuws krant komt wil ik jullie 
vertellen over het tandwiel, ook een uitvinding 
van Leonardo.

De bijzondere Leonardo da Vinci

(Interview door Sacha, 10 jaar)

Voor deze krant heb ik gekozen om Céline te gaan interviewen. 
Zij doet namelijk VWO 6 dit jaar. En krijgt dus geen examens. 

Wat vind je ervan dat de examens niet doorgaan?
Ze vindt het een raar idee dat ze iets mist. Maar met de punten 
van eerdere toetsen die je hebt gemaakt, maken ze uiteindelijk 

je punt bekend. 

Wat vind je er positief aan dat de examens niet doorgaan?
Ik heb al uitgerekend dat ik geslaagd ben, dus heb ik meer tijd 

voor andere toetsen die ik nog moet doen. 

Wat vind je er negatief aan?
Jammer dat ze niet doorgaan want je mist toch wel iets. 

Iedereen zei altijd van ‘bereidt je maar voor op de examens’ en 
nu gaan ze niet door. 

Wat vinden je leraren ervan?
Ze zijn er wel van geschrokken. Maar ze weten nog niet hoe ze 

het gaan oplossen. We krijgen wel gewoon online les van ze.

Wat betekent dit voor je studie?
Eigenlijk niks, want je bent al een soort van geslaagd, dus ik 

kan gewoon gaan studeren hierna. 

Het examen 
van Céline 

gaat niet door

Corona 
op de 

zon

Moppenhoek

(Door: Anna, 9 jaar)

De oranje leeuwinnen mogen gewoon mee 
naar de Olympische Spelen komend jaar in To-
kio, anders zou het niet eerlijk zijn, want dat zou 
dan allemaal door het Coronavirus komen.

Gelukkig, de Oranje leeuwinnen mogen ge-
woon mee naar Tokio. Ze hadden zich al ge-
plaatst en hoeven zich niet overnieuw te plaat-
sen, fijn! Natuurlijk is de beste keepster er ook 
bij: Sari van Veenendaal. Sari is de beste keep-
ster van de hele wereld en heeft hier ook een 
prijs voor gewonnen. Gewoon zo als het ge-
pland is, maar dan een jaar later. Ik was blij en 
ik denk de speelsters ook. De Olympische vlam 

blijft gewoon branden. Dat is fijn! Dat geeft 
hoop voor de toekomst. 

Het team bestaat uit Midema, 
Martens, vd Donk, Groenen, vd 
Sanden, vd Gragt, Dekker, van 
Dongen, Bloodworth, Spitse, 
v Es, Kerkdijk, Roord, Nou-
wen, Wilms, Kop, Geurts, 
Pelova, Kaagman. Ik zelf ben 
elke dag heel hard aan het trainen 
om er later ook bij te kunnen 
spelen.

Dus het is weer 
goed afgelopen.

De Oranje leeuwinnen

Hallo allemaal, 

ik ben Jip (9 jaar) en ik vind lek-
ker eten en gezond eten heel 
fijn.  Door het coronavirus zit-
ten we nu allemaal thuis. Het 
goede nieuws is dat je lekker 
veel tijd hebt om samen te ko-
ken. Speciaal voor jullie heb ik 
vandaag een lekkere gezonde 
wrap met kip op het menu 
staan. En als drankje erbij heb 
ik een smoothie bedacht. De-
ze twee dingen kan iedereen 
maken omdat je geen vuur of 
oven of zoiets nodig hebt. Heb 
je er al zin? De wrap is eigen-
lijk een dunne pannenkoek, 
waarschijnlijk komt de wrap 
uit mexico. Je kunt hem warm 
en koud eten. Een wrap kun 
je eten als tussendoortje,  als 
middageten en als avondeten. 
Een smoothie kan je altijd 

pakken. Een smoothie is lek-
ker fris en het fruit dat je erin 
doet zorgt voor de smaak.

Ik maak een boodschappen-
lijstje voor jullie en dan weet je 
wat je nodig hebt. Daarna ver-
tel ik hoe je alles moet maken.

Het boodschappenlijstje voor 
de wrap: 
Kipfilet, dungesneden, ijsberg-
sla, komkommer, zuivelspread 
bieslook, wraps

Hoe maak je de wrap?
Je pakt een wrap, smeert hem 
in met zuivelspread, de sla er-
op, dan de kipfilet en als laat-
ste de komkommer. Je mag 
alles er zoveel op doen als je 
lekker vindt. Je rolt hem op en 
klaar. 
Smakelijk. 

Het boodschappenlijstje voor 
de smoothie:
Blauwe bessen, aardbeien, ba-
naan, magere yoghurt, Karvan 
Cevitam Framboos zonder 
suiker.

Hoe maak je de smoothie:
Je snijdt de banaan en de aard-
beien in stukjes, de blauwe 
bessen erbij en de yoghurt. 
Dan pak je de staafmixer of 
een blender (wees hier wel 
voorzichtig mee en vraag of je 
ouders meehelpen) en meng 
alles een paar minuten. Proef 
even of je het goed vindt. Kar-
van Cevitam een klein beetje 
erbij, niet te veel, dat wordt 
het te zoet.
En ook de smoothie is klaar, 
makkelijk he. Smakelijk!

Tot het volgende recept!

Corona 

(Door: Teun, 7 jaar)

De zon is geen planeet maar 
een ster. Het is er heel warm, 
het is daar 6000 graden.
Het corona uit de ruimte is 
het heetste stuk van de zon.  
En zonnevlekken zijn donkere 
plekken op de zon. Ze zijn 

het koudste deel van de zon. 
Mercurius is klein. Het is er 
420 graden heet. Deze planeet 
staat het dichtst bij de zon.

Korte quiz
Is de zon een planeet?
Wat is corona op de zon?
Hoe heet is het op Mercurius?

Waarom viel de koala uit de boom?
Antwoord: hij was dood.

Waarom viel de tweede koala uit de boom?
Antwoord: hij werd geraakt door de eerste koala.

Waarom viel de derde koala uit de boom?
Antwoord: hij dacht dat het een spelletje was en wilde meedoen.

Een olifant komt twee mieren tegen. 
Zegt een van de mieren: zullen we vechten?

Zegt de olifant: maar twee tegen een is niet eerlijk!
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sen, fijn! Natuurlijk is de beste keepster er ook 
bij: Sari van Veenendaal. Sari is de beste keep-
ster van de hele wereld en heeft hier ook een 
prijs voor gewonnen. Gewoon zo als het ge-
pland is, maar dan een jaar later. Ik was blij en 
ik denk de speelsters ook. De Olympische vlam 

blijft gewoon branden. Dat is fijn! Dat geeft 
hoop voor de toekomst. 

Het team bestaat uit Midema, 
Martens, vd Donk, Groenen, vd 
Sanden, vd Gragt, Dekker, van 
Dongen, Bloodworth, Spitse, 
v Es, Kerkdijk, Roord, Nou-
wen, Wilms, Kop, Geurts, 
Pelova, Kaagman. Ik zelf ben 
elke dag heel hard aan het trainen 
om er later ook bij te kunnen 
spelen.

Dus het is weer 
goed afgelopen.

De Oranje leeuwinnen

Hallo allemaal, 

ik ben Jip (9 jaar) en ik vind lek-
ker eten en gezond eten heel 
fijn.  Door het coronavirus zit-
ten we nu allemaal thuis. Het 
goede nieuws is dat je lekker 
veel tijd hebt om samen te ko-
ken. Speciaal voor jullie heb ik 
vandaag een lekkere gezonde 
wrap met kip op het menu 
staan. En als drankje erbij heb 
ik een smoothie bedacht. De-
ze twee dingen kan iedereen 
maken omdat je geen vuur of 
oven of zoiets nodig hebt. Heb 
je er al zin? De wrap is eigen-
lijk een dunne pannenkoek, 
waarschijnlijk komt de wrap 
uit mexico. Je kunt hem warm 
en koud eten. Een wrap kun 
je eten als tussendoortje,  als 
middageten en als avondeten. 
Een smoothie kan je altijd 

pakken. Een smoothie is lek-
ker fris en het fruit dat je erin 
doet zorgt voor de smaak.

Ik maak een boodschappen-
lijstje voor jullie en dan weet je 
wat je nodig hebt. Daarna ver-
tel ik hoe je alles moet maken.

Het boodschappenlijstje voor 
de wrap: 
Kipfilet, dungesneden, ijsberg-
sla, komkommer, zuivelspread 
bieslook, wraps

Hoe maak je de wrap?
Je pakt een wrap, smeert hem 
in met zuivelspread, de sla er-
op, dan de kipfilet en als laat-
ste de komkommer. Je mag 
alles er zoveel op doen als je 
lekker vindt. Je rolt hem op en 
klaar. 
Smakelijk. 

Het boodschappenlijstje voor 
de smoothie:
Blauwe bessen, aardbeien, ba-
naan, magere yoghurt, Karvan 
Cevitam Framboos zonder 
suiker.

Hoe maak je de smoothie:
Je snijdt de banaan en de aard-
beien in stukjes, de blauwe 
bessen erbij en de yoghurt. 
Dan pak je de staafmixer of 
een blender (wees hier wel 
voorzichtig mee en vraag of je 
ouders meehelpen) en meng 
alles een paar minuten. Proef 
even of je het goed vindt. Kar-
van Cevitam een klein beetje 
erbij, niet te veel, dat wordt 
het te zoet.
En ook de smoothie is klaar, 
makkelijk he. Smakelijk!

Tot het volgende recept!

(Door: Teun, 7 jaar)

De zon is geen planeet maar 
een ster. Het is er heel warm, 
het is daar 6000 graden.
Het corona uit de ruimte is 
het heetste stuk van de zon.  
En zonnevlekken zijn donkere 
plekken op de zon. Ze zijn 

het koudste deel van de zon. 
Mercurius is klein. Het is er 
420 graden heet. Deze planeet 
staat het dichtst bij de zon.

Korte quiz
Is de zon een planeet?
Wat is corona op de zon?
Hoe heet is het op Mercurius?

Waarom viel de koala uit de boom?
Antwoord: hij was dood.

Waarom viel de tweede koala uit de boom?
Antwoord: hij werd geraakt door de eerste koala.

Waarom viel de derde koala uit de boom?
Antwoord: hij dacht dat het een spelletje was en wilde meedoen.

Een olifant komt twee mieren tegen. 
Zegt een van de mieren: zullen we vechten?

Zegt de olifant: maar twee tegen een is niet eerlijk!

Speeltuin ‘Helmond-West’ 
blijft voorlopig dicht

De uitbraak van het corona-vi-
rus noopt onze hele maatschap-
pij tot beslissingen waar we tot 
voor enkele maanden geleden 
nooit aan gedacht zouden heb-
ben. Toen duidelijk werd dat we 
onze sociale contacten aan ban-
den moeste gaan leggen, heb-
ben we al het besluit genomen 
om onze speeltuin te sluiten.

Aanvankelijk tot 31 maart. Maar 
het blijkt dat het virus veel hard-
nekkiger is en dat we er voorlo-
pig nog niet vanaf zijn. We we-
ten dat kinderen graag spelen 
en juist nu we zo’n fantastisch 
mooi nieuw toestel hebben laten 

plaatsen kan er geen gebruik van 
gemaakt worden.

We zien ons genoodzaakt om de 
sluiting te verlengen. We houden 
ons hierbij aan de RIVM richt-
lijnen, maar ook de gemeente 
heeft ons opgeroepen om de 
risico’s voor onze medewerkers 
en bezoekers zoveel mogelijk te 
beperken en voorlopig nog dicht 
te blijven. We weten niet precies 
wanneer we weer open gaan. 
We hopen dat dat niet al te lang 
duurt. Via onze website en onze 
facebookpagina houden we u zo 
goed mogelijk op de hoogte.

Festiviteiten uitgesteld
Dit jaar bestaat speeltuin ‘Hel-
mond-West’ 60 jaar. Het had 

natuurlijk een feestjaar moeten 
worden, heel mooi ingeluid door 
de ingebruikname van het fan-
tastisch nieuwe toestel. Helaas 
gooit de crisis behoorlijk roet in 
het eten. We zien ons genood-
zaakt om die festiviteiten dit jaar 
niet door te laten gaan. We gaan 
deze doorschuiven naar volgend 
jaar. 

Met name ons ‘verjaardagsfeest-
je’ op 13 juni staat op een heel 
gevaarlijk moment. Als de maat-
regelen iets worden uitgebreid, 
dan valt dat helemaal in duigen 
en dat zouden we verschrikke-
lijk jammer vinden. Dus dit jaar 
geen festiviteiten meer, maar 
volgend jaar gaan we dat zeker 
goed maken. s

Helmond-West

F | Speeltuin ‘Helmond-West’ Fietsevenement
Rondje Helmond wordt

verplaatst

Fietsevenement Rondje Hel-
mond wordt uitgesteld naar een 
later moment. Dit evenement 
stond gepland voor zondag 3 
mei 2020. Vanwege de maatre-
gelen rondom het Coronavirus 
is het momenteel niet haal-
baar om dit evenement te laten 
plaatsvinden. De organisatie 
gaat bekijken of het evenement 
op een later moment in dit jaar 
alsnog kan doorgaan.  

Op eigen gelegenheid 
Het Rondje Helmond is ook te 
fietsen op eigen gelegenheid. 
Door middel van het volgen van 
de routebordjes komt u langs de 
mooiste plekken in Helmond. 
Zodra VVV Helmond- de Peel 

weer geopend is, is daar ook het 
routeboekje verkrijgbaar. Mocht 
u de route graag online willen 
downloaden dan kan dat o.a. via 
www.route.nl. Als zoekterm kunt 
u Rondje Helmond gebruiken.

Evenement Rondje Helmond
Zodra Helmond Marketing een 
nieuwe datum heeft bepaald 
wordt dit gecommuniceerd via 
verschillende kanalen; waaron-
der www.helmondmarketing.nl. 
De organisatie hoopt dat ook op 
de nieuwe datum er weer vele 
fietsers het Rondje Helmond 
fietsen en dat zij, zoals gebrui-
kelijk, de stempelkaart invullen 
waarmee zij kans maken op een 
mooie prijs. 

Meer informatie vindt u op 
www.helmondmarketing.nl s

Helmond

Bewonder het werk en 
leven van Lucas Gassel

Kijkkisten in Helmond 

Helaas is op dit moment de ex-
positie van Lucas Gassel in mu-
seum Helmond gesloten, maar 
niet getreurd. Rondom de expo-
sitie van Gassel, Kun je in Hel-
mond diverse dingen beleven 
rondom de schilder. Zo heeft 
Helmonder Marlon Tielemans 
(59) diverse kijkkisten ontwor-
pen die nu te zien zijn in de stad.

De heer Tielemans is zelf docent 
beeldende vormgeving en beel-
dend kunstenaar en heeft, als 
onderdeel van het Lucas Gassel 
jaar, deze kijkkisten mogen ont-
werpen. Deze kleine kunstpro-
jecten zijn samengesteld met 
alledaagse voorwerpen. “De kijk-
kisten zijn geïnspireerd op ver-
schillende schilderijen van Lucas 
Gassel. Ik heb de onderwerpen 
en thema’s hiervan verbeeld naar 
de kijkkisten. Naast de kisten zit 
er een paneeltje langs met een 
toelichting op het werk. Zo kun 
je het leven en werk van Lucas 
Gassel bewonderen.” 

In totaal zijn er negen kijkkisten 
verspreidt door het centrum van 
Helmond. “Je kunt ze vinden op 
de Markt, de Ameidestraat en in 
het Ketsegangske. Ze staan ten-
toongesteld in de etalages van 
lege panden. Het geheel ziet er 
erg mooi uit en ze zijn openbaar: 
voor iedereen toegankelijk dus!”, 

aldus de trotse Helmonder. De 
kisten zijn tot begin juni te zien, 
maar Marlon hoopt dat dit nog 
verlengt zal worden.

Lucas Gasselroute
Die kisten staan op plekken waar 
je langs komt als je de Lucas Gas-
sel stadswandeling maakt. Deze 
audiotour kun je ook downloa-
den zodat je hem zelf te wande-
len. Via de app ‘Echoes’, welke je 
gratis kunt downloaden, kun je 
van begin tot eind genieten van 
een unieke geluidsbelevenis.

Meer informatie over dit project 
en de audiotour vind je op www.
lucasgassel.nl s

Helmond

Een van de kijkkisten F | Marlon Tielemans

Ingezonden brief

“Het is nog niet zo lang geleden, 
dat verpleegkundigen protes-
teerden tegen de steeds uithol-
lende manier van zorg moeten 
verlenen.
Steeds minder mensen ‘aan bed’, 
steeds minder menselijke tijd, 
steeds meer nieuwe regels, die 
veranderd werden, steeds min-
der geld en tijd mocht kosten. 
Het voelde als de benen onder 
je lijf wegschoppen, steeds weer 
opnieuw moeten beginnen, om 
binnen de voorgeschreven kwa-
liteit te leveren. Toen waren we 
ook al engelen, tovenaars om 
met (te weinig) middelen, veel 
kwaliteit te leveren en waarom 
er was geld genoeg! Het was al-
lemaal zo krap ingepland, dat er 
zelfs geld overbleef, begrepen ze 
niet, nou ik wel.
Zag van heel dichtbij de men-
selijkheid noodgedwongen ver-
dwijnen, voor de verzorgenden 
oftewel als voor de client of pa-

tiënt! De steeds maar verande-
rende regels hebben de brood 
nodige menselijke zorg kapot 
gemaakt.
De ziekenhuizen werden geslo-
ten, personeel haakte af, werden 
ontslagen. Het werd hun onmo-
gelijk gemaakt hun werk te blij-
ven doen. Hun kracht werd de 
kop ingedrukt. Moest er echt zo’n 
vreselijke ziekte, als nu verschij-
nen om dat Den Haag in te laten 
zien?

Het is geweldig hoe iedereen zich 
inzet, ik vind het bijzonder om 
te zien, dat de mensen waarbij 
bij de meesten de zin was over-
gegaan en wat anders zijn gaan 
doen, terugkeren voor te zorgen, 
tijdelijk misschien, voor altijd? Ik 
hoop het.
Het gevoel is, dat nadat dit 
drama voorbij is, het respect 
en ‘gezien worden’ en ‘gewaar-
deerd worden’, weer verdwijnt 

als sneeuw voor de zon, is sterk 
aanwezig. Onze zorgmensen en 
vele, vele anderen waren altijd al 
speciaal, werkten altijd al hard 
en veel en goed!
Volgens mij wordt dit veel te laat 
ingezien door Den Haag. Maar 
beter laat dan nooit!
Wanneer dit dan ook nog eens 
‘uitbetaald’ zou worden in res-
pect, een betere financiële belo-
ning en meer ‘mensen aan bed’ 
pas dan zeg ik: Hé, hé, het kwart-
je is gevallen. Dieptriest dat deze 
ziekte zoveel leed en verdriet 
brengt!
Ik wens iedereen heel veel sterkte, 
veel kracht en laat de saamho-
righeid ook na deze crisis voort-
duren. Dat is mijn wens, voor de 
rest van mijn leven. 
Een gepensioneerd en gepassi-
oneerd verzorger van de thuis-
zorg.

Bep van den Broek (Bertie) 

 ■ STEUN DE LOKALE ONDERNEMERS
BADEFHMPOghm

www.helmondnu.nl



14 week nummer 14 vrijdag 3 april 2020 de loop weekkrant 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!

) 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. 

en mijn liefde voor Italië ben ik in 2017 naar Napels verhuisd. 

Het belangrijkste wat ik hier heb geleerd is het concept van 

Ingrediënten 
(bij springvorm van 23 centimeter in diameter):
• 400 gram ricotta van goede kwaliteit
• 450 gram suiker 
• 1 theelepel oranjebloesemwater 
 (verkrijgbaar bij grotere supermarkten 
 en Aziatische winkels)
• 50 gram honing
• 3 grote conférenceperen 
• Een scheut Marsala of een andere zoete 
 likeur (bijvoorbeeld cointreau)
• 150 gram zelfrijzend bakmeel
• Een snufje zout 
• 3 middelgrote eieren
• 150 gram gesmolten boter 
• Geraspte schil van 1 sinaasappel 
• 300 ml room om op te kloppen 
• Poedersuiker voor de decoratie

Bereidingswijze: 
Meng de ricotta met 150 gram suiker en laat de 
kom het liefst een hele nacht afgedekt in de koel-
kast staan, zodat de suiker volledig kan worden 
opgenomen. 

Breng in een pannetje een halve liter water aan 
de kook met 100 gram suiker, 50 gram honing en 
het oranjebloesemwater. Snijd twee peren in klei-
ne stukken (beslis zelf of je ze liever met of zonder 
schil wilt), en voeg de stukken toe aan het pannetje. 
Laat de peren circa 5 minuten meekoken, of totdat 
ze zacht zijn geworden en ze de smaak van het 
kookvocht hebben opgenomen. Schep de peren 
met een schuimspaan uit de pan en laat ze in een 
kommetje afkoelen. Kook het vocht op een matig 
tot hoog vuurtje verder in totdat het een siroop 
vormt. De siroop is klaar zodra je er gemakkelijk de 
achterkant van een lepel volledig mee kan bedek-

ken. Roer nu een goede scheut marsala door de 
siroop en laat deze afkoelen. Bak nu de cake: ver-
hit de oven voor op 180 graden Celsius. Meng 150 
gram suiker met de bloem, de sinaasappelschil en 
een snufje zout in een beslagkom. Meng er dan de 
eieren en de (lichtjes afgekoelde) gesmolten boter 
doorheen. Leg een vel bakpapier op de bodem van 
een ingevette springvorm van circa 23 centimeter 
diameter en giet het beslag er met behulp van een 
spatel in. Bak dit gedurende 15 tot 20 minuten in 
de oven. Test met een houten tandenstoker of de 
cake gaar is: als je in de cake prikt moet de tanden-
stoker er schoon uitkomen. Laat de cake afkoelen 
en snijd hem dan doormidden zodat je twee dunne 
plakken hebt. Vlak eventueel de bovenkant af als 
deze tijdens het bakken veel is gebold.  

Klop nu de room met 50 gram suiker goed stijf. 
Neem het ricottamengsel en klop dit ook op tot 
het een smeuïge massa vormt. Schep nu voorzich-
tig de slagroom door de ricotta met een spatel tot 
alles goed is gemengd. Tot slot voeg je de stukjes 
peer aan de room toe en meng je het een laatste 
keer.  Om de taart samen te stellen leg je een plak 
cake op de bodem van dezelfde springvorm waar-
in je de cake hebt gebakken. Besprenkel dit met 
de helft van de siroop. Schep nu alle vulling op de 
bodem en strijk het glad met een spatel. 

Hierop leg je nu de andere plak cake, die je met 
de overgebleven siroop besprenkelt. Zet de taart 
minstens drie uur in de koelkast om op te stijven.  
Om te serveren snijd je in de lengte een plak uit 
het midden van de overgebleven peer (met het 
steeltje eraan) leg deze op het midden van de 
taart en zeef je er de poedersuiker overheen. Haal 
de plak peer er dan weer van af en voilà, je taart is  
klaar om te serveren!

ricotta e pera
De beroemde bakkerij Sal di Riso in Minori, aan de betoverende Amalfikust, staat bekend 
om zijn prachtige taartjes en gebakjes. In 1998 werd hier het ricotta e pera (ricotta en peer) 
taartje gecreëerd, dat inmiddels een klassieker in de regio Campania is geworden. Met het 
origineel als vertrekpunt, heb ik mijn eigen variatie op deze taart gemaakt. 

BIJ AANKOOP VAN EEN AUTO

GS AUTOMOTIVE PAASACTIE

1.  sluit de koopovereenkomst
2.  gooi de dobbelsteen
3.  aantal ogen x € 100,00 = korting!

Deze paasactie is geldig op 11 & 13 april 2020
Noorddijk 3, Helmond - 0492 - 700 250

Uw gemeenteraad is 
er ook in deze tijd voor u
Beste Helmonders,

Wij, alle politieke partijen in de gemeen-
teraad van  Helmond, wensen iedereen 
veel kracht en sterkte toe voor de ko-
mende tijd. Het is een nare tijd, waarin 
veel zorgen en leed is achter de gesloten 
deuren in onze wijken en stad. We leven 
intens mee met onze inwoners die be-
smet zijn met het Coronavirus. We wil-
len hen en hun familie en omgeving veel 
sterkte toewensen. En aan al onze stad-
genoten, nu de zorgen toenemen.

In onze stad zijn  er vele inwoners die juist 
nu keihard werken om de samenleving 
draaiend te houden. Wat zijn wij trots op 
jullie. De mensen die in de ziekenhuizen 
en zorginstellingen werken, de meesters 
en de juffen, de leerkrachten op de mid-
delbare scholen en in het beroepsonder-
wijs. Zij passen zich aan en gaan door. 
Dat geldt zeker ook voor alle supermarkt-
medewerkers en het overige winkelper-
soneel. Voor degenen die de winkels be-
voorraden, de mensen die het vuilnis voor 
ons blijven ophalen. En al die anderen die 
zich inzetten voor elkaar. Ook in gezins-
verband en voor hun buren. Respect voor 
deze mede-stadgenoten!
De studenten en leerlingen hebben zich 
aangepast aan een nieuwe manier van 
leren. Wat bijzonder om te zien hoe jullie 
thuis aan de slag zijn gegaan met de op-
drachten van school!
Veel van onze gedachten gaan uit naar de 
ouderen in de stad. Onze eigen ouders, 
maar ook die van onze buren en vrienden 

en alle ouderen wiens wereldje nu wel 
heel klein is geworden. Dat geldt voor alle 
kwetsbare groepen in onze stad. Weet dat 
jullie niet vergeten worden, ook al hebben 
jullie het nu extra moeilijk. 
Wat mooi zijn alle hartverwarmende ini-
tiatieven die Helmonders hebben opgezet 
om elkaar te ondersteunen. Juist in deze 
crisistijd is het belangrijk dat wij opmerk-
zaam zijn op het stille leed om ons heen 
en er echt voor elkaar zijn.

Ga zo door, Helmonders! 
Bent u ook beschikbaar om te helpen? 
O.a. op www.helmondvoorelkaar.nl/
coronahulp vindt u alle informatie om te 
zien of u uw steentje kan bijdragen aan 
het welzijn van uw stadgenoten. 
Als volksvertegenwoordigers blijven wij 
zoveel mogelijk ons werk doen voor de 
stad. Ook wij doen dat natuurlijk digitaal 
vanaf onze thuiswerkplek. Wij werken er 
momenteel aan om de besluitvorming di-
gitaal te gaan voortzetten en via de web-
site van de gemeente toegankelijk te ma-
ken zodat u deze kunt blijven volgen. Als 
dat mogelijk is, laten wij dat direct weten. 
Houdt voor updates over vergaderingen 
en ander nieuws van uw raad daarom 
onze Facebookpagina en website in de 
gaten.
Als laatste willen wij u dringend vragen om 
de landelijke richtlijnen te blijven volgen. 
Ook voor het welzijn van uw medestadge-
noten, neem allen uw verantwoordelijk-
heid hierin! U bent hier hard in nodig. Kijk 
voor actuele informatie van de gemeente 
op www.helmond.nl/coronavirus.

Met hartelijke groet,
Uw gemeenteraads- en commissieleden s

Helmond

F | Weblog van Helmond
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CORONAVIRUS:
WEEK 1: SCHRIKKEN?
WEEK 2: BERUSTING!
WEEK 3-4: HOOP!  
HET LEVEN GAAT DOOR, 
ACTIVITEITEN, MET IN 
ACHT NEMING VAN 
DE GELDENDE REGELS, 
MOGEN!!! 
BEZOEK 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

bij de volgende verkooppunten:

• Bloemstudio Tini Roelofs – Vondellaan

• DA drogisterij van Leuken – Stiphout / Dorpsstraat

• Bloementijd bij Mirjam – Straakven

• Jumbo Supermarkt – Stiphout / Dorpsstraat

• Konings verf en behang – Engelseweg

• Leef en Zorg Helmond – Straakven / 

 Geysendorfferstraat

• Primera de Luifel – de Bus / Nieuwveld

• VVV kantoor Helmond – Centrum

• Wijnhuis Helmond – Hurksestraat

Online bestellen:  wwww.hellemondgift.nl

€5,- €7,50 €20,-
De bon is verkrijgbaar in bedragen van:

In de nacht van 6 op 7 maart 
werd Digisolve Mijn ICT op het 
industrieterrein Hoogeind door 
een verwoestende brand getrof-
fen. Inmiddels is vastgesteld dat 
de brand elders in een aangren-
zend pand is ontstaan. Wat in 23 
jaar is opgebouwd, werd in één 
nacht compleet weggevaagd. 
Naast de bedrijfsinventaris, 
spullen van klanten, en voor-
raden, zijn er ook veel privé-ei-
gendommen en verzamelingen 
beschadigd of gewoon weg.

De directie heeft op de dag van 
de brand, 7 maart, doorgepakt 
en een nieuwe locatie in gebruik 
kunnen nemen. Met de gewel-
dige inzet van het team van me-
dewerkers en vrienden en beken-
den, hebben ze er voor gezorgd 
dat, 36 uur na de brandmelding, 

de primaire bedrijfsprocessen 
weer operationeel waren. Niet 
alleen binnen het bedrijfsleven, 
maar ook bij de Helmondse 
stichtingen is het bedrijf actief 
als bestuursleden binnen Hel-
mondse stichtingen zoals Heel 
Helmond Support en de Keiebij-
ters. Van deze stichtingen is een 
deel van de voorraad bij de brand 
die bij hen was opgeslagen, ver-
loren gegaan. 

Maar gelukkig lang niet alles. 
Keiebijters-dassen en Heel Hel-
mond Sport-hoodies zijn ver-
vangbaar maar sommige zaken  
helaas niet. Veel spullen liggen 
nog in herstelopslag en zijn wel-
licht nog bruikbaar. “We kunnen 
melden dat er ook veel spul-
len wonder boven wonder zijn 
overgebleven en daar putten we 
kracht uit. Met name een deel 
van de museumstukken voor 
het Helmond Sport-museum." 

Zo meldde William Verkoelen 
vandaag. Ondertussen is op de 
nieuwe locatie bijna alles gereed 
en vervangen, van magazijn en 
technische dienst, tot flexwerk-
plekken en mogelijke muse-
umruimte. We zijn Helmondse 
ondernemers en maken deel uit 
van een zeer groot sociaal maat-
schappelijk en zakelijk netwerk. 
We pikken het allemaal weer 
op zoals een Helmonder dat 
kan en doet.

We hebben de brand en onge-
plande verhuizing aangegrepen 
om onze handelsnaam en logo 
aan te passen naar DIGIMIJ. 
Alleen ons huisnummer is ver-
anderd van Vossenbeemd 47a 
naar 96. De postcode, telefoon-
nummer en al het andere is on-
gewijzigd. Het bedrijf bedankt 
iedereen voor de vele bloemen, 
steunbetuigingen, support en 
hulp na de brand. s

Helmond

Van Digisolve naar DIGIMIJ: 
“We pikken het allemaal weer op zoals 
een Helmonder dat kan en doet”

Het pand net na de brand F | Wim van den Broek

Milieustraat Helmond tijdelijk gesloten 
De milieustraat aan de Gerstdijk 
in Helmond is vanaf maandag 
(30 maart) voorlopig gesloten 
vanwege het coronavirus. Het 
was de afgelopen dagen te druk 
bij de milieustraat, ondanks de 
herhaalde oproepen om alleen 
naar de milieustraat te komen 
als het strikt noodzakelijk was. 

Extra maatregelen op de milieu-
straat konden niet zorgen voor 
een afname van de bezoekers-
aantallen van afgelopen dagen. 
Dit maakte het erg lastig om de 
gezondheidsrichtlijnen van de 
overheid te kunnen hanteren, die 
verspreiding van het coronavirus 
moeten voorkomen. Daardoor 
is de veiligheid van bezoekers en 

medewerkers niet langer te ga-
randeren. Er is daarom besloten 
de Milieustraat in Helmond met 
ingang van aankomende maan-
dag tijdelijk te sluiten. De slui-
ting duurt naar verwachting tot 
en met maandag 6 april. In de 
tussentijd overlegt de gemeente 
samen met Blink en Suez over de 
mogelijkheid om de milieustraat 
daarna op aangepaste wijze te 
openen. Het verzoek is om afval, 
waarvoor u anders naar de mi-
lieustraat gaat, tot die tijd thuis te 
bewaren. Let op: u kunt uw afval 
niet naar een milieustraat in een 
andere gemeente brengen. 
Daar wordt bij de ingang gecon-
troleerd of u uit die gemeente 
komt.

Op de hoogte blijven?
Op de webpagina www.hel-
mond.nl/afvalinzameling leest 
u de meest actuele informatie 
rondom de afvalinzameling in 
Helmond. 

Naschrift redactie: 
Het is wel een ‘kort door de bocht’ 
besluit. Juist een gemeente moet 
nu voorop gaan in deze tijden en 
bereikbaar en dienstbaar blijven. 
Veel mensen zitten gedwongen 
thuis en gaan dan maar oprui-
men. Een systeem met volgnum-
mers (maximaal bijv. 4 brengers 
per uur, 1 persoon per brenger) 
moet makkelijk te realiseren zijn, 
lijkt ons. Gemeente heroverweeg 
uw besluit zouden we zeggen! s

De mileustraat F | Gemeente Helmond
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parochie

Nu de wereld getroff en is met een pan-
demie hebben we reden om te bidden. 
Wij kennen mensen die doodziek zijn, 
en mensen die door de maatregelen he-
lemaal alleen zitten. Wij kennen mensen 
die ineens zonder werk zitten en grote 
onzekerheid hebben of zij hun werk na 
de crisis weer kunnen oppakken. De zor-
gen zijn groot. De inspanning van des-
kundigen, verantwoordelijken, artsen en 
verpleegkundigen ook. Grote bewonde-
ring is er voor allen die zich tot het uiter-
ste inspannen om het leed en de schade 
tot een minimum te beperken. Ook voor 
hun uithoudingsvermogen en wijsheid 
moeten we bidden.

Maar wat betekent bidden?
Een gebed wordt gericht aan God. In een 
gebed kan een vraag gesteld worden aan 
God, bijvoorbeeld om iemand beter te 
maken, om kracht te geven, om inzicht 
en verstand. Het kan ook een dankgebed 
zijn omdat je dankbaar bent dat tot nog 
toe goed door de crisis heen komt, dat 
er goede hulp en zorg is, dat je eten en 
drinken in huis hebt. Gebed kan ook een 
lofzang zijn, een soort applaus omdat er 
bijzondere dingen gebeuren die goed zijn. 
Dat er bijvoorbeeld extra aandacht is voor 
kwetsbare mensen die alleen en eenzaam 
zijn, dat er vrijwilligers zijn die voedsel-
pakketten rondbrengen. Wij kunnen God 
danken dat mensen dit doen.

Veel mensen willen graag een kaarsje aan-
steken wanneer zij bidden. Dat kaarsje 
staat voor energie waarmee zij het gebed 
tot God richten. En terwijl jij weer verder 
gaat met andere dingen die gedaan moe-
ten worden, blijft het kaarsje branden en 
blijft de energie van jouw gebed nog ver-
der gaan. In de kerk in Stiphout is iedere 
dag gelegenheid om kaarsjes aan te steken 
en te bidden. In Mierlo-Hout worden plan-
nen gemaakt om dat in de toekomst ook 
mogelijk te maken.

Hoewel de kerk ook getroffen wordt door 
de maatregelen waardoor er tot aan Pink-
steren geen vieringen zijn, wordt er wel 
gebeden. Pastoors, diakens en pastoraal 
werkers blijven bidden en zullen achter de 
gesloten deuren van de kerk af en toe toch 
de vieringen doen. Met Palmpasen is er dit 
jaar geen viering, maar thuis kunnen kin-
deren toch een palmpaasstok maken om 
thuis neer te zetten of om het als teken 
van ‘ik denk aan jou’ aan iemand anders 
te geven. In de kerk zullen palmtakjes ge-
wijd worden. Voor wie wil, kan -zover de 
voorraad strekt- een palmtakje onder de 
toren komen ophalen.
De Goede Week plechtigheden en de 
Paaswake worden in stilte gevierd. Wij 

zijn in overleg om de Paaswake mogelijk 
via een live-stream uit te kunnen zenden.
Het mooie van onze R.K. Kerk is de ge-
meenschapsgedachte die maakt dat ie-
der gebed, of het nu thuis of in de kerk 
gebeurt, een gezamenlijk gebed is. Je zou 
de kerk kunnen vergelijken met een blok 
oase waarin je bloemen steekt. Iedere 
bloem apart, komt door de oase in het-
zelfde bloemstuk terecht.
Tenslotte moet gezegd worden dat een 
gebed de betekenis heeft van een bat-
terij in een apparaat. Gebed zet je aan 
tot handelen en doen. Wie bidt voor een 
zieke, zal merken dat hij ook iets voor een 
zieke wil doen. Nu zul je dat niet altijd op 
dit moment voor de zieke voor wie je bidt 
kunnen doen, maar je zult merken dat je 
innerlijk in beweging wordt gezet. Zo ont-
staat de vindingrijke manier waarop men-
sen iets voor elkaar kunnen betekenen, 
dichtbij en veraf. 

Zondags wordt de Eucharistie op televisie 
uitgezonden, via KRO-NCRV, vanaf 10:00 
uur op NPO-2. De bisschoppen vragen om 
het volgende gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de 
gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen 
mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam 
zijn in de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen 
ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is 
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de 
kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen 
overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Parochie Heilige Damiaan 
de Veuster tijdens Corona

Mierlo-Hout

Informatie van de parochie Heilige Damiaan 
de Veuster tijdens het corona-virus.

Met inachtneming van de maatregelen van het RIVM en de 
Bisschoppen van Nederland melden wij het volgende aangaande 

de Parochie Heilige Damiaan de Veuster:

De kerk van Sint Trudo in Stiphout is iedere dag geopend om 
een kaarsje aan te steken en te bidden.

Diaken Ton Schepens en pastoor Norbert Swagemakers 
zijn telefonisch bereikbaar voor gesprek en per mail voor 

correspondentie.

Tot aan Pinksteren zullen er geen vieringen in de kerk 
plaatsvinden, behalve de gemaakte afspraken voor een 

doopviering, en de mogelijkheid tot een kerkelijke uitvaart 
behoudens de verordeningen die gelden.

De vieringen van de Eerste Communie kunnen in mei niet 
doorgaan. Zodra de beperkende maatregelen van het RIVM 
opgeheven zijn, worden er nieuwe data gezocht en met de 

communicanten gecommuniceerd.

Het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag, het lijden en 
sterven op Goede Vrijdag en de Verrijzenis in de Paaswake 

wordt door de pastoor en diakens gevierd en m.m.v. de Groof 
Uitvaartverzorging te volgen. 

U kunt via www.liveuitzendingen inloggen.

Op Witte donderdag gebruikt u de code 71BDEF14
Op Goede Vrijdag gebruikt u de code 5AB56EE3
Op Paaszaterdag gebruikt u de code A3875BE1

In de Goede Week willen wij de kerken St. Trudo in Stiphout en 
St. Lucia in Mierlo-Hout openstellen tussen 10:00 uur en 12:00 

uur en van 14:00 uur tot 17:00 uur zodat er gebeden kan worden, 
een kaarsje opgestoken en een gesprek gevoerd. Weliswaar met 
inachtneming van de afstand van anderhalve meter! Er zullen 

gewijde palmpaastakjes zijn die meegenomen kunnen worden.

Soepbus kan tot 1 juni niet doorgaan. 
Via de diaken kan worden gevraagd om noodhulp.

Pastoor Norbert Swagemakers:
Telefonisch 0492-52 29 30

Emailadres: pastoor@damiaanhelmond.nl

Diaken Ton Schepens:
Telefonisch 06-15 69 00 59

Emailadres: diakenschepens@damiaanhelmond.nl

Website: www.damiaanhelmond.nl

 ■ STEUN DE LOKALE ONDERNEMERS
BADEFHMPOghm
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Vrijblijvend 
infogesprek over 

de mogelijkheden 
en kosten.

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

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

Familieberichten
Uiteindelijk verloor de wil om te leven het toch van het 

onvermijdelijke. 

In onze herinneringen leeft hij voort als de slager uit de 
Heistraat, een harde werker, een familieman, een vader 

en opa met wie je kon lachen.

Piet Wilde
Petrus Matheus Gerardus

* Helmond, 3 april 1933 –   †Helmond, 27 maart 2020
Echtgenoot van Door van Baars †

Ad en Christine
Paul, Eline, Ben

Pim, Patty, Saxa en Hiro
Christie, Mo

Ben †

Geertje en Arie

Annette en Jan
Maarten en Salima

Tim 

Susanne en Bram
Tijn

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen. 
De crematie vond nu noodgedwongen in besloten 

kring plaats.

Wij danken de verzorgenden van woonzorgcentrum 
Savant de Eeuwsels en Wijkzorgteam Binnenstad 

Noord voor hun goede zorgen en betrokkenheid bij 
ons vader. 

Familie Wilde

Correspondentieadres
Eindje 5A, 5715 PK Lierop 

Herinneringspagina: delen.dela.nl/piet-wilde

Degene die ik lief heb verlaat ik
Om degene die ik lief had terug te vinden

Hij had altijd de touwtjes in handen
Nu laat hij ze los………

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 
geven wij kennis van het overlijden van ons pap, schoonvader en opa

PIET WULMS

echtgenoot van

FIEN MEIJER †

in liefde verbonden met

GERRIE WAGEMAKERS †

Ilse en Erik

Mariëlle

Angelique en Joris
Puck en Tren

Correspondentieadres: Strijpsoord 26, 5735 PS Aarle-Rixtel

In verband met de huidige regelgeving m.b.t. het coronavirus heeft de uitvaart in 
besloten kring plaatsgevonden. Op een later moment zullen we ons pap op een 
passende wijze gedenken.
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Parochie Heilige Lambertus 
verzorgt eucharistievieringen via 
YouTube en KRO - TV

De RK-parochie Heilige Lambertus in 
Helmond verzorgt de komende twee 
zondagen eucharistievieringen die te vol-
gen zijn via live streaming op YouTube. U 
kunt deze vieringen bijwonen door te kij-
ken op YouTube kanaal: Lambertuskerk 
Helmond Live.

De eerste viering is op Palmzondag 5 april 

vanaf 11.00 uur. De daaropvolgende zon-
dag 12 april, Hoogfeest van Pasen even-
eens vanaf 11.00 uur te volgen op hetzelfde 
kanaal. Op zondag 19 april kunt u de hei-
lige mis rechtstreeks volgen op de lande-
lijke TV-zender NPO 2, KRO Deze viering 
wordt dan uitgezonden vanuit de St. Jozef-
kerk om 10.00 uur. De drie vieringen wor-
den voorgegaan door Pastoor Erik Seidel 
en Pastor Wouter Koopmans en worden 
verzorgd met Nederlandstalige gezangen 
door cantor en organist. s

Helmond

Het Coronavirus heeft een grote impact 
op het maatschappelijk leven. Mensen 
raken ermee besmet, worden ziek en 
sommigen sterven er zelfs aan. Veel van 
de plaatsen waar ons dagelijks leven zich 
afspeelt zijn gesloten. 

Ook de kerken, waar elke week geloof, 
hoop en liefde geoefend en geleefd wor-
den, moeten hun deuren sluiten. Om in 
deze tijd van onzekerheid een boodschap 
van bemoediging, hoop en troost te ver-

spreiden, roept de Raad van Kerken in Ne-
derland op om de komende drie woensda-
gen van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken 
te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een 
lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Pa-
radijskerk in Rotterdam. 

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ 
kunnen kerken mensen met elkaar verbin-
den over de grenzen van sociaal isolement 
heen. Ook roepen de kerken daarmee op 
tot gebed en andere vormen van steun 
voor allen die ziek zijn en voor wie zich 
dag aan dag inzetten voor de gezondheid 
en veiligheid van medemensen. s

Klokken van troost en hoop
Helmond

Contract hoofdtrainer Mario Plugers
met één seizoen verlengt

Sinds dit seizoen is Mario Plugers naast 
technisch jeugdcoördinator ook werk-
zaam als hoofdtrainer van Stiphout Voor-
uit. Deze samenwerking bevalt beide par-
tijen erg goed. We hebben dan ook over-
eenstemming bereikt over het verlengen 
van zijn contract met één seizoen. Mario 
zal dus ook in het seizoen 2020-2021 als 
hoofdtrainer voor de selectie staan. 

Onder leiding van Mario heeft het vaandel-
team na een moeilijke start de weg naar de 
bovenste regionen van de vierde klasse F 
gevonden. De tweede periode is gewonnen, 
waardoor het team via de nacompetitie in 

ieder geval gaat spelen om promotie naar 
de derde klasse. In de reguliere competitie 
hopen we dat het eerste tot en met het eind 
mee kan doen om het kampioenschap. Mo-
menteel wordt om de bovenste plaats ge-
streden met stadsgenoten HVV Helmond en 
Rood Wit ’62. In verband met het coronavi-
rus is op het moment van schrijven nog niet 
duidelijk hoe het vervolg van de competitie 
door de KNVB wordt vormgegeven. 
De technische commissie heeft in een evalu-
atie met Mario de doelstellingen besproken 
en geëvalueerd. Belangrijkste onderwerpen 
zijn de gewenste aanvallende speelstijl, de 
eenheid en de betrokkenheid van de selectie. 
Uiteraard hangen deze onderwerpen nauw 
samen met resultaten, maar zij vormen in 
onze ogen vooral de basis hiervoor. s

Stiphout



18 week nummer 14 vrijdag 3 april 2020 de loop weekkrant HELMOND

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen MierloBowen Mierlo

Lieke Daems stuurde zoals velen de 
oplossing in van de Sudoku en was blij 
verrast dat zij gewonnen had. Lieke 
nam dan ook de Holland Casino di-
nercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag graag in ontvangst. Wij 

wensen haar veel plezier met de ge-
wonnen prijs.

Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant 
De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? 
Dan maakt u ook kans op een diner-
cheque en een exclusieve Goodiebag 
van Holland Casino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

F | Chris Thielen

Helmond-West is aan 
de beurt voor glasvezel

Supersnel internet, stabiele 
verbindingen en klaar voor de 
toekomst met zorg-op-afstand 
dankzij glasvezel. Vanaf 7 april 
2020 is ook de wijk Helmond-
West aan de beurt. 
Als minimaal 25% van de in-
woners van de wijk meedoet, 
gaat Glasvezel Helmond B.V. 
ook in Helmond-West een open 
glasvezelnetwerk aanleggen. 
Dit moet dan einde van dit jaar 
klaar zijn.

Eerst aanmelden, dan graven
Begin april ontvangen de be-
woners van Helmond-West een 
informatiepakket van Glasvezel 
Helmond B.V met allerlei prak-
tische informatie. Vanwege de 
Corona-crisis kunnen de gebrui-
kelijke informatieavonden in het 
wijkhuis niet doorgaan, maar 
daar worden alternatieven voor 
gezocht.  Op dit moment zijn 
de volgende aanbieders voor in-
ternet, TV en telefonie actief op 
netwerk van Glasvezel Helmond: 
TriNed, Plinq, FiberNL en Breed-
band Helmond. Verder kun-

nen inwoners een abonnement 
afsluiten voor professionele 
zorg- en veiligheidsdiensten via 
de aanbieders van Veilig Gevoel 
Thuis, Altijd Thuis en Leefsamen.
Inwoners kunnen tot en met 15 
juni 2020 aangeven of ze zich 
willen inschrijven. De aansluit-
kosten zijn dan gratis. Als mini-
maal 25% van de inwoners van 
Helmond-West zich inschrijft, 
dan wordt er einde van dit jaar 
ook echt glasvezel in de eerste 
straten gelegd en worden de eer-
ste huizen aangesloten op het 
glasvezelnetwerk. 

Waarom glasvezel?
Wethouder Van de Brug: “Een 
goede digitale snelweg, dus 
glasvezel, is een basisvoorzie-
ning voor inwoners, onderwijs 
en ondernemers in onze stad. In 
deze tijden van de Corona-crisis 
is een betrouwbare internetver-
binding belangrijk, mensen wer-
ken thuis, onderwijs gaat via de 
digitale snelweg, maar ook in de 
vrije tijdsbesteding wordt het in-
ternet op dit moment maximaal 
gebruikt.  Glasvezel is meer dan 
alleen snel internet en tv. Zo zijn 
er op dit moment op glasvezel 
diverse diensten op het gebied 
van (mantel)zorg en veiligheid 
beschikbaar.”

Glasvezel Helmond B.V.
Glasvezel Helmond is het sa-
menwerkingsverband tussen 
gemeente Helmond en de lokale 
glasvezelspecialist e-Quest. Zij 
zorgen van 2019 tot en met 2021 
voor een glasvezelnetwerk in de 
straten van Helmond waar dit 
nog niet ligt. 

Glasvezel is de modernste, snel-
ste en meest energiezuinige ver-
binding voor internet, televisie, 
telefonie en overige digitale dien-
sten. De gemeente ziet glasvezel 
als een nutsvoorziening, zoals 
elektriciteit, wegen en riolering.

Meer weten? Kijk dan op:
www.helmond.nl/glasvezel en 
www.glasvezelhelmond.nl 

Helmond-West

WINKELEN OP MAAT!WINKELEN OP MAAT!

WWW.DEELENMENSWEAR.NL

I.V.M. HET CORONA VIRUS KUNT I.V.M. HET CORONA VIRUS KUNT 
U NU BIJ ONS OP AFSPRAAK U NU BIJ ONS OP AFSPRAAK 

1 OP 1 WINKELEN.
• Gehele winkel tot uw beschikking, zonder andere klanten erbij.• Gehele winkel tot uw beschikking, zonder andere klanten erbij.

• Natuurlijk staat er een heerlijk kopje koffie klaar.• Natuurlijk staat er een heerlijk kopje koffie klaar.

Voor meer info of het maken van een afspraak:Voor meer info of het maken van een afspraak:
helmond@deelenmenswear.nl of T: 0492-536450helmond@deelenmenswear.nl of T: 0492-536450
geldrop@deelenmenswear.nl of T: 040-2985253geldrop@deelenmenswear.nl of T: 040-2985253

Aangepaste openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 17.00 uurDinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 17.00 uur

Graafwerkzaamheden in Helmond-West F | Gemeente Helmond

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?
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HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

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

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Appartement 
(75 m2),  Hoofdstraat 

Mierlo-Hout. 
06-13829017

GEZOCHT

DIVERSEN

Gezocht: Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, beelden 

etc. Tel.: 06-13208306

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 

voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. 

(Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

WIJ GAAN 
GEWOON 
DOOR!
Ondanks het coronavirus, 
ligt Weekkrant De Loop deze 
week gewoon bij u op de mat.
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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl
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GRATIS gebitscheck-up door de mondhygiënisten 

van M3 Mondzorg? Kijk op pag. 12 

|   0492-52 53 53

Lente in zicht

Helmond

In Stadswandelpark De Warande hebben Alpaca’s Alpacino en Elke al voorjaarskriebels F | Wim van den Broek

www.helmondnu.nl

WWW.HELMONDNU.NLWWW.HELMONDNU.NL

in deze uitgave

Stabiel centrum

Autoschade Helmond

Helmond
Bron: www.helmond.nl

weekkrant 
NOORD

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
weekkrant 

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
weekkrant de loop

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!de loop

twitter.com/De_Loop

 De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 6 maart 2020

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

MIERLO-HOUT
5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

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

de loop

18e Jaargang | nummer 11 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL    d facebook.com/weekkrantdeloop   f twitter.com/De_Loop

HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 13 maart 2020

Nº 1Nº 

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

WO. 18 MAART 19:30 UUR
‘A QUIET 

PLACE NIGHT’

   Opening 
World Press Photo
  tentoonstelling

Door: Merle Koster

Afgelopen vrijdag 6 maart 2020 werd in De Cacaofabriek de World Press Photo exposi-tie geopend. Redactrice Merle Koster van Mediahuis Helmond werd ook uitgenodigd en ging er een kijkje nemen. De World Press Photo 2019 is tot en met 29 maart 2020 zien in De Cacaofa-briek in Helmond. 

De expositie was eerder ook al in ‘andere’ wereldsteden als Tokyo, Rome en Sydney te zien. In totaal zal er in 45 landen een tentoon-stelling van de expositie te zien 

zijn. De tentoonstelling werd geopend door de wethouder van cultuur Antoinette Maas en de directeur van De Cacaofabriek Jochem Otten. Het thema van de tentoonstelling is: 

Tijdens de opening sprak ik met Jochem Otten. Hij vindt dat er veel mooie en boeiende foto’s tussen zitten. Vooral de foto van 

langzaam in het verhaal gezogen en dat is erg mooi aan deze foto.” Het bijzondere aan World Press Photo is dat het de hele wereld doorreist en vier miljoen mensen bereikt, zo kan er iets veranderen in de wereld.
“Goede journalistieke foto’s ver-tellen een verhaal en zetten je aan het denken”, gaat Jochem verder. Dat is ook precies wat er ge-beurt. Bij de verschillende foto’s staan groepjes mensen die praten over wat er te zien is en bij welk nieuws het hoort. “Als Cacaofa-

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

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

“Connectingthe world to the
“Connectingthe world to the
“Connecting

 stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

Coronavirus gooit roet in het eten: 
vele Brabantse 
evenementen 
afgelast.
Leest verder op pag. 14
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 n STEUN DE LOKALE ONDERNEMER✓

In de winkel
In de supermarkt
Bij het (buiten) sporten

Kom gerust naar 
onze zaak. 

De ondernemers houden zich aan de landelijke Coronamaatregelen 
(RIVM) en plaatselijke regels. U bent dus van harte welkom.

Wat betekent ‘afstand houden’? 
1,5 meter afstand houden is de norm, dus ook:

...gooi wat in m’n schoentje!

Sinterklaas
kapoentje...

Wie kent hem niet?  Ook Sinterklaas weet waar hij zijn

cadeautjes het liefste vandaan haalt. 

Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, huishouden 

en bijvoorbeeld hobby en vrije tijd weet Sinterklaas op de 

 Engelseweg te Helmond te vinden. Van woonaccessoires voor 

het interieur, decoratie van de woonkamer tot van alles op het 

gebied van tuin en auto. 

De Engelseweg, de plek waar Sinterklaas urenlang zorgeloos kan 

shoppen bij meer dan 50 winkels en kan genieten van een lekkere 

lunch. En natuurlijk deskundige medewerkers, service en gratis 

parkeren voor de deur.  

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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