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In deze tijden is het 
belangrijk dat we 
positief blijven. 

Maak het, ondanks 
alles, thuis gezellig 

met elkaar.

Weekkrant De Loop Helmond 
wenst u fijne Paasdagen!

Uw flyers 
voordelig laten 
meebezorgen? 

info@
adcommunicatie.nl
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Lieve  Helmonders, 

Stay strong Helmond, hou vol!

Dit hart onder de riem is voor alle Helmonders. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, dat je het vol kan houden, dat je een weg vindt in deze moeilijke tijd. 

In deze crisis, met een omvang die niemand van ons heeft meegemaakt.

Corona raakt ons allemaal. Sommige mensen zijn ziek of kennen een dierbare die in het ziekenhuis ligt. Mensen maken zich zorgen, omdat hun restaurant of 

café gesloten is, en vrezen voor hun financiële toekomst. En anderen zijn verdrietig, omdat ze hun familie al weken niet hebben gezien, hun kleinkinderen niet 

hebben geknuffeld. Juist nu die steun en het fysieke contact zo hard nodig is.

Het kabinet heeft besloten om de eerder aangekondigde maatregelen te verlengen tot en met 28 april. Dat is een goed besluit. Nog elke dag komen er nieuwe 

besmettingen bij en nog elke dag worden mensen opgenomen. De druk op de ziekenhuizen is groot. Ook ons eigen Elkerliek levert elke dag weer een 

topprestatie. Tientallen artsen en verpleegkundigen vechten daar voor de gezondheid van zieken en kwetsbaren. Desondanks lopen de aantallen, van patiënten 

én overledenen, op. Aantallen waarvan ik telkens moet slikken, maar de verhalen achter de cijfers maken pas écht inzichtelijk hoe groot deze crisis is.     

Op het moment dat ik deze brief schrijf, zijn er in Helmond 16 mensen aan corona overleden. Dat betekent zestien huishoudens met een lege stoel, zestien 

families in verdriet en zestien begrafenissen of crematies in haast onmenselijke omstandigheden. De maatregelen die nu gelden maken het afscheid extra 

zwaar. Op het moment dat u deze brief leest, is dit aantal vermoedelijk alweer hoger. Dat is de tijd waarin wij ons nu bevinden. Als burgemeester ben ik in 

gedachten bij al deze families, maar ook bij alle anderen in de nabijheid van mensen die momenteel vechten voor hun leven. 

Inmiddels is het voorjaar. De zon schijnt overtollig, maar het coronavirus probeert met alle macht ons niet van de lente te laten genieten. Qua gevoel blijven we 

in een diepe winter. Maar ik zie wel kleine lichtpuntjes. Zo maakt het me trots dat veel Helmonders zich houden aan de instructies van het RIVM. Terwijl ik best 

begrijp dat het moeilijk is, om de hele week (soms met een heel druk gezin) binnen te blijven. 

Ik vind het prachtig om alle hartverwarmende initiatieven te zien, zoals de optredens bij de Ameideflat en het mooie ‘Stay Strong Helmond’ spandoek op de 

Traverse. Zulke initiatieven emotioneren, maken trots en zorgen voor de verbinding die zo kenmerkend is voor onze stad. En ze zijn terecht. Omdat ze ook 

steunbetuigingen zijn. Voor de zorgmedewerkers, boa’s, vakkenvullers, leraren, vrachtwagenchauffeurs en vele anderen die onze samenleving in deze moeilijke 

tijden overeind houden.

Lieve Helmonders, dat doen jullie ook. Makkelijk is het niet. De impact van corona blijft, hoe dan ook, zichtbaar en voelbaar. Al is het maar omdat we straks 

misschien wel iemand moeten missen. Helmond na corona is straks een andere stad dan ervoor. Maar Helmond is ook een stad van veerkracht. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat Helmond als stad bij elkaar blijft en dat Helmonders er voor elkaar blijven zijn. 

Voorlopig doen we dat door afstand te houden. Door de maatregelen goed na te leven. En door er zo voor anderen te zijn.

Stay Strong Helmond. Samen komen we er doorheen!

Elly Blanksma              

Burgemeester van Helmond

Alleen samen.
Ook wij.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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HELMOND
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

De gemeente Helmond wil 
huurders van de gemeentelijke 
panden en ruimtes tegemoet 
komen door tijdelijke opschor-
ting van de huur. Steeds meer 
huurders van panden en/of 
ruimtes dreigen in de proble-
men te raken door de economi-
sche gevolgen van de Corona-
crisis. Uitstel van betaling van 
de huur is één van de maatre-
gelen die de gemeente treft om 
organisaties en verenigingen 
tegemoet te komen in deze on-
zekere tijden. 

De huur van panden en ruimtes 
opgeschort 
De gemeente Helmond heeft 
besloten om de huur van ge-

meentelijke panden en ruimtes 
(niet-woningen) tijdelijk op te 
schorten. Hiermee wil de ge-
meente huurders meer lucht 
geven. Opschorten van de huur 
betekent niet dat de huur wordt 
kwijtgescholden. De huur zal op 
een later moment alsnog moe-
ten worden betaald. De gemeen-
te werkt momenteel uit wanneer 
dat precies is en op welke manier. 
Zodra dit duidelijk is, worden de 
huurders hierover afzonderlijk 
geïnformeerd. 

Maatregelen voor Helmondse 
organisaties en verenigingen
Alle eetgelegenheden, horeca, 
wijkhuizen, sportclubs, scou-
tings en culturele instellingen 
zijn verplicht dicht, in ieder geval 
tot en met 28 april 2020. Daaron-
der bevindt zich ook een groep 

ondernemers in de getroffen sec-
toren die huurder of erfpachter 
zijn van een gemeentelijk pand 
of perceel. De inkomsten van de 
gebruikers van deze accommo-
daties nemen af, maar de kosten 
lopen grotendeels door. 

De gemeente Helmond neemt 
verschillende maatregelen om 
getroffen organisaties en ver-
enigingen tegemoet te komen, 
onder andere door het openen 
van een ondernemersloket, het 
betalen van de gemeentelijke 
belastingen in termijnen en een 
aantal lokale maatregelen die 
ondernemers direct in de liquidi-
teitspositie kunnen ontlasten. 

Het opschorten van de huur voor 
gemeentelijk vastgoed is hier nu 
aan toegevoegd. s

Opschorting huur gemeentelijke 
panden en ruimtes

Helmond

Als we hopelijk weer langzaam op mogen gaan 
starten na deze bizarre periode, dan zullen er 
nieuwe regels en inzichten gelden.

De ‘anderhalve meter’ economie zal een feit zijn, 
net zo lang tot er een afdoend vaccin op de markt 
is. Tot die tijd geen massa bijeenkomsten (festivals, 
betaald voetbal met publiek) etc. Dit kan goed nog 
het gehele jaar of langer gaan duren.
 
Gaat uw vrijwillig aan de 
APP deelnemen?
De APP op uw smartphone zal aangeven of u 
gezond bent op het op het moment van een 
controle. Misschien mag u bij de kleur rood geen 
theater of bioscoop meer in?
Geen APP geinstalleerd? Dan wordt u zowiezo 
geweigerd. Allemaal dingen om over na te denken.

De regering gaat dus een ‘ gezondheids APP’  
ontwikkelen, maar wat vindt de burger belangrijk?:

GEZONDHEID, 
ECONOMIE of PRIVACY??
 
Tip Helmond gaat komende week een onderzoek 
starten onder haar respondenten, doet u mee?
Geef uw mening over dit belangrijke onderwerp, 
dat ons ALLEMAAL aangaat.
 

Meld u aan op:
www.tiphelmond.nl
 
DOEN!!

Gezondheids APP 
regering goed idee?
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Milieustraat Helmond is weer open  

De milieustraat Helmond is weer geopend vanaf maandag 6 april volgens de reguliere 
openingstijden. Er gelden wel extra richtlijnen. Afgelopen dagen heeft de gemeente, 
samen met Blink, Suez en Senzer, er hard aan gewerkt om aangepaste maatregelen 
te treffen. Zodat de milieustraat in Helmond op een veilige manier open kan voor 
bezoekers. De boodschap blijft: kom alleen naar de milieustraat als het echt nodig en 
houd u dan aan de onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen voor een bezoek aan de milieustraat
• Maximaal een persoon per voertuig
• Maximaal 6 voertuigen tegelijkertijd op het terrein van de milieustraat
• Houd altijd 1,5 meter afstand
• Blijf in de wachtrij in uw auto of bus zitten
• Betaal zoveel mogelijk via een contactloze pinbetaling
• De gemeente verzoekt u om gratis afvalstromen (bijvoorbeeld: oud papier, glas en 
 textiel) weg te gooien via de huis-aan-huisinzameling of door gebruik te maken van 
 containers in de wijken. Kijk voor een container bij u in de buurt op www.deafvalapp.nl. 

Kijk voor meer informatie over de richtlijnen op www.helmond.nl.

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag  

Goede vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (maandag 13 april) zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee dagen de 
gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven van een melding kunt u terecht 
op www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 14 april. 
Die dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot en 12.00 uur en 16.00 tot 19.00 uur. 
U kunt alleen terecht op afspraak. U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op 
te nemen via 14 0492.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede vrijdag (10 april) wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (13 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat uw huisvuil 
normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde ophaaldagen van het afval 
op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u 
een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de 
afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden 
•  Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

SpoedvoorJeugd 
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een noodsituatie met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd via 088 – 0666 999. SpoedvoorJeugd is 24 uur per 

dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen te bereiken voor crisissituaties.

Bekendmakingen
 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 6 19-03-2020 plaatsen schoorsteen OLO 5035957

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. 

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u 

kijken op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. 

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

Raktweg 19 - Berkendonk aanvraag ontheffing bestemmingsplan  OLO 4904775

 t.b.v. foutdoor festival 

Zuid Koninginnewal 15 -  kantoor ombouwen tot 15 appartementen OLO 4616697

Zuid Koninginnewal 17 t/m 23B 

Lindehof 34 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4999339

Braaksestraat 2 vervangen coniferen door schutting OLO 4515111

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

Mierloseweg 86i               19-03-2020  verbouwen kantoor naar  OLO 5036101

  2 woningen       

Zwanebloemsingel 40 31-03-2020 vergroten, renovatie woning OLO 5060087

Adriana van den Dyckestraat  01-04-2020 oprichten woning OLO 5063683

kavel 2, sectie U 7684 

Hunzestraat 59 31-03-2020 plaatsen erker (voorzijde) OLO 5062163

Wethouder Ebbenlaan 30 31-03-2020 melding brandveilig gebruik  OLO 5060639

  t.b.v. noodopvang 

Korenbloemstraat 20 31-03-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5000123

Rayse Hei 1 31-03-2020 oprichten van een bijgebouw OLO 4620489

Maisdijk 6 31-03-2020 diverse aanpassingen pand OLO 5061107

Barrierlaan 49 02-04-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5067983

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

Tarbotstraat 27 30-03-2020 uitbreiding woning voorzijde OLO 4624985

Vlamovenweg 8 30-03-2020 vergroten bedrijfsgebouw OLO 4893235

Martinalidonk 19 31-03-2020 oprichten woning OLO 4864571

Ermgardhoek 11 01-04-2020 oprichten woning en aanleggen uitrit OLO 4674485

Perceel B 5838 (Nieuwveld) 02-04-2020 maken uitweg OLO 4970211

Havenweg 8 02-04-2020 plaatsen tijdelijke  OLO 4902909

  terrasoverkappingen 

Molenstraat 130 -  02-04-2020 verbouwen begane grond OLO 4888863

Wolfstraat 1B en 1C 

Hoek Houtsestraat- 03-04-2020 plaatsen van een kokowall OLO 5028141

Kromme Haagdijk-Baarstraat  geluidsscherm  

kadastraal T 7883  

Deurneseweg 11 03-04-2020 verbouw hogeschool de kempel OLO 4847607

Leeuwenborchweide 57 03-04-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 4369793

1e Indumaweg 3 03-04-2020 in- en verkoop gebruikte auto’s 2019-X1564

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

Acacia 25 31-03-2020  maken extra uitweg OLO 4926607

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

Kasteelplein 1 31-03-2020     Kasteeltuinconcerten 2020  2020-00528

  (vrijdag 10,17,24, 31 juli en 7,14, en 21 augustus) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Driessen Holding B.V.                             Schootense Dreef 19B Het realiseren van een 

parkeervoorziening.

Marco Gas B.V                                           t.b.v.adres Oostdijk 8 Het plaatsen van een 

bovengrondse propaantank.

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

Infopagina

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

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

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

Tesfiet Gerezgiher Hailu  06-01-1994

Ostafin, P.M.   08-06-1993

Da Silva, J.  25-01-1975

Rouam, H.  26-03-1987

Molnar, M.  26-02-1972

Sadlo, S.  31-03-1987 

Hafiz, R.  21-06-1968

Mrozek, D.M.  21-03-1987

El. Hajoui, L.  17-02-2000

Azzarfani, N.  23-08-1988

Xhofleer, N.  05-04-1973

Verwoord, R.M.  24-06-1997

van der Horst, G.W.  04-05-1960

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. 

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  

Serhiri, R.  24-03-1980

Van Veghel, R.L.E.J.  14-10-1982 

Krasoski, M.P.  12-01-1978

Kocak, E.  15-03-1994

Puriel, J.C.  13-02-1987

Berisa, N.  15-07-1978

Rekosiewicz, P.M.  13-05-1990

Olejnik, J.K.  08-04-1994

Sijswerda, M.J.  27-10-1989

Rahbari, A  20-02-2016

Reza Tofighi, S.R  13-06-1982

Rahbari, A  18-05-1982

Aldo Rambie  24-04-1982

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.

• 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 9 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.

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond
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Wij zijn open en blijven graag met je in contact!
Onze winkel is ruim van opzet dus er is alle ruimte om ontspannen inspiratie op te doen met in 

achtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

Wil je liever buiten de openingstijden de winkel bezoeken? Of via beeldtelefoon geholpen worden door een 
personal stylist? Dan kan bel of mail ons dan even.

De openingstijden zijn maandag t/m zondag van 12 tot 17 uur. 
We blijven echter bereikbaar van 09.30 tot 17 uur.

Onze bezorgingen en montages aan huis gaan gewoon door.

Wij vragen je de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en met max. 2 personen 
personen te komen.

Tweede paasdag zijn wij geopend van 12 tot 17 uur!

Engelseweg 212, Helmond, www.stijlenco.nl    

Stijl en Co: info@stijlenco.nl of tel. (0492) 47 56 24  |  Covetex: info@covetex.nl of tel. (0492) 53 89 79

Check de website voor onze actuele aanbiedingen!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

+31 492 47 56 24
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Mbo-
opleiding 
kiezen?

Stel al je vragen in een 
persoonlijk gesprek, op afstand!
Ga naar www.roc-teraa.nl

www.roc-teraa.nl

Weet u waar ik een klere he-
kel aan heb en een pestbui van 
krijg? Dat is unne simpele fons, 
zo’n skele skoelie, zo’n tering-
joch, snot-epke, sukkel, verrekte 
gek en coronaspuger die wars is 
van alles en denkt ‘jullie kunnen 
de pleuris krijgen’. Om dat te be-
nadrukken gaat zo iemand ook 
nog eens een coranafeestje or-
ganiseren en heeft hij schijt aan 
het verzoek om geen wc-papier 
te hamsteren. Het zijn dit soort 
types die ervoor zorgen dat deze 
verschrikkelijke ziekte die ons 
nu allemaal bezighoudt te paard 
komt en te voet zal gaan. 

Weet u dat ik in de eerste alinea 
van deze column meer dan 10 
verwensingen, uitdrukkingen 

en gezegdes heb gebruikt die te 
maken hebben met ziektes en 
aandoeningen? Helmonders zijn 
creatief in het beledigen van an-
deren. Onze neiging om er flink 
op los te schelden met de meest 
dodelijke ziektes, lichamelijke 
aandoeningen en geestelijke af-
wijkingen is iets waar wij met 
onze grauwte smoel ook een 
beetje uniek in zijn. In andere 
landen en regio’s gebruiken ze 
hiervoor liever geslachtsdelen en 
uitwerpselen of zijn God en het 
oudste beroep ter wereld popu-
lair, maar bij ons kan iemand de 
tering krijgen of noemen we een 
stadsgenoot die een bril draagt 
een skele wiewaw. Zelfs als iets 
helemaal goed is worden er aan-
doeningen bijgehaald (dé klopt 

as unne zwerrende vinger, du al-
lein nie zo zér). 
Nou kun je stellen dat het hier al-
leen maar om woorden gaat die 
bijna niemand meer kent en de 
meeste van ons niet meer met 
iets ernstigs associëren. Als we 
ons na vier weken in quarantaine 
de pleuris vervelen realiseren we 
ons immers niet dat we daarmee 
een vergelijking maken met een 
borstvliesontsteking. 
Toch worden verwensingen met 
ziektes door veel mensen ook als 
schokkend,  kwetsend en con-
fronterend ervaren. Zo krijg ik 
en velen met mij een hartverzak-
king en boikping als mensen het 
K….woord gebruiken.  
In een tijd vol angst en verdriet 
zou ik daarom alle Helmonders 
willen adviseren om te stoppen 
met deze typische gewoonte. 
Het is niet wat je overkomt dat je 
leven vormt, maar hoe je er mee 
omgaat. We hebben een grote 
bakkes maar ook een klein hart-
je. Dus laten we ons gezond ver-
stand gaan gebruiken en elkaar 
met de hand op dat hart beloven 
dat we de komende maanden 
iedereen een warm hart toedra-
gen en ondanks die 1 ½ meter 
afstand hartstikke lief zijn voor 

elkaar. Want samen kunnen we 
ook de verzieking van onze taal 
verslaan!

Theo Manders,
Raadslid VVD Helmond

MANDERS:
Ziektes besmetten 

ook onze taal! 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

HARTELIJK
BEDANKT!
Bezorgers
Distributeurs
Drukkers

DAT JULLIE ONVERMOEIBAAR
DOORGAAN MET JULLIE WERK

HULDE 
AAN ONZE 
KANJERS!

ZOEK JIJ NOG EEN 
LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!
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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

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

Noorddijk 3
5705 CX Helmond

0492 700 250

www.gsautomotive.nl
info@gsautomotive.nl

GS AUTOMOTIVE PAASACTIE

BIJ AANKOOP VAN EEN AUTO

Deze paasactie is geldig 
op 11 & 13 april 2020

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Helmondse ondernemers zetten door
Ambachtelijke 
worstenbroodjes
Zak á 8 stuks, Diepvriesspecialist
Normaal 5,89

Diepvriesspecialist van Rijsingen 
De Hoefkens 1B, 

Helmond. 0492-544407

2+1
GRATIS

Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond,zolang de voorraad strekt, 
t/m 14-04-2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Official Partner Outdoorspecialist.nl
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 28 APRIL EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

5 TIPS VOOR PASEN
 IS DE SPORT-

SCHOOL DICHT?
GA THUIS 

FITNESSEN

TE VEEL BINNEN 
ZITTEN?

GA WANDELEN

WIL JE NIET NAAR 
DE WINKEL?

OOK 15% KORTING
OP DE WEBSHOP

KUNNEN WE NIET 
UIT ETEN? 

GA LEKKER THUIS 
BARBECUEEN

HEB JE TEVEEL 
ENERGIE?

GA HARDLOPEN

EN PAK DIE 

15% 
KORTING

OPENINGSTIJDEN I.V.M. PASEN 
VRIJDAG 10 APRIL 9.30-21.00

ZATERDAG 11 APRIL 9.30-17.00
MAANDAG 13 APRIL 12.00-17.00 

PRETTIGE PAASDAGEN
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Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken

Ceulen Klinieken is een zelfstandi-
ge polikliniek voor huidziekten en 
spataderen. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer 
hoge patiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op haar beurt weer erg verguld 
met het vertrouwen van patiënten en 
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog 
en medisch directeur zegt: “Sinds de 
oprichting van Ceulen Klinieken in 
2014 doen wij iedere dag weer opnieuw 
ons uiterste best om kennis en kunde 
op het hoogste niveau te houden ter-
wijl we geen concessies doen aan de 
laagdrempelige toegankelijkheid en de 
patiëntvriendelijkheid. Bij Ceulen 
Klinieken hebben we oog voor de patiënt 
als mens. In deze tijd is dat helaas niet 
vanzelfsprekend. En de mensen waar-
deren dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

staat de patiënt na een uurtje weer bui-
ten en kan zijn dagelijkse activiteiten 
weer hervatten. Een hele verbetering ten 
opzichte van vroeger waar je enkele we-
ken opgenomen werd in het ziekenhuis.”
Dr. Ceulen vervolgt: “Ik zie overigens steeds 
vaker jongere mensen op de poli, die snel-
ler met hun spatader komen, omdat ze het 
niet uit de hand willen laten lopen. Zwange-
re vrouwen krijgen vaak te horen dat ze be-
ter na de zwangerschap behandeld kunnen 
worden, omdat je tijdens de zwangerschap 
meer spataderen kan krijgen. Dit is een 
gemiste kans. Je moet juist voor de zwan-
gerschap gaan behandelen, zodat er tij-
dens de zwangerschap zich niet nog meer 
spataderen vormen.” Behalve voor 
behandelmethodes van spataderen, 
is Ceulen Klinieken bij uitstek inge-
richt voor de operatieve behande-
ling van huidkanker in al z’n facetten.
In de polikliniek is een compleet ingerichte

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid! Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en 
omvat bij ons, tevens de onderzoeken en 
het maken van een behandelplan. Dat is veel 
sneller dan mensen gewend zijn!  Alle te-
genwoordig beschikbare behandelmetho-
des en ruimtes zijn onder één dak aanwe-
zig. Als Ceulen Klinieken doen we hier nog 
een schep bóvenop; Onze patiënten krij-
gen hoogwaardige dermatologische zorg,  
korte wachttijden, een persoonlijke ont-
vangst, prettige onderzoeks- en behandel-
ruimten, hypermoderne materialen, een echt 
luisterend oor van iedere professional die bij 
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda. 

Veilig en effectief spataderen 
behandelen
Dr. Ceulen: “De medische techniek verbe-
tert zich voortdurend. Bij Ceulen Klinieken
bieden wij innovatieve spataderbehan-
delingen met doorlichting aan. Het is een 
patiëntvriendelijke inwendige laserbe-
handeling, met weinig napijn en vrijwel 
geen blauwe plekken tot gevolg. Door-
dat er geen operatiewonden worden 
gemaakt, ontstaan er vrijwel geen zichtba-
re littekens. Gezien de behandeling onder 
plaatselijke verdoving uitgevoerd wordt,

Daarbij worden behandelingen waar-
voor een medische indicatie bestaat 
100% vergoed door iedere Nederlandse 
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Huidtherapie en Cosmetisch
Centrum
Ook huidtherapie en cosmetische 
dermatologie wordt door Ceulen Klinieken 
aangeboden. “Een dermatoloog heeft ver-
stand van een gezonde en zieke huid. Als 
geen ander kan de huidarts de huid als ware 
‘lezen’ en behandelen. Wanneer je kiest voor 
een behandeling van een zieke huid, dan 
wil je de beste specialist op dit gebied. Ook 
wanneer je kiest voor een medische behan-
deling van acne of cosmetische behandeling 
zou je niet anders willen dan het beste. Bij 
Ceulen Klinieken is kwaliteit gegarandeerd, 
wat ook bekrachtigd is door behalen en 
behouden van het ZKN-keurmerk. Tot slot 
verleent Ceulen Klinieken uitstekende 
service en nazorg. Dit houdt onder andere in 
dat Ceulen Klinieken 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 365 dagen per jaar bereikbaar is 
voor haar patiënten in het geval dat er een 
medische spoedsituatie is die niet kan 
wachten tot de volgende werkdag. Een team 
van ervaren medisch specialisten staat 
voor je klaar. Een wel zo veilige gedachte!” 

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl

operatiekamer aanwezig. “Schoon wer-
ken is hier gegarandeerd en wondinfec-
ties zien we hier niet.” Besluit Dr. Ceulen.

Je wilt een nieuwe auto kopen 
óf je zoekt een gewoon goede 
garage voor het onderhoud 
van je geliefde vierwieler: waar 
ga je dan naartoe? Nou, naar 
gs automotive natuurlijk! De 
autozaak werd drie en een half 
jaar geleden geopend en wordt 
sindsdien gerund door Nick de 
Gilde en Dolf Scholten. Met sa-
men meer dan 20 jaar ervaring, 
ben je hier aan het juiste adres.

GS Automotive heeft een ruime 
showroom met diverse soorten 
occasions en ook een eigen werk-
plaats. Hierdoor kan gs automo-
tive een totaalaanbod aanbieden 
op het gebied van auto’s. Van 
servicebeurten, apk-keuringen 
en schadeherstel tot het taxeren, 
inkoop van uw huidge auto en 
verkoop van een occasion. 

Het belangrijkste blijft natuur-
lijk de klant. “We vinden het be-
langrijk dat er een ongedwongen 
sfeer heerst binnen het bedrijf en 
dat de klant weet waar hij aan 
toe is”, zegt dolf scholten. “ Wij 
streven naar transparantie en 
persoonlijk contact.

Service van de zaak
Dat er goed mee wordt gedacht 
met de klant, wordt versterkt 

door de diverse initiatieven die 
het bedrijf heeft genomen rond-
om het coronavirus. “Ook in 
deze tijden van de coronacrisis, 
blijft de klant koning. 
Als er iets met je auto aan de 
hand is, denk hierbij aan een re-
paratie of onderhoud, komen wij 
hem bij je thuis ophalen en bren-
gen we hem na afloop netjes en 
gereinigd  terug. Alles gebeurt 
geheel volgens de richtlijnen van 

het RIVM. De garage is aangeslo-
ten bij de bovag en geeft een jaar 
lang garantie op reparaties.

Heb je serieuze interesse in de 
aanschaf van een occasion? Ze 
komen de occasion bij jou thuis 
laten zien, alles volgens de richt-
lijnen van de rivm. Je kunt dan op 
je gemakt de auto veilig bekijken 
en indien wenselijk een proefrit 
maken. 

Je mag natuurlijk ook langs-
komen in de showroom. “Alles 
wordt hier regelmatig ontsmet 
en er is voldoende ruimte in de 
showroom om afstand te hou-
den.” Wil je zeker weten dat het 
niet druk is? Bel dan om een af-
spraak te maken. Wij proberen 
alle afspraken na elkaar te plan-
nen zodat de klant op zijn gemak 
en zonder aanwezigheid van an-
dere klanten de occasions kun-

nen bijken  goed om te weten: 
het actuele aanbod auto’s kun 
je vinden op de website www.
gsautomotive.nl 

Actie
Heeft jouw auto binnenkort nog 
een onderhoudsbeurt nodig? 
Dan heb je geluk! De komende 
tijd kun je profiteren van een 
speciale werkplaatsactie: je airco 
wordt volledig nagekeken, ge-
reinigd en gevuld met 100 gram 
gratis gas. Dit kost € 45 én dat is 
mét haal- en breng service.

Maar dit is nog niet alles: er is er 
ook een paasactie! In de show-
room ligt een grote dobbelsteen 
waarmee je kunt dobbelen voor 
tot wel €600,- korting indien je 
occasion aanschaft. Dat is mooi 
meegenomen! 

Naast deze acties, doen deze 
ondernemers komende tijd ook 
iets extra’s voor de maatschap-
pij: voor elke onderhoudsbeurt 
of reparatie boven de 100 euro, 
wordt er 15 euro aan de voedsel-
bank gedoneerd. De actie loopt 
tot 1 mei.

GS Automotive 
Noorddijk 3 
5705 CX Helmond 
0492-700250  
www.gsautomotive.nl s

GS Automotive: van aanschaf tot onderhoud
Helmond

(L) Dolf Scholten (R) Nick de Gilde. F | Bas Fransen Photography
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Perk & Kuipgoed 
Wandhangers

Hanging Baskets
Groenteplanten

Moestuinplanten
Keukenkruiden 

openingstijden: 
ma-vrij: 09.00 - 18.00, za: 09.00 - 17.00 
zo: 12.00 - 17.00, feestdag: 10.00 - 17.00
Eérste paas- en pinksterdag gesloten!

Ganzewinkel 10, 5706 LK Helmond

www.kwekerijvanderlinden.nl

info@kwekerijvanderlinden.nl

Om het seizoen zo goed mogelijk te laten 

verlopen in deze bijzondere tijd, 

houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM

           Volg ons op Facebook of via de website 

           voor de meest actuele informatie!

OPROEP
Start seizoen:l0 April

We beginnen allemaal een bietje 
te wennen aan wat ons overkomt, 
wat betreft de regels bedoel ik dan. 
Afstand houden doe ik al automa-
tisch, ik pin alles, wat voor men 
echt wennen was. Ik doe wel ge-
woon zelf mijn boodschappen, 
niet elke dag maar een 2 tot 3 keer 
per week rij ik een rondje naar men 
favoriete winkels. In het weekend 
probeer ik echt thuis te blijven om-
dat dan veel meer mensen op de 
been zijn. En ik kom dan wel eens 
iets per ongeluk tegen, zoals waar 
deze week mijn column over gaat.

Afgelopen dinsdag was ik in win-
kelcentrum de Bus en daar kwam 
ik dit kraampje tegen, zie foto,  ik 
wou er alles van weten. Wat bleek: 
de kleine ondernemers in dit win-
kelcentrum  hebben allemaal pro-
ducten uit hun winkel gedoneerd 
en dat is dinsdagavond naar 
woonzorg centrum De Eeuwsels 
gebracht oftewel naar de buren 
van dit winkelcentrum.

Deze kleine ondernemers zorgen 
dus kei goed voor hun buren. Ik 
vind dat zo verschrikkelijk mooi, 
dan hedde oe hart op de goeie plek 
zitten mijn inziens. Er staat van 
alles op het kraampje om de be-
woners te verrassen maar ook het 
zorg personeel zijn ze niet vergeten 

en zetten ze in het zonneke. Ik zag 
heel veel bloemen, fruit, Helmond 
producten, tijdschriften, eten-
tjes, cakes, snoepbakjes, vlaaien, 
kappers benodigdheden, allerlei 
waardebonnen echt te veel om op 
te noemen

Normaal doen veel bewoners van 
de Eeuwsels hun boodschappen 
bij Winkelcentrum de Bus, klanten 
die al jaren in de winkels komen 
die nu echt gemist worden door de 
winkeliers. Ze weten niet hoe het 
met hun gaat en contact is eigen-
lijk niet mogelijk. Op deze manier 
willen deze winkeliers de bewoners 
laten weten dat ze aan hun denken 
en dat ze gemist worden.

Ik wordt van dit soort dingen zelfs 
een bietje emotioneel. Ik denk 
toch als men moeder of oma daar 
woonde, hoe mooi ik het zou vin-
den. Ze vinden dat deze mensen 
het toch al zo moeilijk hebben en 
hopen hierdoor toch iets leuks 
voor ze te doen. Er staan ook een 
soort trofeeën bij waarop ‘bedankt 
zorg kanjer’ en ‘de zorg is blij met 
een held zoals jij’ staat.
Dit vind ik toch wel heel erg leuk en 
vooral zo ontzettend lief van deze 
groep winkeliers. 
Op mijn foto staat ook Stefan 
Duijmelinck, een van de initiatief-

nemers. Hij heeft een kaaswinkel 
in de Bus en natuurlijk houden we 
anderhalve meter afstand van el-
kaar.

Hij vertelde dat ze erg blij zijn dat 
alle kleine ondernemers het gelijk 
een goed idee vonden en allemaal 
mee deden. Wie goed doet, goed 
ontmoet vind ik altijd. Dat moeten 
wij dan ook zeker toepassen als we 
in het winkelcentrum komen. Ver-
geet dan niet deze kleine onderne-
mers te bezoeken die het allemaal 
moeilijk hebben en dan toch dit 
samen bedacht hebben, ook al 
staat het water bij sommige tot de 
lippen   geven ze toch om andere 

mensen. Hoe mooi is dat. Hier hou 
ik echt van, het is vaak mooier om 
te geven dan om te krijgen volgens 
deze groep ondernemers.

Dus mensen bende in de bus loop 
eens bij een van hun binnen want 
ze verdienen het om iets terug te 
krijgen en dat kunnen wij allemaal 
doen door bij hun weer iets te ko-
pen. En zeg ook dat je het heel erg 
op prijs stelt dat ze de buren alle-
maal in het zonnetje hebben gezet.
Shop lokaal bij deze kleine kei lieve 
ondernemers.

We kunnen hier samen doorheen 
komen en dan moeten we allemaal 

voor elkaar zorgen. En bij de Bus 
snappen ze dat heel erg goed. En 
da wou ik jullie laten weten. Verder 
valt er niet veul te beleven bij ons 
thuis. Wij zijn al mee de vierde puz-
zel bezig en zijn inmiddels aardig 
puzzel verslaafd geworden. Houd 
vol lieve mensen. Ik wens iedereen 
een goede gezondheid. Blijf lekker 
thuis met Pasen. Pas goed op el-
kaar en ben lief voor elkaar.

Tot volgende week en houd af-
stand.

Ons vertelt…
Zorg goed voor elkaar
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Haal de lente in huis!
Dagelijks verse asperges!

Naast deze supergezonde groente, hebben wij van alles in huis
om van uw maaltijd een feestje te maken.

Probeer ook de door onze keukenbrigade gemaakte
kant-en-klaar maaltijden waarmee u iemand

(of uzelf) kunt verrassen.

Graag tot ziens!
Jos, Lidy en het dreamteam

Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Het coronavirus heeft onze samenleving 
hard geraakt. Maatregelen, die we ons 
tot voor kort niet konden voorstellen, 
volgen elkaar in snel tempo op. We leven 
mee met iedereen die getroffen is door 
het coronavirus en ook met onze vrijwil-
ligers, sponsoren/adverteerders, deelne-
mers en anderen die betrokken zijn met 
Fiets4Daagse De Peel.  Het coronavirus 
heeft ook impact op de Fiets4Daagse De 
Peel. Na uitvoerig onderling overleg is 
besloten om deze F4D De Peel naar 2021 
te verplaatsen (van dinsdag 27 tot en met 
vrijdag 30 juli 2021). 

Het kabinet heeft de maatregelen verder 
aangescherpt tot 28 april en evenementen 
en bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. 

De voorbereidingen van een Fietsvier-
daagse vergen veel tijd en inspanningen 
van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd 
te kort om dat allemaal goed uit te voeren. 
Daarnaast speelt de onzekerheid mee of 
1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is 
van de genomen maatregelen. 
We nemen als organisatie onze verant-
woordelijkheid, omdat de gezondheid 
voor alles gaat. Ook willen we voor dui-
delijkheid zorgen in deze onzekere tijden 
voor onze vele vrijwilligers, deelnemers en 
anderen die betrokken zijn bij onze F4D. 
Een dankjewel aan iedereen die zich de 
afgelopen tijd voor de organisatie heeft 
ingezet. 

“Let een beetje op elkaar...” 

Algemeen Bestuur Fiets4Daagse De Peel, 
Paul van Sambeeck (voorzitter) s

Fiets4daagse verplaatst naar 2021 
Helmond

Helmond

De routeboekjes van de Kunstroute, de 
Stads- en Kanaalwandeling en Rondje 
Helmond zijn tijdelijk gratis verkrijg-
baar en worden per fiets aan huis be-
zorgd. Op deze manier kunnen Helmon-
ders in deze bijzondere tijd op een veilige 
manier van hun stad genieten.

Verspreiding 
Vanwege de tijdelijke sluiting van de VVV 
is het momenteel niet mogelijk om de 
routeboekjes te kopen. Helmond Mar-
keting wil de Helmonders graag de kans 
geven om deze routes toch te wandelen 
of te fietsen. Door middel van het aan 
huis bezorgen van de boekjes wordt dit 
mogelijk gemaakt. Geïnteresseerden 
kunnen per email contact opnemen met 
Helmond Marketing. Dit kan door een 
mailtje te sturen naar: routeboekje@hel-
mondmarketing.nl. Het gewenste route-
boekje wordt dan per fiets bezorgd in de 
brievenbus. Maximaal één routeboekje 
per aanvraag. De eerste 200 aanvragen 
ontvangen het routeboekje gratis thuis-
bezorgd. Tot en met 28 april zijn de rou-
teboekjes gratis en voor zolang de voor-
raad strekt verkrijgbaar bij Boekhandel de 
Ganzenveer, Oude Aa 49 in Helmond.  

Opvolgen van richtlijnen 
De routes kunnen individueel gewandeld 
of gefietst worden. Helmond Marketing 
benadrukt daarbij om de richtlijnen van 
het RIVM op te volgen en minimaal 1,5 

meter afstand te houden.

Kunstroute 
Helmond ademt kunst en cultuur. Wan-
del onbevangen door de straten en laat 
je verbazen, ontroeren en imponeren 
door kunst in alle vormen en afme-
tingen. De vele beelden en kleurrijke 
streetart hebben een belangrijke plek in 
ons stadshart. In dit routeboekje is hier-
van een uitvoerige beschrijving te vinden.   

Stads- en Kanaalwandeling 
Helmond is een eeuwenoude stad met 
een moderne uitstraling. De stadswan-
deling voert u langs de mooie, meeste 
interessante en karakteristieke hoog-
tepunten van Helmond. Nog niet uit-
gewandeld? Volg dan de kanaalwan-
deling, deze route neemt u mee naar 
bijzondere panden langs het kanaal. 

Rondje Helmond 
De fietsroute Rondje Helmond neemt u 
mee naar de mooiste en meest verras-
sende plekjes van de stad. Maak al fiet-
send kennis met het verhaal van de stad, 
het industriële verleden, de aansprekende 
architectuur, het kasteel, de prachtige 
groene gebieden en de vele kunstwer-
ken. De fietsroute van Rondje Helmond 
is ook online en in de app te downloaden 
via www.route.nl. Als zoekterm kunt u 
Rondje Helmond gebruiken. s

Helmond Marketing bezorgt 
gratis routeboekjes aan huis

F | Shutterstock.com

 n STEUN DE LOKALE ONDERNEMER✓
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Respecteer de regels voor uzelf en voor ons.

Kom gerust 
naar onze onderneming.

STEUN 
DE LOKALE ONDERNEMER

SAMEN STERK
JUIST NU
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In een bijzondere tijd hebben Helmond 
Sport en maar liefst 9 JUMBO-super-
markten de krachten gebundeld. 

Helmond Sport algemeen directeur Leon 
Vlemmings: “Dit maakt ons zo ongelofe-
lijk trots en dankbaar, dat we in deze tijd 
met 9 JUMBO-supermarkten in onze re-
gio gaan samenwerken binnen Heel Hel-
mond Sport. 
Een geweldig signaal dat juist nu kracht 
uitstraalt van elkaar helpen op weg naar 

een mooie gezonde toekomst.” 

JUMBO is als ‘supporter van gezonde 
voeding’ een nieuwe partner binnen Heel 
Helmond Sport. Samen maken we Hel-
mond en de regio sportiever en vitaler. 
Rick van Roosmalen namens de negen 
JUMBO-vestigingen: “Wij zijn trots om 
partners te zijn van Heel Helmond Sport. 
Samen met alle andere partijen willen wij 
een bijdrage leveren om Helmond en de 
regio nog gezonder en vitaler te maken. 
Als signaal van ons vertrouwen willen wij 
juist in deze tijd instappen om hier samen 
een succes van te maken.” s

Helmond Sport sluit 
sponsorship met 
negen regionale 

JUMBO-supermarkten

Helmond

F | Helmond 
Sport

Namens de organisatie van jeugdkamp 
RKSV Mierlo-Hout: “Al jaren gaan wij met 
130 personen, waaronder 100 kinderen, 
leiders, kookstaf en begeleiders op jeugd-
kamp. Helaas komt het dit jaar vanwege 
het Corona virus te vervallen. Wij zou-
den eigenlijk voor de 42e keer gaan. Het 

jeugdkamp heeft daarom besloten om 
de reeds aangekochte voedselmiddelen 
zoals drinken, snoep en chocolade, aan 
een goed doel te schenken. Die keuze is 
gevallen op de voedselbank in Helmond. 
Wij weten dat deze ouders en kinderen in 
deze rottijd het hard nodig hebben.

Organisatie jeugdkamp RKSV Mierlo-
Hout.” s

Jeugdkamp Mierlo-Hout steunt 
Hart voor Minima 

Mierlo-Hout
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PRETTIGE PAASDAGEN

ADVENTURE STORE HELPT JE DE CORONA TIJD DOOR!

OP REIS 
IN JE 

EIGEN TUIN

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

(BIJ ONS KUNT JE CORONA VEILIG WINKELEN)
ON- EN OFFLINE EN MET 15% KORTING* 

Helmond

Ook al zijn we nu dan aan huis gebonden, 
dat betekent nog niet dat we binnen 4 mu-
ren hoeven te blijven. Verleg je grenzen, 
stap uit je comfort zone en zoek vooral 
naar de mogelijkheden die er nog wél zijn! 
De maand april is bij uitstek de periode 
waarin we ontwaken uit onze winterslaap 
en naar buiten willen, festivals bezoeken, 
voorjaarsvakantie in binnen- of buiten-
land. Wellicht had je al een reis geboekt of 
in ieder geval plannen gemaakt nu de da-
gen langer zijn en de zon zich steeds meer 
laat zien.

Maar….. wij zouden onszelf niet zijn, wan-
neer we niet gaan zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden, naar momenten sámen 
met het gezin of in kleine groepjes, naar 
activiteiten om onszelf bezig te houden 
en vooral fit te blijven. Kort gezegd:  BLIJF 
GOED BEZIG!

Hoe houd je de kinderen tevreden? Zij 
hadden zich wellicht al verheugd op de 
voorjaarsvakantie, kamperen in eigen land, 
all-in vakantie in Turkije of wandelen in de 
Ardennen…. 
De kop van dit artikel is niet voor niets OP 
REIS IN JE EIGEN TUIN! Laten we eens kijken 
naar hoe we met de kinderen een leuke 
vakantie in eigen tuin creëren, waarbij sa-
menzijn, plezier maken en genieten van de 
voorjaarszon voorop staan. 
31) TENT OPZETTEN IN DE TUIN! Kinderen 
genieten van avontuur, van uit de alledaag-
se sleur stappen en wat is dan niet span-
nender dan de nacht buiten doorbrengen, 
zonder pa en ma! Of de tuin nou groot of 
klein is, tenten zijn er in allerlei maten en 
makkelijk op te zetten.
32) ZWEMBAD. Wanneer we de weergo-
den moeten geloven, krijgen we een goed 
voorjaar met veel zon. Elk kind houdt van 
waterpret, dus plaats een zwembad (groot 
of klein) in de tuin en wedden dat ze zich 
heerlijk vermaken? Maar ook voor de ou-
dere kinderen en voor de volwassenen kun 
je denken aan het plaatsen van een op-
blaasbaar bubbelbad in de tuin! Heerlijke 
ontspanning, een ultieme beleving!
33) BUITEN KOKEN! Het vakantiegevoel 
komt onmiddellijk boven wanneer je de 
barbecue aansteekt. De sfeer is meteen 
anders, meer relaxed en afstand houden is 
geen probleem wanneer we elkaar de vrij-
heid geven om verspreid door de tuin te 
zitten.
34) HANGMAT (met of zonder standaard) 
in de tuin geeft ook het ontspannen bui-
tengevoel waar we zo naar verlangen. Boe-
ken lezen op de bank hebben we inmiddels 
de afgelopen weken genoeg gedaan, tijd 

om jezelf mét boek te verplaatsen naar de 
hangmat in het zonnetje. Voor degenen die 
niet in de hangmat willen luieren, zijn er  
uiteraard heerlijke relax-stoelen van Lafuma  
met zowel een lig- als zitpositie.
35) BEWEGEN IN DE BUITENLUCHT. Denk 
hierbij aan een partijtje badminton, voet-
ballen, hang een boks zak op. Dit alles in 
je eigen tuin.
36) WANDELEN. Voor degenen die toch 
even een ommetje buiten de tuin willen 
gaan maken, trek de wandelschoenen aan 
en zoek de rustige wandelplekken op. Af-
stand houden is belangrijk, dat weten we 
allemaal, dus vermijd de plekken waar 
meerdere mensen lopen. Vergeet niet een 
rugzak mee te nemen voor je water en wat 
te eten, nu onderweg ergens een kopje kof-
fie doen even niet mogelijk is.
37) RUNNING. Elke dag een rondje rennen 
en zorg dat je lichaam fit en in shape blijft. 

Met al deze tips kunnen wij, Adventure Sto-
re, je helpen. Of het nu gaat om een tentje, 
zwembad, barbecue, hangmat, relaxstoel, 
rugzakje of sport- en outdoorartikelen, we 
helpen jou hier graag bij! Ook bij het advi-
seren van wandel- en sportschoenen advi-
seren wij je veilig, dat wil zeggen we houden 
1.5 meter afstand en zorgen dat de winkel 
schoon is en niet teveel mensen tegelijk op 
een afdeling. Ook telefonisch kunnen wij 
je een heel eind op weg helpen. We bezor-
gen gratis in de regio en niet goed is geld 
terug. Winkelen buiten openingstijden op 
afspraak behoort ook tot onze mogelijkhe-
den. Bel en vraag naar de voorwaarden.

BLIJF GEZOND EN ZORG GOED VOOR ELKAAR ! 

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

Meld je aan op de nieuwsbrief via www.outdoorspecialist.nl

HAAL HET GRATIS 
MAGAZINE IN DE WINKEL,

EN MAAK KANS OP HET 
BOEK

BUITEN GEWOON GOED
M A G A Z I N E

Lente.

HELMOND

•

magazine 
aangeboden door 

jouw outdoorspecialist

in dit nummer o.a.

WANDEL jE fIt  
EN GEZOND

DUURZAAMHEID
tRAILRUNNING

5100 ANW Adventure Store Cover.indd   1

02-03-20   10:01

SAMEN KOMEN WIJ ER UIT!

OPENINGSTIJDEN I.V.M. PASEN VRIJDAG 10 APRIL 9.30-21.00
ZATERDAG 11 APRIL 9.30-17.00 - MAANDAG 13 APRIL 12.00-17.00 

PAK DIE 15% KORTING*WWW.HELMONDNU.NL
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TRIA Fietsen Lieshout
Papenhoef 21
0499-425360   •  info@triafi etsen.nl

TRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 21 

info@triafi etsen.nl  •  0492-792456

Wij repareren alle soorten en alle merken fi etsen

Papenhoef 21
5737 BS Lieshout

info@triafietsen.nl
www.triafietsen.nl

K.v.K.: 172 83 838
Eindhoven

Rabobank: 1203.77.977
BTW: NL1655.50.880.B.01

Tel. 0499-42 53 60
Fax 0499-42 54 77

Opm Tria Briefpapier.indd   1 23-12-10   10:22

VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!
TRIA Fietsen Papenhoef 21• 5737 BS • Lieshout • Tel: 0499 425360 • www.triafietsen.nl • info@triafietsen.nl

ALSTUBLIEFT, UW PEROONLIJKE UITNODIGING  
5 JARIG JUBILEUM ZONDAG 13 MAART

TRIA FIETSEN
bestaat 5 jaar!

Aangepaste Paasactie bij TRIA Fietsen 
Lieshout – Niet op één dag een grote Paasshow 
met veel aanbiedingen, maar heel de maand 
april een getemperde actie. Dat is wat TRIA 
Fietsen aanbiedt in deze coronaperiode. De 
fi etshandel wil niet te veel mensen tegelijk 
trekken naar een Paasshow, maar het bedrijf 
wil de consument wél mee laten genieten van 
de speciale Paasacties. 
 
“We vinden het niet gepast om zoveel mogelijk 
mensen op tweede paasdag naar de winkel te 
trekken. Daarom breiden we onze aanbiedingen 
uit en zijn deze tot het einde van deze maand 
geldig”, licht Koen Schrama, eigenaar van TRIA 
Fietsen toe. De winkel gaat wel open op tweede 
paasdag voor mensen die op die dag een kijkje 
willen komen nemen. “Met onze reguliere 
openingstijden (waaronder elke avond 

koopavond) en met deze extra dag proberen 
we zoveel mogelijk klandizie te spreiden.” 
 
Genomen maatregelen 
TRIA Fietsen heeft maatregelen genomen 
om het winkelen bij hen zo veilig mogelijk te 
maken. Volgens de richtlijnen van het RIVM is 
bijvoorbeeld de routing in de winkel aangepast. 
Ook zijn er extra beschermende afscheidingen 
voor de medewerkers. Daarnaast hanteert 
TRIA Fietsen een deurbeleid en worden de 
noodzakelijke hygiëne-voorzorgsmaatregelen 
getroff en. Koen legt uit: “We vragen om 
veiligheid en begrip van onze bezoekers. Zo 
kunnen we zoveel mogelijk mensen blijvend 
laten genieten van het fi etsen in deze tijd.” Zo 
proberen we elkaar lokaal te ondersteunen, 
daar ook grote buurman Bavaria welke hun 

ontsmettende handgel heeft aangeboden om 
te helpen.
 
Koen heeft ook aan de mensen gedacht die 
thuis isolatie zitten. “Waar nodig is, bezorgen 
we fi etsen thuis of halen we deze op. Ook 
bieden we de mogelijkheid om te betalen via 
een betaallink, zodat je volledig contactloos 
kunt afrekenen.”  Een deel van ons fi etsen 
assortiment is ook zichtbaar op www.
triafi etsen.nl
 
Winkel is vergroot 
Naast de voorgenomen maatregelen tegen 
verspreiding van het coronavirus heeft TRIA 
Fietsen nog meer aanpassingen doorgevoerd in 
de winkel. “Onze winkel in Lieshout is vergroot”, 
vertelt Koen. “DutchMudMen is verhuisd naar 

een vernieuwde bovenverdieping. Zo is er meer 
plek voor onze fi etsenzaak beneden.”  Hebben 
we meer ruimte en beter licht.
 
TRIA Fietsen heeft ook in Brandevoort 
een winkel. “Voorheen was dit alleen een 
servicepunt. Sinds pas zijn we daar naar een 
ander pand (ruimte ernaast) verhuisd en 
hebben we er ook een fi etsenwinkel bij. Nu 
kun je voortaan ook in Brandevoort een fi ets 
kopen. Nieuw ook is de shop-in-shop door 
TheVintageBicycle (racefi etsen van toen). 
 
Pakketten
Nieuw bij zowel de winkel in Lieshout als in 
Brandevoort is het DPD-servicepunt voor 
ophalen of brengen van je pakketten. 

www.triafi etsen.nl

       Verlengde Paasacties!  
 Vanaf nu tot en met eind april

€ 100,- accessoires cadeau bij een elektrische fi ets
€ 50,- accessoires cadeau bij een (stads, race, school, hybride) -fi ets 

Dit als extra in deze tijd bovenop de door ons reeds scherp geprijsde fi etsen (denk aan een fi etstas, slot, spiegel, fi etsbroek, tasdrager, helm)

maandag 13.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

maandag 13.00 - 19.00
di t/m vr 10.00 - 19.00

zaterdag 10.00 - 16.00

Goede vrijdag open t/m 18.00
2e paasdag geopend van 11.00 - 16.00

Koningsdag gesloten

Goede vrijdag open t/m 18.00
2e paasdag geopend van 11.00 - 16.00
Koningsdag gesloten

Helmond

Kick-off Waterchallenge op KC In het Hart van het Hout.  F | Groen4Life.

Drie groepen 7 en 8, met maar 
één doel: zoveel mogelijk water 
besparen.  KC In het Hart van 
het Hout en IKC Trudo deden 
mee met de Waterchallenge. En 
iedereen thuis bespaarde mee.

Water besparen is van groot be-
lang, water wordt niet voor niets 
‘het blauwe goud’ genoemd.
Tijdens de Waterchallenge leren 
kinderen waarom zuinig met 
water omgaan zo belangrijk is en 
krijgen tips om te besparen. Dat 
hoeft helemaal niet moeilijk te 
zijn. Denk aan het dicht draaien 
van de kraan tijdens het tanden-
poetsen of het opvangen van 
water in een regenton.
Op 6 maart was de kick-off: tij-
dens een gastles werden de klas-

sen uitgedaagd om hun beste 
bespaarbeentje voor te zetten. 
En met succes: er zijn fantasti-
sche resultaten geboekt. 
Het coronavirus leek even roet in 
het eten te gooien: alle leerlingen 
kwamen plotseling thuis te zit-
ten. Dit heeft hen echter niet la-
ten tegengehouden door te gaan 
met water besparen!
De tweede gastles is digitaal aan-
geboden, wat de leerkrachten en 
leerlingen goed opgepakt heb-
ben. Wij zijn blij dat de Water-
challenge op deze manier toch 
kon doorgaan. 
Ondertussen hebben we alle re-
sultaten binnen. Op maandag 6 
april vond de digitale prijsuitrei-
king plaats via social media. 

De beste bespaarder zat in de 
klas van juf Pauline van In het 
Hart van het Hout: bij Esmee 

thuis gebruikten ze maar 48,2 
liter water per persoon per dag. 
Dat is echt heel erg weinig, als je 
ziet dat het gemiddelde 120 liter 
is.
Alle prijswinnaars: gefeliciteerd!

Boven alles willen wij iedereen 
bedanken voor de inzet.
De video van de prijsuit-
reiking is hier te bekij-
ken: www.facebook.com/
watch/?v=213495756595075 

De Waterchallenge is een pro-
ject van de Helmondse kunst-
stichting Stichting Beeld in sa-
menwerking met Conceptbu-
reau voor Duurzame projecten 
Groen4Life.

Het project is mede mogelijk 
door het Duurzaamheidsfonds 
van de gemeente Helmond. s

Waterchallenge: bespaar een maand 
zoveel mogelijk water! 

De schoorsteen van de ‘Stinove’…
Daar staat ie dan fier en alleen,

hij was om te bakken van een baksteen.
Jaren en jaren dienst gedaan,

en als dank, laten ze hem nu alleen staan.
Overblijfsel uit een oud tijdperk,
voor hem was er niet meer werk.

Goed dat ie wordt behouden,
want uit nostalgie zijn we er van gaan houden.

Toch en dat is gepast,
hij wordt nu nog gebruikt als betaalde zendmast.
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Waardering voor 
lokale print-media

Minister Arie Slob geeft, na-
mens de regering, een heel 
belangrijk signaal af in Neder-
land. Met zijn extra steunfonds 
voor de lokale print media, 
geeft hij aan dat de wekelijke 
huis-aan-huis krant een zeer 
belangrijk onderdeel is van de, 
zeker nu, lokale communicatie 
naar de burger.

Hij roept ook de gemeentes 
en provincies op om de lokale 
weekkranten extra te onder-
steunen met betaalde adver-
tenties, zeker nu er veel vaste 
advertenties van ondernemers, 
hopelijk  tijdelijk, komen te ver-
vallen.
Het uitgeven van onder andere 
Weekkrant De Loop Helmond, 
kost elke week veel geld. De uit-
gave moet toch elke week wor-
den opgemaakt (8 medewer-
kers), gedrukt en bezorgd door 
90 bezorgers in Helmond. Het is 
zo ook een goede (bij)verdienste 
voor vele burgers van Helmond.

Ook wordt er zo een belang-
rijk verschil aangegeven tussen 
print en internet. Waar print 
zijn wekelijkse kosten heeft, 
kan men op de grote onover-

zichtelijke  ‘internetvijver’, die 
open  staat voor iedereen, met 
vrij weinig geldmiddelen, een 
internet platform starten en on-
derhouden (er zijn er al een 20-
tal over  Helmond).

Daarom is het ook niet te be-
grijpen waarom de gemeente  
Helmond een plaatselijk  inter-
netplatform met 100.000 euro 
wil gaan ondersteunen. Het 
heeft zijn bestaansrecht niet 
bewezen en kan zich niet zelf 
bedruipen! Met dit geld gaat dit 
platform ‘gesubsidieerd’ con-
curreren op de lokale media 
markt tegen de gevestigde be-
drijven die wel hun eigen broek 
ophouden.. Notabene met ge-
meenschapsgeld! Niet eerlijk!

Investeer in een lokaal onafhan-
kelijk content bureau, met één 
of twee goed opgeleide journa-
listen, die onder andere de ge-
meentelijke instanties, college 
en gemeenteraad controleren, 
maar ook andere Helmondse 
zaken voor het voetlicht bren-
gen. Alle publicaties mogen dan 
door de Helmondse platformen 
(print of internet) worden gepu-
bliceerd en/of uitgebouwd met 

eventueel beeld en geluid. Wie 
dat het beste doet, zal op den 
duur ook ‘zijn eigen broek’ op 
kunnen houden. Ook zal dit 
bureau onderbouwd nieuws 
brengen en geen ‘fake’ nieuws 
waar het internet om bekend 
staat. Een van de redenen 
waarom de traditionele media 
nog steeds zo’n  belangrijke 
plaats innemen en blijven in-
nemen in de toekomst. 

Maar ga niet een bepaald plat-
form ‘pamperen’, weggegooid 
geld, want morgen staat er een 
nieuw platform op dat weer 
slimmer en doordachter opge-
zet is dan de anderen.

Gemeenteraad, College en 
Gemeente Helmond besteed 
uw geld goed! Veel wijsheid!

Uitgever Weekkrant De Loop 
Helmond

Vanaf maandag 6 april is de mi-
lieustraat weer geopend op de 
reguliere openingstijden. Er zijn 
wel extra maatregelen geno-
men om de milieustraat op een 
veilige manier open te stellen. 
De boodschap blijft: kom alleen 
naar de milieustraat als het echt 
nodig is en houd u dan aan de 
opgestelde richtlijnen. 

Richtlijnen voor een bezoek aan 
de milieustraat
De volgende richtlijnen voor 
een bezoek aan de milieustraat 
gelden tenminste tot en met 28 
april:
Kom alleen naar de milieustraat 
als het noodzakelijk is;
Maximaal 1 persoon per voertuig. 
Als bezoeker moet u zelf in staat 
zijn om het afval uit uw auto, bus 
of aanhanger te lossen. De me-
dewerkers van de milieustraat 
mogen u hier (tijdelijk) niet bij 
helpen. Kom u met meer perso-
nen per voertuig, dan wordt de 
toegang tot de milieustraat ge-
weigerd; 
Maximaal zes voertuigen tegelij-
kertijd op het terrein van de mi-
lieustraat; 
Houdt altijd minstens 1,5 meter 
afstand van medebezoekers en 
de medewerkers;
Om drukte voor de ingang van 
de milieustraat te beperken wor-
den gratis stromen, zoals oud 
papier, glas en textiel, geweigerd. 
Voor deze afvalstromen zijn er 
verschillende inzamelvoorzie-
ningen aanwezig middels huis-
aan-huisinzameling of boven- en 
ondergrondse containers op ver-
schillende plekken in de wijken. 
Ga naar het kaartje in De Af-
valApp voor een locatie bij u in  

de buurt; 
Probeer zoveel mogelijk te beta-
len via een contactloze pinbeta-
ling en
Blijf in de wachtrij in uw auto of 
bus zitten. 
Ook zijn er vanaf maandag be-
veiligers aanwezig op en rond de 
milieustraat om toe te zien op de 
naleving van bovengenoemde 
richtlijnen en verkeersregelaars 
die helpen bij het reguleren van 
de verkeersstroom bij de milieu-
straat. Houd er tot slot rekening 
mee dat de wachttijd voor toe-
gang tot de milieustraat langer is 
dan normaal gesproken. 

Milieustraat was tijdelijk 
gesloten
De Milieustraat in Helmond was 
sinds maandag 30 maart tijdelijk 
gesloten. De hoge bezoekersaan-
tallen van vorige week maakten 
het erg lastig om de RIVM-richt-
lijnen te kunnen naleven. Afge-
lopen dagen heeft de gemeente 
samen met Blink, Suez en Senzer 
hard gewerkt aan een maatre-
gelenpakket om de milieustraat 
weer op aangepaste wijze te 
kunnen openen.

Openingstijden milieustraat 
De Milieustraat (Gerstdijk 1, 5704 
RG Helmond) is van maandag 
t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 
uur geopend en op zaterdag 
van 8.30 tot 16.00 uur. Tijdens de 
openingstijden is de milieustraat 
bereikbaar via tel. (0492) 47 52 93. 
Kijk voor meer informatie over 
de afvalstromen en tarieven op 
www.helmond.nl/milieustraat. 

Op de hoogte blijven? 
Op www.helmond.nl/afvalinza-
meling leest u de meest actuele 
informatie rondom de afvalinza-
meling in Helmond. s

Milieustraat Helmond weer 
geopend vanaf 6 april 

Helmond

De milieustraat.  F | Gemeente Helmond.

In het centrum van Helmond, 
Marktstraat 9, bevindt zich de 
Terre des Hommes winkel. In de 
winkel worden goede gebruikte 
artikelen (ZGAN) verkocht 
zoals (merk)kleding, boeken, 
speelgoed, serviesgoed en glas-
werk etc.  

Deze spullen worden gratis bij 
ons aangeleverd door de vele 
burgers uit Helmond en omge-
ving die ons willen helpen. Onze 
winkel draait volledig op vrijwil-
ligers.  De opbrengst van de ver-
koop is bestemd voor projecten 
van Terre des Hommes tegen de 
uitbuiting van kinderen in de we-
reld, zoals bijvoorbeeld kinderar-
beid, misbruik en prostitutie. 

Om de gezondheid van onze 
vrijwilligers niet in gevaar te 
brengen, is de winkel op dit mo-
ment gesloten. Dit betekent dat 
er geen inkomsten zijn, maar 
dat de vaste kosten wel doorlo-
pen.  Dit betekent ook dat wij al 
enkele weken lang geen spullen 
binnenkrijgen. 

Als we niets doen, wordt ons fi-
nancieel verlies nog groter om-
dat we de eerste tijd nadat we 
weer open zijn ook niet genoeg 
voorraad hebben om te verko-
pen. 
Om die reden zijn we vanaf deze 

week gestart met een wekelijkse 
inzameling, elke woensdag van 
11.00 tot 14.00 uur. 
 
Iedereen die de afgelopen peri-
ode benut heeft om de zolder, 
garage en kasten op te ruimen, 
kan goede gebruikte spullen dan 
bij ons afgeven. Dit gaat zonder 
direct persoonlijk contact. Do-

zen en tassen kunnen buiten bij 
de deur kunnen worden neer-
gezet. Wij zijn dan in de winkel 
aanwezig om alles op een veilige 
manier naar binnen te halen. 

Stuur voor meer informatie een 
bericht naar 
tdh.helmond@outlook.com s

Goede spullen voor een goed doel
Centrum

F | Terre des Hommes.
ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS GEVRAAGD
06-18938912

€50,00 EXTRA BONUS!



16 week nummer 15 vrijdag 10 april 2020 de loop weekkrant HELMOND



17week nummer 15 vrijdag 10 april 2020de loop weekkrant HELMOND

De druk op de ziekenhuizen en 
de zorgorganisaties in de regio 
Zuidoost-Brabant neemt op dit 
moment toe. De verwachting is 
dat deze druk de komende da-
gen verder zal toenemen. 

Dat vraagt om een herverdeling 
van de beschikbare zorgcapa-
citeit in de regio. Zo heeft Sint 
Annaklooster, waar Hospice en 
Logeerhuis Valkenhaeghe een 
onderdeel van is, haar locatie 
Valkenhaeghe gereed gemaakt 
voor een cohort afdeling voor 
10 mensen die terminaal zijn 
met een Corona Covid-19 be-
smetting. Valkenhaeghe zal in 
een later stadium weer volledig 
in gebruik wordt genomen als 
Hospice en Logeerhuis, waar 
mensen ook tijdelijk kunnen 
verblijven met zorg.

‘Spannend maar wel een uitda-
ging’; aldus het team van Val-
kenhaeghe. Iris van Stiphout, 
hospice verpleegkundige en 

sinds 6,5 jaar werkzaam bij Sint 
Annaklooster vertelt:

“De afgelopen weken hebben 
we allemaal gezien dat de druk 
in de ziekenhuizen groter werd. 

Voor mij gaf dit onder andere 
een machteloos gevoel. Wetende 
dat je zoveel kan en wil beteke-
nen. Vooral om de ziekenhuizen 
te ondersteunen en te ontlas-
ten. We wisten dat de druk bij 
Sint Annaklooster ook groter 

zou worden. Voor mij voelt het 
daarom als vanzelfsprekend om 
nu een extra tandje bij te zetten.  

Ik heb er dan ook alle vertrou-
wen in dat we deze uitdaging 
met z’n allen aan kunnen gaan. 

Je merkt zoveel saamhorigheid. 
Iedereen denkt mee en onder-
steunt elkaar. 
Het is natuurlijk ontzettend 
spannend en iets wat we nog 
nooit en op zo’n schaal hebben 
meegemaakt.” 

Op de vraag hoe Sint Annakloos-
ter het team hierbij kan onder-
steunen vertelt Iris van Stiphout 
het volgende: “Door te blijven 
doen wat er nu wordt gedaan. 
We worden goed geïnformeerd 
en ondersteund. We worden ex-
tra begeleid. Alle vragen worden 
direct beantwoord. Mocht er nog 
geen antwoord zijn, dan wordt er 
meteen werk van gemaakt om 
de duidelijkheid zo snel mogelijk 
te krijgen. 

Als team kunnen we gebruik 
maken van een coach,   die ons 
kan steunen en adviseren wan-
neer we dit nodig hebben. Voor 
mijn gevoel wordt aan alles ge-
dacht en er ook rekening mee 
gehouden dat het voor het team 
heel spannend is. 

Belangrijk is om in deze periode 
en daarna, optimaal met elkaar 
te blijven communiceren en oog 
te hebben voor elkaar. 

Wat daarnaast ook belangrijk is, 
is dat er dagelijks gekeken moet 
worden naar de stand van za-
ken en waar nodig werkwijzen 
en/of handelingen bijgestuurd  
moeten worden. 
We gaan er samen voor zor-
gen dat we ook de eindstreep 
halen!”s

Cohort afdeling bij Valkenhaeghe

Het zijn de zorgkanjers van 
Valkenhaeghe die het gaan doen! 

Helmond

F | Valkenhaeghe.

Maandag 30 maart is de eerste 
aflevering van Huisarrest ver-
schenen, een tiendelige serie 
voorleesverhalen over kinderen 
die vanwege een virus hun huis 
niet mogen verlaten. 

De serie wordt geschreven en 
online voorgelezen door tien be-
kende kinderboekenschrijvers. 
De eerste aflevering is van Maren 
Stoffels; de dag erna wordt het 
verhaal verder verteld door col-
lega-schrijver Anna van Praag. 
Andere schrijvers zijn onder an-
deren Pieter Koolwijk, Marcel 
van Driel, Sanne Rooseboom en 
Abdelkader Benali, die tekende 
voor de ontknoping. Alle schrij-
vers filmden hun voorleessessie 
vanuit hun eigen huis. De serie is 
een raamvertelling, geïnspireerd 
op de Decamerone van Boccac-
cio. 

Voorleespauze en een e-book 

Huisarrest is een initiatief van 
stichting De Schoolschrijver en 
KB de nationale bibliotheek om 
basisscholen te helpen op af-
stand leesplezier te bieden aan 
kinderen. De serie laat kinde-
ren thuis genieten van verhalen, 

naast het huiswerk dat ze moe-
ten doen. 
Na het voorlezen ook een boe-
kentip. Kinderen die lid zijn van 
de Bibliotheek kunnen dit e-
book direct lenen via de site van 
de Jeugdbibliotheek. 

Annemiek Neefjes, directeur De 
Schoolschrijver: “Voor veel kin-
deren is het erg wennen, ineens 
lesdagen thuis. Luisteren naar 
een mooi verhaal van een echte 
schrijver is dan een heel fijne on-

derbreking. We hebben bewust 
gekozen voor een actuele setting. 
Kinderen herkennen zich in de 
situatie en zullen ontdekken dat 
juist verhalen en verbeeldings-
kracht helpen om met ingewik-
kelde situaties om te gaan. Met 
deze serie is de eerste kinder-De-
camerone geboren.” Alle kinder-
boekenschrijvers die meewerken 
aan Huisarrest zijn ook School-
schrijver. Zij maken kinderen op 
basisscholen enthousiast voor 
lezen en verhalen schrijven met 
speciale lesprogramma’s. Deel-
nemende schrijvers: Maren Stof-
fels, Anna van Praag, Pieter Kool-
wijk, Sanne Rooseboom, Marcel 
van Driel, Janny van der Molen, 
Pim Lammers, Enne Koens, Si-
mon van der Geest en Abdelka-
der Benali, die we nog kennen als 
Stadsschrijver in Helmond. 

De afleveringen zijn vanaf maan-
dag 30 maart iedere dag om 14.00 
uur te volgen en terug te kijken 
via www.bibliotheek
helmondpeel.nl/jeugd s

Kinderboekenschrijvers maken voorleesserie 
over kinderen in quarantaine

Helmond

F | Bibliotheek Helmond.
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag? Waar op vakantie 
naar Koh Tao? 

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

Honden 
gaan 

ook naar 
school

(Door Seb, 7 jaar)
Doe eens iets anders met je speelgoed 

en laat het tot leven komen!

Pak je speelgoed (wij gebruikten Lego) en bedenk in 
je hoofd een verhaal dat je wilt gaan maken. Zoek 
naar een leuke plek waar het verhaal zich af kan 

spelen. Bijvoorbeeld in een stukje zand in je tuin, op 
de stoep of misschien zelfs in de badkuip. Beeld je 

verhaal uit en probeer dit zo leuk mogelijk op de foto 
te zetten.

Op de foto’s zie je ons resultaat. 

(Door Isa, 8 jaar)

Sinds een jaar hebben wij thuis een hond, omdat wij 
dol op dieren zijn. De meeste honden zijn schattig, 
mooi, lief en kun je trucjes leren. Maar je moet wel 
dol op haar zijn en het leuk vinden om met haar te 
spelen.

Je kunt heel veel honden in huis nemen, maar de 
meeste mensen hebben maar één hond. Dan moet je 
wel zelf met haar spelen anders heeft ze niets te doen. 
Honden willen graag leren. Sommige mensen heb-
ben honden om de wacht te houden, dat noemen we 
waakhonden.
Ook zijn er honden die blinden mensen helpen, dat 
zijn blindengeleidehonden.

Wij leren onze hond ook trucjes en luisteren. Voor hen 
is dat spelen en dat vinden ze leuk.
Ze houden van rennen. Dan kan je een bal of stok 
gooien. Als je dan roept ´aport` dan komt ze de bal of 
stok  terugbrengen. Ook zoekspelletjes vinden ze leuk. 
Eerst zeg je ´zit` en ´wacht´ zodat je het speeltje kan 
verstoppen: pas als je ´zoek´ roept mag ze het speeltje 
zoeken.

Andere dingen die je kan leren zijn; ‘down’ dat is lig-
gen, ‘poot’ zodat ze een pootje geeft en ‘plaats’ dan 
moet ze naar haar eigen kussen. Eigenlijk kan je hon-
den alles leren, als je ze maar een snoepje geeft!

(Door Anne, 10 jaar)

Ik ben in 2018 op vakantie naar Thailand geweest. 
Daar heb ik met mijn gezin een rondreis gemaakt 
en daarvan zijn we ook vijf dagen naar het eiland 
Koh Tao geweest. Je kunt daar mooie snorkeltoch-
ten maken en vette vuurshows zien. Het water 
rondom Koh Toa is helder en fijn warm, zodat je de 
vissen goed kan zien.
Ook om je heen is een mooie natuur. ‘s Avonds ver-
maken de toeristen zich bij de vuurshows.
Daarom komen er ook veel toeristen naar het ei-
land.

Het stadje op Koh Toa is gezellig druk. Er zijn veel 
kleine restaurants waar je lekker kan eten. Zelf eten 
ze een beetje pittig, maar voor de toeristen is er ook 
‘gewoon’ eten. Je ziet overal om je heen veel boed-
dha’s. De mensen daar zijn heel gelovig en heel aar-
dig voor iedereen.

De meeste toeristen komen er om te snorkelen 
of duiken. Je kan al direct vanaf het strand snor-
kelen, want de visjes komen ook in het ondiepe 
water. Ook kan je met de boot op snorkeltocht. 
Dat is heel vet, want dan zie je verschillende vissen 
en allerlei kleuren. Maar ook hebben wij zelfs een 
reuzenschildpad en een kleine haai gezien. Wow! 
Gewoon in het wild!

Helaas zagen we niet alleen veel vissen maar ook 
veel plastic in de oceaan. Dat is echt heel erg zonde 
en slecht voor de natuur. Ook spoelt het plastic aan 
op de stranden. De lokale bevolking is heel aardig 
en probeert elke dag het plastic van de stranden op 
te ruimen. Maar er blijft plastic in de oceaan dus we 
moeten zorgen dat overal in de wereld minder plas-
tic wordt gebruikt en de oceaan wordt schoonge-
veegd. Hier is gelukkig het ‘ocean clean up’ project 
al mee bezig. Je kan dit ondersteunen door geld te 
doneren via www.theoceancleanup.com 

Koh Toa is voor iedereen een fantastisch eiland om 
op vakantie te gaan; lekker warm, goed eten, lieve 
mensen en mooie natuur. Om te zorgen dat het zo 
blijft steun allemaal het ‘ocean clean up’ project! 
Alvast bedankt. 

(Door Cas, 9 jaar)

Het hockey gaat niet door. Dat komt door dat er een virus 
in Nederland is, maar het virus is ook in andere landen. 

Door het virus gaan de trainingen en wedstrijden niet door. 
Ik train één keer per week op een woensdag en één keer 
per week wedstrijd op een zaterdag bij HCH. Ik vind het 

jammer dat het niet door gaat. De meeste mensen houden 
van sporten. Minister Rutte had gezegd dat je niet met 

teveel mensen bij elkaar mag zijn, want anders verspreidt 
het virus snel. Hopelijk is het maar voor even. Om toch te 
sporten voetbal en hockey ik met mijn papa en broertje. 

Omdat het hockey niet door gaat speel ik ook meer buiten. 

Lekker allemaal buiten in de straat sporten of spelen!

Strip door Floris, 
8 jaar

(Door Ellemijn, 7 jaar)

Ik ben Ellemijn en mijn familie heet Joyce, Egbert, Flo-
ris, Ellemijn, Julius. Op een dag werd ik wakker. Ik ging 
naar beneden en ging ik door de keukendeur toen zag 
ik opa staan. Toen ik doorliep zag ik oma staan. Hé, 
wat doen zij hier? Oma zei toen: “mama en papa zijn 
naar het ziekenhuis. Jullie tweeling wordt geboren.” 
Echt waar? Jippiejee, zei ik toen. Mogen we straks kij-
ken? Ja hoor, zei oma toen. Hoera! Wij hebben nu vijf 
kinderen en ze heten Amélie en Sophia. Einde.

Een tip voor 
als je je verveelt

Mandarijneenden 
in de Warande: 
herrieschoppers

Jippiejee, een tweeling!

Helaas 
geen 

hockey!
‘Wow! Gewoon in het wild!’

De lente is begonnen
De bomen staan weer in bloei.

Ze zijn heel mooi.
Er zijn heel veel bloemen in de bomen.

(Fabian, 8 jaar)
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Waar op vakantie 
naar Koh Tao? 

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

Honden 
gaan 

ook naar 
school

(Door Seb, 7 jaar)
Doe eens iets anders met je speelgoed 

en laat het tot leven komen!

Pak je speelgoed (wij gebruikten Lego) en bedenk in 
je hoofd een verhaal dat je wilt gaan maken. Zoek 
naar een leuke plek waar het verhaal zich af kan 

spelen. Bijvoorbeeld in een stukje zand in je tuin, op 
de stoep of misschien zelfs in de badkuip. Beeld je 

verhaal uit en probeer dit zo leuk mogelijk op de foto 
te zetten.

Op de foto’s zie je ons resultaat. 

(Door Isa, 8 jaar)

Sinds een jaar hebben wij thuis een hond, omdat wij 
dol op dieren zijn. De meeste honden zijn schattig, 
mooi, lief en kun je trucjes leren. Maar je moet wel 
dol op haar zijn en het leuk vinden om met haar te 
spelen.

Je kunt heel veel honden in huis nemen, maar de 
meeste mensen hebben maar één hond. Dan moet je 
wel zelf met haar spelen anders heeft ze niets te doen. 
Honden willen graag leren. Sommige mensen heb-
ben honden om de wacht te houden, dat noemen we 
waakhonden.
Ook zijn er honden die blinden mensen helpen, dat 
zijn blindengeleidehonden.

Wij leren onze hond ook trucjes en luisteren. Voor hen 
is dat spelen en dat vinden ze leuk.
Ze houden van rennen. Dan kan je een bal of stok 
gooien. Als je dan roept ´aport` dan komt ze de bal of 
stok  terugbrengen. Ook zoekspelletjes vinden ze leuk. 
Eerst zeg je ´zit` en ´wacht´ zodat je het speeltje kan 
verstoppen: pas als je ´zoek´ roept mag ze het speeltje 
zoeken.

Andere dingen die je kan leren zijn; ‘down’ dat is lig-
gen, ‘poot’ zodat ze een pootje geeft en ‘plaats’ dan 
moet ze naar haar eigen kussen. Eigenlijk kan je hon-
den alles leren, als je ze maar een snoepje geeft!

(Door Anne, 10 jaar)

Ik ben in 2018 op vakantie naar Thailand geweest. 
Daar heb ik met mijn gezin een rondreis gemaakt 
en daarvan zijn we ook vijf dagen naar het eiland 
Koh Tao geweest. Je kunt daar mooie snorkeltoch-
ten maken en vette vuurshows zien. Het water 
rondom Koh Toa is helder en fijn warm, zodat je de 
vissen goed kan zien.
Ook om je heen is een mooie natuur. ‘s Avonds ver-
maken de toeristen zich bij de vuurshows.
Daarom komen er ook veel toeristen naar het ei-
land.

Het stadje op Koh Toa is gezellig druk. Er zijn veel 
kleine restaurants waar je lekker kan eten. Zelf eten 
ze een beetje pittig, maar voor de toeristen is er ook 
‘gewoon’ eten. Je ziet overal om je heen veel boed-
dha’s. De mensen daar zijn heel gelovig en heel aar-
dig voor iedereen.

De meeste toeristen komen er om te snorkelen 
of duiken. Je kan al direct vanaf het strand snor-
kelen, want de visjes komen ook in het ondiepe 
water. Ook kan je met de boot op snorkeltocht. 
Dat is heel vet, want dan zie je verschillende vissen 
en allerlei kleuren. Maar ook hebben wij zelfs een 
reuzenschildpad en een kleine haai gezien. Wow! 
Gewoon in het wild!

Helaas zagen we niet alleen veel vissen maar ook 
veel plastic in de oceaan. Dat is echt heel erg zonde 
en slecht voor de natuur. Ook spoelt het plastic aan 
op de stranden. De lokale bevolking is heel aardig 
en probeert elke dag het plastic van de stranden op 
te ruimen. Maar er blijft plastic in de oceaan dus we 
moeten zorgen dat overal in de wereld minder plas-
tic wordt gebruikt en de oceaan wordt schoonge-
veegd. Hier is gelukkig het ‘ocean clean up’ project 
al mee bezig. Je kan dit ondersteunen door geld te 
doneren via www.theoceancleanup.com 

Koh Toa is voor iedereen een fantastisch eiland om 
op vakantie te gaan; lekker warm, goed eten, lieve 
mensen en mooie natuur. Om te zorgen dat het zo 
blijft steun allemaal het ‘ocean clean up’ project! 
Alvast bedankt. 

(Door Cas, 9 jaar)

Het hockey gaat niet door. Dat komt door dat er een virus 
in Nederland is, maar het virus is ook in andere landen. 

Door het virus gaan de trainingen en wedstrijden niet door. 
Ik train één keer per week op een woensdag en één keer 
per week wedstrijd op een zaterdag bij HCH. Ik vind het 

jammer dat het niet door gaat. De meeste mensen houden 
van sporten. Minister Rutte had gezegd dat je niet met 

teveel mensen bij elkaar mag zijn, want anders verspreidt 
het virus snel. Hopelijk is het maar voor even. Om toch te 
sporten voetbal en hockey ik met mijn papa en broertje. 

Omdat het hockey niet door gaat speel ik ook meer buiten. 

Lekker allemaal buiten in de straat sporten of spelen!

Strip door Floris, 
8 jaar

(Door Ellemijn, 7 jaar)

Ik ben Ellemijn en mijn familie heet Joyce, Egbert, Flo-
ris, Ellemijn, Julius. Op een dag werd ik wakker. Ik ging 
naar beneden en ging ik door de keukendeur toen zag 
ik opa staan. Toen ik doorliep zag ik oma staan. Hé, 
wat doen zij hier? Oma zei toen: “mama en papa zijn 
naar het ziekenhuis. Jullie tweeling wordt geboren.” 
Echt waar? Jippiejee, zei ik toen. Mogen we straks kij-
ken? Ja hoor, zei oma toen. Hoera! Wij hebben nu vijf 
kinderen en ze heten Amélie en Sophia. Einde.

Een tip voor 
als je je verveelt

Mandarijneenden 
in de Warande: 
herrieschoppers

Jippiejee, een tweeling!

Helaas 
geen 

hockey!
‘Wow! Gewoon in het wild!’

De lente is begonnen
De bomen staan weer in bloei.

Ze zijn heel mooi.
Er zijn heel veel bloemen in de bomen.

(Fabian, 8 jaar)
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Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 15 april 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

BERIN | BREEKBAAR | COACHEN | COATEN | CONTENT | DOORSNIJDEN
EMBRYO | ETTELIJKE | FIGUUR | GAPER | HOELAHOEP | IRAKI

KROMMING | LEKKAGE | NAMUR | ONDANKS | OPEREREN | PARAPLU
RACER | RIBBENKAST | RIJWIEL | SFEER | SOMBRERO | STIMULEREN

TAHOE | UITKIJK | VOORBEELD | VOORNAAM

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

N R E P A G F O R E R B M O S
E A V E P I E E V A E O H A T
D O M O G E C O A T E N E E I
IJ P Y U O A O B U N F D L T M
N A U R R R K H I I S A E T U
S R I B B E N K A S T N I E L
R A T E E M A A E L J K W L E
O P E R E R E N A L E S IJ IJ R
O L B I I E G N I M M O R K E
D U T N E T N O C O A C H E N

Winnaar week 13: Wilma van Nuenen. Antwoord: ISOLEREN.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

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!

Ingrediënten 
Voor het deeg:
600 gram manitobabloem (of gewone bloem) 
330 ml water
10 gram verse biergist (anders 3 gram droge gist)
140 gram reuzel of zachte boter
10 gram zout
1 eetlepel gemalen zwarte peper

Voor de vulling:
120 gram provolone dolce
50 gram caciocavallo (of scamorza of een andere 
dradige kaas)
75 gram (Napolitaanse) salami
75 gram kaantjes of Zeeuws spek
50 gram spekblokjes
40 gram pecorino
1 eetlepel gemalen zwarte peper
Overig:
4 eieren
1 eierdooier
1 eetlepel melk

Bereidingswijze: 
Meng in een kom 95 gram bloem met 100 milli-
liter water en de gist tot er een glad en klontvrij 
mengsel ontstaat. Bedek met huishoudfolie en 
laat het 30 tot 40 minuten rijzen tot het in omvang 
verdubbeld is. 

Giet vervolgens de rest van de bloem en het water 
bij het gerezen deeg en meng dit met de hand of 
met een mixer met deeghaken. Bewerk het deeg 
tot het niet meer aan de bak blijft plakken. Voeg 
vervolgens een paar kleine stukjes reuzel of  zach-
te boter toe en gebruik de deeghaken om het met 
elkaar te mengen. Wanneer de reuzel/boter volle-
dig in het deeg is opgenomen, neem je het deeg 
uit de kom en trek je de buitenkanten van het deeg 
naar beneden, knijp dit vervolgens samen zodat er 
een aan de bovenkant gladde bal ontstaat. Leg het 
deeg terug in de kom, voeg nog wat stukjes reuzel/
boter toe en herhaal het proces tot de reuzel/boter 
op is. Voeg dan het zout en de peper toe en meng 
tot het volledig opgenomen is. Vorm dan een bol 
die egaal en niet plakkerig is. Doe de deegbal in 
een grote, met boter ingevette kom en dek deze 
met een schone theedoek af. 

Wanneer na 3 uur het deeg verdrievoudigd is, moet 
je het deeg doorslaan. Dit doe je door het deeg op 
een paar plekken met een vuist in te drukken. Leg 
het deeg vervolgens op een groot, met bloem be-
stoven werkoppervlak en rek het uit tot een recht-
hoekige vorm door het met je vingers steeds ver-
der naar buiten te duwen. Vouw een derde van het 
deeg naar binnen en vervolgens een derde vanaf 
de andere kant daar weer overheen zodat het op 
een soort enveloppe lijkt. Snijd ongeveer 30 gram 
van de onderkant af, maak hier een balletje van en 

zet afgedekt weg voor later. Laat nu het deeg nog 
eens 30 minuten bedekt met een theedoek rusten. 

Neem een deegrol en begin het deeg uit te rollen. 
Doe dit op een voorzichtige manier, met een korte, 
scherpe beweging waarbij je naar voren en opzij 
rolt en niet helemaal weer terug. Doe dit tot je een 
rechthoekig stuk deeg hebt van ongeveer 30 bij 
50 centimeter, met een dikte van 1 centimeter.

Besprenkel het deeg met de helft van de geraspte 
pecorino. Voeg dan de in kleine stukjes gesneden 
salami, kaantjes/Zeeuws spek en spekblokjes toe, 
samen met de verschillende kazen (alles in kleine 
stukjes gesneden). Bestrooi het geheel met gema-
len zwarte peper en maak het af met een laagje 
van de overgebleven geraspte pecorino. 

Rol nu het deeg in de breedte op (niet te strak) 
en sluit het geheel goed af door het einde aan te 
drukken. Vet een grote tulbandvorm in en leg de 
deegrol er met de sluiting naar beneden in. Rol 
het achtergehouden balletje deeg heel dun uit en 
snijd er acht lange reepjes van elk 5-6 millimeter 
breed van. Leg de eieren op gelijke afstand van 
elkaar op het deeg en druk deze zachtjes aan. Leg 
de deegreepjes in een kruis over de eieren en duw 
de uiteinden onder elk ei. Laat de casatiello, weer 
afgedekt met een theedoek, gedurende 2/2,5 uur 
voor een laatste keer rijzen. 

Verwarm de oven voor op 200°C en klop een ei-
erdooier los met wat melk. Bestrijk hiermee het 
oppervlak van het deeg. Plaats de bakvorm in het 
midden van de oven, verlaag de temperatuur tot 
180°C en laat dit ongeveer 45 minuten bakken. 
Laat het hierna minimaal een uur afkoelen en ser-
veer de casatiello koud. 

de casatiello
Deze week deel ik een traditioneel Napolitaans paasrecept met jullie: de casatiello. De 
Napolitanen zijn wegens de lockdown massaal aan het bakken geslagen en het is prachtig om 
te zien hoe mensen in deze moeilijk periode door traditie verbonden blijven. 
Wie al eerder met gist heeft gewerkt, weet dat geduld van uiterst belang is. Deze hartige 
paasstol is hierop dan ook geen uitzondering. De casatiello wordt volgens de traditie op 
Goede Vrijdag bereid en op zaterdag en zondag op tafel gezet. Buon appetito e buona Pasqua! 

geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 
140 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

STEUN DE LOkALE 
ONDERNEMER
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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

Als de vogeltjes fluiten denken we aan jou. 
 
Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden van ons vader, ons 
pap, onze opa en overgroot-opa
 

PIET WILDE
De mooie herinneringen, prachtige bloemen, 
en vele kaarten hebben ons goed gedaan, ze-
ker nu wij in kleine kring  afscheid van hem 
moesten nemen. 

Familie Wilde

Familieberichten

Overlijdens
berichten uit 
de regio
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350 | 06-30073181

Stichting Vrienden Stadstuin 
Helmond heeft weer mooie 
plannen voor het komende 
seizoen. Sommige plannen 
worden aangepast vanwege 
de Corona virus. 
 
In de maanden april tot en met 
mei is er het ‘Lente Plant Festi-
val’. Je kunt dan bij ons terecht 
voor moestuinplanten, kruiden 
en advies. Tevens kun je je al 
inschrijven voor onze “Achter-
tuin Farming “Dit is een cursus 
hoe je leert om in je achter tuin 
groenten teelt. Heb je geen tuin 
en alleen een balkon dan ge-
ven we je advies, tips en welke 
gewassen het beste daarvoor 
geschikt zijn. We telen groen-
ten voor mensen die het even 
moeilijk hebben. Ben je in bezit 
van een Inkomensverklaring 
van de gemeente Helmond, dan 
kun je je voor het project “Lek-
kerbekken gezocht” aanmel-
den. Je krijgt dan een pakketje 
ecologische groenten tegen een 
kleine vergoeding. Als je je bij 
ons inschrijft, krijg je ook direct 

toegang tot onze activiteiten te-
gen een gereduceerd tarief. 
 
Onze ‘van Moestuin naar ta-
fel’ willen we voorlopig anders 
gaan inrichten. Elke week ma-
ken we een menu dat je op don-
derdag kunt afhalen. Heb je in-
teresse in ons week menu geef 
dit uiterlijk op dinsdag aan. De 
kosten bedragen € 15.
De Paasbrunch op 12 april kan 
in de tuin niet doorgaan. Heb je 
geen zin om je eigen brunch te 
maken, dan kan je die bij ons op 
11 april komen ophalen. Kosten 

bedragen € 15. Heb je interesse? 
Geef dit tijdig aan voor donder-
dag 9 april. Dit geldt ook voor 
het Koningsmaal op 27 april. 
Heb je interesse om ons te hel-
pen bij een van onze activiteiten 
en wil je ons meehelpen in de 
tuin, dan kun je je aanmelden 
als vrijwilliger.

Voor meer informatie kun je 
kijken op: www.stadstuinhel-
mond.nl/stichtingvrienden/
index.html  of mail stichting-
vriendenstadstuin@gmail.com 
tel.: 06 174 36 458 s

Helmond

De veelvuldige verzoeken van-
uit Den haag zijn voor iedereen 
duidelijk en moeten we respec-
teren. Hoe vervelend het ook 
is, de situatie rondom het coro-
navirus blijft zorgwekkend en 
kost dagelijks een groot aantal 
levens.  Om verdere uitbreiding 
van het virus tegen te gaan, 
hebben we moeten besluiten 
om de inzameling van oud pa-
pier en kleding verder stop te 
leggen tot 28 april aanstaande.

Uw en onze gezondheid kunnen 
we niet op het spel zetten bij de 
inzameling van oud papier en 
kleding. Op 28 april hopen we 

groenlicht te krijgen om onze ac-
tiviteiten weer te hervatten.
TIP: verklein uw papier zoveel 
mogelijk en sla het op want als 
we zo dadelijk weer open gaan 
ontvangen wij u met onze wel-
bekende gastvrijheid.

Wij wensen iedereen het aller-
beste in de komende weken, pas 
goed op uzelf en blijf gezond. 

Commissie O.P.K. 

‘Wat we doen, doen we met z’n allen’
Sluiting inzameling 
oud papier verlengt

F Nicole van de Rijt

De stadstuin maakt zich 
op voor nieuw seizoen 

Helmond

Uw flyers 
voordelig laten meebezorgen? 

info@adcommunicatie.nl
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Het “Stippents Huisfeest” is in 
het leven geroepen om de lo-
kale horecaondernemers een 
hart onder de riem te steken 
en de thuisblijvers een gezel-
lige avond te bezorgen. De lege 
kroegen in Stiphout, het gebrek 
en sociale activiteit en onver-
kocht bier brachten Maarten, 
Tijn en Dirk op het idee om in 
deze rare tijden dit evenement 
op te pakken.

Het evenement is simpel: een 
gratis online pubquiz (aanmel-
den noodzakelijk) waarbij de 
speciaal bieren uit de bierkelders 
van de Stiphoutse horecaonder-
nemer worden geschonken. Met 
de speciaal bier voorraad van de 
horecaondernemers, worden er 
verschillende pakketten samen-
gesteld. Deze pakketten kunnen 
worden besteld en bezorgd in de 
gemeenten Helmond, Laarbeek 
en Nuenen.

Er zijn diverse pakketen be-
schikbaar en aanmelden en 
bestellen is eenvoudig te doen 
via de facebooksite. De pakket-
ten worden in de week van de 
pubquiz thuis afgegeven en de 
opbrengsten zullen direct naar 
de horecaondernemers gaan! De 
mogelijkheid tot inschrijven en 
de speciaalbier pakketten staan 
los van elkaar om zo de mensen 
die kiezen voor een andere be-
zigheid ook te laten genieten van 

het heerlijke bier met een vleugje 
“sociale steun”. 
Alle mensen die in deze tijd de 
horeca wil steunen zijn welkom. 
Wat is er nou mooier dan dit te 
doen met het product van de 
horecaondernemer zelf? Wij 
roepen hierbij iedereen op - wo-
nend in de regio of niet - gezel-
lig mee te doen met de ze online 
pubquiz, gepresenteerd door be-
kende Stiphoutenaren. 

Het beloofd een unieke pubquiz 
te worden waarbij de vragen niet 
op Stiphout gericht zullen zijn en 
er dus niemand van deelname 
weerhouden zal worden. Tussen 
de vragen door is er genoeg tijd 
om te genieten van het heerlijke 
speciaalbiertje en de pakkende 
plaatjes van de DJ! 

Het is absoluut niet de bedoe-
ling dat mensen gaan samen-
scholen! Als organisatie nemen 
we de richtlijnen van het RIVM 
in acht en vertrouwen erop dat 
deze nageleefd worden door-
alle deelnemers (dus niet meer 
dan drie personen bij elkaar en 
anderhalve meter afstand). We 
willen absoluut niet dat er door 
dit evenement door de deelne-
mer of anderen om hen heen 
gezondheidsrisico’s worden ge-
lopen, maar willen juist even 
een gezellige tijd bieden in deze 
bizarre tijd.

Inschrijven is gratis en kan via 
www.ticketview.nl/shop s

Stippents Huisfeest

Stiphout

Herkent u deze uitspraken: 
“Had ik het maar geweten…”, “Ik 
heb ooit een EHBO - cursus ge-
daan maar ik ben de details he-
laas alweer vergeten…”, “EHBO - 
cursus staat al een tijdje op mijn 
TO-DO lijstje, maar er komt er 
steeds niet van”

Daar kan nu verandering in 
worden gebracht.  EHBO is niet 
alleen verbanden aanleggen of 
pleisters plakken. Bij de Eerste 

Hulp Verlening is het belangrijk 
dat je al je zintuigen gebruikt. 

Eigen veiligheid staat voorop. 
Om er achter te komen wat er is 
gebeurd, en wat er gedaan moet 
worden, moet je kijken, ruiken, 
vragen en dan pas conclusies 
trekken.
Een ander essentieel onderdeel 
van EHBO, is het reanimeren en 
het kunnen toepassen van een 
AED. Ook u zult gehoord en gele-
zen hebben dat de Hartstichting 
bezig is  met het creëren van om 

een landelijk dekkend netwerk, 
zodat bij ieder hartinfarct er bin-
nen 6 minuten een hulpverlener 
aanwezig is om te reanimeren. Al 
met al reden genoeg om er over 
na te denken om u op te geven 
voor een EHBO-cursus.

In september starten we weer 
op de donderdagavond met een 
nieuwe opleidingscursus.

EHBO (Eerste Hulp bij Ongeluk-
ken) volgens de richtlijnen van 
het Oranje Kruis i.c.m. E - lear-

ning. Bijkomend voordeel is dat 
er veel zorgverzekeraars de cur-
sus geheel of gedeeltelijk vergoe-
den. Op 10 september is er een 
voorlichtingsavond in Wijkge-
bouw de Brem. Deze begint om 
20.00 uur. Het E-learning gedeel-
te loopt van 10 september tot en 
met 28 oktober.
Vanaf 29 oktober tot en met 3 
december zijn de praktijklessen, 
waarna op 10 december het exa-
men wordt afgenomen.

Cursuslocatie: De Brem, Rijpel-

plein 1, 5709 BT Helmond.
Data: 10 september, 29 oktober, 
5, 12, 19, 26 november, 3 en 10 de-
cember.
Tijden: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Twijfel niet langer maar meld je 
bij de vereniging in je buurt via:
secretariaat@ehbobrouwhuis.nl 
of 06-23959394
secretariaat@ehbo-mierlo.nl 
of 06-15512283
sec@ehbomierlohout.nl 
of 0492-847957 s

EHBO verenigingen geven gezamenlijk een EHBO – cursus
Helmond

In beweging blijven, nu we al-
lemaal thuis zitten, is ontzet-
tend belangrijk. Gelukkig kun 
je genoeg dingen doen om fit 
te blijven, zowel binnen als bui-
ten. Denk aan wandelen (netjes 
volgens de richtlijnen van het 
RIVM) óf thuis sporten. Dat die 
laatste categorie niet saai hoeft 
te zijn, bewijst Jibb+. 

Jibb+ brengt Helmonders in 
beweging op allerlei manieren. 
“Elke dag plaatsen we beweeg-
tips op onze sociale media kana-
len en op Youtube”, meldt Flo de 
Haas, buurtsportcoach bij Jibb. 
Flo vertelt dat er verschillende 
initiatieven zijn opgezet vanuit 
de stichting. Een stukje creativi-
teit is namelijk vereist als je niet 
langs mag komen, maar daar 
hebben ze bij Jibb iets op gevon-
den. Speciaal voor de senioren, 
maar ook als je geen senior bent, 
verzorgt Jibber Gerard Feijen via 
zijn persoonlijke facebookpa-
gina elke maandag tot en met 
vrijdag om half 10 s’ ochtends 
beweeglessen. Ook via de lokale 
omroep, Omroep Helmond, kun 

je meebewegen. Op doorde-
weekse dagen wordt er elk uur, 
op het half uur, een beweegpro-
gramma van twintig minuten 
uitgezonden. 
“We delen in verzorgingstehui-
zen beweegboekjes uit zodat de 
ouderen in beweging kunnen 
blijven en we zijn pas geleden 
gestart met ‘balkonfitness’ in de 
Helmonds verzorgingstehuizen. 
Zo kunnen Helmondse oude-
ren vanaf hun balkon tóch mee 
sporten. Als deze proef goed 
aanslaat, worden de lessen op elf 
locaties gegeven.” 

Maar, dat is niet het enige. Jibb+ 
zorgt ervoor dat we met z’n allen 
in beweging blijven op verschil-
lende manieren. “Voor de kin-
deren nemen de collega’s film-
pjes op zodat er elke dag andere 
challenges en opdrachten online 
komen. Ook Helmondse scholen 
krijgen deze filmpjes toegestuurd 
zodat zij deze kunnen delen.”
Of Flo nog tips heeft? “Blijf be-
wegen we zijn snel juist even 
naar buiten rondje lopen goed 
voor je mentale gezondheid. Blijf 
bewegen we hebben mooi weer 
beter kan het niet worden. En 
genieten van de frisse neus, maar 

wel alleen!”

Wat kun je zelf doen?
Op de sociale media kanalen van 
Jibb kun je veel informatie en oe-
feningen vinden. Hieronder een 
aantal tips! 

Stoepkrijt
Heb jij nog stoepkrijt thuis lig-
gen? Teken dan eens een hin-
kelpad óf een heus stoepkrijt-
parkour! Je kunt ook een groot 
dartbord op de grond tekenen en 
proberen om, met een bal, zoveel 
mogelijk punten te verzamelen 
door op een bepaald aantal pun-
ten te landen.

Beweegroute
Door Brandevoort kun je ook 
een beweegroute vinden die 
door de wijk gaat. Misschien 
spot je onderweg zelfs een aantal 
teddyberen!

Word creatief 
WC rollen stapelen, kranten ver-
vormen tot een bal om ermee te 
tennissen of een parkoers door 
de (huis)kamer: de mogelijkhe-
den zijn eindeloos. Dit en nog 
veel meer vind je op de sociale 
media kanalen van Jibb+. s

Helmond

Thuiszittips
met

 n STEUN DE LOKALE ONDERNEMER✓
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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

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

WWW.HELMONDNU.NL

in deze uitgave

3
Stabiel centrum

7
Autoschade Helmond

GemeenteberichtenDe 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.

GemeenteberichtenHelmond
zie pagina 4 - 5

Bron: www.helmond.nl

GemeenteberichtenDe 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.

GemeenteberichtenHelmond
zie pagina 4 - 5

Bron: www.helmond.nl

Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl
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Bosscheweg 30 • Beek en Donk  0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

4 SEIZOENENBANDEN
ONAFHANKELIJKE APK KEURINGBINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

KBWO is zo spoedig mogelijk, per 1 februari / 1 maart. op zoek naar: Nachtdienst-medewerker.Vaste uren: 24 uur.Verzorgende IG.
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

KBWO is zo spoedig mogelijk, per 1 februari / 1 maart. op zoek naar: Nachtdienst-medewerker.Vaste uren: 24 uur.Verzorgende IG.
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nlKleinschalig wonen & Dementie zorg

Nº 1 OPERA: AGRIPPINA (HANDEL)ZONDAG 8 MAART 11:00 UURMAANDAG 9 MAART 14:00 UUR

GRATIS gebitscheck-up door de mondhygiënisten 

van M3 Mondzorg? Kijk op pag. 12 

|   0492-52 53 53

Lente in zicht

Het weer is nog een beetje druilerig, maar de 

lente is al weer in zicht! Maart roert zijn staart is 

dan ècht van toepassing dit jaar. Heeft u zin in de 

lente? Bij ons op de redactie kijken ze er naar uit: 

Het weer wordt warmer en het begint langzaam-

aan langer licht te worden. De bomen krijgen weer mooie roze kleur dankzij 

de bloesems en ook de bloemen zullen overal 

te vinden zijn. Met dank aan het kwik dat dan 

begint te stijgen, kan ook de fiets weer uit de 
schuur getoverd worden, waarmee dan de nodige 

kilometers gemaakt kunnen worden. Ook komen 

er weer een boel evenementen aan. Zo vindt aan 

het einde van deze maand de lichtjesroute 
in Mierlo-Hout plaats en de voorjaarskermis. 
Kortom; een boel om naar uit te kijken 
en dan is het jaar nog niet eens op de helft! ▲

Het weer is nog een beetje druilerig, maar de 

Helmond

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

www.helmondnu.nl

 MAART 2020 • NR. 2 • JAARGANG 3

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

Ook verkrijgbaar op de afhaaladressen in Mierlo-Hout, zie pagina 23.www.onsmierlohout.com
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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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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’
PART I + PART II

   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 de kikkers, die zomaar terugge-gooid werden zonder achterpoot-jes, raakt hem. “Het lijkt in eerste instantie een kunstwerk, een ab-stract schilderij, maar later pas zie je wat er aan de hand is. Je wordt 

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-briek proberen we de wereld naar Helmond te halen en dankzij de sponsoren kunnen we het gratis aanbieden, dat vind ik wel be-langrijk. Zo kan iedereenzeggen: ik spring op de fiets en ik ga eens 

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 stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

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

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

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

TE HUUR
Appartement Hoofdstraat Mierlo-Hout  

(75 m2), 2 slaapkamers, keuken, woonkamer, 
badkamer. Per direct te aanvaarden, 

voorkeur voor een tijdelijk jaar contract. 

Huurprijs in overleg (hoger segment).
info@adcommunicatie.nl / 06-13829017

DIVERSEN

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

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

van Tuinen en Terrassen,  
sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand 
en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het 
laten leggen van uw nieuwe 
vloer bent u bij ons op het 
juiste adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs!  Engelseweg 
200a in Helmond  info@

htnvloeren.nl  T. 0492 792499

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). Ook voor 

kleine verhuizingen en 
herstelwerkzaamheden 

aan huis en tuin. Bel Twans 
Woningontruiming: 

06-13208306.

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
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Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

haircombi

ONZE WINKEL AAN DE 
MIERLOSEWEG IS 

GEWOON GEOPEND. 
MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30 T/M 18.00 UUR EN ZATERDAG 8.30 T/M 17.00 UUR.

Wilt u niet naar onze winkel komen dan kunt u altijd online shoppen op:
 WWW.HAIRCOMBI.NL
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