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en economie boven privacy
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Helmond
Om het coronavirus in te dammen, overweegt de Nederlandse
overheid over te gaan tot twee
apps. De eerste app moet het
mogelijk maken om mensen te
waarschuwen als zij in contact
zijn geweest met iemand die met
het coronavirus besmet is. Bij de
tweede app kunnen gebruikers
symptomen van het coronavirus
doorgeven. Vervolgens kan de
gebruiker met coronaklachten
in contact komen met de hulpverlening.
Voor Weekkrant De Loop een
goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een
onderzoek naar de mening van
de Helmonders (700 panelleden).
Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst
wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het
burgerpanel Tip Helmond kreeg
vier vraagstellingen voorgelegd
over dit onderwerp.
In dit artikel delen we graag de resultaten met u.

Corona-app
Een tijdelijke app kan waardevol
zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen
rondom de apps: hoe zit het met
de privacy en wat zijn de verdere
voor en nadelen?
Voor- en nadelen van de app
Op de eerste vraag: “Wat vindt u
van het idee om over te gaan tot

apps om het coronavirus in te
dammen?” antwoordt een meerderheid van in totaal 54% van de
respondenten dat zij dit (zeer)
goed vinden. Als voornaamste
reden hiervoor geven zij aan: “We
moeten er alles aan doen om het
virus in te dammen.”
20% van de respondenten vindt
het idee voor de app (zeer) slecht.
“Ik heb geen mobiele telefoon,
wat moet ik dan doen?” en “Ik
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twijfel aan de nauwkeurigheid
van dit soort apps. Zonder testen heeft de app geen zin.” 19%
is neutraal en vindt dat alles nog
té onduidelijk is. De overige 7%
weet het niet.
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Als toelichting op de eerste vraag,
werd er gevraagd waarom het
een (zeer) goed idee is om over te
gaan tot apps om het coronavirus
in te dammen? Een veelgenoemd
antwoord hierop
is: “alle
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delen moeten ingezet worden
om het virus tegen te gaan.” Ook
‘onze gezondheid staat voorop’,
‘om besmettingen beter in kaart
te brengen’ en ‘ik voel me dan
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De kluslijst van deze maand

alle klussen waar
je nooit geen tijd
voor had, tot nu...
Deuren, kozijnen, tuinhuisjes, stoelen, muren
garage’s, zolders, vergeten hoekjes, binnen of buiten, overal
blijven klussen liggen.
Op de Engelseweg te Helmond kun je werkelijk alles kopen
om je huis, tuin of dat vergeten hoekje op te knappen.
Je vindt er een breed scala aan winkels.
Of je nu op zoek bent naar gereedschap, potgrond,
advies of verfkwasten. Het is er allemaal.
En vergeet niet, dat je advies krijgt van zeer deskundige
medewerkers. Bovendien is parkeren voor de deur gratis.

DUS KLUSSEN MAAR. ZEKER NU.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

®

Wij vragen iedereen om onze
mensen te respecteren, Zij staan nog
steeds klaar, om u van dienst te zijn.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 17 GP
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veiliger’ worden genoemd als
voordeel van de app.
Er zijn ook minder goede kanten
aan de app. Op de vraag waarom
het een (zeer) slecht idee is over
te gaan tot apps om het coronavirus in te dammen, antwoordt
het grootste aantal van de respondenten dat zij vrezen voor
hun privacy. “Ik wil niet gevolgd
worden” en “Hoe weten we of het
werkt?” wordt gegeven als toelichting.
Moeten deze apps (tijdelijk) in
Nederland ingevoerd worden
om het coronavirus in te dammen?
48% vindt dat beide apps moeten
worden ingevoerd. “Je kunt maar
beter goed voorbereid zijn.”
13% is voor de invoering van de
eerste app: mensen waarschuwen als zij in contact zijn geweest
met iemand die met het coronavirus besmet en 6% is vóór
de invoering van de tweede app:
symptomen van het coronavirus
doorgeven. 11% weet het niet.
23% wil helemaal geen apps.
“Zolang er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn en niet iedereen getest wordt, heeft een app
geen waarde.”
Vrijwillige medewerking
Een meerderheid van 55% zou
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meewerken aan de corona-app.
Dit antwoorden zij op de vraag
‘zou u zelf deze apps vrijwillig
downloaden en gebruiken? “Mits
de privacy gewaarborgd is”, antwoordt één van de respondenten.
24% zou niet het niet doen. Als
reden wordt genoemd dat er mogelijk met vingers gewezen wordt
naar mensen die het virus hebben. 1% gebruikt dergelijke apps
al. 11% weet het niet en 9% geeft
aan geen smartphone te hebben.
“Ik ben 82 en gebruik geen sociale
media”, geeft iemand aan.
Verplicht gebruik
“Vindt u dat de overheid de apps
(tijdelijk) verplicht moet stellen of
moet het op basis van vrijwilligheid?” 54% vindt dat dit op vrijwillige basis moet zijn. “Verplicht
stellen zou wel eens ongrondwettelijk kunnen zijn.
Je zou dan om te beginnen verplicht moeten stellen om een
smartphone te bezitten.” Een
aantal respondenten geeft aan
dat het bezitten van een smartphone dan een verplichting zou
moeten worden en dat dit niet
zomaar kan.
Belangen
62% vindt dat de gezondheid en
economie van de burgers belangrijker is dan de privacy. Hoe eerder
het onder controle is, hoe eerder
we onze vrijheid terug hebben,

luidt een van de antwoorden.
21% verkiest privacy boven de
gezondheid. Dit vanwege de onbeantwoorde vragen rondom de
apps. “Gezondheid en economie
zijn zeker belangrijk, maar er zijn
nu nog zoveel onbeantwoorde
vragen rondom de apps dat ik
voor privacy kies”, aldus een respondent. Voor 10% wegen andere
belangen zwaarder. Zoals het nut
en de noodzaak. “Het is onduidelijk wat ik zelf met de informatie
kan die de apps opleveren. Zo
lang dat niet duidelijk is, vind ik
ze niet nuttig.” 6% weet het niet.
Eigen privacy opgeven
Zou u uw eigen privacy opgeven
als deze apps helpen het coronavirus te bestrijden? Ja, antwoordt
46% van de respondenten. 19%
antwoordt misschien. Dit hangt
af van hoe de app wordt ingezet.
19% zou hun eigen privacy niet
opgeven voor de app. “Deze app
heeft geen toegevoegde waarde”
en “dit is geen bestrijding van het
virus, maar voorkomen dat het
virus kan worden verspreid.”

totaal is 52 % positief. Zij vinden
dat de app hier (zeer) goed op in
kan spelen. “Ik denk dat dit een
goed idee is omdat je zo telkens
erop gewezen wordt.”
21% vindt het een (zeer) slecht
idee. “Dit soort apps zijn in een
winkel, supermarkt, thuis en
smalle doorgangen nauwelijks
toepasbaar” en “Als er iemand in
een winkel te dicht bij me staat,
dan moet ik direct reageren omdat er een trilling in mijn tas
gaat...”
21% blijft neutraal. Er wordt van
uitgegaan dat iedereen weet wat
1,5 meter is. 5% weet het niet.
Tip Helmond
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen
een nieuw idee dat opborrelt in
de samenleving. Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van
Helmond vergroten. Via het panel
TipHelmond kunnen alle inwo-
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ners in de gemeente Helmond
hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in
hun samenleving. Ze geven raad,
tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en
ambtenaren onderbouwd keuzes
maken. Kijk hier voor de mogelijkheden.
Op www.tiphelmond.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar
hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven
anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen.
Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts
enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de
actualiteit. ▲

Anderhalve meter
maatschappij
Om ervoor te zorgen dat het virus
zich niet verspreidt, dienen we allemaal anderhalve meter afstand
van elkaar te houden. Wat vinden
de respondenten van zo’n app
om deze afstand te bewaken? In

deren en juist nu mogen we niet
vergeten wat er in oorlogstijd gebeurd is.

B&W AAN HET WOORD
Burgemeester Elly Blanksma:

Omkijken naar elkaar
Het is stil in de stad. Als ik door
de stad loop, mis ik de reuring.
Geen volle terrasjes of groepjes
mensen die samen picknicken
in het park. Een zomer zonder
evenementen, zoals de Kasteeltuinconcerten. Het valt de stad
zwaar en ik voel met die pijn
mee. Er wordt op dit moment
heel veel van de samenleving
gevraagd. Enerzijds werken
onze zorgverleners hartstikke
hard en anderzijds kan ons
horecapersoneel niet werken.
Voor beide heb ik oog. En beide

wil ik een luisterend oor bieden.
Het vraagstuk van het al dan niet
versoepelen van de coronamaatregelen is een duivels dilemma.
Het is goed om te zien dat onze
kinderen langzaam maar zeker
weer naar school en de sportclub kunnen. Ondanks deze
versoepelingen, blijven veruit de
meeste maatregelen in stand. Als
we teruggaan naar het oude normaal, zou de crisis verergeren.
Daarom gaan we in kleine stapjes naar het nieuwe normaal.

Omdat de meeste maatregelen
in stand blijven, zullen de Ramadan, Lintjesregen en de Dodenherdenking dit jaar anders zijn
dan andere jaren. Maar dat het
anders zal zijn, betekent niet dat
we deze momenten ongemerkt
voorbij laten gaan. Integendeel,
binnen de richtlijnen van het
RIVM gaan we deze dagen op
een waardige manier vormgeven. Juist nu moeten we de mensen eren die voor dag en dauw
belangeloos klaarstaan voor an-

Dit soort momenten brengen
verbondenheid en datzelfde
geldt voor deze crisistijd. Bijvoorbeeld door al die mooie initiatieven die in Helmond ontstaan.
Van de Koop Lokaal campagne
tot het Stay Strong spandoek
op de Traverse, van de mensen
die helpen bij de dak- en thuislozenopvang tot de optredens bij
de Ameideflat. Helmond op z’n
best!
Tegelijkertijd is er enorm veel
leed. Mensen die komen te overlijden, ziek worden of in grote financiële onzekerheid zitten. Het
leed is ongekend, maar ik hoop
en verwacht, dat de saamhorigheid van nu ook na de crisis fier
overeind blijft.
Samen kunnen we dit aan. Daarom mijn oproep: Hou je ook de
komende tijd aan de regels. Bewaar afstand, maar onthoud ook
dat afstand bewaren geen synoniem is voor gebrek aan verbinding. We moeten niet stoppen,
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waar we als Helmonders goed
in zijn, namelijk omkijken naar
elkaar.
Hou vol. Stray Strong Helmond!
Elly Blanksma, burgemeester
van Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

✓STEUN DE LOKALE ONDERNEMER
■
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Sluiting gemeente & afvalinzameling
op Koningsdag
Op Koningsdag (maandag 27 april) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt
ook voor de Stadswinkel. U kunt de gemeente op deze dag 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 28 april. Die dag is de
Stadswinkel open van 09.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op
afspraak.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op Koningsdag (27 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.
Gewijzigde openingstijden milieustraat
• Koningsdag: gesloten
• Bevrijdingsdag 2020: 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.

Grijs/Kroon: K=15

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Drie Eikenbeemden 5
14-04-2020
2e Haagstraat 42
15-04-2020
Scheepsboulevard 3 15-04-2020
Scheepsboulevard 5
Damhertlaan 62
15-04-2020
Broekstraat 107
16-04-2020
Marktstraat 3A
16-04-2020
Kanaaldijk Z.W. 9D
16-04-2020
Martinalidonk 21
17-04-2020
St. Antoniusweg 6A
20-04-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 4815795
vergroten supermarkt
OLO 4932781
oprichten bedrijfspand
OLO 4849601
oprichten woning
OLO 4890577
oprichten woning, maken uitweg
OLO 4705153
aanbrengen brandcompartimentering 2020-X0216
vergroten opslagloods
OLO 4985443
oprichten woning maken uitweg
OLO 4939067
verplaatsen uitweg
OLO 5102893

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Duizeldonkse- 24-04-2020
05-06-2020
wijzigen gevel en
OLO 4423325
straat 44
inrichting
Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.
Zienswijzen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen
te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
14 0492).

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving:
Berkveld 19
15-04-2020 brandveilig gebruik

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4887197

Beroepschrift
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Smidsteeg 18

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
15-04-2020 wijzigen kozijnen aanbouw
OLO 5095257
1ste verdieping
Vechtstraat 57
17-04-2020 maken uitweg
OLO 5100189
St. Antoniusweg 6A
18-04-2020 verplaatsen uitweg
OLO 5102893
Noord Koninginnewal 7
17-04-2020 plaatsen reclame
OLO 5102303
Besselhoeve 16A
20-04-2020 plaatsen dakkapellen (voorzijde)
OLO 5105025

Voorlopige voorziening
Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Pascal Processing

Locatie
Scheepsboulevard ong.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Lieshoutseweg 57
20-02-2020
Laan door de Veste 8
26-02-2020
Torenstraat 46 t/m 104 even 10-01-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 4937083
verhuur kamers
2020-X0251
oprichten 30 appartementen
OLO 4878481

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

Omschrijving melding
Het oprichten van een bedrijf voor
de behandeling van levensmiddelen.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

Sterfietspad Binnen Parallelweg - Kanaal (locatiecode AA079409031)
FPH Ploegmakers BV
15 april 2020
immobiel

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Leeuwenborchweide 56

Projectomschrijving:
vergroten woning

Vastgesteld bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
Nr. Omgevingsloket:
2020-X0376

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)
Cox, J.J.
Nowak, Erwin
Meulendijks, D.M.J.

Geboortedatum
14-12-1978
05-07-1985
23-08-1973

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)
Van Oostrum, M.H.J.
Struijk, M.A.W.G.
Bais, A.
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Geboortedatum
07-04-1970
25-03-1993
22-10-2000

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.

Vastgesteld bestemmingsplan “De Groene Loper II – Zoete Kers
(gedeeltelijk)”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 14 april 2020 het bestemmingsplan De Groene
Loper II – Zoete Kers (gedeeltelijk) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van
24 april 2020 gedurende zes weken ter inzage.
Dit bestemmingsplan maakt een gewijzigde invulling van het plangebied planologischjuridisch mogelijk, waarbij een groot deel van het plangebied wordt ingevuld met
grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving. Er worden maximaal 28 woningen
gerealiseerd.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1600BP180145-2000. Wij adviseren u dit
bestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak na 28 april. U kunt hiervoor
contact opnemen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch
bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 28 april 2020 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 14 april 2020 het bestemmingsplan Medevoort
tussen 2 en 10 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 april 2020
gedurende zes weken ter inzage.
Dit bestemmingsplan maakt drie ruimte-voor-ruimte kavels en vergroting van een bestaande
woning mogelijk aan de Medevoort tussen 2 en 10.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP170080-2000. Wij adviseren u dit
bestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, neem dan contact op met de Stadswinkel. U kunt
hiervoor bellen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch
bindend.
Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 28 april 2020 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval treedt het plan niet in werking totdat er een beslissing is genomen over het
verzoek.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Medevoort tussen 2 en 10”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 22 januari 2020 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 65 dB
ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 april 2020
gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond.
Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt
uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492. Wij adviseren u
dit besluit digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen.
Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het besluit kan met ingang van 28 april 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Bezwaar maken?
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.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval treedt het plan niet in werking totdat er een beslissing is genomen over het
verzoek.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl

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

23 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.
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Behoud HVV Helmond Digitaal op de koffie bij de wethouder
PvdA is deze klap voor HVV onnodig en te voorkomen. In zijn
notitie worden twee oplossingen
gepresenteerd:
- De gemeente beëindigt de huur
van veld 3, maar blijft veld 2 verhuren
- De gemeente verkoopt veld 2
aan HVV.
“HVV is voorstander van oplossing 1, maar staat er ook voor
open om ook oplossing 2 in het
overleg met de gemeente Helmond te betrekken”, aldus de
PvdA-notitie. Volgens de notitie
kan het sportpark niet gezien
worden als gemeentelijk sportpark aangezien het overgrote
gedeelte van de economische
waarde van het park van HVV
zelf is.
De voetbalvereniging gebruikt
de grond in overeenstemming
met het bestemmingsplan. ▲

Helmond
In 2017 heeft de Helmondse gemeenteraad de ‘visie op amateurvoetbal’ vastgesteld. Dat
heeft onder meer tot gevolg dat
de gemeente streeft naar zes
sportparken, wat betekent dat
de sportparken in de Warande
en Houtsdonk worden afgestoten.
Sportpark Houtsdonk heeft vier
voetbalvelden. Het complex is
deels eigendom van voetbalclub
HVV, die bestaat sinds 1899, en
deels van de gemeente. HVV beschikt over 14.250 m2 met daarop
het hoofdveld, kantine, kleedaccommodaties en een trainingsgebied. Het overige terrein is van
de gemeente Helmond.
November vorig jaar hadden
RKPVV, de vereniging die is gehuisvest op Sportpark de Warande, en HVV Helmond de mogelijkheid om samen verder te
gaan als één club, maar kwamen
hier samen niet uit. Per 1 juli aanstaande zijn de huurcontracten
van zowel sportpark de Warande
als Sportpark Houtsdonk beëindigd. Bij ongewijzigd beleid zou
dat een zware klap betekenen
voor HVV.

F | Gemeente Helmond. (Foto genomen voor Coronacrisis).

Helmond
Ook in deze bijzondere tijden
blijven de wethouders graag in
contact met Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over
of een idee of initiatief voor
uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale
wijkspreekuren. U kunt zich
nu aanmelden voor het digitale
wijkspreekuur van Brouwhuis,
Rijpelberg of Dierdonk aanstaande donderdag.
De wethouders denken graag
met u mee bij het zoeken naar
oplossingen en kunnen u, indien nodig, in contact brengen
met andere mensen of organi-

Oplossingen
Volgens Hans de Mare van de

saties. Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders
deelt, kunnen zij gebruiken bij
het maken van beleidskeuzes.
Geplande digitale
wijkspreekuren
Brouwhuis: donderdag 23 april
van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder Maas;
Dierdonk: donderdag 23 april
van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder Van den Waardenburg;
Rijpelberg: donderdag 23 april
van 20.30 tot 21.30 uur met wethouder Maas.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één
van bovengenoemde digitale
wijkspreekuren? Dan kunt u zich

haal ‘t voorjaar
naar binnen!

stunt
LAMINAAT

actie

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE

√ >200.000 M² VOORRAAD

KLIKLAMINAAT
LANDHUISDELEN
Klasse 32, 8 mm dik, 24 cm
breed, in diverse kleuren.

Vermeld het volgende in de mail:
uw naam, mailadres, aan welk
wijkspreekuur u wilt deelnemen
en het onderwerp.
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de
Teams vergadering. Via deze link
kunt u deelnemen aan de online
vergadering. Aanmelden is mogelijk tot donderdag 23 april 17.00
uur.
Woont u in een andere wijk?
Houd dan www.helmond.nl/
wijkspreekuren in de gaten voor
de bekendmaking van nieuwe
data. ▲

ZONDAG 26 APRIL

geopend!*

9,

95

per m² incl. BTW

Normaal € 24,95 nu

√ GRATIS RESERVEREN

nu aanmelden door een mail te
sturen naar
communicatie@helmond.nl.

√ BEZORGING HEEL NL

WIJ VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN RIVM

PVC VISGRAAT

TEGEL KLIKLAMINAAT

PVC TRAPRENOVATIE

HOGE KWALITEIT TOPLAAG

KRONO IMPRESSIONS, 8 MM DIK

COMPLETE TRAP 13 TREDEN

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

Klasse 32, 4x V-groef Clic2go-systeem,
in 7 kleuren. Normaal € 24,95 nu

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

25,

95

per m² incl. BTW

13,

95

per m² incl. BTW

395,-

incl. BTW

7 VESTIGINGEN: ALMERE • AMSTERDAM • ARNHEM • BREDA • CAPELLE AD IJSSEL • EINDHOVEN • HELMOND
VLOER HET ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, WOONBOULEVARD ENGELSEWEG (NAAST JYSK), TEL. 0492-52 52 70 WWW.VLOERHETZELF.NL
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Uitvaart Spierings:
afstand en afscheid
nemen, het past niet
bij elkaar
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HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

F Kieboom Photography

Helmond
Het liefste zou je elkaar willen
knuffelen en omhelzen, maar
de omstandigheden maken dat
dat nu niet mogelijk is. Wij zijn
Frits en Lieke Spierings en in
ons werk als uitvaartondernemer zien wij hoe deze tijden raken. We zien wat het virus met
de mensen doet en hoe mensen
verslagen en stuurloos achterblijven.
Wij proberen er te zijn op deze
momenten. Momenteel voeren
we de gesprekken telefonisch
of via de computer. Tijdens zo’n
gesprek gaan we samen kijken
naar wat nog wél mogelijk is op
dit moment. En hoe we er samen
met elkaar een warm en waardig afscheid van kunnen maken.
Gelukkig hebben we voortaan de
beschikbaarheid over allerhanden moderne technieken.
Zo kunnen we afscheidsbijeenkomsten voortaan streamen, zodat de mensen die er fysiek niet
bij kunnen zijn, zo toch het afscheid kunnen volgen, maar ook
een laatste groet brengen door
bijvoorbeeld een bepaalde route

te rijden, langs het huisadres,
de sportclub, het werk, zodat
de mensen langs de route kunnen staan en zo op gepaste afstand de overledene uit kunnen
zwaaien. ‘een drive goodbye’. Of
het samen met elkaar, met de
overledene in het midden, herinneringen ophalen met foto’s en
muziek. Samen delen is belangrijk in dit soort dagen.
Veel families kiezen ervoor om
later in het jaar, wanneer het
hopelijk weer kan en mag een
proost op het leven te organiseren en dan nog samen met elkaar het glas te kunnen heffen.
We hopen voor iedereen dat we
dit virus snel onder controle kunnen krijgen. Samen met elkaar
gaan we er alles aan doen.
Wij danken Evelien Kieboom
en Mayworks Promotions en
Bloemboetiek Nicole voor dit
geweldige initiatief. Wat mooi
dat zij op deze manier verbinden.
Beste mensen let goed op jezelf
en op je omgeving; hou afstand,
zodat we later weer dicht bij elkaar kunnen zijn.
En #staysafe. ▲

✓STEUN DE
■
LOKALE
ONDERNEMER

www.peelwerk.nl
het werkt!
Helmond/De Peel
Met deze website en Facebookgroep wil men bedrijven samenbrengen die, juist in deze
periode, tijd over hebben óf
handen te kort komen door
bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag
naar producten / diensten of
dat er juist extra werk op hun
pad komt.
Is men bijvoorbeeld werkzaam in
de evenementenbranche en vallen opdrachten weg en kan men
tijdelijk andere bedrijven ondersteunen?
Of ben je ZZPer die nu zijn werkzaamheden door de genomen

maatregelen niet uit kan voeren
maar wel graag aan het werk wil
blijven. Plaats een bericht op de
site of in de Facebookgroep.
Zijn er meer collega’s ziek thuis
en komt men daardoor mankracht te kort? Plaats een oproep
op de site.
www.Peelwerk.nl is een initiatief
van verschillende ondernemersverenigingen en lokale overheid
om ten tijde van de Coronacrisis
iedereen zo efficiënt mogelijk
aan het werk te houden.
Gemeente Helmond, Ondernemersfonds Helmond, Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel,
Gemeente Gemert-Bakel, Ondernemersvereniging Milheeze,
Parkmanagement
Peelland,

EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

Centrummanagement Deurne,
Ondernemend Deurne, Ondernemersvereniging Asten, Ondernemersvereniging Someren,
Laarbeek Waterpoort van de
Peel, Ondernemersfonds Laarbeek en Gemeente Someren. ▲

Omzien naar Elkaar in Helmond
In 2019 is een initiatief gestart
vanuit een vrijwilligersgroep
‘omzien naar elkaar’ om hulp te
kunnen bieden aan burgers bij
vragen en problemen.

ties en verdrinken in de digitale
wirwar volgens Verleg. “Mensen
zien door de bomen het bos niet
meer. Als groep hebben we ons
genoodzaakt gevoeld om senioren in Helmond te helpen. Daarvoor is ‘omzien naar elkaar’ in
het leven geroepen.“

Initiatiefnemer Emmanuel Verleg vertelt dat steeds meer leden
van de KBO moeite kregen met
het volgen van allerlei regelingen
en voorzieningen. “Mensen ontdekten simpelweg niet de hulpwegen die er zijn”. Onduidelijkheden worden veroorzaakt door
allerlei ontwikkelingen en regelgeving. Ook verdwalen mensen
in het doolhof van hulpinstan-

“Wij hopen ook dat kinderen,
kleinkinderen, vrienden of buren melden als er problemen bij
mensen in hun omgeving ontstaan.
Deze meldingen komen via de
coördinator bij onze groep binnen. Vanaf dat moment is de
melder anoniem, als dat wenselijk is. We werken samen met
bestaande instanties.”

Helmond

Omzien naar elkaar, juist nu.
Zodat niemand zich in de steek
gelaten voelt
Heeft u behoefte aan een gezellig praatje? Heeft u hulp nodig?
U kunt contact opnemen met
de vrijwilligers van ‘omzien naar
elkaar’ door uw vraag te mailen
naar omzienhelmond@gmail.
com te bellen 06-87402718. Op
de website www.omziennaar
elkaarinhelmond.com staat ook
een contactformulier. ▲
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Nieuw bij de Bibliotheek:

Woningbouwvereniging

De Digitale Voorleestas

zoekt

Manager bedrijfsvoering
Iemand die collega’s coacht, inspireert, kansen ziet en samen werkt aan
het realiseren van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement.

Strategische beleidsadviseur
Iemand met lef en een proactieve houding die samen
met ons de gewenste koers en beleid neerzet en bijstuurt.
Meer informatie:

www.volksbelanghelmond.nl of www.atrive.nl

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Zoekt u een specialist voor de
behandeling van uw spataderen?
Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste
technieken in ons vakgebied en passen deze toe in de
praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland
op het gebied van laserbehandeling bij spataderen.

WWW.CEULENKLINIEKEN.NL

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

F Bibliotheek Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54

Flint Group produceert en verkoopt een breed scala aan conventionele en
UV print inkten, printplaten voor flexografische en letterpress applicaties
als ook pigmenten en additieven voor het gebruik in inkten en andere kleurapplicaties. Wij bieden onze klanten een uniek portfolio aan systeemoplossingen
en technische ondersteuning. Nieuwe producten worden samen met klanten en
partners ontwikkelt. Flint Group opereert op meer dan 140 locaties wereldwijd en heeft bijna
7.000 medewerkers in dienst.
Op de vestiging in Helmond wordt sheetfed inkt geproduceerd en verkocht. Op de vestiging zijn
zo’n 20 medewerkers werkzaam.

Voor onze vestiging in Helmond zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste

General Support – Planning Medewerker

In deze functie ondersteun je de productie manager bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en regelen van activiteiten t.b.v. productie planning, inkoop en expeditie, zodanig dat de
werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd met in acht name van gestelde kwaliteitseisen.

Centrum
Nog steeds zijn de scholen, kinderdagverblijven en ook de Bibliotheken gesloten. Toch willen we het (voor)leesplezier
in gezinnen blíjven stimuleren, maar dan
op afstand. Daarom introduceren de Bibliotheken de Digitale Voorleestas.
Duik in de Digitale Voorleestas!
De Digitale Voorleestas is gratis te gebruiken. Wekelijks verschijnen er twee
nieuwe boeken in de Digitale Voorleestas.
Elke keer staat een prentenboek centraal
met een aantal aanvullende activiteiten
die ouders en kinderen samen kunnen
doen. Denk aan een liedje, spelletje, app
of knutsel die past bij het prentenboek. De
voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen
en nemen het kind mee in een bijzonder

verhaal. De eerste week staan de boeken
‘Wij gaan op berenjacht’ en ‘Rupsje Nooitgenoeg’ in de Digitale Voorleestas. www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/voorleestas.
Plezier & ontspanning
De Digitale Voorleestas is gericht op het
stimuleren van voorleesplezier bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot
6 jaar. De focus ligt op plezier en ontspanning voor ouders en hun jonge kinderen.
Voorlezen en talige activiteiten dragen bij
aan de taalontwikkeling van het jonge
kind en versterken de band tussen ouder
en kind. Door regelmatig verhalen te horen vergroten kinderen hun woordenschat
en hun kennis van de wereld. Herhaling is
daarbij het sleutelwoord. Door het verhaal
opnieuw voor te lezen leert het kind iedere
keer weer iets nieuws. ▲

Natuurmarkt gaat niet door

Werkzaamheden

Wat kun je verwachten binnen deze veelzijdige functie?
Orderontvangst en bevestiging (productie planning);
Genereren productie orders en bijbehorende product labels;
Afmelden en administreren van productie orders;
Inkoop en voorraadbeheer;
Het maken van verzendopdrachten en organiseren van transport van gereed producten;
Verzorgen van diverse rapportages;
Afhandelen telefoon- en e-mail verkeer, algemene bereikbaarheid van de site;
Alle voorhanden administratieve werkzaamheden t.o.v. de Helmond organisatie;
Werken volgens voorgeschreven procedures met betrekking tot veiligheid,
gezondheid, milieu en kwaliteit.

Profiel

Natuurmarkt 2019. F | Mandy Meeuwsen

MBO(+) werk- en/of denkniveau;
Vlot en correct communiceren in woord en geschrift;
Adequaat communiceren met (Engelse) collega’s customer service;
Organiserend vermogen;
Probleemoplossend vermogen en coöperatief.

Warande

Wat verwachten wij van jou?

Ons Aanbod

Zoek je een leuke baan in een internationale werkomgeving en kun jij de
bovengenoemde werkzaamheden aan.... dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij kijken uit naar jouw CV en motivatie.
Deze kun je sturen aan charlotte.schouw@flintgrp.com
of reageer via onze site: www.flintgrp.com – join – vacancies

De jaarlijkse Natuurmarkt in de Warande, die op 14 juni zou plaatsvinden, gaat
niet door vanwege het coronavirus.
De voorbereidingen van de natuurmarkt
vergen veel tijd en inspanningen van de
organisatie en deelnemers. Door de aangescherpte maatregelen tot 28 april en het
verbod op evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni en de grote onzekerheid of
1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is

van de genomen maatregelen, nemen wij
als organisatie onze verantwoordelijkheid,
omdat gezondheid vóór alles gaat. Ook
willen we voor duidelijkheid zorgen in deze
onzekere tijden voor onze vele vrijwilligers,
deelnemers en anderen die betrokken zijn
bij de natuurmarkt.
Volgend jaar juni zal het evenement in elk
geval wel doorgaan als de omstandigheden het toelaten.
Organisatiecommissie Natuurmarkt
Helmond Natuurplatform Helmond. ▲
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ADVENTURE STORE HELPT JE DE CORONA TIJD DOOR!

ON- EN
OFFLINE
EN MET

15%
KORTING*

(BIJ ONS KUN JE CORONA VEILIG WINKELEN)
KUNNEN WE NIET
UIT ETEN?
GA LEKKER THUIS
BARBECUEEN

AVONTUURLIJK
SLAPEN?
GA KAMPEREN IN
JE TUIN

GEWOON NIETS
DOEN?
GA LEKKER LUIEREN
IN JE HANGMAT

HEERLIJK SAMEN
RELAXEN?
GA BUBBELEN IN JE
EIGEN JACUZZI

TE VEEL BINNEN
ZITTEN?
GA WANDELEN

WIL JE NIET NAAR DE
WINKEL?
OOK 15% KORTING
OP DE WEBSHOP

IS DE SPORTSCHOOL
DICHT?
GA THUIS
FITNESSEN

HEB JE TEVEEL
ENERGIE?
GA HARDLOPEN

Barbecueën met Campingaz

De outdoor cooking expert since 1947!
Met de gasbarbecues van Campingaz wordt
het buitenleven een feest. Aan alles wat nodig is voor zorgeloos barbecueën is gedacht –
elektronische ontsteking, ruime kookvlakken,
moeiteloze vetopvang, warmhoudrekken én
minimaal onderhoud. Ondertussen wordt koken moeiteloos met behulp van onze accessoires. Het schoonmaken van je barbecue is nog
nooit zo eenvoudig geweest als met het nieuwe

OP VAKANTIE IN JE
EIGEN TUIN
Ook al zijn we nu dan aan huis gebonden, dat
betekent nog niet dat we binnen 4 muren
hoeven te blijven. Verleg je grenzen, stap uit
je comfort zone en zoek vooral naar de mogelijkheden die er nog wél zijn! Deze tijd is bij
uitstek de periode waarin we ontwaken uit
onze winterslaap en naar buiten willen, festivals bezoeken, voorjaarsvakantie in binnenof buitenland. Wellicht had je al een reis ge-

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige bediening
Vertrouwd adres sinds 1947

boekt of in ieder geval plannen gemaakt nu de
dagen langer zijn en de zon zich steeds meer
laat zien. Maar…wij zouden onszelf niet zijn,
wanneer 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!

TREND

Opblaasbare
Bubbelbaden en
Jacuzzi in
je eigen tuin?
Pure ontspanning met slechts één druk op de
knop! Intex biedt naast een complete collectie
zwembaden inmiddels al weer enkele jaren
bubbelbaden en Jacuzzi’s voor in je tuin. Voor
een relatief betaalbaar bedrag kun je elke dag
gaan genieten!
Er zijn 2 modellen leverbaar. Als eerste hebben
we de PureSpa serie van Intex. De SPA is voorzien van een bubbelstand waarbij 120 bubbels
uit openingen aan de onderzijde van de SPA
komen. Deze bubbels zijn verwarmd, zodat ze
extra comfortabel aanvoelen.

•
•
•
•

Campingaz InstaClean® systeem. Besteed meer
tijd aan het genieten van mooie momenten met
familie en vrienden dan aan het schoonmaken
van je barbecue na een lekker maaltijd.
Ontdek de diversiteit aan kook- en grillopties
met de Culinary Modular barbecue accessoires
van Capingaz. Je kan wokken, paella maken of
een pizza bakken. Haal meer uit je barbecue en
varieer naar hartenlust!

De SPA is voorzien van een krachtig verwarmingselement die tot circa 40 graden kan
verwarmen. De ingebouwde filterpomp zorgt
ervoor dat het water altijd schoon blijft. Wel
raden we aan om ook chloor te gebruiken. Dat
zorgt ervoor dat de SPA zuiver blijft en vrij van
algen. Daarnaast hebben we het Intex rechthoek jacuzzi, het paradepaardje van Intex. De
jacuzzi is voorzien van een bubbelstand (bubbels komen uit 120 openingen aan de onderzijde van de jacuzzi). Daarnaast heeft de jacuzzi
een Jetstand. 4 krachtige jetstralen zorgen
voor een heerlijke warme stroming in het bad.

O F F I C I E E L PA RT N E R VA N

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Voor meer info kijk op www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 10 mei 2020 en zolang de voorraad strekt.

•
KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 17 DL

OP VAKANTIE IN JE
EIGEN TUIN
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TUERLINGS:

zal de wereld voorlopig niet normaal zijn. De vraag is dan ook,
hoe nu verder als de maatregelen straks versoepeld worden?
Hoe ziet die anderhalvemeter samenleving er uit en wat blijft er
over van de samenleving die we
kenden?

Hoe nu verder?
Mijn laatste column viel zes weken geleden precies in de week
van de eerste serieuze maatregelen tegen verspreiding van
het coronavirus. Maandag column online, woensdag werd ik
van werk naar huis gestuurd om
thuis te gaan werken. Zondag
was ik van plan ergens buiten
de deur te eten, want geen eten
in huis en de hele dag gewacht
op de persconferentie van onze
premier die steeds maar uitgesteld werd, tot om 17:30 het
bericht kwam: om 18:00 sluit
de horeca. Dan maar naar de
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Burger King maar ook hun
eetgelegenheid moest dicht,
dus te voet door de drive-thru.
Stond al lang op mijn ‘bucketlist’; Check! Van het ene op het
andere moment zou het dagelijks leven voor vrijwel iedereen
enorm veranderen.
Nu, zes weken later, begint het
dagelijkse leven weer langzaam
op gang te komen. Het idiote van
de situatie lijkt er af en we gaan
richting een ‘nieuwe normaal’, al
vind ik die woordkeuze vreselijk.
Zelfs met het nieuwe normaal,

De afgelopen jaren heeft het centrum van Helmond zich ontwikkeld als hotspot voor leuke cafés
en restaurants. Het grote aanbod
aan cultuur en evenementen als
extra trekpleister. Creatieve ondernemers met bijzondere formules hebben zich gevestigd en
proberen er ook nu het beste van
te maken, maar ook zij vragen
zich af, hoe nu verder?
Vrijwel alle sectoren voelen de
gevolgen van het Coronavirus en
de noodzakelijke afstandsregels,
maar bijvoorbeeld voor de horeca en het culturele veld zijn die

regels extra ingrijpend. Een café/
restaurant waar ooit 100 gasten
terecht konden, kan straks met
geluk 15 gasten kwijt. Theatervoorstellingen in het Speelhuis
trokken ruim 400 bezoekers,
maar zullen er straks nog hooguit 100 kunnen verwelkomen.
Sectoren waarin de marges al
niet groot waren, worden simpelweg onrendabel, tenzij we
straks met z’n allen bereid zijn
8 tot 10 euro per biertje te gaan
betalen, maar dat lijkt me niet…
Nu de hobbel van het digitaal
vergaderen voor gemeenteraden is overwonnen, moeten we
kijken naar de uitdaging van het
nieuwe normaal: het maximaal
ondersteunen van de kwetsbaarste inwoners en sectoren in
onze samenleving zonder de gezondheid in gevaar te brengen.
Mogelijk nog een grotere uitdaging dan de kredietcrisis uit 2008.
Wordt vervolgd… Stay strong!

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl
Wijs Blinky de weg naar de
wasstraat en hij is weer
snel schitterend schoon

Nº 1



Welkom op ‘De Poort’
van Helmond
www.helmondlocal.nl
Helmond
Als u ’s avonds thuis op de bank zit,
surf dan eens door deze nieuwe website
met ‘poorten’ naar onderliggende sites.
Deze portal verwijst u door naar lokale
Helmondse initiatieven. Veel ondernemingen, maar ook Kunst & Cultuur en
o.a. de HellemondGift waardebon, alleen lokaal inwisselbaar en er wordt op
termijn gewerkt aan een digitale versie,
‘de Helmondcoin’.
Initiatief nemer Weekkrant De Loop
Helmond wil hiermee het MKB van Helmond ondersteunen. Helmond telt 7000

ondernemingen, een gezellig uitgaanscentrum, ook kunst en cultuur is goed
vertegenwoordigd, kortom een stad
waar het goed werken, leven en vertoeven is.
Er wordt hard gewerkt om internet proof
te zijn, om zodoende een serieus alternatief te zijn voor de graaiende grote internet reuzen, die alleen maar komen halen,
maar niks terug investeren.
Wij bouwen verder, we laten het internet
onze sociale gemeenschap niet uithollen.
Helmond verdiend de sympathie van de
Helmondse klant. ▲


WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

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

Lokaal is sexy!
Ga naar: www.helmondlocal.nl
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vertelt…

We hebben een echte
Cocktailbus in Helmond

Hebben jullie hem al zien rijden?
De gele cocktail bus, een initiatief
van Bobby’s Bar en Restaurant De
Rozario. Ze bezorgen bij je thuis, of
waar je wilt, kei lekkere cocktails,
gin & tonics, wijntjes en biertjes

van Bobby’s Bar en ook heerlijke
hapjes van Restaurant De Rozario.
En natuurlijk dacht ik ‘zaterdagavond ik ga dat eens bestellen.’ We
moeten toch ook allemaal de horeca een bietje proberen te steunen
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want die hebben het wel heel erg
zwaar. Zoiets nieuws wil ik altijd
wel een keerke proberen.
Klokslag 10 uur reed het busje bij
ons vur de deur. Alleen da buske al
is een feestje op zich.
Het had veel bekijks in ons kleine
straatje. Ons Stacey en ik hadden
een super lekkere cocktail besteld,
die van men was alcoholvrij trouwens, André had een speciaal
bierke. Zo werd unne gewone zaterdagavond vur ons ineens een
leuk klein feestje. Echt alles zat er
op en aan: de vruchtjes ter decoratie, de rietjes en een hele zak geschaafd ijs.
Ik vind het een aanrader, in deze
tijd moete zelf toch een bietje de
slingers ophangen. Bestellen kan
via Whatsapp: 0657479922 of via
info@bobbys-bar.nl. Als straks
alles weer normaal is, kunde de
cocktailbus ook inhuren voor festivals, feesten en evenementen.
Hedde een deze dagen een jarige,
een geslaagde of bende 25 jaar
getrouwd? Hoe leuk is het om da
busje voor te laten rijden?
Ook leuk om als kado weg te geven natuurlijk. Of gewoon als ge
zin hed in een cocktail of ander
drankje of een lekker hapje van
ons sterrenrestaurant De Rozario.
Goed onthouwen deze tip.
Met het maken van de foto met
menne cocktail, wilden de hund-

jes ook op de foto en ik dacht och
vooruit dan maar. Kunnen jullie
ze ook weer eens een keerke zien.
Links is ons Kate en rechts zit Maddi. Wa zijn het toch schattekes of
niet ? Ik vind het echt zo een leuk
setje samen. Maddi is alweer een
week of zes bij ons en het is toch
zon lieveke. Net of ze hier altijd al
is geweest.
Leuk is dat ze in alles ons Kate nadoet, die zich echt gedraagt als een
grote zus. Vaak heel erg lief, maar
ook wel is unne kattekop. Ze doen
het samen kei leuk die twee. We
lopen heel wat af met de hundjes
de laatste weken, want veul meer
kunde niet in deze tijd. Een tijd van
binnen blijven en vur het hoognodige naar buiten. Ook klussen en

ruimen wat af in huize van Dinter
nou we zoveel thuis zijn. Afgelopen
dinsdag ben ik zelf naar de stort
gereden want dieje troep moet
dus wel allemaal weg. Het is nu op
afspraak. Je krijgt een tijd, net als
op het gemeentehuis, en ik moet
zeggen dat het best goed geregeld
was. Veul meer heb ik niet te vertellen want we deze week eigenlijk
niet veul beleefd net zoals de miste
mensen.
Past goed op elkaar en ben lief voor
elkaar. Tot volgende week, houd
goed afstand. En blijf gezond.

OPJEPLAETS is er voor iedereen
Door: Lisa Meeuwsen

Brandevoort
Eric en Angélique zijn trotse ouders van de 21 jarige Carel. Carel
heeft het syndroom van down
en binnen de zorg die hij nodig
heeft, zijn Eric en Angélique
weleens tegen de muur aangelopen. Om die reden zijn zij
gestart met OPJEPLAETS, een
plek voor mensen zoals Carel
om te kunnen geven wat zij te
bieden hebben. Angélique vertelt ons meer over hun bijzondere initiatief.
Wat houdt OPJEPLAETS
precies in?
“OPJEPLAETS is er voor iedereen.
Een ontmoetingsplek in Brandevoort voor verschillende generaties. Toegankelijk voor iedereen.
Mensen met een verstandelijke
beperking ontmoeten de wijkbewoner.”

Hoe is het idee ontstaan om een
plek zoals dit te starten?
“Het idee is ontstaan vanuit de
hulpvraag van onze Carel. Carel
is een jongeman van 21 jaar. Hij
heeft het syndroom van Down.
Carel liep vast op de dagbesteding. Men werkte daar met een
bepaald stramien waar hij dan
binnen moest functioneren. Dat
werkt voor Carel niet. Hij is een
pure pientere jongen die een heldere blik heeft op de wereld. Hij
staat open voor iedereen en oordeelt niet. Hij staat graag in het
middelpunt van de belangstelling. Hij steelt harten!”
Wat is het doel van jullie
initiatief?
“Wij vinden dat mensen zoals
Carel een gave hebben. Ze zijn
onbevangen. Geven veel zonder
woorden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben
minder kans anderen te ontmoeten. Wij van OPJEPLAETS
zouden graag zien dat zij de wijk-

bewoners kunnen ontmoeten in
een inspirerende omgeving. Samen leven, samen leren, samen
groeien is ons motto. We maken
de verbinding door kleinschalige
horeca.
Ons doel is dat mensen na een
bezoek aan OPJEPLAETS weer
verrijkt de deur uitgaan.”
Waarom is het zo belangrijk dat
er een plek is zoals dit?
“Wat ons betreft is maatwerk in
de zorg van cruciaal belang om
het geluk en welzijn van verstandelijk beperkten te waarborgen.
Wij kijken naar de talenten van
elk individu, de pluspunten, om
van daar uit te kunnen groeien.

Wij dringen niets op, hebben
geen stramien waar iemand
in moet passen. Doordat onze
mensen zich waardevol voelen,
gezien en gehoord, zal hun welzijn verbeteren. Dit leidt tot een
volwaardig en gelukkig leven. En
dat stralen zij uit naar anderen.”

Wat voor activiteiten zijn er bij
OPJEPLAETS?
“We hebben straks ruimte voor
vier tot zes dagbestedingsplekken. We hebben een toonkamer
waar mensen kunnen exposeren.
Op woensdagavond houden we
inspiratiecafé, dan laten we sprekers komen of houden bijeenkomsten met wijkbewoners om
te praten over wat er leeft in de
wijk Brandevoort. Graag brengen we meerdere generaties bij
elkaar zodat men kan leren van
elkaar.”

Jullie zijn nog niet lang gelegen
gestart, hoe gaat dat?
“We zijn nu aan het opstarten
en het Corona virus gooit roet
in het eten. We hebben verschillende afspraken moeten annuleren vanwege sociale distantie.
Bovendien zijn we nu noodgedwongen met zijn tweetjes aan
het schilderen, terwijl er mensen
zich hadden aangemeld te komen helpen. We hadden graag

gezien dat we ons project met
de hele wijk hadden kunnen opzetten. Veel vrijwilligers staan in
de startblokken en mogen door
Corona niet komen helpen. We
hebben op dit moment geen idee
wanneer we open kunnen.”
Kijk voor meer informatie op
de website: www.opjeplaets.nl.
Je kan je daar aanmelden voor
dagbesteding, als vrijwilliger en
als mensen een mooi verhaal
hebben waar we een thema
aan kunnen verbinden, zou dat
mooi passen in het inspiratiecafé. Graag tot ziens bij
OPJEPLAETS. ▲

✓STEUN DE LOKALE ONDERNEMER
■
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Zjana Bodyfashion
Lingerie & Badmode

cup A-K

omvang 65-125
Rosme | Lauma | Valeria | Wadima | Cheryomushki
Self | Infinitty | Tribuna | Fiora | Charmante
Sensera | Palada | Innamore | Minimi

BH pri
max. js

€29,95

Hoofdstraat 126,
Helmond (Mierlo-Hout)

Shop 24/7 op www.zjana.nl
Tegenover Jan Linders en de Rabobank
met gratis parkeren voor de deur

OPENINGSTIJDEN:
ma-za. 8:00 - 18:00 uur, zo. 12:00-17:00 uur

A.S. ZONDAG
OPEN DAG

ELKE KLANT EEN GRATIS PLANT!
WIJ HANTEREN HIERBIJ DE REGELS VAN HET RIVM

GERANIUMS
hang & staande

per stuk (vaste lage prijs)

€

0.95

Grootste assortiment uit de regio

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

ANGELO
GROND- EN STRAATWERKEN

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

ravioli met ricotta
en spinazie
Mijn werk bestaat uit het organiseren van kookworkshops, waarvan de meeste over het maken
van verse pasta gaan. Hoewel de ingrediënten (bloem en ei) hartstikke simpel zijn, is een
succesvolle uitvoering van een verse pasta niet vanzelfsprekend. Daarom geef ik je in dit recept
genoeg tips en pijlers zodat jij ook zelf een heerlijke, verse pasta op tafel kunt toveren! Met het
deeg uit dit recept kun je niet alleen deze lekkere ravioli met ricotta en spinazie op tafel toveren,
je kunt het voor allerlei verschillende pastavormen gebruiken. Aan het einde van dit recept geef
ik je drie tips om deze ravioli op te dienen.
Ingrediënten voor 3 à 4 personen
200 gram type 00 bloem, te vinden in grotere
supermarkten en winkels met Italiaanse
specialiteiten
2 middelgrote, verse eieren
2 theelepels olijfolie
Een flinke snuf zout
200 gram verse babyspinazie
200 gram ricotta
2 eetlepels geraspte parmezaanse kaas
Zout en peper
Begin met het leegmaken van een ruim werkoppervlak. Maak hierop een berg van het bloem, en
roer met je vinger in het midden van die berg zodat
er een grote, wijde kuil ontstaat. Breek dan twee
eieren in de kuil en voeg de olijfolie en het zout
toe. Begin met een vork de eieren los te kloppen
en duw beetje bij beetje bloem van de zijkanten
in het ei om dit mee te mengen. Na een tijdje zul
je een dikke massa in het midden van je kuil hebben gecreëerd. Op dat moment kun je alle bloem
en ei door elkaar prakken (het dikke mengsel kan
nu namelijk niet meer weglopen) totdat je een
droge, klonterige massa hebt. Pluk de restjes deeg
van je vork en begin nu met je handen te kneden.
In het begin breng je vooral het deeg samen tot
een bal door het stevig samen te knijpen en plat
te duwen. De droge stukjes deeg veeg je met de
deegbal op tijdens het kneden om zo één geheel
te vormen. Zodra je een samenhangende bal deeg
hebt, controleer je of het niet te plakkerig is: knijp
het deeg heel hard tussen je duim en wijsvinger.
Als het aan je vingers blijft plakken, moet je nog
een beetje bloem toevoegen. Nu begint het echte
kneedwerk: duw de bal met veel kracht plat naar
voren uit, vouw hem dan dubbel, draai hem om en
blijf dit gedurende tien minuten herhalen. Doe dit
het liefst staand, zodat je je gewicht er goed in kan
gooien. Na het kneden moet je een perfect egaal
en elastisch deeg hebben. Wikkel het deeg in plasticfolie en laat het minstens een uur in de koelkast
rusten.
Bereid ondertussen de vulling. Was de spinazie en
hak deze zeer fijn met een groot keukenmes. Meng
het in een kom met de ricotta, Parmezaanse kaas
en breng het op smaak met goed wat zout en peper. Zet het mengsel dan in de koelkast.
Haal het geruste deeg uit de koelkast en snijd het
in drie stukken. Maak van het eerste stuk een bal
en wikkel de andere twee weer in het stuk folie.
Bestuif je werkoppervlak en de bal deeg met

bloem en rol het met een deegrol uit. Rol in de
lengte tot je een dunne ovaal hebt. Vouw nu vanaf
de onderkant een derde van het deeg naar binnen
en vouw daar vanaf de bovenkant een andere derde overheen. Je hebt nu een envelopvorm. Keer
deze om en rol deze nu in de lengte uit tot een
zeer dunne, lange rechthoek. Zorg dat je de druk
gelijkmatig verdeelt zodat het deeg geen ongelijke
stukken krijgt. Het deeg moet flinterdun zijn (ongeveer één millimeter), dit vergt een beetje geduld
maar blijf rustig rollen en probeer het deeg niet te
veel tegelijkertijd uit te rekken. Als het deeg ook
maar het geringste aan het oppervlak of de deegrol blijft plakken, bestrooi het dan met meer bloem.
Herhaal dit proces met de andere twee stukken
deeg. Als je een pastamachine hebt, kun je deze
in plaats van een deegrol gebruiken. Volg dezelfde
stappen, en rol het deeg eerst een paar keer op
de wijdste stand door de machine. Ga dan telkens
een stapje smaller en rol het deeg bij elke stap een
aantal keer door de machine, totdat je de op een
na kleinste stand hebt bereikt.
Haal nu de vulling uit de koelkast en schep deze
in een spuitzak. Heb je geen spuitzak, gebruik
dan een theelepeltje om je ravioli te vullen. Spuit
kleine bergjes vulling op één helft van het deeg
(in de lengte). Tussen elk hoopje vulling laat je de
dikte van een vinger afstand, houd dit ook aan als
afstand van de rand en van het midden. De hoeveelheid vulling die je moet gebruiken hangt af van
hoe breed je deeg is. Meestal is het een goed gevulde theelepel per raviolo. Zet nu een kommetje
water op tafel en dip je vinger in het water. Maak
dan met je natte vinger een cirkel op elk hoopje
vulling (let op: je wilt het deeg net bevochtigen,
niet in water drenken). Vouw dan de lege helft van
het deeg over de vulling, en druk voorzichtig met
je vingertoppen het deeg aan rondom de vulling
zodat je kleine kussentjes vormt. Het water is de
lijm die de twee lagen deeg bindt. Snijd of druk
nu de raviolivormpjes uit, dit kan met een scherp
keukenmes, een kartelwiel voor deeg, of een raviolistamper. Leg ze op een met bloem bestoven
snijplank of dienblad.
Breng een grote pan water aan de kook en voeg
hier zeer ruim zout aan toe. Omdat verse pasta maar heel kort kookt, heeft het bijna geen tijd
om het zout uit het water op te nemen dus voeg
je meer toe dan wat je voor gedroogde pasta zou
toevoegen. Kook de ravioli tot ze komen bovendrijven. Snijd eventueel een stukje van de rand om
te controleren of het deeg gaar is.
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Van 20 t/m 25 april staan
de collectanten aan de
digitale voordeur
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Kom in beweging tijdens
de meivakantie met

Kinderhulp collecteert digitaal voor school- en speelmateriaal
Helmond
De collectanten in de wijk Brandevoort maakten zich klaar om
van 20 t/m 25 april langs de
deuren te gaan om geld op te
halen voor kinderen in armoede. Wegens het coronavirus dat
Nederland in de greep houdt is
de collecte echter opgeschort.
Een flinke klap voor Nationaal
Fonds Kinderhulp, omdat dit
juist de gezinnen raakt die financieel krap zitten. Uit de stijging in aanvragen blijkt dat de
behoefte aan school- en speelmateriaal groot is.
Hardwerkende ouders die hun
baan (dreigen te) verliezen, gezinnen die 24/7 op elkaar aangewezen zijn en kinderen die thuis hun
schoolwerk moeten doen. Het is
voor iedereen een stressvolle tijd
die vraagt om aanpassingsvermogen. Des te meer geldt dat
voor gezinnen die leven rond het
wettelijk minimum inkomen. Uit
onderzoek van Kinderhulp onder
(jeugd)hulpverleners blijkt dat
meer dan 40 procent zich vooral
zorgen maakt over thuisscholing
en ontspanning van de kinderen
uit deze gezinnen. In de afgelopen weken zag het fonds al een
explosieve stijging van het aantal
aanvragen voor school- en speelmateriaal, zoals die fiets, (educatief) speelgoed of een laptop. En
dat is juist nu dus harder nodig
dan ooit.

Het wegvallen van de collecteweek is een flinke klap. Kinderhulp beraadt zich nog op alternatieven samen met de andere
fondsen en Stichting Collecteplan, maar is toch een digitale
collecte gestart. Iedereen kan een
bus aanmaken en digitaal collecteren tijdens de Kinderhulpcollecte van 20 t/m 25 april. Het
fonds, dat dit jaar 60 jaar bestaat,
hoopt hier toch een succes van te
kunnen maken. Jan Wezendonk,
directeur van Kinderhulp: “In
deze tijden is het nog belangrijker dan ooit om de kinderen uit
gezinnen met een krappe beurs
te ondersteunen. Ook om zo de
druk en stress die deze gezinnen
ervaren iets te verlichten.”
1 Op de 12 kinderen groeit in
ons land op in armoede. Ook zij
verdienen een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes
of vriendinnetjes. Ook een fiets,
eens nieuwe kleren. Eindelijk een
dagje uit, een nieuw dekbed of
tóch een cadeautje van de Sint.
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland
tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. En helpt ze,
onvoorwaardelijk. Zodat ook zij
het gevoel hebben erbij te horen
en gelijke kansen krijgen voor de
toekomst. Net als ieder ander
kind.
Ga voor meer informatie over
Kinderhulp en de collecte naar
www.kinderhulp.nl ▲

F | Jibb+

Helmond
In de meivakantie organiseert
Jibb+ een online beweegprogramma voor de basisschoolkinderen. Veel activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met sportaanbieders
uit Helmond. Via de website
www.jibbplus.nl vind je het volledige programma. Inschrijven
is niet nodig, alle activiteiten
worden online aangeboden op
de Facebook en YouTube pagina van Jibb+.
Van hiphop tot koken
Giel Swinkels, buurtsportcoach
bij Jibb+: ‘In deze corona-tijd is
het voor ons helaas niet mogelijk
om een gaaf fysiek bewegings-

aanbod aan te bieden in de meivakantie. Maar dit is natuurlijk
geen reden om op de bank te blijven zitten! Daarom hebben we
in samenwerking met meerdere
sportaanbieders in Helmond een
alternatief programma bedacht.’
Het programma is gericht op alle
basisschoolkinderen van Helmond. ‘De lessen variëren van
hiphop, bootcamp, taekwon-do
tot atletiek. En voor speciaal voor
de kleuters is er een les algemene
dansvorming. Ook gaan we deze
vakantie weer koken en willen
we de kinderen laten zien dat gezond eten ook lekker is!’, vertelt
Giel.
Online gratis aanbod
Het programma voor de meivakantie is te vinden op de website

van Jibb+. Giel: ‘Alle lessen zijn op
de genoemde datum en starttijd
online te vinden op onze Facebook- en YouTubepagina. Daarnaast worden er ook een aantal
live-lessen gegeven, dus zorg dat
je op tijd klaar staat!’
Kom in beweging met Jibb+
Jibb+ organiseert iedere vakantieperiode diverse sport- en beweegactiviteiten voor alle basisschoolkinderen in Helmond.
Giel: ‘Tijdens de schoolvakanties
hebben wij als doel om kinderen
van Helmond in beweging te
brengen, dus ook in deze tijd van
het coronavirus. En misschien
ontdekken kinderen zelfs wel
een nieuwe sport tijdens deze
meivakantie. Dat zou helemaal
geweldig zijn!’ ▲

Samen Digitaal Verbinden
Helmond
In de coronacrisis gaat steeds
meer digitaal: kinderen volgen
met hun laptop of tablet online
onderwijs, mensen onderhouden via de digitale weg contact
met hun dierbaren, en zorg
wordt digitaal op afstand geleverd. Hoe zorgen we ervoor dat
iedereen mee kan blijven doen?
Zeker in deze bijzondere tijden
blijkt hoe belangrijk het is om via
de digitale weg contact te houden met elkaar en met diverse instanties. Dit is niet voor iedereen
zo eenvoudig. Nog niet iedereen
kan meedoen in deze digitale
wereld. Gelukkig zijn er in deze
crisis veel initiatieven ontstaan
die mensen helpen om digitaal
mee te kunnen doen.

Samen Digitaal Verbinden: een
uitdaging
Voor nu, maar zeker ook voor
de toekomst, is de gemeente
Helmond op zoek naar ideeën
of initiatieven die Helmonders
helpen om digitaal vaardig en
digitaal vertrouwd te worden. De
gemeente vraagt inwoners en
experts om mee te denken over
twee vragen:
Helmond digitaal tijdens de coronacrisis:
Welke initiatieven zijn er door de
corona-crisis ontstaan met behulp van digitale middelen? Hoe
blijven mensen digitaal in contact met elkaar en met instanties
(zorg, onderwijs en overheid)?

Iedereen doet mee:
Voor een groot aantal mensen
gaan de ontwikkelingen in technologie te snel. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat iedereen mee
kan blijven doen in de digitale
wereld, nu, maar vooral ook na
de crisis?
Goede ideeën en mooie initiatieven kunt u met de gemeente Helmond delen via www.
challengemasters.nl. Zo kunnen we elkaar inspireren met
goede voorbeelden. De meest
aansprekende ideeën of initiatieven wil de gemeente, indien mogelijk, ondersteunen.
Voor meer informatie, kijk op
www.challengemasters.nl. Meedoen kan tot 1 mei. ▲

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M
Rood: C=0 /
Goud: C=0 /
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Hoi alle mensen van Helmond,

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

Het Tandwiel van Leonardo da Vinci

De vorige keer had ik verteld over de vliegmachine. Nu ga ik vertellen over het tandwiel. Het
tandwiel gebruik je om iets te laten bewegen.
Leonardo da Vinci had niet alleen de vliegmachine uitgevonden. Hij heeft er ook een onderdeel van uitgevonden. En dat onderdeel is het
tandwiel. Het tandwiel zit in bijna alle apparaten die wij nu nog gebruiken. Leonardo had
hem wel nodig om de vliegmachine te bouwen,
dus ook het tandwiel is een belangrijke uitvinding. Het was leuk om weer te vertellen over
Leonardo da Vinci.

(Door: Floris, Ellemijn en
Julius. 8, 7 en 4 jaar)
Nu het lente is zijn er heel veel
mensen blij om een moestuin
te maken. Wij vinden dat
ook erg leuk en hebben
er net aardbei, tomaat,
komkommer, rode peper en
paprika in gezet.

Hoe blijven jij en je hond fit?

(Door: Holly, 8 jaar)

In de coronatijd mag je niet overal heen, behalve als het nodig is. Als je een hond hebt, moet
hij wel fit blijven en jij moet dat ook. Hoe doe je
dat? Hier zijn wat dingetjes die je kan proberen:
1. Als je al het werk klaar hebt, ga dan lekker
buiten spelen of naar de bossen met je hond
om een mooi rondje te lopen.
2. Gooi met een bal of stok zo ver je kan, dan
kan hij of zij lekker veel en hard rennen.
3. Zorg ook dat jij gaat rennen, dat is goed
voor je.
4. Wees creatief en maak een hut of tent.
5. Laat je hond lekker zwemmen in een
meertje (dat vindt mijn hond Jopie heel fijn).
6. Maak een parcours met verschillende
objecten.
7. Probeer leuke trucjes uit zoals je hond
pootjes laten geven.

8. Ga lekker even een blokje om of naar de
speeltuin, maar houd wel genoeg afstand.

Dat zijn de dingen die ik en mijn hond Jopie fijn
vinden om in deze tijd te doen samen.
Ik hoop dat jullie hier een beetje fit bij blijven,
dus ga het proberen en heel veel plezier ermee!

Haiku

(Door: Joep, 8 jaar)

Een cactus is groen
met meestal wel wat steken
soms een rode bloem.

Koken met Seb
Zelfgemaakte
Oreo koekjes
(Door: Seb, 7 jaar)
Deze koekjes lijken op Oreo
koekjes en zijn superlekker.
Hier is het recept!
INGREDIËNTEN:
75 gram witte basterdsuiker
75 gram donkerbruine
basterdsuiker
200 gram ongezouten
roomboter
1 ei
300 gram bloem
50 gram cacao
VOOR DE VULLING
50 gram ongezouten
roomboter 240 gram
poedersuiker
4 el slagroom (ongeklopt)
1 tl vanille extract

Een moestuintje

Klop de boter en de suiker met
de mixer. Doe dan het ei erbij.
Daarna doe je de bloem en het
cacaopoeder erbij en meng
het tot je goed deeg hebt. Het
deeg moet dan een uur in de
koelkast.
Na een uur rol je het deeg uit
en steekt je er rondjes uit van
ongeveer 5 cm doorsnee. Bak
de koekjes 10-12 minuten in
de oven op 180 graden. Laat
de koekjes eerst helemaal
koud worden. Daarna ga je de
vulling maken.
Mix de boter en de
poedersuiker samen. Dan doe
je de slagroom en vanille erbij.
Goed blijven mengen tot het
mengsel glad is. Dan spuit je
de vulling op een koekje en leg
je er nog een koekje bovenop.

Beetje aanduwen en klaar!
Wij vonden dit recept op
www.laurasbakery.nl

opgegeten, dat is niet fijn en
je tuin wordt er lelijk door.
Je moet wel goed voor
je plantjes zorgen: water
geven en plukken wanneer
de groenten goed zijn. Als
ze goed zijn, dan kun je ze
plukken. Je kunt er ook soep
van maken of verkopen.

Sommige kinderen vinden
groenten vies ook al hebben
ze het nog nooit gegeten. Met
groenten uit een moestuintje
hoef je niet eens meer naar de
winkel.
We hebben de moestuin in
een bak gestopt, omdat wij
een hond en konijnen hebben
en die willen er graag aan
knabbelen. Zo heeft ons
konijn Pieter alle jasmijn

Het
poollicht
(Door: Teun, 7 jaar)
Ik wil graag over het poollicht
vertellen. Wat dat is?
Poollichten of aurora’s zijn
lichten die je soms ‘s nachts
kunt zien. Poollichten zijn
kleuren. Ze zijn meestal groen,
maar je ziet ook paars, roze,
rood en geel. Het poollicht
op Jupiter is het meest

ongelooflijkste. Op aarde is
ook poollicht en dat noemen
wij het noorderlicht.
Een korte quiz Aurora is
poollicht, waar of niet waar?
Hoeveel
kleuren
heeft
poollicht? Op de aarde noemen
wij poollicht het noorderlicht,
waar of niet waar? Hoe heet
poollicht anders?

Vormenzoeker:
zoek 2 dezelfde vormen en kleur ze in

(Door: Fabian, 8 jaar)

Vormenzoeker: zoek 2 dezelfde vormen en kleur ze in
(Door: Fabian, 8 jaar)
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De Reddingsklos in coronatijd:

‘Laten we niet stilzitten’

Knutselprojecten gemaakt door de leden. F | De Reddingsklos.

Helmond
In deze tijden, waarin de zwemlessen en alle reddingsbrigadeactiviteiten voorlopig zijn afgelast, wil Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos toch
graag iets doen voor de leden.
“Laten we niet stilzitten”, aldus
bestuurslid Joli Deitz.
Daarom stuurt De Reddingsklos
sinds vorige week elke zaterdag
een nieuwe opdracht naar haar
leden. “Normaal gesproken starten de eerste zwemlessen op
zaterdagmiddag om 13.00 uur,
nu zorgen we door middel van
leuke opdrachten ervoor dat kinderen zich niet hoeven te vervelen.” Vorige week kwam er een
Paaskleurplaat online te staan,
getekend door instructrice Loes.
Afgelopen weekend kwam de
tweede opdracht: knutsel je eigen reddingsklos!
Naast het rondsturen van de
wekelijkse e-mail, is er nu een
speciale community-pagina op

de website, waar de opdrachten
en nog meer extra’s op komen
te staan. Deze pagina is toegankelijk voor zowel leden als nietleden. “Dit hebben we expres
gedaan, omdat veel kinderen in
deze periode op zoek zijn naar
extra vermaak. We willen deze
opdrachten en spelletjes daarom
toegankelijk maken voor iedereen die mee wil doen”, aldus Joli.
“En wie weet steken ze er ook
nog wat van op!”
De wekelijkse opdracht komt
elke zaterdag om 15.45 uur op de
community-pagina en op de Facebookpagina te staan. De Reddingsklos vindt het leuk als iedereen die meedoet een foto van
de kunstwerken naar pr@dereddingsklos.nl stuurt. Deze komen
dan op de website te staan. Uiteraard mag de maker zelf ook met
zijn of haar kunstwerk op de foto
staan! Doe jij ook mee? ▲
www.dereddingsklos.nl/
community
www.facebook.com/
dereddingsklos

F | Jibb+

Sjors Sportief & Sjors
Creatief in Helmond
Oproep aan sportieve en culturele
organisaties om zich aan te melden
Helmond

Na het succes van Sjors Sportief & Creatief in het afgelopen schooljaar, gaan Jibb+ en
CultuurContact ook in het
nieuwe schooljaar verder met
dit initiatief. Dit alles gebeurt
via het platform ‘Sport en Cultuur Helmond’. Via de website
www.sportencultuurhelmond.
nl kunnen alle inwoners van
Helmond, jong en oud, op een
laagdrempelige manier kennismaken met sport- en cultuuractiviteiten.
Meld jouw activiteit aan!
Het platform geeft deelnemers
de kans om zich te oriënteren
op de diverse takken van sport
& cultuur. Ilja Brouwer van CultuurContact: ‘Kinderen uit het
basisonderwijs kunnen op deze
manier inschrijven bij meerdere
verenigingen/aanbieders op gebied van cultuur en sport. Zo krijgen zij de kans om een kijkje te
nemen bij een activiteit waar zij
nieuwsgierig naar zijn. Vaak kan

dit gratis of tegen een kleine vergoeding.’ De website bestaat uit
een gebruiksvriendelijk digitaal
inschrijfsysteem voor verenigingen/aanbieders en deelnemers
van de activiteiten. Ilja: ‘Voor het
slagen van het project is het van
belang dat zoveel mogelijk aanbieders van zowel sport als cultuur in Helmond meedoen! We
hebben natuurlijk zelf onze contacten benaderd, maar wellicht
zijn er nog wel meer aanbieders
in Helmond waar we nog geen
contact mee hebben. Daarom de
oproep aan alle aanbieders van
sport en cultuur in Helmond:
meld jouw activiteit ook aan!’
Sjorsboekje bij alle basisscholen
Ilja: ‘De activiteiten voor de basisschoolkinderen worden uiteindelijk geplaatst in een leuk
en overzichtelijk Sjorsboekje. De
voorkant van het boekje wordt
bepaald door een tekenwedstrijd. Vorig jaar stond de tekening van Athena van basisschool
In het Hart van het Hout op de
voorkant. Via een tekenwedstrijd
die via de basisscholen loopt,

wordt de nieuwe voorkant van
het Sjorsboekje gekozen.’ Om
als aanbieder in het Sjorsboekje
te komen, is het belangrijk dat
activiteiten voor de basisschoolkinderen uiterlijk op 14 juni via
de website www.sportencultuurhelmond.nl zijn toegevoegd.
Ilja: ‘En vanaf dit jaar richten we
ons niet alleen op basisschoolkinderen, maar bieden we ook
aanbod voor aangepast sporten, jongeren en volwassenen &
senioren. Voor aanbieders is het
dus mogelijk om ook voor deze
doelgroepen activiteiten op te
geven, zodat ook zij op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met verenigingen en/
of aanbieders.’
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, neem
dan contact met ons op.
Sportactiviteiten via Jibb+
0492 347 071
marloesvanderloo@jibbplus.nl
Culturele activiteiten via
CultuurContact
0492 476 654
ilja@cultuur-contact.nl ▲

WWW.HELMONDNU.NL
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GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

T E W W E E R M S L E O N A W
S

R U Z R K E E D G D E E R T

I W T IJ P T K T IJ E E N I E E
U P E T A R W R O E S O M R T
S V R S E

I L U P X T R P A S

We snakken allemaal naar ‘lucht’
Gisteren de persconferentie van premier
Rutte gezien. Iedereen hoopte en snakte
naar ‘lucht’, maar dat kwam er maar gedeeltelijk. Zoals we begrijpen wordt het
landelijke beleid ten eerste bepaald door de
beschikbaarheid van het aantal IC bedden
in Nederland. Dit is leidend en duidelijk.
Dus het beschermen van de kwetsbaarste
groep (70+) die hier het meeste gebruik van
moet maken, heeft prioriteit, dat begrijpen
we allemaal. Laat ons dus super goed voor
deze groep zorgen, maar anderzijds geef
het bedrijfsleven ook ‘lucht’, de economie is
als een rollende steen. Als deze steen bijna
of helemaal tot stilstand komt, dan zijn de
gevolgen helemaal niet meer te overzien en
krijgen we nog een veel grotere (gezondheids) crisis!
Laat bijv. de horeca zo vlug mogelijk langzaam opstarten met een ‘anderhalve meter’ economie, dan ligt de bal tenminste bij

hen, maar nu zitten ze gevangen in hun
eigen zaak, waar ze hun ziel en zaligheid
en geld in hebben zitten.
De basisscholen mogen na 11 mei opstarten, gelukkig. Het onderwijzend personeel
mag (gedeeltelijk) zelf bepalen of ze wel
of ze wel of niet risico willen lopen i.v.m.
hun leeftijd. Waarom mogen de kappers
niet open? Terwijl de tandartsen dat wel
mogen, het zijn alletwee contact beroepen? De samenleving raakt verdeeld en
dit is zo niet meer vol te houden voor veel
mensen. Dus 21 mei a.s. is een ankerpunt,
waar er verlichting en meer lucht moet komen en ook komt, laten we daar op hopen.
Oh ja, algemeen, mensen die gerookt hebben of nu nog roken, je beschadigt je longen onnodig, de conditie van je lichaam
wordt hier ernstig door aangetast, slecht
voor je gezondheid, zeker met deze vreselijke pandemie (longziekte) op de achtergrond, stoppen nu!

O R A E R V E I S E H C P E IJ
E U D W G O O D T E R U E R L
M M A R U S E F O O I O T N G
D O S I T J T A M H T S T A R
R E K N S E S I V L A E L A A
ALVIS | DOMME | DOOSJES | EETWAREN | EUROSUPER | EXPORT
LUISTER | NOODELS | RADAR | RANGLIJST | RETOUCHE | RITSELAAR
RUGWERVEL | RUWWERKER | SMEEKT | STAMHOOFD | STINKERD
TAPIJT | TIJDGEEST | TRAPPER | TRIEST | TRONIE | TWISTER

Winnaar week 15: Ton van Ooij. Antwoord: EENTJE.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
Maak kans op een:

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

Streep alle woorden weg, de
overgebleven letters vormen een woord,
mail dit woord samen met
uw naam, tel.nr. en adresgegevens
vóór woensdag 29 april
naar: actie@deloop.eu
De winnaar wordt in deze krant
bekend gemaakt.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl

We zijn er voor u. Ook nu.
Bij woCom vinden we het belangrijk dat iedereen goed kan wonen.
Juist nu is een thuis van levensbelang.
Ook tijdens de coronacrisis willen we er zijn voor onze huurders.
Misschien kunt u door de gevolgen uw huur niet of niet helemaal betalen.
Of maakt u zich zorgen om uw buren omdat ze op leeftijd zijn. Misschien
zit u verlegen om een praatje. Neem dan gerust contact met ons op.
We kunnen u helpen.
#samensterktegencorona

0493 49 76 66 | info@wocom.nl

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

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

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

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout
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Helmond Sport en JVDI/De Fysioclub
lanceren samen met Fitchannel.com
een uniek initiatief:

17

Familieberichten

‘De Heel Helmond Sport School’ Overlijdens

berichten uit
de regio

Wekelijks op 40.000
adressen in Helmond, groot
bereik en gunstige tarieven
rouwadvertentie v.a. € 200,00
in memoriam € 100,00
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350/06-30073181
Herinner mij,
maar niet in de sombere dagen
Herinner mij, in de stralende zon
Hoe ik was toen ik nog alles kon

Gerrit van der Heijden
5 Boerdonk, 13 juli 1941
Vorig jaar werd het nieuwe concept ‘Heel Helmond Sport’ geïntroduceerd door de club. F | Wim van den Broek.

Helmond
Veel mensen werken thuis, scholen zijn
dicht en ook de deuren van sportaccommodaties zijn tot zeker 1 juni gesloten.
Enorme maatregelen waar wij allen mee
te maken hebben. De samenwerking van
Helmond Sport, JVDI/De Fysioclub met
Fitchannel.com biedt een uitkomst om
fit en gezond te blijven.
Samenwerking
Met Heel Helmond Sport werken we met
steeds meer mensen en organisaties samen om Helmond en de regio sportiever
en vitaler te maken. Met de kracht van
sport en de impact van het betaald voetbal
in het bijzonder werken we aan het verbinden van mensen en organisaties. Samen
zijn we sterk, in goede en slechte tijden.
Daar is met Fitchannel.com een partner
van de bovenste plank aan toegevoegd.
Samen met de online sportschool nemen
we een bijzonder initiatief om, zeker in de-

ze moeilijke tijden, te blijven werken aan
een gezonde levensstijl: de “Heel Helmond
Sport School”.
‘HEEL HELMOND SPORT SCHOOL’
De HEEL HELMOND SPORT SCHOOL
is een unieke samenwerking tussen
Helmond Sport, JVDI/De Fysioclub en
Fitchannel.com, dat een eigen online videoplatform met honderden workouts
en duizenden recepten in de aanbieding
heeft. Je wordt getraind door bekende
personal trainers en dat aangepast op
jouw niveau. Ook kun je een video zien
van Jordy Thomassen, hoe spelers van
Helmond Sport momenteel thuis werken
aan hun fitheid. De sessies kun je volgen
op je laptop, tablet of mobiele telefoon en
dat op het moment en waar je maar wilt.
Alle inwoners die in deze tijd hulp kunnen
gebruiken bij het onderhouden van een
actieve en gezonde levensstijl kunnen zich
vanaf nu aanmelden voor een gratis proefperiode. ▲
www.fitchannel.com/heelhelmondsport

Uitvaartzorg van de Kerkhof

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

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

c Helmond, 18 april 2020

Josanne en Dave
Wesley en Lotte
Lars en Amber
Desiree en Ger-Jan
Vigo
Kyra
Leonie en Barry
Quinn
Lizzy
Maatje Corry

Correspondentieadres:
Industrielaan 19, 5721 BC Asten
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 22 april 2020 in
besloten kring plaatsgevonden.
Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging door medewerkers
van woonzorgcentrum De Eeuwsels en dokter Linssen

In memoriam:

Jan van Rest

Op 17 april jl. ontving de redactie van
Weekkrant De Loop het trieste nieuws dat
Jan van Rest overleden is.
Jan, die wij ons herinneren als een positief en
vrolijk man, schreef jarenlang columns voor
Weekkrant De Loop Helmond en op zijn tijd
ook voor het OnsMierloHout magazine.
Jan woonde sinds 1961 in Mierlo-Hout samen
met zijn vrouw. In 2013 werd hij verkozen
tot Mierlo-Houtenaar van het jaar. Hij is ook
lang betrokken geweest bij het Mierlo-Houtse
verenigingsleven zoals Fanfare Unitas, het
parochiebestuur, de Houtvonken. Ook was
hij lid van de Helmondse gemeenteraad.
Het team van Weekkrant De Loop Helmond
wenst zijn vrouw Jeanne en zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe in deze
bijzonder moeilijke tijd.
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DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
wesa tuinhout

VAN HEUGTEN

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl

cv techniek & sanitair

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

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

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

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

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

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

WWW.HELMONDNU.NL

Textielinzameling
en het coronavirus
Helmond
In korte tijd staat de wereld –
door de coronacrisis - op zijn
kop. Een crisis, met een omvang
die niemand ooit eerder heeft
meegemaakt. Ook de textielinzameling en verwerking wordt
hierdoor geraakt. Daarom roepen Blink, Stichting Kringloopwinkel Helmond en gemeente
Helmond inwoners op om kleding en ander textiel tijdelijk
thuis te bewaren.
De inzameling gaat momenteel vooralsnog wel door, maar
verwerking vindt door omstandigheden maar beperkt plaats.
Daarnaast ligt de afzet momenteel volledig stil. Extra kosten
voor (tijdelijke) opslag en transport dreigen, terwijl de waarde
en kwaliteit van het ingezamelde
textiel daalt door opslag voor
onbepaalde tijd. Dat is enorm
zonde.
Kledingkast opgeruimd? Bewaar
kleding dan nog even thuis
Inwoners zijn deze dagen, mede door het warme weer én de
coronamaatregelen, hun kledingkasten flink aan het oprui-

men en daarbij worden tal van
kledingstukken
weggedaan.
Normaal mogen die ingeleverd
worden in de grijze textielcontainers van gemeente Helmond,
die men kan vinden op verschillende plekken in de wijken. Maar
de gemeente Helmond, afvalinzamelaar Blink en textielsorteerder en -verwerker Kringloopwinkel Helmond roepen op om
dat voorlopig even niet te doen.
‘Wij rekenen op uw begrip en
vertrouwen op uw medewerking. Wij werken er hard aan
om, in overeenstemming met de
richtlijnen, de textielverwerking
weer volledig te hervatten.
Bedankt voor het tijdelijk in huis
bewaren van uw textiel’ aldus
Heidi de Greef van Stichting
Kringloopwinkel Helmond.
Daarom doen gemeente Helmond, Blink en Kringloopwinkel
Helmond een beroep op alle inwoners:
• Bewaar uw kleding en ander
textiel voorlopig thuis
• Leg geen zakken naast een
overvolle textielcontainer
• Gooi textiel niet bij het huishoudelijk afval ▲

✓STEUN DE
■
LOKALE ONDERNEMER
Kennedymars afgelast
Regio
Op dinsdag 21 april maakte het
kabinet bekend dat het verbod
op evenementen, dat gold tot 1
juni, is verlengd tot 1 september.
Dit heeft tot gevolg dat de Kennedymars van dit jaar, die zou
plaatsvinden in het weekend
van 4 en 5 juli, niet doorgaat.
Robert Hurkmans, voorzitter van
JOEK, de organisatie van de Kennedymars: “Het is de eerste keer
in onze geschiedenis dat de Kennedymars niet door kan gaan.
Onze vrijwilligers, wandelaars en
ook veel inwoners van Someren
en de omliggende gemeenten
kijken het hele jaar uit naar de
Kennedymars. Dit is voor ons
dan ook een moeilijk besluit.
Maar het is ook een logisch besluit. Vanwege het coronavirus is

het niet verstandig om een groot
evenement als de Kennedymars
door te laten gaan. De veiligheid
van onze deelnemers, vrijwilligers en bezoekers staat uiteraard
voorop.”
Naast de Kennedymars, gaan
ook het Rondje Someren en de
Mini Kennedymars niet door. Dit
geldt ook voor de andere activiteiten die rond de Kennedymars
worden georganiseerd,
zoals de jaarmarkt en het JFKfestival. Zoals eerder gecommuniceerd, kan iedereen die
zich heeft ingeschreven voor
de Kennedymars of het Rondje
Someren kiezen voor een inschrijfbewijs voor 2021 of zijn/
haar inschrijfgeld teruggestort
krijgen met inhouding van €2,voor reeds gemaakte kosten.
Ingeschreven lopers ontvangen
komende week een mail met in-

structies over deze afhandeling
en hoe ze hun keuze door kunnen geven. Volgend jaar is het
Kennedymarsweekend op 3 en 4
juli 2021.
De organisatie hoopt iedereen
dan weer in goede gezondheid te
mogen verwelkomen in Someren voor alsnog de 58e Kennedymars, het 26e Rondje Someren
en de 49e Mini Kennedymars. ▲
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HELMONDloopjes
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand
en Vloertegels te zien in onze
Showroom. Ook voor het
Houten vloer
laten leggen van uw nieuwe
te koop nodig?
cursussen
kennismaking
vloer bent u bij ons op het
te koop gevraagd
te huur
vakantie
juiste adres. Geen koude
Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
diversen
huisdieren
personeel
voetjes meer? Denk aan
lamellen,
(rol)gordijnen,
jaloeziën,
evenementen
auto’s en
motoren
onroerend
goed
woningruil
radio en
tv
vloerverwarming en kies voor
etc. Zeer concurrerende
prijzen.
Beekerheide 28
Gratis meten en prijsopgaaf.
e 6,50 een compleet pakket tegen
Beek en Donk
Willie’s stoffering, e 6,50 een scherpe prijs! Engelseweg
www.vloerenland.com
200a in Helmond info@
Braaksestraat 10, Helmond,
e 6,50
T: (0492) 535901 e 8,00 htnvloeren.nl T. 0492 792499

DIVERSEN
Wat te verkopen?
Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Staan
tafel € 4,-; | Karaoke
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze
bon.
€ 25,-; Tel.Geen
0492-510855
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord
een hokje vrij laten.
www.ikgeefeenfeestje.nl
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

e 9,50
HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete
Ontruimen van woningen,
HTN Vloer en Tuin
e 11,00
aanleg of renovatie van uw
winkels, kantoren, zolders,e 12,50
Voor complete aanleg
nieuwe badkamer. In onze
schuren en garages e 14,00 van Tuinen en Terrassen,
showroom is een ruime keus
(bezemschoon). Ook voore 15,50 sierbestratingen, opritten.
aan Sanitair en Vloer en
kleine verhuizingen en
Bezoek onze showtuin/
Inleveradres:
Wandtegels te zien. Alles tegen
herstelwerkzaamheden
showroom. Engelseweg 200a
betaalbare prijzen!
aan huis en tuin. Bel Twans
in Helmond,
Weekkrant
De Loop HELMOND
Steenovenweg
20 | 5708
HN Helmond | Tel.:Woningontruiming:
0492 84 53 50
Engelseweg 200a
in Helmond
info@htnvloeren.nl
www.sanitairhelmond.nl
06-13208306.
T.0492 792499

weekkra
nt de loop
weekkrant de loop
Elke week
gegarande
erd 50.000

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622

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

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

weekkrant de loop

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

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

likes!

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor zonneschermen.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)
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Respecteer de regels voor uzelf en voor ons.

Kom gerust

naar onze onderneming.
WIJKMANAGEMENT HELMOND is actief in de wijken:
Dierdonk - Stiphout - Mierlo-Hout - Helmond-Noord
Brouwhuis - Binnenstad Oost - Helmond-West
Helmond-Oost - Oranjebuurt/Warande
Brandevoort - Rijpelberg - Suytkade

SAMEN
STERK
JUIST NU

STEUN
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