
in deze uitgave

3Reguliere zorg

10AfhaalBieb van startGemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

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

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

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

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

18e Jaargang | nummer 18 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL    d facebook.com/weekkrantdeloop   f twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 1 mei 2020

Nº 1 Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

Maak tijd vrij voor zaken
 die echt belangrijk zijn!

Sinds 1980

40 jaar 
Vakmanschap!
Beekerheide 32
Beek en Donk 
www.vdwielgremac.nl

€ 799,=

Robotmaaier 
actieprijs 

vanaf

Webshop - advies - installatie - onderhoud

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

Jeugd mag weer naar buiten

Vorige week heeft het kabinet 
een aantal (nieuwe) maatrege-
len aangekondigd in het kader 
van de corona-aanpak in Ne-
derland. Eén van die maatre-
gelen maakt het mogelijk dat 
jeugd tot en met 18 jaar vanaf 
woensdag 29 april weer onder 
begeleiding mag trainen in de 
buitenlucht. Sportaanbieders 
die van plan zijn om de trainin-
gen weer op te pakken kunnen 
hun protocol ter beoordeling in-
dienen bij de gemeente. 

De belangrijkste richtlijnen 
• Vanaf woensdag 29 april mo-
gen kinderen t/m 12 jaar onder 
begeleiding samen buiten spor-
ten. Dit geldt alleen voor geor-
ganiseerde buitensport en –spel. 
Onder georganiseerd verstaat 
de gemeente onder begeleiding 
van de sportaanbieder en/of de 
buurtsportcoach van Jibb+;
• Vanaf woensdag 29 april mo-

gen jongeren tussen de 13 en 18 
jaar onder begeleiding samen 
buiten sporten, maar dan met 1,5 
meter afstand ertussen. Dit geldt 
alleen voor georganiseerde bui-
tensport en –spel. Onder geor-
ganiseerd verstaat de gemeente 
onder begeleiding van de sport-
aanbieder en/of de buurtsport-
coach van Jibb+;
• Voordat u start met uw sport-
activiteiten is het belangrijk dat 
u vooraf een protocol bij de ge-
meente indient; 
• De sportactiviteiten biedt u 
aan op uw eigen buitenterrein. 
Is dit niet mogelijk? Neem dan 
contact op met een sportpark bij 
u in de buurt om te kijken wat er 
mogelijk is;  
• De aanbieder van de sportacti-
viteiten is verantwoordelijk voor 
de handhaving van het protocol.

Deel uw protocol met 
de gemeente 
Als u van plan bent om weer te 
gaan starten met uw sportacti-
viteiten, wil de gemeente graag 

weten hoe u dat gaat regelen. 
De gemeente vraagt u daarom 
om een protocol op te stellen 
en dit protocol te mailen naar 
M.Briels@helmond.nl. In dit 
protocol kunt u onder andere 
aangeven: wat de maximale 
groepsgrootte is per begeleider/
trainer, hoe u zorg draagt voor 
een duidelijke routing op uw ter-
rein en de naleving van de hygi-
ene- en veiligheidsregels. Bij het 
opstellen van uw protocol kunt u 
gebruik maken van het protocol 
Verantwoord Sporten. 

Beoordeling protocol  
Nadat u vanuit de gemeente 
goedkeuring hebt gekregen op 
het protocol, kunt u starten met 
uw sportactiviteiten. U krijgt op 
werkdagen binnen 24 uur een re-
actie op uw ingediende protocol. 

Sportaanbod voor niet-leden 
U kunt uw activiteiten voor niet-
leden aanbieden via www.spor-
tencultuurhelmond.nl. Ook voor 
deze sportactiviteiten geldt: dat 

u de activiteiten aanbiedt op uw 
eigen buitenterrein of gebruik 
maakt van een sportpark bij u in 
de buurt. Neem hiervoor contact 
op met Jibb+ sportaanbieders@
jibbplus.nl

Vragen of meer informatie  
Kijk voor meer informatie op 
www.helmond.nl/coronavi-
rus en klik op de button ‘Sport’. 
Heeft u nog vragen? Of komt u 
er niet helemaal uit met het op-
stellen van het protocol? De ge-
meente en Jibb+ denken graag 
met u mee. Neem dan con-
tact op met Mandy Briels via 
m.briels@helmond.nl s

Helmond
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Hyundai ix35 1.6i GDI i-Catcher 2015
102Dkm, Navigatie + Parkeercamera, Cli-
mate + Cruise contr., Halfl eder, € 229 p/m 14.945

Kia Picanto 1.0i Design Edition 2019
Climate control, Cruise control, 16 inch , 
Leder, Privacy glass 13.445

Nissan Juke 1.2 DIG-T S/S Connect Edition 2014
43Dkm, Navigatie + Parkeercamera, LED, 
Climate + Cruise contr., BlueT.,�€ 219 p/m 14.445

Kia Niro 1.6i hybride Dynamic Line 2019
Automaat, Hybride, Navigatie + camera, 
Cruise control, Climate control 25.945

Volkswagen Up! 2014
5-deurs, Airco, 79 Dkm 7.950

Suzuki Ignis 1.2 Select AGS 2017
Automaat, Navi, Cam, Hoge zit, Zuinig, 
23Dkm, € 239 p/m 15.950

Suzuki Vitara 1.6 Executive 2016
Automaat, Navi, Camera, Clima, 
Cruise control, 39Dkm, € 299 p/m 19.950

Hyundai Kona EV Premium 64 kWh
Full Operational Lease op basis van 60 mnd, 
levering 2019, 4% bijtelling, Ex. Btw v.a. 689 p/m

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We heten u van harte welkom en helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering! 

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Kom een kijkje nemen in onze geheel vernieuwde showroom of stel uw Kia online samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

11.00 TOT

17.00 UUR

.

AUTODROOM HELMOND
5 MEI GEOPEND!
ACTIEPERIODE TOT EN MET 5 MEI

ELKE DAG ONLINE BEREIKBAAR TOT 20.00 UUR. DIRECT OFFERTE!
INDIEN GEWENST AFSPRAAK OP LOCATIE BUITEN OPENINGSTIJDEN

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Varenschut 21 A-B-C: Openingstijden ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 
Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

ACTIE KIA COMPANYCARS
Kia’s van gemiddeld 12 maanden oud 
met nog 6 jaar garantie

• GRATIS UPDATE NAVIGATIE
• 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD     
•  INRUILBONUS VAN € 1.500 

op de Kia Niro

• 24 UUR-SERVICE 
voor geheel Europa

•  INRUILBONUS VAN € 1.000
(bij aankoop vanaf € 7.000)

• 12 MAANDEN GARANTIE tot € 10.000

• 18 MAANDEN GARANTIE boven € 10.000

• ALTIJD BOVAG 24 UUR SERVICEPAS
• GUNSTIGE FINANCIERING
• GEEN AANBETALING NODIG
• AFLEVEREN AAN HUIS indien gewenst

• ALTIJD BOVAG 24 UUR SERVICEPAS

indien gewenst
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Elkerliek start reguliere zorg stapsgewijs op

De afgelopen periode hebben we 
veel patiënten met corona in het 
Elkerliek opgevangen. Een groot 
aantal artsen en verpleegkundi-
gen van de poliklinieken moest 
toen bijspringen op de corona-
afdelingen, spoedeisende hulp en 
op de Intensive Care (IC). Hier-
door kon alleen de meest urgente 
zorg doorgaan, zoals de zorg voor 
oncologische patiënten. 

Maar nog langer uitstel van be-
paalde behandelingen kan leiden 

tot ernstige complicaties. Het is 
dus belangrijk dat de reguliere 
zorg zo snel mogelijk wordt op-
gestart. De Brabantse zieken-
huizen trekken hierin gezamen-
lijk op. Nu het aantal patiënten 
met corona daalt, ontstaat daar 
ruimte voor.

Het opnieuw opstarten van de 
reguliere zorg verloopt voorzich-
tig en stapsgewijs. Zo kan het El-
kerliek ook in de komende peri-
ode, als dat nodig blijkt, voldoen-
de prioriteit blijven geven aan de 
opvang van coronapatiënten 
en spoedzorg.

Veilig en ‘corona-proof’
De randvoorwaarde voor deze 
herstart is vanzelfsprekend dat 
deze zorg veilig en ‘corona-proof’ 
is. Daarom treft het Elkerliek 
voorafgaand aan de herstart van 
de reguliere zorg, diverse maatre-
gelen. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat wachtruimtes en spreekka-
mers worden aangepast, zodat 
iedereen de ‘anderhalve meter’ 
regel en andere voorschriften zo 
goed mogelijk kan naleven. Ook 
de werkwijze bij de ontvangst en 
in de behandelkamers verandert. 
De route van patiënten die voor 
reguliere zorg naar het zieken-

huis komen, wordt gescheiden 
van de coronaverdachte of co-
ronapositieve patiënten.

Medische noodzaak leidend
Het tempo van herintroductie 
van de zorg varieert per patiën-
ten-doelgroep. Vanaf 28 april 
gaat het in eerste instantie om 
zorg waarbij geen OK- en/of IC-
capaciteit nodig is. Artsen maken 
op basis van medische noodzaak 
een afweging welke patiënten zij 
kunnen zien. 

Deze patiënten worden telefo-
nisch uitgenodigd. Patiënten 
hoeven dus niet zelf naar het 
ziekenhuis te bellen. Het Elker-
liek verwacht voorlopig zo’n 20% 
van de reguliere zorg in het zie-
kenhuis te kunnen aanbieden. 

Zorg op afstand
Een deel van de zorg zal sowieso 
niet terugkeren binnen de muren 
van het ziekenhuis. Het nieuwe 
normaal in het ziekenhuis bete-
kent namelijk ook: zorg op af-
stand als dat kan en in het zie-
kenhuis als het moet. 

De afgelopen periode is veel er-
varing opgedaan met telefoni-
sche en videoconsulten. Deze 
zullen ook in de toekomst niet 
meer weg te denken zijn. Van-
zelfsprekend geldt dat mensen 
met acute klachten altijd in het 
ziekenhuis terecht kunnen. s

Helmond

F | Wim van den Broek

Helmonders hebben vertrouwen in maatregelen en 
zijn positief over de initiatieven in de stad

Uit een enquête van de gemeen-
te Helmond onder haar inwo-
ners blijkt dat men vertrouwen 
heeft in de maatregelen van het 
Rijk, RIVM, gemeente en de ge-
zondheidszorg. Wel mist men 
familie en vrienden, en voelt 
men zich eenzamer dan voor de 
uitbraak van de crisis. Jongere 
inwoners ervaren dit zelfs ster-
ker dan ouderen.

Minder telefoontjes 112 
en huisarts
De gemeente Helmond heeft 
haar inwoners bevraagd over 
hoe zij de gevolgen van de co-
ronacrisis ervaren in hun dage-
lijks leven. Wat vinden zij van 
de Rijksmaatregelen, hoe gaat 

het met de kinderen thuis, het 
geven van thuisonderwijs en het 
thuiswerken? Hoe voelen inwo-
ners zich en weten ze waar ze 
met hun vragen terechtkunnen? 
Bijna 900 Helmonders hebben – 
begin deze maand – antwoord 
gegeven op deze vragen. Opval-
lend is dat inwoners minder vaak 
naar 112 of de huisarts bellen voor 
gezondheidsklachten, waarover 
ze voor de coronacrisis wel ge-
beld zouden hebben. 

Positief over schone lucht en 
initiatieven in de stad
In deze tijd is men het meest posi-
tief over de schonere lucht, maar 

ook over de initiatieven die er zijn 
in de stad om te helpen. Deze en 
andere bevindingen zijn verder te 
raadplegen via: https://infogram.
com/2020-corona-1e-meting-in-
woners-1h7g6kdzqnd04oy?live. 
Deze enquête is de eerste in een 
reeks van vervolgenquêtes die 
regelmatig zullen worden afge-
nomen om te peilen hoe het met 
de inwoners gaat ten tijde van de 
coronacrisis. 

Dit helpt de gemeente om in-
zichtelijk te krijgen waar naast 
alle maatregelen die genomen 
worden mogelijk extra op moet 
worden ingezet. s

Helmond

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 Stichting Dierenlot

DierenLot is een samenwer-
king met Eeko gestart. Bedrij-
ven kunnen een gratis inzamel-
box voor DierenLot aanvra-
gen. Hier kunnen cartridges 

en mobiele telefoons mee 
worden ingezameld. Deze zijn 
geld waard; voor alle bruikba-
re items ontvangt DierenLot 
een vergoeding. 

Help de Dierenambulance Hel-
mond met inzamelen en vraag 

een inzamelbox aan via www.
dier.nu. Je kunt cartridges en 
mobiele telefoons ook inleve-
ren bij de Dierenambulance 
Helmond op de Grasbeemd 17 
te Helmond. 

Hoe meer organisaties er mee-
doen, hoe meer geld we met 
elkaar ophalen voor de dieren 
in nood in Nederland! s

Helmond
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Onveilige situaties en psychische hulp 

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. 
Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de 
spanningen thuis flink oplopen. Of door deze bijzondere situatie kunt u meer last hebben 
van psychische problemen. Er zijn verschillende plekken waar u terecht kunt.

Veilig Thuis
In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor vermoedens van 
huiselijk geweld. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Let op signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp als u zich 
zorgen maakt. Gaat het niet goed in uw eigen gezin? Of bent u zelf slachtoffer? 
Dan kunt u Veilig Thuis bellen via 0800-2000 of chatten via hun website. 
Bel bij direct gevaar altijd 112.

Crisis met een kind
Spanningen thuis kunnen soms ineens hoog oplopen. Speelt er een crisis met een kind of 
een gezin waardoor meteen actie nodig is? 
Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst 
SpoedvoorJeugd via telefoonnummer 088 - 0666 999.

Meldpunt psychische zorg
Door veel thuis te blijven kunnen structuur en ritme wegvallen. Ook kan de onzekere 
situatie voor stress zorgen. Met als gevolg dat mensen (meer) last krijgen van psychische 
problemen. Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel 
anoniem, een melding bij de gemeente via 14 0492, optie 2. Is er sprake van een directe 
crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/coronavirus.

Milieustraat Helmond: 
alleen bezoeken op afspraak 

Sinds dinsdag 14 april kunt u alleen nog een bezoek brengen aan de milieustraat door 
vooraf een afspraak in te plannen via het digitale afsprakensysteem van gemeente 
Helmond. De gemeente wil met deze maatregel het aantal bezoekers zo goed mogelijk 
proberen te spreiden over de dag. Zo blijft de milieustraat toegankelijk voor de inwoners 
voor wie het echt noodzakelijk is.   

Afspraak maken voor de milieustraat
Kunt u uw bezoek aan de milieustraat echt niet uitstellen? Dan kunt u een afspraak 
maken via www.helmond.nl/afspraak. Na het maken van de afspraak ontvangt u een 
bevestiging via de mail. Het is belangrijk dat u de bevestigingsmail via uw telefoon of 
uitgeprint laat zien aan de medewerker bij de ingang van de milieustraat. Heeft u nog 
vragen over het maken van een afspraak neem dan op werkdagen contact op het Klant 
Contact Centrum van de gemeente via 14 0492.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 12 mei 2020 en 26 mei 
2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Sluiting gemeente & afvalinzameling 
op 4 en 5 mei  

Op 4 en 5 mei (Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag) 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 woensdag 6 mei. 
De avondopstelling van de Stadswinkel is van 16.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op 5 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is dinsdag 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 
• Bevrijdingsdag 2020: gesloten 
• Hemelvaartsdag: gesloten (vrijdag na Hemelvaart open van 10.00 tot 17.00 uur)

Sporten voor jeugd weer mogelijk vanaf 29 april  

Vorige week heeft het kabinet een aantal (nieuwe) maatregelen aangekondigd in het 
kader van de corona-aanpak in Nederland. Eén van die maatregelen maakt het mogelijk 
dat jeugd tot en met 18 jaar vanaf woensdag 29 april weer onder begeleiding mag 
trainen in de buitenlucht. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel. 
Sportaanbieders die van plan zijn om de trainingen weer op te pakken kunnen hun 
protocol ter beoordeling indienen bij de gemeente. 

Deel uw protocol met de gemeente 
Als u van plan bent om weer te gaan starten met uw sportactiviteiten, wil de gemeente 
graag weten hoe u dat gaat regelen. De gemeente vraagt u daarom om een protocol op 
te stellen en dit protocol te mailen naar M.Briels@helmond.nl. Bij het opstellen van uw 
protocol kunt u gebruik maken van het protocol Verantwoord Sporten.
Dit protocol vindt u op www.helmond.nl/coronavirus. 

Beoordeling protocol  
Nadat u vanuit de gemeente goedkeuring hebt gekregen op het protocol, kunt u starten 
met uw sportactiviteiten. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie op uw 
ingediende protocol. 

Sportaanbod voor niet-leden 
U kunt uw activiteiten voor niet-leden aanbieden via www.sportencultuurhelmond.nl. 
Ook voor deze sportactiviteiten geldt: dat u de activiteiten aanbiedt op uw eigen 
buitenterrein of gebruik maakt van een sportpark bij u in de buurt. Neem hiervoor contact 
op met Jibb+ sportaanbieders@jibbplus.nl.

Vragen of meer informatie  
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/coronavirus en klik op de button ‘Sport’. 
Heeft u nog vragen? Of komt u er niet helemaal uit met het opstellen van het protocol? 
De gemeente en Jibb+ denken graag met u mee. Neem dan contact op met Mandy Briels 
via M.Briels@helmond.nl. 

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

Infopagina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Jacobs, L.H.J.A.  29-09-2019

Verwoord, R.M.  24-06-1997

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

Willems, Z.L.  20-04-1991

Mrozek, D.M.   21-03-1987

 

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Yasin, S.K.  01-07-1993

Yilmaz, C.   11-10-1993

Bouchane, H.  13-03-1985

Van den Brand, C.G.J.   09-06-1960

De Greef, R.   06-01-1999

Alblas, S.M.  30-09-1968

Iftikhar, A.  10-10-1960

Iftikhar, J.S.  29-11-1995

Iftikhar, J.A.  24-06-1987

Van Happen, M.J.P.H.   23-05-1989

Mokonzi, E.   01-06-1978

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Carglass Helmond, Engelseweg 232A te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

aspect geluid.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (28 april 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

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

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

www.helmond.nl/bezwaar. 

Voorlopige voorziening 

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

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

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

over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

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

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

Smidsteeg 18 20-04-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 5105919

  i.v.m. kamerbewoning 

Bernoullistraat 8 21-04-2020 vergroten woning OLO 5111185

Churchill-laan 52 21-04-2020 aanpassen noordgevel OLO 5110413

Sleedoorn 52 21-04-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5109923

Dr. Dreeslaan 11 21-04-2020 plaatsen tuinhuis OLO 5109673

Kennemerland 23 21-04-2020 vergroten woning OLO 5110183

Thomas van Kempenstraat 5 21-04-2020 plaatsen luifel voordeur OLO 5110331

Aarle-Rixtelseweg 78A 21-04-2020 maken uitweg OLO 5110887

Drenthehof 67 22-04-2020 plaatsen overkapping OLO 5113477

Schootense Dreef 33 24-04-2020 melding brandveilig gebruik OLO 5120631

Marshallstraat 1 23-04-2020 ingebruikname zuidhal  OLO 5115097

  (aanlegvergunning) 

Gasthuisstraat 15 27-04-2020 realiseren dienstwoning OLO 4853317

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

Citroenvlinder 1 12-02-2020 maken uitweg OLO 4951977

Citroenvlinder 3 13-02-2020 maken uitweg OLO 4954095

Citroenvlinder 5 13-02-2020 maken uitweg OLO 4954421

Breedijk 05-03-2020 maken uitweg  OLO 5002689

Ringdijk 4 25-11-2019 oprichten bedrijfshal OLO 4443493

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

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

De Ruwe Putten,  26-04-2020  plaatsen tijdelijke woning OLO 4970147

kavel B 4335 

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

Smidsteeg 18 brandveilig gebruik OLO 5070519

Walenburgweide 2 oprichten overkapping OLO 5036029

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Spaanseweg 9 18-02-2020  verbouwing woning OLO 4656045

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

Aarle-Rixtelseweg 78A 20-04-2020 oprichten woning OLO 4730431

Engelbrechthoek 24 - 26 - 20-04-2020 oprichten 14 woningen OLO 4705877

28 - 30 en Ghijbenhoek 2 t/m 20 even  hanzewinkel cluster 5 

Gerwenseweg 25 21-04-2020 wijzigen raamkozijn in voorgevel OLO 4995333

Hazelaar 14 21-04-2020 vergroten woning OLO 4988787

Bakelsedijk 78 /  22-04-2020 transformeren pand naar 2 woningen OLO 4841667

Ben van Dorststraat 2A 

Houtsestraat 56 22-04-2020 oprichten carport OLO 5086591

Spaanseweg 9 22-04-2020 verbouwing woonhuis OLO 5070789

Fagotstraat 11 22-04-2020 vergroten woning OLO 4744617

Wilde Wingerd 9 23-04-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4860269

Kasteel-Traverse 1 23-04-2020 verbouwen pand OLO 4957473

Elbeplantsoen 61 24-04-2020 plaatsen dakkapel OLO 4868653

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Prins Clausplein 17 24-04-2020  aanvraag aanbouw bijkeuken OLO 5076391

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.

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

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 30 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Omzien naar elkaar, juist nu.
Zodat niemand zich in de steek gelaten voelt.

Omzien naar elkaar’ is eeninitiatief van de KBO (ouderenbond). 

Heeft u behoefte aan een praatje? 
Heeft u hulp nodig? 

Maakt u zich zorgen? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen 

van hulpvoorzieningen? 
Wij helpen u graag met al uw vragen.

U kunt contact opnemen met ‘omzien naar elkaar’ door uw
vraag te mailen naar omzienhelmond@gmail.com 

of u belt 06-87402718.

Hartelijke groet,
De vrijwilligers van ‘Omzien naar elkaar’
www.omziennaarelkaarinhelmond.com

OnE
OMZIEN NAAR ELKAAR

De vrijwilligers van ‘Omzien naar elkaar’
www.omziennaarelkaarinhelmond.com

AANBIEDING VAN DE MAAND MEI

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

1/2 LITER VISSOEP + 2 STOOFPOTJES
ZALM, KABELJAUW OF ROODBAARS. 
INCLUSIEF GROENTEN EN SAUS. 
+ 400 GRAM AARDAPPELGRATIN 
NATUREL OF MEDITERRANEE.

Mierloseweg 41, Helmond. (0492) 55 34 23

INCLUSIEF GROENTEN EN SAUS. 
+ 400 GRAM AARDAPPELGRATIN 

van 22.50

nu voor

15.50

Nº 1

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

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

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

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

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

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

A.S. ZONDAG 
OPEN DAG 

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

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

 Grootste assortiment uit de regio

GERANIUMS hang & staande
per stuk (vaste lage prijs)

MOOIE STAMROOSJES

WIJ HANTEREN HIERBIJ DE REGELS VAN HET RIVM

€ 0.95

€ 9.99
€ 15.99€ 15.9915.9915.

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED

w
w

w.
he

lm
on

dn
u.

nl
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Er valt niet veul te beleven in ons 
skone Helmond en ik maak ook 
niet veul mee de leste tijd.

Wa ik zoal doe de hille week? Twee 
keer in de week rij ik naar de Bus 
voor boodschappen en twee keer 
naar Brouwhuis. Ik kom echt wel 
buiten, want ik ben gelukkig nog 
gezond, en dan mag dat.

Ik loop ook wel eens door de stad 
waar steeds meer winkels open 
gaan want ik vind lokaal winkelen 
in deze tijd extra belangrijk, maar 
ik ga wel overal allenig naar toe, 
we maken er geen uitje van. Kopen 
wat ik nodig heb en weer weg. Elk 
weekend ben ik weer verbaasd als 
ik al die foto’s voorbij zie komen 
van kei drukke kluswinkels. Rijen 
van mensen die staan te wachten 
waar ge niet blij van wordt. En ik 
ben niet heilig. Want ook ik bezuuk 
door de week wel eens een bouw-
markt. Ook wij zijn aant klussen. 
Maar ik probeer wel de drukte te 
vermijden en in het weekend echt 
nergens heen te gaan, maar ik snap 
ook wel dat als mensen werken ze 
afhankelijk zijn van het weekend. 
Het blijft moeilijk allemaal.

Afgelopen koningsdag hebben we 
gezellig thuis doorgebracht, alleen 
hadden we gin tompoucen omdat 
ik daar niet speciaal vur op pad 
ging. Dat vond ik dan wel weer 
jammer: ik miste ze de hele dag. 
Dat is toch traditie. Ik had nog wel 
de patisserie gebeld, maar die was 
niet open. Nam ik ze niet kwalijk, 
want ik las op Facebook dat die 
samen met onze burgemeester 
en wethouders oranje gebak bij 
de verzorgingstehuizen bezorgde, 
hoe lief is dat toch weer. Ook zat 
bij sommige locaties muziek, wat 
leuk om er toch iets speciaals van 
te maken voor onze ouderen en 
het personeel. Het was geregeld 
door het Oranje comité in samen-
werking met gemeente Helmond, 
CHAPAU. 

Men foto deze week is er intje sa-
men met de mascotte van radio 

JND bij ons voor de deur genomen. 
Op radio JND was er een oproep 
op koningsdag dat je kon bellen 
voor oranje tompoucen . Dat had 
ik dus gedaan en ze kwamen met 
hun mascotte en een radioreporter 
de tompoucen thuis afgeven van-
uit Eindhoven. Super blij waren 
wij, omdat we zo toch het ultieme 
gebakje konden eten op deze spe-
ciale dag. 

Wa ge wel ziet op men foto is da 
ik een soort van matje ontwik-
kel met mijn haar. Ik mis dan ook 
echt menne kapper Rico. Gelukkig 
zag ik die lock down aankomen 
en heeft Rico men zaterdags van 
te veuren nog geverfd en geknipt, 
maar men haar  groeit zo hard, 
verven durf ik wel met een verf-
kitje van Rico met instructies erbij. 
Maar knippen is een ander ver-
haal, men zijkanten we noemen ze 
altijd vleugels zijn echt te lang en 
te vol. 
Die plak ik nu mee haarlak vast , ik 
moet toch iets. Ik heb al een paar 
keer mee de schaar in men han-
den gezeten en gedacht doe ik het 
of doe ik het niet, maar toch niet 
gedurfd. We plakken nog maar 
even de boel op zijn plek zolang 
dat gaat. Ik kan dus niet wachten 
tot het voor de kappers weer veilig 
is om hun werk uit te gaan voeren. 
En dat ze groen licht krijgen.

Ik bid tot dun heilige Antonius 
dat dat snel mag zijn zodat men 
vleugels en matje verwijderd kun-
nen worden. Maar veiligheid staat 
voorop voor zowel de kappers als 
hun klanten.
Vur komend weekend heb ik dus 
ook geen wilde plannen, jullie wel? 
We blijven gewoon weer binnen 
en maken er het beste van.

Blijf veilig, houd afstand. Probeer 
er samen wat van te maken. 
Tot volgende week,

Ons vertelt…

Matjes en vleugels

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder Erik de Vries: 
De harde klappen 

van corona

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

B&W AAN HET WOORD

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

Wat een bizarre tijd. Ik heb dat de 
afgelopen weken vaak gedacht 
en u ongetwijfeld ook. Corona is 
nu ongeveer twee maanden on-
der ons. In eerste instantie was 
er vooral verbazing en verbijs-
tering. Hoe is het mogelijk dat 
onze wereld zo snel totaal kan 
veranderen? Inmiddels zijn we al 
bijna gewend aan dichte scho-
len, gesloten horeca, thuis wer-
ken en 1,5 meter afstand houden. 
De laatste weken zie ik vooral de 
zorgen toenemen. Waar we in 
het begin misschien dachten er 
in een paar weken vanaf te zijn, 
dringt nu het besef door dat het 
nog lang gaat duren voordat al-
les weer ‘normaal’ is. Wat begon 
als een gezondheidscrisis is in 
rap tempo ook een sociale en 
economische crisis geworden. 

Hoe nu verder? Die vraag wordt 
de laatste weken vaker gesteld. 
Ondernemers, groot en klein, 
maken zich steeds meer zorgen 
over de toekomst van hun be-
drijf. Het aantal aanvragen voor 
een uitkering loopt snel op. Meer 
dan 3000 zzp-ers hebben bij Sen-
zer om financiële ondersteuning 
gevraagd. Er wordt hard gewerkt 
om iedereen snel te helpen. Waar 

normaal gesproken drie mensen 
werken aan de bijstandsuitkerin-
gen voor zelfstandigen zijn dat 
er nu bijna veertig! Het bedrag 
dat is uitgekeerd loopt inmiddels 
richting de twee miljoen euro. 
Maar al dat geld kan niet voorko-
men dat veel mensen het plotse-
ling financieel moeilijk hebben. 
En in grote onzekerheid verkeren 
over hoe hun toekomst eruit ziet. 

Ook de horeca wordt keihard 
getroffen. De aanblik van lege 
terrassen en gesloten cafés en 
restaurants in het centrum doet 
pijn. De verplichte sluiting is een 
enorm hard gelag; de kosten lo-
pen immers grotendeels door. 
Veel horecabedrijven hebben 
al een beroep gedaan op de re-
geling waarbij de overheid een 
groot deel van de loonkosten 
van medewerkers betaalt. Maar 
als deze crisis langer gaat duren 
is dat voor een aantal bedrijven 
niet genoeg om te overleven. 

De gemeente kan deze crisis 
helaas niet oplossen. We pro-
beren wel te ondersteunen. Bij-
voorbeeld met uitstel van belas-
tingheffingen. Voor panden in 
het bezit van de gemeente is de 

huurbetaling opgeschort. Ver-
der promoten we actief de ‘koop 
lokaal’-campagne van Centrum-
management. Of dit genoeg is? 
Nee, ik ben bang van niet. Deze 
week praten we met een afvaar-
diging van de horeca om te be-
kijken wat we nog meer kunnen 
doen. In de hoop dat we met z’n 
allen snel licht zien aan het einde 
van deze tunnel.  

Erik de Vries
Wethouder Sociale Zaken, 
Armoedebestrijding, 
Centrumontwikkeling

Helaas heeft het bestuur van 
de st. Beheer Caratpaviljoen 
het besluit moeten nemen 
om alle geplande concerten 
voor 2020 te annuleren.

Als eind september evene-
menten wel weer doorgang 
mogen vinden, zal er een 
eenmalig concert plaatsvin-
den; De Rimboband, HMC, 
Seniorenharmonie Helmond,  
Harmonie Amicitia en KSH 
Phileutonia zullen die dag een 
groots concert geven. Houd 
hiervoor onze website en Fa-
cebookpagina in de gaten.
www.caratconcerten.nl

Caratconcerten 
2020 geannuleerd IK BEN ‘N

HELMONDER
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Helmond 
gaat
vernieuwen

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

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

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

Mierloseweg 3 te Helmond
T 0492-549055

Benieuwd naar de waarde en  verkoopkansen van uw woning?
We komen graag bij u langs voor een  vrijblijvend adviesgesprek!
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Helmond bouwt en krijgt de komende ja-
ren een ander gezicht. Er komen op korte 
termijn namelijk veel nieuwbouwprojec-
ten in verkoop. Zo worden er nieuwe wo-
ningen en appartementen gebouwd en 
leegstaande kantoren getransformeerd 
naar woonappartementen. 

Het nieuwbouwaanbod is zeer gevarieerd: 
van knusse studio's tot riante penthouses 
en van stadswoningen in het centrum tot 
en met zelf bouwen in het groen. Er ko-
men woningen in uiteenlopende prijsklas-
sen voor uiteenlopende doelgroepen, van 
alleenstaanden tot gezinnen en van jong 
tot oud.

De grote voordelen van een nieuwbouw-
woning zijn o.a. de complete isolatie, geen 
gas meer en daardoor toekomstbestendig. 
Daarbij komt bovendien dat de woning 
nog geheel naar eigen wens te realiseren 
is en de eerste jaren er nauwelijks onder-
houd gepleegd hoeft te worden. Op dit 
moment is de woningmarkt in zijn geheel 
zeer onstuimig. Dit wordt mede veroor-
zaakt door de krapte op de huizenmarkt 
en de lage rentestand. Het is belangrijk 
dat potentiële kopers goed geïnformeerd 
zijn over de mogelijkheden voor de koop 
of verkoop van een woning. Het is moge-

lijk een gratis en vrijblijvende waardebe-
paling van de huidige woning te krijgen. 
Hiermee krijg je inzicht in de verkoopprijs 
van de woning. Het is aan te raden in een 
vroeg stadium een afspraak te maken bij 
een hypotheekverstrekker. Tijdens dit ge-
sprek wordt het duidelijk wat de financi-
ele haalbaarheid is voor een woning.

Voor starters die zelf onvoldoende finan-
ciële middelen hebben komen mogelijk 
in aanmerking voor een starterslening. 
Nadere informatie hierover kan bij de ge-
meente verkregen worden.

Als vanzelfsprekend is het altijd mogelijk 
om vrijblijvend informatie bij ons in te 
winnen over de te volgen stappen bij de 
aankoop van een nieuwbouwwoning in 
een lopend project of in voorbereiding. 
Stuur dan een mail naar ons nieuwbouw 
team: nieuwbouw@woonplezier.nl. Wij 
werken met passie aan uw woonplezier 
en bent u van harte welkom. s

Het gezicht van Helmond verandert
Helmond

De naam ‘parmigiana’ zou kunnen verwijzen naar 
een Siciliaans dialectwoord voor zonneluiken; 
de laagjes van het gerecht lijken met een beetje 
fantasie op de latjes in een zonneluik. Een andere 
verklaring van de naam kan uit de stad Parma ko-
men; daar werd namelijk niet alleen Parmezaanse 
kaas geproduceerd maar ook sinds de middel-
eeuwen al een groentegerecht dat uit laagjes was 
opgebouwd. Veel later pas werden aubergines 
(melanzane) in Italië geïntroduceerd en ontstond 
deze versie van de parmigiana. Het is het vermel-
den waard dat er door de eeuwen en generaties 
heen veel verschillende varianten van dit gerecht 
zijn ontstaan (zie de verschillende mogelijkheden 
van kaas in de ingrediënten). Elke familie heeft een 
eigen recept wat uiteraard het enige échte recept 
is. Dit is die van mij. 

Ingrediënten voor een grote ovenschaal:
• 1,5 kilo aubergine 
• ½ ui (fijngehakt) 
• 1 teentje knoflook (licht geplet)
• Een handvol basilicumblaadjes 
• 1 fles passata (700 ml, zonder 
 toegevoegde smaken)
• 400ml Olijfolie 
• 80 gram geraspte Parmezaanse kaas 
• 300 gram fior di latte, mozzarella of provola

Bereidingswijze: 
Snijd de aubergine in de lengte in dunne reepjes 
en laat deze drogen om het vocht eruit te krijgen. 

Dit kan door de plakken in de zon te laten drogen 
of door ze op een laag keukenpapier op een oven-
rek te leggen, ze laag voor laag met wat zout te 
bestrooien en ze af te dekken door er iets zwaars 
op te zetten. Dit laat je minimaal een uur zo staan. 
Knijp het overtollige vocht er met de hand uit 
voordat je gaat frituren. Verwarm ongeveer 2 tot 
3 centimeter olijfolie in een grote pan en bak de 
plakken lichtjes totdat ze goudbruin zijn. Leg ze 
vervolgens op keukenpapier. 

Verwarm in een andere pan een paar eetlepels 
olijfolie en bak hierin de fijngehakte ui en het licht 
geplette teentje knoflook ongeveer 5 minuten op 
een middelhoog vuur. Verwijder vervolgens het 
teentje knoflook, voeg de passata toe en breng op 
smaak met peper en zout. Laat de saus minimaal 
een half uur sudderen. roer er dan de basilicum-
blaadjes doorheen en zet het vuur uit. Verwarm de 
oven voor op 180°C. 

Vet een ovenschaal in met wat olijfolie en bedek 
de bodem met een dun laagje saus. Vervolgens 
vorm je met de plakken aubergine een laag, die 
je bedekt met stukjes dun gesneden kaas en wat 
geraspte Parmezaanse kaas. Werk de laag af met 
wat tomatensaus en herhaal dit proces tot de 
ovenschaal gevuld is. Eindig met een goede laag 
tomatensaus die je besprenkelt met de rest van de 
Parmezaanse kaas. Zet de ovenschaal 30 tot 40 
minuten in de oven en laat het minimaal 15 minu-
ten voor het opdienen.

Parmigiana 
di melanzane

Dat dit gerecht een Napolitaanse klassieker is, is misschien wel een understatement. 
Vermeldingen van dit gerecht gaan terug naar de 18e eeuw, toen een schrijver aan het hof van 

Napels de smakelijke ovenschotel in een boek vermeldde. Foodbloggers had je toen al! 

www.tasteguidenaples.com

www.helmondnu.nl
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Heb jij dat ook? Dat je elke dag 
voorbeelden ziet op televisie of 
leest die je doen beseffen dat het 
'nieuwe normaal' eigenlijk eer-
der een bizar ongewone situatie 
oplevert? De term die door onze 
premier in het leven is geroepen 
is wel duidelijk, maar het voelt zo 
vreemd om het nieuwe normaal 
normaal te vinden.

Kijk naar hoe burgemeester 
Blanksma via een videoverbin-
ding mensen moest vertellen dat 
het zijne majesteit had behaagd 
om ze een onderscheiding te ge-
ven. Dan heb je je jarenlang dus-

danig ingezet als vrijwilliger dat je 
een lintje krijgt, maar dan krijg je 
hem voorlopig nog niet omdat de 
burgemeester niet binnen ander-
halvemeter van je mag komen. 
Het nieuwe normaal is helemaal 
niet normaal. Nog een voorbeeld: 
We vieren Koningsdag, maar dan 
niet met hordes in oranje uitge-
doste feestvierders, nee... We 
happen alleen met het gezin, in 
de achtertuin aan peperkoek die 
we zelf aan de drooglijn hebben 
gehangen. Bah!

En dan heb ik nog niet eens het 
meest schrijnende voorbeeld ge-

noemd. Dat er mensen via een 
videoverbinding afscheid moe-
ten nemen van een overleden 
dierbare. Dat nabestaanden niet 
eens een knuffel kunnen krijgen, 
of een arm om zich heen. En dan 
kan het ook nog eens zijn dat je 
digitaal achter het net vist, als de 
limiet van het aantal beschikbare 
linkjes is bereikt. Verschrikkelijk 
als het je overkomt!

De mensen die ervoor kiezen hun 
bruiloft door te laten gaan, maar 
dan met een zeer select groepje 
familie en vrienden. Ook zag ik 
beelden van bruidsparen met in 

plaats van hun familie in de zaal, 
bordkartonnen versies van fami-
lieleden. Of de vader die niet bij 
de bevalling van zijn kind kan 
zijn. Leven en dood, feest en ver-
driet. Corona kent geen genade. 
Het raakt behalve de mensen die 
het virus krijgen, ook een hoop 
anderen. Deze mensen noem ik 
'anderhalvemeter-slachtoffers'.

We zijn nog lang niet uit deze 
wereldwijde crisis. We moeten 
zoeken naar aanpassingen om 
op termijn ons normale dagelijk-
se leven weer op te kunnen pak-
ken. Maar tot die tijd kan ik al-
leen maar mijn oprechte respect 
uitspreken naar alle mensen die 
zich dag en nacht keihard inzet-
ten voor een ander. En dan heb 
ik het over de mensen met een 
vitaal en betaald beroep, maar 
ook over die talloze vrijwilligers 
die klaarstaan voor hen die het 
nodig hebben.

Blijf sterk, blijf volhouden en bo-
venal: Blijf gezond!

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond

HEESAKKERS:
Anderhalvemeter-slachtoffers

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

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

EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

De kiosk op de Markt, in 2008 door Ca-
rat geschonken aan de stad, wordt bin-
nenkort verplaatst. Op de huidige plek 
wordt de Kiosk te weinig gebruikt en is 
het een obstakel voor onder andere de 
weekmarkt en de kermis. Na goed over-
leg met Stichting Carat is daarom beslo-
ten om de kiosk te verplaatsen.

In eerste instantie gaat de kiosk naar de 
gemeentewerf. Dit doen we omdat er op 
dit moment nog geen geschikte nieuwe lo-

catie is gevonden. Als de Kiosk verplaatst 
is, wordt de plek opnieuw bestraat zodat 
de Markt meteen weer gebruikt kan wor-
den en ontstaat er meer ruimte voor onder 
andere de weekmarkt. 

Doorgang ondanks Corona-crisis
Door de Corona-crisis is de horeca geslo-
ten en is het rustig in het centrum. Hoewel 
we weten dat de wereld er na de Corona-
crisis anders uit zal zien, gaan we nu wel 
door met dit project. Hiermee zorgen we 
ervoor dat, zodra het weer kan, onderne-
mers de ruimte hebben. De werkzaamhe-
den starten in de week van 4 mei. s

Kiosk gaat weg van de Markt
Helmond

F | Wim van den BroekWegverkeer Beekse Brug 
bij Beek en Donk gestremd 

Van donderdagavond 14 tot en met 
maandagochtend 18 mei voert aannemer 
SPIE in opdracht van Rijkswaterstaat 
werkzaamheden uit aan de Beekse Brug 
over de Zuid-Willemsvaart bij Beek en 
Donk. De brug is dan in beide richtingen 
afgesloten voor wegverkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Donkse Brug. Vrij-
dags is de brug tussen 6.00 en 18.00 uur 
wel toegankelijk. Het doel van de werk-
zaamheden is de geluidsoverlast van de 
Beekse Brug voor omwonenden te ver-
minderen.

Omwonenden ervaren geluidsoverlast bij 
het passeren van met name zwaar verkeer 
over de brug. Rijkswaterstaat heeft onder-
zocht wat de oorzaak daarvan is, waarop 
onderhoudsaannemer SPIE een aantal 
verbetermaatregelen heeft voorgesteld. De 
belangrijkste en tevens laatste maatregel is 
het aanbrengen van rubberen blokken als 
buffer om luide klappen van de brug op te 
vangen. 

Omleidingsroute voor wegverkeer
De Beekse Brug (N615/Gemertseweg) is op 
donderdag 14 mei van 18.00 uur tot vrijdag 15 

mei 6.00 uur en van vrijdag 15 mei van 18.00 
uur tot maandag 18 mei 6.00 uur gestremd 
voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat stelt 
een omleidingsroute in voor gemotoriseerd 
verkeer, voetgangers en fietsers.  Dit ver-
keer moet rekening houden met extra reis-
tijd. Gele borden geven informatie over de 
werkzaamheden en omleidingen.

Ook scheepvaarthinder
De Beekse Brug is tijdens de werkzaamhe-
den ook grotendeels gestremd voor sche-
pen. Op enkele korte momenten per dag 
kunnen schepen de brug passeren. Kijk 
voor meer informatie op www.vaarwegin-
formatie.nl

mheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en 
veilig verkeer. Zowel op de weg als op het 
water. Ook weggebruikers zelf kunnen een 
bijdrage leveren aan de veiligheid: volg de 
aanwijzingen, houd 1,5 meter afstand en 
respecteer de snelheidslimiet in de buurt 
van de werkzaamheden.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden? Bel dan met de lande-
lijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis). s

Regio

Beekse Brug © F | RWS-Joost Duppen Fotografie
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 15 april t/m dinsdag 5 mei 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 Piggypunten

Goudfrik
40 stuks - van Lieshout

Normaal 21,89Normaal 21,

30%
korting

14,89

9 mm of 6 mm

Frites
2,5 kilogram - Mccain

Normaal 5,69Normaal 5,

3,99

4,19

Boerenroomijs
2,5 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 6,Normaal 6,19

Kipsticks (kipkorn) 
of kaassoufle
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,89Normaal 2,

1,99

Spareribs
naturel, BBQ of piri piri

500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,25Normaal 6,

4,99

Pangasiusfilet
800 gram - Epic

Normaal 5,Normaal 5,99 

1+1
GRATIS

Soep naar
keuze

900 ml - van der Ende 

Normaal vanaf 3,Normaal vanaf 3,69

Van Rijsingen

Na de persconferentie van dinsdag 21 
april werd duidelijk dat ook onze Bibli-
otheken voorlopig nog gesloten zullen 
moeten blijven. De Bibliotheek Hel-
mond-Peel heeft daarom besloten om 
voor haar leden een AfhaalBieb te orga-
niseren. Het is vanaf donderdag 23 april 
mogelijk om reserveringen te plaatsen, 
de eerste mogelijkheid om boeken op 
te halen is dinsdag 28 april. Dit afhalen 
gaat op een voor bezoekers en medewer-
kers zo veilig mogelijke wijze, volgens de 
voorschriften van het RIVM. Daarnaast 
blijft de online Bibliotheek een alterna-
tief voor wie graag digitaal wil lezen.

AfhaalBieb
Vanaf donderdag 23 april is het mogelijk 
om via een formulier op de website van 
de Bibliotheek boeken te bestellen. Leners 
kunnen daarbij een voorkeur aangeven 
voor hun favoriete genres. Voor iedereen 
die dit niet zelf kan: de bestelling mag ook 
telefonisch doorgegeven worden.

De medewerkers van de Bibliotheek stel-
len vervolgens een verrassingstasje samen 
met boeken die zoveel mogelijk passen bij 
de opgegeven voorkeur. Het is ook mo-
gelijk dat de leden van de Bibliotheek zelf 
een eigen keuze maken uit de catalogus. 
Er kunnen maximaal 5 boeken tegelij-
kertijd gereserveerd worden. De boeken 
kunnen naar keuze afgehaald worden in 
de Bibliotheken van Asten, Deurne, Hel-
mond of Someren op maandag t/m za-
terdag van 10.30 uur tot 13.00 uur. Zodra 
de bestelling klaarstaat, ontvangt de lener 
een bevestiging per mail of telefoon. Het 
afhalen van de tasjes start op dinsdag 28 
april. De Bibliotheek is verder gesloten, 
dus er kunnen écht alleen maar tasjes met 
gereserveerde boeken afgehaald worden!
Ook voor jeugdleden kunnen tasjes ge-

maakt worden. Het is mogelijk om voor 
meer gezinsleden een apart formulier in te 
vullen en de tasjes in één keer op te halen. 
De Bibliotheek zorgt ervoor dat de boeken 
in het tasje op de juiste pas worden uitge-
leend, het tasje kan dus direct meegeno-
men worden.
Deze dienstverlening is alleen mogelijk 
door de voorwaarden in acht te nemen. 
Op de pagina www.bibliotheekhelmond-
peel.nl/afhaalbieb staat hierover meer in-
formatie. Ook worden de afhalers bij de 
Bibliotheek gewezen op deze voorwaar-
den. Het bewaken van de gezondheid 
en veiligheid van afhalers én personeel is 
hierin leidend. Inleveren van boeken is, 
ook uit veiligheidsoverwegingen, voorlo-
pig niet mogelijk.

ThuisBieb
Naast de AfhaalBieb voor fysieke boeken 
is er sinds een paar weken de ThuisBieb. 
Dit is een app die ook door niet leden van 
de Bibliotheek gebruikt kan worden. Er 
staan 100 e-books in verschillende gen-
res en voor verschillende leeftijden in de 
ThuisBieb app. Liever luisteren? Down-
load dan de LuisterBieb app.

Goed om te weten
• De Bibliotheken in Asten, Deurne, 
 Helmond en Someren zijn voor het 
 publiek gesloten t/m 24 mei. 
• Van alle geleende boeken waarvan 
 de leentermijn in de sluitingsperiode 
 afloopt, is de leentermijn verlengd tot 
 1 juli 2020
• Het is momenteel niet mogelijk om
 boeken in te leveren, ook niet in de 
 boekenbrievenbussen.
• De online Bibliotheek is voor leden van 
 de Bibliotheek Helmond-Peel 24 uur per 
 dag, 7 dagen in de week geopend: 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/thuis
• Hulp nodig bij het downloaden van
 boeken of luisterboeken? Neem contact
 met ons s

AfhaalBieb van start in 
Bibliotheek Helmond-Peel

Centrum

EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

F | Bibliotheek Helmond
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Petra Bos - Daniels
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Joke van Eemeren
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Annelies Meijs - van Brunschot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ben Vogel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Arie van den Broek
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ger Koppenens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joop van Os
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Anna Vriens- van der Kammen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ton van Bussel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frans van de Leur
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bep van Os - Kuypers
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Arthur van de Walle
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Toos van Dijk - Boetzkes
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jolande Martens - Vervelde
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Paul Teeuwen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rene van de Westerlo
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

LINTJES
REGEN 2020

GEDECOREERDEN GEMEENTE HELMOND 

Foto’s: Gemeente Helmond
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Vrijblijvend 
infogesprek over 

de mogelijkheden 
en kosten.

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

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

“Vier het leven
Pluk de dag

Geniet
Zolang je leven mag

Blijf Gezond!”

Pater Familias
Frans Klaasen

Verdrietig en dankbaar voor alle mooie en fijne 
herinneringen, hebben wij te vroeg afscheid moeten nemen 
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Frans Klaasen 
Franciscus Wilhelmus Waltherus Maria

echtgenoot van

Petra Klaasen-de Vries

 Mierlo, 30 juli 1947              † Helmond, 25 april 2020
 
 Petra 
 Arjan en Marloes Klaasen-van den Reek  
 Aukje, Thije  
 Cissy en Daniël van Hoof-Klaasen  
 Niels, Lars, Stijn  
 Marlon en Remko van Asten-Klaasen  
 Linn, Freek  
 Spot i

Gezien de huidige omstandigheden nemen wij in 
besloten kring afscheid op vrijdag 1 mei. 

Graag – in plaats van bloemen – een donatie aan
De Hartstichting via https://inmemoriam.hartstichting.nl/
frans-klaasen

Wij waarderen het wanneer je mooie herinneringen aan, 
of foto’s van Frans met ons wilt delen op 
www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

Correspondentieadres: 
De Groof uitvaartverzorging, t.a.v. Fam. Klaasen 
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Met elk overlijden van een dierbare, vergaat ook een 
stukje van je eigen leven.

Maar in de nagedachtenis, geeft het je ook bagage 
voor de toekomst.

 
Heel bedroefd zijn we over het heengaan van:

 
Onze Frans

 
Broer, schoonbroer en oom

 
Als oudste van de familie ging hij altijd voorop. 

We hebben samen een fantastische tijd gehad en 
denken daar heel dankbaar aan terug.

Samen met Petra, de kinderen en kleinkinderen 
gaan we verder, zoals Frans dat zou willen.

 
Familie Klaasen

Liesbeth, Martien, Wim, Ria, Piet, Anja, 
Walter, Mien+, Ad en Lenie

 
Adrienne, Marieke, Willeke, Martine, Addy, Pieter, 

Tobias, Susan, Nicole, Helene, Marije en Bjorn

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

Kun jij 
reanimeren?

Steenovenweg 20 | Helmond

Drukwerk
Online Marketing 
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

Sterk in
Concept Ontwerp
Internetmarketing Websites & Apps
Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk 
Communicatie middelen

FAMILIE
BERICHTEN

Overlijdens
berichten uit 

de regio

advertentie@
deloop.eu

T: 0492-845350
06-30073181

IK BEN ‘N
HELMONDER
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Dilemma 25: 
corona crisis

Ik ben een meisje van 15 jaar 
oud en woon met mijn ouders 
en broertjes in Helmond. Sinds 
de coronacrisis zijn wij, mijn 
ouders en mijn broertjes en ik 
de hele dag thuis. Mijn huis-
werk heb ik snel af, en dat is 
ook bij mijn broertjes. Daarna 
vervelen we ons, want we mo-
gen niet naar vrienden en ook 
niet te lang op onze telefoon. 
Mijn ouders moeten de hele 
dag werken en hebben weinig 
tijd voor ons. Bovendien zijn 
ze super geïrriteerd. Ze maken 
heel veel ruzie met elkaar. Ze 
verwijten elkaar dat de ander 
iets met ons moet doen, zodat 
ze zelf kunnen doorwerken. 
Maar dat doen ze allebei. En ’s 
avonds maken ze nog steeds 
heel veel ruzie. Het is echt niet 
gezellig thuis, ik ben bang dat 
ze straks gaan scheiden. Wat 
kunnen mijn broertjes en ik 
doen, want we willen echt niet 
dat ze uit elkaar gaan?

Hallo meisje,
Om te beginnen: jullie zijn niet 
verantwoordelijk voor jullie 
ouders. Hoe zij met elkaar om-
gaan is hun verantwoordelijk-
heid. Misschien hebben levert 
het thuis werken ze heel veel 
spanning op, die ze nu op el-
kaar botvieren. Jullie kunnen 
daar in ieder geval niets aan 

Hoi,
Bij ons is het ook vaak zo. Weet 
je wat ik doe? Iedere keer als 
zij ruzie maken ga ik naar mijn 
kamer en zet ik de muziek heel 
hard. Daar hebben ze dan last 
van, dus dan worden ze allebei 
boos op mij. En dan stoppen ze 
met samen ruzie maken. Pro-
beer maar eens, het helpt echt!

Dag meisje,
Is er iemand in jouw buurt die je 
vertrouwt en waar je mee kan 
praten? Een oma waarmee je 
kunt beeldbellen? Of een buur-
vrouw of tante, of leerkracht? 
Maakt niet uit wie het is, als 
je haar maar vertrouwt. Neem 
contact op met die persoon en 
vertel je verhaal. Misschien kan 
die met jou samen bedenken 
wat jij kan doen om jouw situa-
tie te verbeteren. Hoe jouw ou-
ders met elkaar omgaan, daar 
kan jij niets aan doen, maar ze 
moeten wel rekening houden 
met hun kinderen. Misschien is 
er iemand die je kan helpen ze 
daarop aan te spreken.

doen. Probeer wel aan je ou-
ders te vertellen hoe veel last 
je hebt van hun ruzie maken. 
Misschien heb je met een van 
de twee een betere band? Of 
kun je met een van de twee be-
ter praten? Begin dan met die 
persoon. 
Veel succes! En hou je taai!

Reactie 1

Reactie 2

Reactie 2

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

Helmond

De 63ste Brabantsedag wordt verplaatst

Regio: De afgelopen weken is er 
veelvuldig gesproken over aller-
lei mogelijke scenario's voor de 
63ste Brabantsedag op zondag 
30 augustus 2020. De afgekon-
digde maatregelen laten echter 
maar één scenario over. 

Het bestuur van de Stichting Bra-
bantsedag heeft met pijn in het 
hart moeten besluiten om de Bra-
bantsedag dit jaar geen doorgang 
te laten vinden. Voor het bestuur 
van de Brabantsedag staat gezond-
heid van vrijwilligers, deelnemers, 
bezoekers en andere betrokkenen 
voorop en hebben wij alle begrip 
voor de beslissingen die door het 

kabinet zijn genomen. We gaan 
ons vizier vanaf nu richten op zon-
dag 29 augustus 2021. Het thema 
"Met Verve", een link naar Bra-
bantse schilders en destijds ook be-
noemd als eerbetoon aan iedereen 
die de Brabantsedag een warm hart 
toedraagt, blijft staan. We kijken er 
naar uit, voor nu let op elkaar, blijf 
gezond en tot snel! s

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Ramadan Mubarak in coronatijd! 

Dit jaar verloopt Ramadan an-
ders dan normaal. Vanwege de 
coronacrisis, kunnen we niet 
zomaar naar buiten of op be-
zoek bij familieleden. Voor ie-
dereen die deelneemt aan Ra-
madan, betekent dit dat deze 
vastenmaand misschien wel 
extra moeilijk wordt. Zeker ook 
voor jongeren die elkaar nu niet 
op kunnen zoeken om samen te 
sporten of te ontspannen.

LEVgroep heeft samen met een 
aantal lokale en landelijke hel-
den een filmpje gemaakt dat 
deze week gelanceerd werd. TV-
kok Mounir Toub (24 Kitchen), 
de Healthy Sisters, Burgemees-
ter Blanksma, VN-jeugdgezant 

Hajar Yagkoubi en Ajax-keeper 
Issam el Maach, roepen iedereen 
hierin op om juist in deze maand 
vol te houden. 

De boodschap is: blijf lief voor 
elkaar, blijf in beweging, kook 
lekker voor je gezin, houd af-

stand en houd rekening met 
anderen. Samen komen we 
deze periode dan goed en ge-
zond door. Je kunt de video 
zien via: www.youtube.com/
watch?v=zP4wEDwFQUA&t  s

#corona, we doen het samen!

Helmond

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

Kun jij 
reanimeren?

Regio

Een still uit de YouTube video F | LEVgroep

Brabantsedag 2018 F | Mandy Meeuwsen



15week nummer 18 vrijdag 1 mei 2020de loop weekkrant HELMOND

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

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

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

WWW.HELMONDNU.NL

in deze uitgave

3
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7
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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl
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Lente in zicht

Helmond

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

www.helmondnu.nl
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WO. 18 MAART 19:30 UUR
‘A QUIET 

PLACE NIGHT’

   Opening 
World Press Photo
  tentoonstelling

Door: Merle Koster

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

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

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

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

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

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

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

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

 stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

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

TE KOOP GEVRAAGD

DIVERSEN

DIVERSEN

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

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

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

voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn 
uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306
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KATARGA 
C8

met Bosch middenmotor

PEGASUS 
SIENA 8

met Bosch middenmotor

KOGA 
E-NOVA

nu met 5 jaar garantie 
op Bosch systeem

KOGA 
E-INSPIRE
nu met 5 jaar garantie 

op Bosch systeem

GAZELLE 
ULTIMATE C8

met Bosch middenmotor

SPARTA 
M8B

met Bosch middenmotor
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 
iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

reparatie

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 10

gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

+

MAAK EEN AFSPRAAK
VOOR PRIVATE SHOPPING

Een ander voordeel is

WIJ ZIJN NORMAAL GEOPEND EN STAAN OP EEN VEILIGE 
MANIER VOOR U KLAAR MET DE MOOISTE FIETSEN
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PRIJS
DOORBRAAK


