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Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

AIRCO
SERVICE

BIJVULLEN-ONDERHOUD-REPARATIE
van airco installaties van personenauto’s

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

OOK BIJ DEZE UITGAVE 
IN BRANDEVOORT

www.onsbrandevoort.com

OOK BIJ DEZE UITGAVE 
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HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT

ONDERDEEL VAN 

Moederdag staat weer voor 
de deur! Weet je al wat je gaat 
doen? Dit jaar is moederdag 
anders dan andere jaren. Vele 
kunnen vanwege corona niet 
op bezoek bij hun moeder óf 
moeten dit doen op anderhalve 
meter afstand zonder knu� e-
len. Helaas is er nu niets anders 

mogelijk. Ondanks dit, kan een 
mooi gebaar niet ontbreken op 
deze dag. 

Aan ideeën zijn in ieder geval 
geen gebrek. Veel Helmondse 
ondernemers hebben iets spe-
ciaals voor Moederdag: denk 
aan een afhaalbrunch of een 
diner, maar ook sieraden of een 
bosje bloemen óf zelfs een zelf-
gemaakte kaart. Sloof jezelf (een 

beetje) uit in de keuken en maak 
een lekker ontbijtje. Je hoeft het 
jezelf niet moeilijk te maken. 
Het belangrijkste van deze dag 
is de waardering die moeders 
verdienen.

Ook Ons Marij heeft het deze 
week in de column over Moeder-
dag, want: “ge moet wel iets voor 
moeders doen.” De column lees 
je verderop in de krant. ▲

Helmond

Voor de liefste
MoederMoeder

Weekkrant 
De Loop Helmond 

wenst alle moeders 
een fi jne 

moederdag!

F | Shutterstock
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BMW 3-serie Touring 320i Executive 2017
Automaat, 53Dkm, Navi, Climate + Cruise 
control, PDC, Sportinterieur, € 379 p/m 27.945

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

Renault Captur 1.2 TCe Dynamique 2014
Automaat,105Dkm, Navi + camera, Airco, 
Trekhaak, PDC, Cruise control, € 199 p/m 13.945

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 Swift 1.6 Sport 2015
Clima, Cruise control, Keyless, 17”LMV, 
136PK, € 199 p/m 13.450

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort 2016
Airco, Clima, Cruise control, Bluetooth,
1st eigenaar € 229 p/m 15.450

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.

.

AUTODROOM HELMOND

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.

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...

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

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

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

Leer kijken naar kunst met de 
museumdocenten van Museum 
Helmond. Drie woensdagmid-
dagen in mei leer je meer over 
materiaal en techniek, compo-
sitie en perspectief en interac-
tief kunstkijken. De opgedane 
kennis kan je goed op weg 
helpen bij het beter leren be-
grijpen van de werken van de 
zestiende-eeuwse meester van 
het landschap Lucas Gassel van 
Helmond. De tentoonstelling 
over zijn werken en leven is ver-
lengd tot en met 30 augustus, 
nu nog gesloten (vanwege de 
Corona maatregelen) en hope-
lijk weer snel toegankelijk voor 
het publiek.

Op 13, 20 en 27 mei organiseert 
Museum Helmond in samen-
werking met Lang Leve Cultuur, 

online workshops voor iedereen 
die geïnteresseerd is in kunst, 
maar behoefte heeft aan wat ex-
tra handvatten om ernaar te kij-
ken en het te begrijpen. De work-
shops worden verzorgd door de 
museumdocenten van Museum 
Helmond, zij hebben elk hun ei-
gen expertise. 

Workshops
Op 13 mei leer je meer over mate-
riaal en techniek: hoe wordt olie-
verf gemaakt, hoe herken je het 
verschil tussen olieverf en acryl-
verf, welk materiaal gebruiken 
kunstenaars als ondergrond? 
Een week later, op 20 mei, leer 
je meer over compositie en per-
spectief. Hoe zetten kunstenaars 
deze middelen in om ons als kij-
ker naar een bepaald gedeelte 
van een afbeelding te leiden? 
Tot slot leer je 27 mei op een 
andere manier kijken, met be-
hulp van korte kijkopdrachten 

en een interactief gesprek over 
een afbeelding.

Zoom
Elke week start de workshop om 
14 uur en duurt ongeveer 40 mi-
nuten. Elke workshop is live en 
interactief, je kunt vragen stellen, 
meepraten en samen ontdekken. 
De online applicatie Zoom wordt 
gebruikt voor de workshops. 
Deze app kun je downloaden 
op computer, laptop, tablet of 
smartphone.

Doe mee
Heb je interesse in deelname aan 
1 of meerdere workshops? Geef je 
dan op via het aanmeldformulier 
op de website van Museum Hel-
mond: www.museumhelmond.
nl/evenementen/kunstproeven-
met-lucas. Na aanmelding ont-
vang je een e-mail met uitleg 
over Zoom en een link naar de 
workshop.

Over Museum Helmond
Kasteel Helmond en Kunsthal 
Helmond vormen samen Mu-
seum Helmond, gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Nu even niet 
omdat het museum (nog) geslo-
ten is vanwege de maatregelen 
rondom het Coronavirus. 

Maar normaal gesproken als je 
met de trein gaat dan stap je uit 
op station Helmond, het is circa 
10-15 minuten lopen naar Kasteel 
Helmond en Kunsthal Helmond. 
Parkeren kan op loopafstand. 

Ga naar museumhelmond.nl 
voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellings-
programma. ▲

Kunstproeven met… Lucas! Kunstproeven met… Lucas! 
Doe mee met 3 online workshops

Helmond

De verbouwing van de oude 
Van Gend & Loos hal gaat on-
danks de coronacrisis gewoon 
door. Het toekomstige onder-
komen van het EDAH-Museum 
en het Draaiorgelmuseum krijgt 
steeds meer vorm. Inmiddels is 
de betonvloer gestort en zijn de 
tussenmuren geplaatst. Ook 
heeft het pand, dat de naam 
Loods20 heeft gekregen, een ei-
gen huisstijl, inclusief logo. 

Als alles volgens planning ver-
loopt, wordt Loods20 in septem-
ber geopend. Hoe die opening 
er precies uit gaat zien, is nog 
niet duidelijk. Veel hangt af van 

de ontwikkelingen met betrek-
king tot de coronacrisis.  Hoe het 
pand eruit komt te zien, staat wel 
al vast. Architect Benny Mun-
sters is verantwoordelijk voor het 
ontwerp. Hij heeft in zijn teke-
ningen rekening gehouden met 
het industriële karakter van het 
pand. De kleur goudoker krijgt 
een belangrijke rol in het nieuwe 
gebouw. De kleur verwijst naar 
het goud van de draaiorgels en 
het oorspronkelijke logo van het 
EDAH-Museum. De komende 
tijd zal de Helmondse interieur-
bouwer Cialona starten met de 
inrichting van het museum. 

Huisstijl 
De afgelopen periode heeft een 
afvaardiging van de gemeente 

en het bestuur van de twee mu-
sea zich gebogen over de huisstijl 
van Loods20. Hiervoor hebben 
zij drie creatieve bureaus uit de 
stad benaderd. Zij kregen de op-
dracht om na te denken over een 
krachtig logo. 

Uiteindelijk sloot het ontwerp 
van het reclamebureau Branding 
Topics het meest aan bij het ka-
rakter van Loods20. In het logo 
zijn twee dozen verwerkt, een 
duidelijke verwijzing naar de vo-
rige huurder, pakketdienst Van 
Gend & Loos. 
Het is de bedoeling dat de stijl 
van het logo straks wordt door-
getrokken in de website, flyers en 
andere communicatie-uitingen 
van het museum. ▲

Helmond

Bouw Loods20 in volle gang

De verbouwing van de oude Van Gend & Loos hal gaat gewoon door F | Koen Chatrou

F | FotoStudio5700.nl
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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  

Ostafin, P.M.   08-06-1993

Da Silva, J.   25-01-1975

Tesfiet Gerezgiher Hailu  06-01-1994

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  

Lin, X.  10-02-1959

Wu, W.  04-03-1958

Msahel, M.   22-07-1990

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:

Nunner Logistics, Gerstdijk 24 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. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

tel. 14 0492.

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

Helmondsingel 221 08-02-2020 aanvraag voor gehele inrichting OLO 4111735

 

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

Vlierdense Bosdijk 11 vergroten woning OLO 4651801

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

Noord Parallelweg 41 24-04-2020 oprichten garage/loods OLO 5119721

1e Indumaweg 7 24-04-2020 verduurzamen bedrijfspand  OLO 5118513

Zoete Kers, L 3062 24-04-2020 oprichten 6 appartementen  OLO 5110639

  en uitwegen  

Schoolstraat 7 28-04-2020 herbouwen opslagruimtes OLO 5125017

Twickeldreef 3 28-04-2020 vergroten woning OLO 5124933

Gerstdijk 19 29-04-2020 automatisch opslagsysteem  OLO 5128471

  (autostore)

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

Twentehof 1 28-04-2020 oprichten garage OLO 5030331

diverse locaties  28-04-2020 plaatsen 5  tijdelijke informatieborden OLO 5048219

Helmond-West 

Coendersberglaan 26 29-04-2020 verbouwing woonhuis OLO 5041803

Smidsteeg 18 29-04-2020 wijzigen kozijnen aanbouw  OLO 5095257

  1ste verdieping 

Palladio 68 t/m 81 even  30-04-2020 oprichten 14 woningen OLO 4787673

en oneven huisnummer 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Aarle-Rixtelseweg 24 28-04-2020 plaatsen van lichtmasten  OLO 4551265

  voor tennisbanen 1 en 2

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“woning Kaldersedijk 2”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 29 april 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 52 dB ten 

gevolge van de Geldropseweg hebben vastgesteld vanwege de omgevingsvergunning “woning 

Kaldersedijk 2”.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 mei 2020 

gedurende zes weken (t/m 17 juni 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

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.

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen het besluit kan met ingang van 8 mei 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.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 mei 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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Hortsedijk 35, 5708 HA Helmond  |  t 088 500 9000
  Doe mee: totalbodybalance.nl/corona

Succesvol afvallen sinds 2003

Nu 2 weken gratisbij een nieuw te starten afslanktraject van minimaal 10 weken. 

Actie geldig tot 1 juni 2020 of zolang de maatregelen van het RIVM gelden.

Al sinds 2003 hét adres voor verantwoord 
en gezond afslanken. Géén crash dieet!

Gegarandeerd succes en blijvend resultaat.

Hortsedijk 35, 5708 HA Helmond  |  t 088 500 9000

Kan op 

locatie en 

online!

Corona-kilo’s?
Bel Dick!

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 24 MEI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer info op www.adventurestore.nl

YOGA MAT MET RIEM
NU MET 15%

W TERRA FI LITE LEATHER
NU MET 15%

TK 2 SHORT COOL LADY
NU MET 15%

16.9916.9916.

84.9984.9984.

16.99

TEVA
VOOR DE LUCHTIGE MOEDER

FALKEFALKE
VOOR DE SPORTIEVE MOEDER

JULIE SCHOUDERTAS
NU MET 15%

KANKEN
NU MET 15%

25.4925.4925.

76.4676.4676.

21

3

5

4

RUCANOR
VOOR DE RELAXTE MOEDER

JACK WOLFSKIN
VOOR DE MODIEUZE MOEDER

FJÄLLRÄVEN DAYPACKFJÄLLRÄVEN DAYPACK
VOOR DE REISLUSTIGE MOEDER

COBBER
VOOR DE COOLSTE MOEDER

6

6 TIPS VOOR TIPS VOOR
MOEDERDAG
EN VOOR DE BESTE MOEDER VAN DE HELE WERELD

En voor elke moeder die een paar On Running dames running schoenen  
of wandelschoenen koopt een paar GRATIS sokken ter waarde van € 21.99

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

AFKOELSJAAL

15% KORTING OP GEHEEL ASSORTIMENT

Heel Helmond Sport hoodies voor 
zorgmedewerkers Elkerliek Ziekenhuis
Club steunt zorgmedewerkers voor hun topsportmentaliteit

Met dit presentje willen Hel-
mond Sport en Heel Helmond 
Support hun grote waardering 
uiten aan de zorgmedewerkers 
van het Elkerliek Ziekenhuis 
voor hun geweldige inzet. 

Een aanmoediging voor echte 
topsport die zij leveren door er 

alles voor te doen om mensen te 
helpen weer gezond te worden. 

Algemeen directeur van Hel-
mond Sport Leon Vlemmings: 
‘De Heel Helmond Sport Hoodie 
staat letterlijk voor ‘Samen ma-
ken we Helmond en de regio 
sportiever en vitaler’. We dra-
gen hiermee ook al voor de co-
ronacrisis uit om de krachten 
te bundelen en het belang van 

werken aan een goede gezond-
heid. In deze coronatijd werkt 
men in het Elkerliek Ziekenhuis 
dag en nacht met elkaar voor de 
gezondheid van anderen, waar-
door zij de boodschap van de 
Heel Helmond Sport Hoodie in 
de kern raken. Wij hopen hier-
mee ook een kleine bijdrage te 
leveren ter ondersteuning aan de 
topsport die de zorgmedewer-
kers op dit moment leveren.’ ▲

Helmond

F | Helmond Sport

Padel is een nieuwe sport die je 
sinds kort bij TPC Espendonk 
kunt spelen. Je zult vast denken 
wat is padel nu weer? Padel is 
een mix van tennis en squash. 
Vier personen spelen het spel 
op een rechthoekig veld van 10 
meter breed en 20 meter lang. 

De baan is omringd door U-
vormige glazen wanden. De 
wanden mogen tijdens het spel 
worden gebruikt als de bal heeft 
gestuiterd in het vak van de te-
genstander. Raakt de bal direct 
het glas dan heeft de tegenstan-
der een punt. Het gebruik van 

de wanden zorgt voor langere 
rally’s en levert meer spelplezier 
op.  Door de wanden is kracht bij 
padel ook minder belangrijk dan 
bij tennis. De speciale padelbal 
wordt altijd onderhands opge-
slagen. De puntentelling is gelijk 
aan de puntentelling van tennis.
Padel is toegankelijk voor alle 
leeftijden en is erg aantrekkelijk 
door zijn sociale karakter. Een 
ideale sport om te spelen met 
vrienden, familie of collega’s. De 
padelspelers bij onze club zijn 
in ieder geval erg enthousiast 
en kunnen niet wachten tot het 
park weer open gaat.
Wil jij padel ook eens uitpro-
beren? Dan ben je van harte 
welkom om geheel gratis mee 

te spelen op een van de vier pa-
delbanen bij TPC Espendonk. 
Hou de website www.tpcespen-
donk.nl in de gaten, want daar-
op wordt vermeld wanneer het 
tennis- en padelpark weer open 
mag na de corona-beperkingen.
Heb je nog vragen? Mail dan pa-
del@TPCespendonk.nl. We zien 
je graag binnenkort bij TPC Es-
pendonk! ▲ 

Padel bij TPC Espendonk
Helmond

F | TPC Espendonk

Help de Dierenambulance 
Helmond met inzamelen

DierenLot is een samenwer-
king met Eeko gestart. Bedrij-
ven kunnen een gratis inza-
melbox voor DierenLot aan-
vragen. Hier kunnen cartridges 
en mobiele telefoons mee wor-
den ingezameld. Deze zijn geld 
waard; voor alle bruikbare 
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! 

Helmond
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In opdracht van Adriaans Vastgoed wordt aan de Noord Koninginnewal 
in Helmond hard gewerkt aan de realisatie van zeven tweekamerapparte-
menten als onderdeel van complex Koninginnestaete. 

Het complex kent twee typen appartementen met oppervlaktes van ca. 
62 m2 en ca. 67m2. Naast een eigen berging beschikken alle appartemen-
ten over en een balkon aan de straatzijde. Het appartement op de begane 
grond heeft daarnaast ook een patioterras aan de achterzijde. 

Met een locatie in het hart van Helmond bevindt Koninginnestaete zich 
binnen loopafstand van de vele gezellige horecagelegenheden, winkels, be-
zienswaardigheden en reist u gemakkelijk en snel met het openbaar vervoer. 
Ook is er met het oog op de toekomst volop aandacht besteed aan energie-
zuinig wonen wat door middel van warmtepompen en zonnepanelen naast 
milieuvriendelijker wonen uiteraard ook zorgt voor een lagere rekening!

Wilt u graag meer weten of bent u geïnteresseerd? 
Bezoek dan onze website voor een uitgebreide brochure met 
plattegronden, impressies en aanvullende informatie of neem persoonlijk 
contact met ons op!

0492-534550  |   WWW.ADRIAANSVASTGOED.NL

KONINGINNESTAETE
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IK BEN ‘N
HELMONDER

Moederdag

Ons vertelt…

Een ode aan mijn moederke. Jam-
mer genoeg is men moederke er 
niet meer, ze zou 101 jaar oud zijn 
als ze nog leefde. Ze werd (maar) 
76 jaar. Toen ik geboren werd 
was mijn moederke al 43 jaar. Ik 
was het lang verwachte meiske 
na 4 jongens. Halleluja: eindelijk 
een meiske. In de hele straat was 
het feest, want bij Scheepens is 
een meisje geboren. Mijn oudste 
bruur en ik schelen maar liefst 20 
jaar en met de jongste bruur scheel 
ik 4 jaar.

Mijn oudste broer zat in het leger 
en bracht de hele compagnie mee 
om mij te bewonderen.
Zo trots was hij op zijn kleine zusje. 
Ons mam was de spil in ons gezin 
en wat deed ze dat toch goed.

Mijn hele leven heb ik me meer als 
welkom gevuuld. Nog steeds heb 
ik een fijn warm gevuul bij mijn 
familie en is de band hecht. Ik kom 
uit een warm nestje zoals ze dat 
zeggen, opgegroeid in een volks-
buurt in Tilburg. Als ik het hier met 
Helmond zou moeten vergelijken, 
zou ik in een Helmond-Noord zijn 
opgegroeid. 

Op een half uurke lopen van het 
centrum woonde ik in de wijk 
Hoefstraat oftewel Oud-Noord, 
waar ik altijd met heel veel ple-
zier heb gewoond. Men moederke 
en ook onze pap verwende men, 
maar ook de jongens kwamen 
niks tekort. We hebben samen en 
heel mooi leven gehad, een fijn 
gezin. Als enige en jongste meisje 

worde verwend, da snappen jullie 
wel. Zo had ik een abonnement 
bij de snoepwinkel als kind (waar-
door men melktandjes er met mijn 
5 al uitvielen van de suiker). Nooit, 
maar dan ook nooit heb ik een 
nadeel gehad van oudere ouders, 
want ik mog werkelijk alles. Mijn 
moeder zij altijd: “dat mog, om-
dat als ik je een vinger gaf, je nooit 
mijn hele hand pakte.”

Ook had ik respect voor mijn ou-
ders, ik heb ze nooit uitgescholden, 
ik zou het niet gedurfd hebben. Ze 
verdiende dat ook niet. Gewoon 
de normen en waarden waar wij 
vruuger mee opgegroeid zijn. Ik 
kan men eigen niet vurstellen dat 
ons moederke ooit kwaad op men 
is geweest. Een pak slaag heb ik 
echt nooit gehad. Het enige nadeel 
van een moeder op leeftijd is dat je 
waarschijnlijk niet samen met je 
moederke oud wordt. 

Ik zou er alles voor geven dat nu 
ons moederke bij men koffie komt 
drinken of ik bij ons moeder een 
bakske thee. Ge mist ze pas echt 
als ge ze niet meer hed. Dus koes-
ter de moederkes die er nog zijn, 
want wij missen ons moederke 
nog steeds na al die jaren.

Op Moederdag rijd ik altijd eerst 
naar Tilburg om een bloemke op 
het graf van men moeder te zetten. 
Dan pas kan menne eigen Moe-
derdag beginnen. En die wordt 
verzorgd door ons Stacey en An-
dré. Het mooiste zijn natuurlijk 
de kaartjes en de zelf gemaakte 

cadeautjes, ons Stacey is een kei 
in leuke dingen verzinnen. Ik vind 
wel dat ge altijd iets vur oe moe-
derke moet doen. Zeggen dat het 
allemaal commercie is, dat is wel 
heel gemakkelijk om er onderuit 
te komen. Al is het maar een leuke 
kaart met iets liefs erin geschreven, 
echt alles is goed. Het hoeft niet 
veul geld te kosten, een moeder is 
overal blij mee. Zelfs mee een brief-
ke dat je de hele week afwast of de 
heg snoeit is ze blij. Als je maar aan 
haar denkt.

Ik denk met een big smile terug 
aan mijn lieve moeder. Men foto 
van deze week is het mooiste en 
dierbaarste wat er in ons huis staat 
wat men betreft. Een fotolijst van 
moeder en dochter. Ik kijk er elke 
dag naar. 

Ik ga genieten van mijn Moeder-
dag, want ik vind dat een speciale 
dag. Ik wens alle moeders een fijne 
Moederdag ondanks dat er ook 
veel zullen zijn die vanwege de 
corona hun moederke niet kunnen 
zien. Ik leef met jullie mee en denk 
aan jullie. Probeer er toch een spe-
ciale dag van te maken.

Tot volgende week, 
houd goed afstand.
Ben lief voor elkaar
En blijf gezond,

Inzameling
oud papier 
Kluppels 

Carnavalsvereniging De 
Kluppels start vanaf 9 mei 
voorzichtig het inzamelen 
van oud papier, kleding en 
schoeisel weer op.  

Om iedere vorm van con-
tact te vermijden, kunnen 
wij helaas geen houtsnip-
pers bijschrijven. 

Uw en onze gezondheid 
kunnen we niet op het spel 
zetten, daarom verzoeken 
wij u beleeft om alle regels 
en adviezen ter plekke strikt 
op te volgen. Pas goed op u 
zelf en blijf gezond. ▲

Mierlo-Hout

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

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

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613
WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

5 munten
Nu tijdelijk

gratis
bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.

GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:
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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 6 mei t/m dinsdag 19 mei 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

125 Piggypunten

Rundvlees of goulash
Kroketten
24 stuks - Swinkels Food

Normaal 12,99 Normaal 12,99Normaal 12,

9,49

Diverse soorten

Schnitzel of 
cordon bleu
2 of 4 stuks - Fleisch-Krone

Normaal vanaf 4,79

Steppegras
1,5 kilogram - Lamb Weston

Normaal 3,99

2,99

7,49

Regenboogforel
4 stuks - Urker vis

Normaal 9,99

3,99

kip, salami, spek
of pulled pork

Gevulde Broodjes
2 stuks - Bakery Stars

Normaal 3,99

Roomijsbekers
12 stuks - IJsboerke

Normaal 4,69 

5,99

2 schalen
à 2 stuks

voor

3,49

 - Milhezerweg 19 - T 0493-320051

vanille of aardbei

Roomijs rol
1 liter - van Gils 

Normaal 2,39

Van Rijsingen

Ingrediënten (4 personen): 
• 1 kilo mosselen
• Een bosje peterselie
• Een klein, gedroogd chilipepertje (optioneel)
• olijfolie
• 1 middelgrote wortel
• 1 ui
• 1 selderijstengel
• Een handjevol kerstomaten
• twee blikken of potten borlotti- of 
 cannellinibonen
• 220 gram pasta corta (pasta van 
 een klein formaat, zoals ditalini).

Bereidingswijze: 
Spoel en schrob de mosselen schoon en verwijder 
de baard. Verhit in een grote pan (met een bijbe-
horend deksel) een aantal eetlepels olijfolie, de 
licht gekneusde peterselietakjes (zonder de blaad-
jes), het licht geplette teentje knoflook en eventu-
eel het pepertje. Fruit dit circa 2 minuten en voeg 
dan de mosselen toe. Dek de pan af met het deksel 
en schud de pan regelmatig totdat alle mosselen 
net geopend zijn. 

Draai dan het vuur uit en giet de mosselen af door 
een fijne zeef met een kom eronder, om het kook-
vocht op te vangen. Verwijder de mosselen uit de 
schelpen en laat er eventueel nog wat in de schelp 
als decoratief element op je bord. 

Hak vervolgens de wortel, ui en selderij fijn. Ver-
hit een bodempje olijfolie in een pan en fruit de 
groenten op een matig vuurtje tot ze zacht en 
wat in formaat afgenomen zijn. Snijd de tomaten 
in stukjes en voeg ze toe aan de pan. Bak op een 
hoog vuurtje tot de tomaten zacht zijn en hun 
vocht hebben losgelaten. Laat de bonen uitlek-
ken en voeg ze aan de pan toe. Roer dit kort door 
en plet met de achterkant van een lepel een deel 
van de bonen in de pan. Giet het kookvocht van de 
mosselen in een maatbeker en voeg warm warm 
water toe totdat je in totaal 800ml vocht hebt. Giet 
dit in de pan en voeg goed wat peper en zout toe.  

Breng het geheel zachtjes aan de kook en voeg 
dan de pasta toe. Roer dit regelmatig door zodat de 
pasta niet aanbakt en gelijkmatig kookt. Ongeveer 
drie minuten voor de al dente kooktijd die op de 
verpakking van de pasta staat aangegeven, voeg 
je de mosselen toe om ze op te warmen en verder 
te garen. Op dit moment zal een groot deel van het 
kookvocht al door de pasta zijn opgenomen en de 
truc is om het overige deel tot het juiste punt te 
laten verdampen tijdens het koken van de pasta. 
Het eindresultaat moet een romig geheel vormen. 
Draai het vuur uit zodra de pasta nét niet al dente 
is, de pasta zal namelijk nog een beetje verder ga-
ren in de hete pan. Hak de peterselieblaadjes fijn 
en roer ze door je pasta voor het opdienen.

pasta e fagioli 
con le cozze

“When the stars make you drool just like pasta fazool, that’s amore”
 is een verwijzing naar het gerecht pasta e fagioli, letterlijk ‘pasta en bonen’. Dit gerecht 

komt uit de regio Campania, waar men al eeuwenlang met een beperkt aantal goedkope 
ingrediënten wonderbaarlijk lekkere recepten op tafel tovert. De toevoeging van mosselen, 

die hier in de baai van Napels in overvloed te vinden zijn, is een klassieke variant en 
maakt dit gerecht onweerstaanbaar lekker.

www.tasteguidenaples.com

Buon 
appetito!
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder Harrie van Dijk: 
Zorgen met en 
voor elkaar

B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN 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 
 

 

Inmiddels zijn we al weer een 
aantal weken onderweg in deze 
coronacrisis. Wie had kunnen 
denken dat een virus onze sa-
menleving zo zou ontregelen in 
een hele korte tijd? Onze brui-
sende stad kwam tot stilstand en 
het motto werd ‘blijf thuis’. 

Ook ik heb deze onwerkelijke si-
tuatie zien ontstaan, maar ik zag 
ook  dat onze stad veerkracht 
heeft en dat er heel veel creativi-

teit ontstond. Hartverwarmend 
waren de acties om onze zorg-
verleners een hart onder de riem 
te steken. De zorghelden die ie-
dere dag weer keihard werkten 
in het Elkerliek, maar ook al die 
zorgprofessionals die zich in-
zetten voor de bewoners in de 
verzorgingshuizen, de gehandi-
captenzorg en al die zorgprofes-
sionals die kwetsbare inwoners 
thuis ondersteunen. 
Ik vond het prachtig om te zien 

dat we in een hele korte tijd voor 
de dak- en thuislozen een op-
vang bij de Braak hadden gere-
geld om ook hen een veilig dak 
boven hun hoofd te bieden. Het 
doet me goed dat er ook vanuit 
de omliggende wijk oprechte 
aandacht is. 
Natuurlijk zijn er dilemma’s waar-
bij we als gemeentebestuur voor 
lastige keuzes staan. Het raakt mij 
persoonlijk ook als ik hoor dat fa-
milie niet op bezoek kan bij hun 
dierbare in het verzorgingstehuis, 
dat het wekelijkse kopje koffie in 
het wijkhuis nu niet meer kan en 
dat eenzaamheid nóg meer op de 
loer ligt. Gelukkig zie ik, ook nu 
tijdens corona, dat er initiatieven 
ontstaan om in verbinding te blij-
ven. Ik ben trots op al deze initi-
atieven zoals de (online) bewee-
guurtjes; de buitenconcerten bij 
de verzorgingstehuizen; de inzet 

van de KBO en de LEV-groep om 
ouderen en kwetsbare inwoners 
te bereiken. Geweldig om te zien 
hoe vele vrijwilligers zich hier-
voor inzetten!

In verbinding blijven is nu juist 
zo ontzettend belangrijk, al gaat 
dat nu op een andere manier dan 
we gewend zijn. Het is zoeken 
hoe we in de nieuwe 1.5 meter 
samenleving hier invulling aan 
gaan geven. Hoe zorgen wij er 
met elkaar voor dat we die nabij-
heid vasthouden, nu een arm om 
iemand heen slaan of een knuf-
fel niet mogelijk is? Dat is een 
dilemma wat mij bezig houdt 

omdat onze samenleving hier 
wel behoefte aan heeft. 
Voorzichtig kunnen we vooruit 
kijken en nadenken over de tijd 
na corona. Met elkaar zullen we 
kleine stapjes moeten zetten om 
vorm te geven aan de nieuwe 
werkelijkheid. Ik geloof dat wij 
dat in Helmond samen kunnen. 
We zijn niet voor niets Helmond, 
stad in beweging! 

Harrie van Dijk
Wethouder Zorg & Welzijn, 
Ouderen, Wijken, Sport

‘Kei lief’: Een gratis lunchpakket voor 
meer dan 600 Helmondse senioren!

Het begon allemaal een aantal 
weken geleden. De onderne-
mers van Hé Heistraat bespra-
ken  samen met Mhamed Yahia 
van de LEVgroep de gevolgen 
van de coronacrisis. Niet alleen 
de gevolgen voor hen, maar ook 
voor de kwetsbare groep oude-
ren in Helmond. Een groot aan-
tal van hen woont zelfstandig in 
de wijken en som ook alleen. Ze 
krijgen minder hulp en moeten 
nu meer zelf doen. Dat maakt 
het extra zwaar!

Al snel ontstond het plan voor 
Lunchpakket Extra. Een gra-
tis lunchpakket voor inwoners, 
samengesteld door de lokale 
ondernemers en aangevuld 
met een eventueel vrijwillig bel-
maatje van LEVgroep. Ondertus-
sen sloten ook de ondernemers 
van Wijkmanagement Helmond 
en Winkelcentrum De Bus zich 
aan en werd de actie opgezet. 
In de lokale bladen en op soci-
ale media werd een oproep ge-
plaatst. Iedereen die een oudere 
kent die wel wat extra aandacht 
verdient, kon deze aanmelden bij 

LEVgroep. En het liep storm met 
aanmeldingen! Ondertussen 
staan meer dan 600 Helmondse 
senioren op de lijst voor een gra-
tis lunchpakket. Het mooie is 
ook dat meer dan 50 vrijwilligers, 
waaronder een groep jongeren, 
de ondernemers helpen. Zij pak-
ken de lunchpakketten in en 
bezorgen ze aan huis. Inwoners 
krijgen zo niet alleen een lekke-
re lunch, maar ook een gezellig 
praatje bij de voordeur. 

En wanneer ze zich wat eenzaam 
voelen en behoefte hebben aan 
een belmaatje, kunnen ze dit 
direct kenbaar maken aan LEV-
groep. Afgelopen vrijdag zijn er 
door vrijwilligers, waaronder de 
Helmondse wethouders, al 300 
pakketten bezorgd. Inwoners re-
ageerden blij verrast. ‘Daar wist 
ik niets van, wat een verrassing’ 
en ‘kei lief’. Sommigen gaven de 
vrijwilligers zelfs een handkusje 
op afstand. 

Uit de gesprekken met een aan-
tal ouderen bleek dat er dringend 
hulp nodig was en een aantal gaf 
aan graag in contact te komen 
met een Belmaatje. Met deze 
mensen gaat LEVgroep de ko-

mende dagen aan de slag. Vrij-
dag 8 mei krijgen de volgende 
300 mensen een lunchpakket 
aangeboden. Corona, we doen 
het samen! ▲

Helmond

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Regionale Samenwerking Gaby van den Waardenburg, bezorgde 
ook mee de 300 pakketten bij de 
dankbare ouderen. F | LEV groep

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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Samen.
We maken er samen  
een fijne moederdag van.

SUPPORT YOUR LOCALS!
Onze winkeliers en horecaondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. 
De aanblik van lege terrassen en gesloten cafés en restaurants in het centrum doet 
pijn. Maar ook de winkeliers in het centrum en in de wijkwinkelcentra hebben het 
moeilijk. Omzetten lopen hard terug en de toekomst is voor velen onzeker. 
Binnenkort is het moederdag. Voor veel mensen hét moment om een cadeautje voor 
moeder of oma te kopen. Gaat u een cadeautje kopen? Denkt u dan aan onze lokale 
ondernemers! Aan dat leuke winkeltje op de hoek of dat gezellige restaurantje in het 
centrum. Of het nu bloemen zijn, een boek, een lekker geurtje of een dinerbon, u helpt 
onze ondernemers enorm door dat juist nu bij hen te kopen. Fysiek in de winkel of 
digitaal via de webshop. Op www.helmond.marvelous.nl vindt u een groot aantal 
lokale ondernemers waar u een leuk moederdagpresentje kunt bestellen. 
Support your locals!

Erik de Vries 
(wethouder centrumontwikkeling 
en horeca) 

Serge van de Brug
(wethouder economische zaken)

● 
● 
● 

● 

● 

namens alle Helmondse ondernemers 
ALVAST BEDANKT!

€50,-

WINKELCENTRUM

Brandevoort
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Samen.
We maken er samen  
een fijne moederdag van.

Support your locals!

Erik de Vries Serge van de Brug

W.C. MIERLO-HOUT W.C.STRAAKVEN W.C.BRANDEVOORT W.C. VONDELLAAN W.C. STIPHOUT

W.C. DE BUS W.C. COMBICENTRUM DIERDONK RIJPELBERG SUYTKADE

BINNENSTAD ELZASPASSAGE ENGELSEWEG CENTRUM

Je bent van harte welkom bij onze winkels voor 
al je Moederdagaankopen.

Alle winkels houden zich aan de richtlijnen van 
het RIVM. We vragen je om deze regels te 
respecteren voor jouw veiligheid en die van 
onze medewerkers.

Zo houden we het leuk:
● Houdt 1,5 meter afstand
● Kom zoveel mogelijk alleen
● Volg de aanwijzingen op van ons 

personeel
● Blijf thuis als je verkouden bent of 

griepklachten hebt
● Betaal met pin of contactloos

namens alle Helmondse ondernemers 
ALVAST BEDANKT!

LOS DE KRUISWOORDPUZZEL 
OP EN WIN EEN 
HELMONDGIFT 

WAARDEBON T.W.V.

€50,-
KIJK SNEL OP PAGINA 12

WINKELCENTRUM

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

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

betonsokkels

betonpoeren
verstelbare 

ankers

Verankering en sokkels 

t.b.v. overkapping, 

schutting of pergola 

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van uw kalknagels? 
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 behandeling van schimmelnagels.

LASERBEHANDELING 
KALKNAGELS IN HELMOND

Dr. R. Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

MOEDERDAG 
GEOPEND 

ELKE KLANT EEN GRATIS PLANT! 
WIJ HANTEREN 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)

Afrikaantjes, begonias en 
vlijtige liesjes 24 stuks voor

WIJ HANTEREN DE REGELS VAN HET RIVM

€ 0.95

€ 5.00

1

12 13 14

10 11

2

16

32

15

19

25

29

33

42

45

49

60 61

50 51 52

46 47 48

43 44

34

39 40

53

57

62

58 59

54 55 56

41

35 36 37 38

30 31

26 27 28

20 21 22 23 24

17 18

3 4 5 6 7 8 9

OPLOSSING

HORIZONTAAL
1.  buitenkant
10. jongen
11 .  zeden
12.  hersenschim
16. doopakte
17.  land
19.  streek
21.  bi jbelf iguur
23. kade
25. vogel
27.  onbepaald voornaamwoord
28. oeuvre
29. dierenwereld
31.  wi jn
32. streng
33. moeder
35. emeritus (afk.)
36. pal ladium
37. r ivier in frankri jk
39. groots
42. plaatsnaam
43. schoen
45. r ivier in Frankri jk
46. bi jbelf iguur
48. tweezang
49. eind
50. schuin
52. s lap
53. insect
55. r iv ier in Duitsland
57. str ipreeks
60. Afr ikaans land
61.  blamage
62. l ichting

VERTICAAL
1.  uitroep
2. verf i jnd
3. vader (Frans)
4.  plaatsnaam (Overi jssel)
5.  meer
6.  uitgebreid
7.  rei
8.  huweli jk
9.  azi jn
13.  bi jbelf iguur
14.  paar
15.  geur
18.  onbepaald voornaamwoord
20. uitroep
22. beperken
24. boom
26. mast
28. zegen
30. last
31 .  Aziatisch land
34. hees,  geen stem hebbend
38. r ivier
40. geleerdheid
41.  pr i jzen
42. vis
44. zoogdier
46. moot
47. rotzooi (Engels)
50. overhoop
51.  opvoeder
54. soort
56. Ital iaanse schi lder
57.  plaaggeest
58. vocht
59. wig

De letters van de gearceerde vakken vormen samen een woord, 
stuur dit  woord samen met je naam, adres,  leefti jd in via de e-mail 

naar actie@deloop.eu
Doe dit  voor woensdag 13 mei en je maakt kans op een van de 

twee Helmondgift waardebonnen t.w.v.  € 50,00
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De afgelopen weken heeft het 
Coronavirus veel zaken nood-
gedwongen stilgelegd. Denk bij-
voorbeeld aan de horeca, sport-
wedstrijden en cultuur. Ook in 
de Helmondse politiek lag de 
besluitvorming voor een groot 
deel stil. We hebben inmiddels 
in april de eerste digitale raads-
vergadering gehad en hebben op 
12 mei de eerste commissiever-
gadering die live gestreamd zal 
worden. Op 19 mei bespreekt de 
gemeenteraad de gevolgen van 
de Coronacrisis voor Helmond, 
maar het is nu al duidelijk dat de 
economische gevolgen voor Hel-
mond groot zijn.
Ondanks deze crisis werd afgelo-
pen donderdag bekend gemaakt 
dat er een nieuwe coalitie in Bra-
bant is gevormd. Voor het eerst 
in de geschiedenis zal ook Forum 
voor Democratie in het provin-
ciebestuur plaatsnemen. De co-
alitie bestaat verder uit de VVD, 
het CDA en Lokaal Brabant. Van-
wege de grote verdeeldheid bin-
nen de CDA-achterban over de 
samenwerking met Forum voor 
Democratie heeft de partij een 
enquête onder de leden gehou-
den. Daaruit bleek dat maar een 
krappe meerderheid (56%) voor 
de coalitie was. Het is de vraag of 
zo’n wankele basis met ook maar 
1 zetel meerderheid in Provinciale 
Staten een gezonde basis voor 
deze onzekere toekomst is. Daar-
naast zitten we nu midden in een 
gigantische crisis, waarbij het 
belangrijk is dat er ervaren en in-

gewerkte bestuurders zitten. De 
provincie speelt bijvoorbeeld een 
grote rol als het gaat om het na-
tuur- en landbouwbeleid, waar 
de komende jaren belangrijke 
beslissingen genomen worden, 
ook voor Helmond. 
Zo hebben we nog steeds te 
maken met een stikstofcrisis 
en is door de grote brand op de 
Deurnese Peel nogmaals bena-
drukt hoe kwetsbaar de natuur 
is. Verder blijkt uit onderzoek 
dat het Coronavirus een stuk 
harder toeslaat in gebieden met 
veel intensieve veehouderijen, 
zoals Oost-Brabant en Noord-
Limburg. Het aantal coronado-
den is in sommige gemeenten 
zelfs meer dan tien keer zo groot 
als in veel andere provincies. Er 
zijn aanwijzingen dat luchtkwa-
liteit een rol speelt. Het RIVM en 
universiteiten gaan verder on-
derzoek doen naar de mogelijke 
invloed van de intensieve vee-
houderij en luchtvervuiling op 
de impact die corona heeft op de 
gezondheid van mensen. De We-
reldbank en de Vrije Universiteit 
van Amsterdam stellen in een 
net uitgebracht rapport dat er in 
elk geval een statistisch verband 
is tussen Covid-19 en de concen-
tratie van fijnstof. De conclusie: 
wanneer de concentratie fijnstof 
met 20 procent stijgt, verdubbelt 
het aantal coronaslachtoffers in 
een gemeente bijna. Hier moeten 
de gemeente Helmond en andere 
overheden rekening mee houden 
en onze inwoners nog beter be-

schermen tegen luchtvervuiling. 
De bescherming van de volksge-
zondheid moet prioriteit krijgen; 
een mooie eerste opdracht voor 
het nieuwe provinciebestuur.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

VAN DEN BOGAARD:
bewogen weken

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

bewogen weken

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Helmond kleurt rood-wit-
blauw op Bevrijdingsdag

Ouderen kregen een verrassing 
aan hun deurklink 

Woensdag 5 mei, op Bevrij-
dingsdag, kleurden de straten 
in Helmond heel even rood-wit-
blauw. Op veel plaatsen zag je 
ballonnen aan deurklinken of 
balkons hangen. Dit bleek een 
initiatief te zijn van de lokale 
woningcorporatie woCom, die 
daarmee haar oudere huurders 
in Helmond wilde verrassen.

De coronacrisis vraagt veel van 
iedereen. Ook voor woCom zijn 
er veel uitdagingen om de dienst-
verlening en het contact met 
huurders zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Ze zien daarbij veel 
mooie en creatieve initiatieven 
ontstaan. “Persoonlijk contact 
vinden wij heel belangrijk,” geeft 
buurtbeheerder Paulus Aarts 
aan. Hij kent vele Helmondse 
senioren en initieerde voor hen 
deze ballonnendag. “Want juist 
dat contact is tijdens de coro-
napandemie voor ons een stuk 
moeilijker geworden. Een be-
zoekje aan oudere huurders, die 
nu extra kwetsbaar en een stuk 
eenzamer zijn, zit er even niet in. 
WoCom is wel telefonisch be-
reikbaar, maar minder zichtbaar 
in de wijk. Via de ballonnen wil-
den we laten weten dat we aan 
ze denken. Dat we er even goed 
voor ze zijn. Juist nu.” 

Honderden ballonnen
Op Bevrijdingsdag ging Paulus 
daarom met 7 collega’s op pad. 
Met de herkenbare woCom-
busjes én honderden ballonnen. 
In verschillende wijken van Hel-
mond brachten zij, vanwege 75 
jaar bevrijding, vele 75-plussers 
een bezoek. Elke bewoner kreeg 
een ballon aan de deurklink 
gehangen. 

Als verrassing. “Ja, en wij waren 
net zo verrast toen bewoners de 
ballonnen aan hun balkons vast-
knoopten,” vertelt Reggie van 
der Ven, één van de andere bal-
lonnenbezorgers. “Dat zorgt dan 
toch voor de verbinding die ook 
wij bij woCom zo missen. Dat 
laat zien dat we hier samen door-
komen in Helmond. En door de 
ballonnen bewust bij een kleine 
lokale ondernemer te kopen, hel-
pen we ook die een beetje deze 
moeilijke periode door.”

Hulp nodig?
WoCom wil tenslotte huurders, 
die geraakt worden door de co-
ronacrisis, oproepen zich vooral 
te melden: “Misschien kunt u 
door de gevolgen uw huur niet of 
niet helemaal betalen. Of maakt 
u zich zorgen om uw buren om-
dat ze op leeftijd zijn. Misschien 
zit u verlegen om een praatje. 
Neem dan gerust contact met 
ons op.” ▲

Helmond

Op veel plaatsen hingen ballonnen aan deurklinken of balkons 
F | WoCom

Concertserie Robustelly orgel gaat dit jaar niet door

Het zal ongetwijfeld niemand 
zijn ontgaan dat ook het hele 
muzikale leven in Nederland 
en in andere Europese landen 
stil ligt vanwege het corona 
virus. Vanwege het Corona 
virus zijn er vanuit overheids-
wege de nodige maatregelen 
genomen die het onmogelijk 
maken om concerten te orga-
niseren en/of te bezoeken.

Het bestuur van Robustelly 
Society heeft dan ook voor dit 
jaar besloten om de concert-
serie 2020 in zijn geheel geen 
doorgang te laten vinden. Op 
dit moment wordt wel onder-
zocht of er een aantal opnames 
gemaakt kan worden van het 
befaamde orgel zodat deze via 
YouTube online kunnen wor-
den gezet. Voor alle informa-
tie daarover nodigen wij u uit 
om de website te raadplegen: 
www.robustelly-society-hel-

mond.com . Eveneens hopen 
we, als de regering dit metter-
tijd mogelijk maakt, in elk geval 
de marktbespelingen weer te 
kunnen voortzetten. We zullen 
ook hierover via de website be-
richt geven.

Houdt u onze website ook in 
de gaten voor de nieuw uit te 
brengen CD, gemaakt door 
stadsorganist Jan van de Laar 
op het recent gerestaureerde 
Robustelly orgel. ▲

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Hoi alle mensen van Helmond,

Wij zijn nog steeds allemaal thuis van school en wonen vlak bij elkaar in de Oranjebuurt in Helmond. We hebben 
de afgelopen weken de Goed Nieuws Krant gemaakt omdat wij het superleuk vinden om stukjes te schrijven voor 

jullie. Dit is de laatste Goed Nieuws Krant, want volgende week mogen wij weer naar school. Dat vinden we heel erg 
fijn. We hopen dat Corona weg gaat en dat we snel weer allemaal leuke dingen kunnen doen en onze opa’s en oma’s 

gewoon zien. We hopen dat jullie weer een beetje blij worden van deze Goed Nieuws Krant, net als wij. DOEI!

Goed nieuws krant

Een elfje is een gedicht van 11 woorden.
Je moet eerst 1 woord, dan 2, dan 3, dan 4 en 
dan weer 1 woord schrijven.
Dan heb je samen 11 woorden.
Dit is mijn elfje:

Tijger
Een roofdier
Met scherpe tanden
Eet hij zijn prooi
Lekker 

Groetjes van Teun

Elfje

Als je zo lang thuis bent als wij nu, verveel 
je je soms wel. Je kunt dan ook in huis 
dingen bedenken om te doen. Van school 
moesten wij gezichten gaan zoeken.

Dat is heel leuk. Je loopt dan door het 
huis en kijkt of je ergens een gezicht in 
ziet. Bijvoorbeeld een doos of iets anders. 
Ik heb een paar dingen gevonden.

Gezichten 
in huis

(Door: Teun, 7 jaar)

Venus lijkt op de aarde.
Maar je kan niet leven op 
Venus jammer genoeg. Weet 
je waarom je niet kan leven 
op Venus?  Omdat er gif in 
de lucht zit, dus je kan er niet 
leven. En het is warm daar, 
wel 471 graden.  Dus misschien 
kan je daarom ook niet leven 
op Venus.
En er zijn wel tienduizend 
vulkanen op Venus.

Korte Quiz en 
waar of niet waar:
- Er zijn wel tienduizend
  vulkanen op venus
- Zit er in de lucht gif?
- Hoe warm is het op venus?

Kun je 
leven op 

venus?

Mode en de natuur
Ik ben Jip van Oorschot en ik vind het erg leuk om te zien wat andere mensen aan hebben. Vooral 
bekende mensen van Youtube. De nieuwe mode trends voor 2020 zijn bijvoorbeeld kleine bloemetjes 
en dierenprints op je kleren en felle kleuren. Nu er corona is wandel en fiets ik veel meer. Toen ik in de 
bossen bij de warande was, zag ik heel veel modekleuren en dierenprints. Je ziet dan echt hoe mooi de 
natuur is. Ik heb er een aantal foto’s van gemaakt.

Mijn tip: iedereen zou een frisse neus moeten halen, stukje wandelen door het bos, steppen naar de 
diertjes of fietsen met je vrienden of familie. Dan zie je hoe mooi de natuur is en waar de kledingmakers 
de kleuren en de prints en ideeën vandaan halen. Het is ook heel leuk om anderen mensen te zien en 
wat ze aan hebben. Tot in de buurt!
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(Door: Joep, 8 jaar)

Hallo allemaal, de vorige keer ging mijn stukje over het 
tandwiel. Nu wil ik graag schrijven over de helikopter. De 
helikopter heeft Leonardo da Vinci ook uitgevonden. 
 
De helikopter is een heel belangrijke uitvinding. Het leger 
gebruikt helikopters, de politie, de brandweer en het 
ziekenhuis.  Dus je begrijpt dat dat heel handig is. En wat ook 
wel leuk is: in een helikopter zitten ook veel tandwielen. 
 
Einde 
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Einde 

De helikopter van 
Leonardo da Vinci 

dingen bedenken om te doen. Van school 
moesten wij gezichten gaan zoeken.

Dat is heel leuk. Je loopt dan door het 

moesten wij gezichten gaan zoeken.
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Goed nieuws krant

Elfje
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huis en kijkt of je ergens een gezicht in 
ziet. Bijvoorbeeld een doos of iets anders. 
Ik heb een paar dingen gevonden.

Gezichten 
in huis

(Door: Teun, 7 jaar)

Venus lijkt op de aarde.
Maar je kan niet leven op 
Venus jammer genoeg. Weet 
je waarom je niet kan leven 
op Venus?  Omdat er gif in 
de lucht zit, dus je kan er niet 
leven. En het is warm daar, 
wel 471 graden.  Dus misschien 
kan je daarom ook niet leven 
op Venus.
En er zijn wel tienduizend 
vulkanen op Venus.

Korte Quiz en 
waar of niet waar:
- Er zijn wel tienduizend
  vulkanen op venus
- Zit er in de lucht gif?
- Hoe warm is het op venus?

Kun je 
leven op 

venus?

Mode en de natuur
Ik ben Jip van Oorschot en ik vind het erg leuk om te zien wat andere mensen aan hebben. Vooral 
bekende mensen van Youtube. De nieuwe mode trends voor 2020 zijn bijvoorbeeld kleine bloemetjes 
en dierenprints op je kleren en felle kleuren. Nu er corona is wandel en fiets ik veel meer. Toen ik in de 
bossen bij de warande was, zag ik heel veel modekleuren en dierenprints. Je ziet dan echt hoe mooi de 
natuur is. Ik heb er een aantal foto’s van gemaakt.

Mijn tip: iedereen zou een frisse neus moeten halen, stukje wandelen door het bos, steppen naar de 
diertjes of fietsen met je vrienden of familie. Dan zie je hoe mooi de natuur is en waar de kledingmakers 
de kleuren en de prints en ideeën vandaan halen. Het is ook heel leuk om anderen mensen te zien en 
wat ze aan hebben. Tot in de buurt!
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(Door: Joep, 8 jaar)

Hallo allemaal, de vorige keer ging mijn stukje over het 
tandwiel. Nu wil ik graag schrijven over de helikopter. De 
helikopter heeft Leonardo da Vinci ook uitgevonden. 
 
De helikopter is een heel belangrijke uitvinding. Het leger 
gebruikt helikopters, de politie, de brandweer en het 
ziekenhuis.  Dus je begrijpt dat dat heel handig is. En wat ook 
wel leuk is: in een helikopter zitten ook veel tandwielen. 
 
Einde 

De helikopter van 
Leonardo da Vinci 

Het Jaar nul: Leidia wint en ver-
liest. Leidia verzorgt haar kroost 
liefdevol in de Kranenbroekse 
plaggenhut. Het vlees is op en 
haar mannen zijn enkele da-
gen weg voor handel en jacht. 
Ze pakt haar boog van de muur 
en zwaait haar pijlenkoker over 
haar schouder. Buiten waait 
een bijtende kou, maar de pels-
mantel houdt haar warm. 

Al snel is ze in het uitgestrekte 
bos aan de voet van hun neder-
zetting. Ze loert en spiedt naar 
houtduiven. Dan gebeurt het! 
Onder een luid gekraak baant 
een loei van een everzwijn zich 
een weg door het kreupelhout. 
Hij komt recht op haar af. Ze legt 
aan en treft het beest recht in de 
flank, maar het monster houdt 
vaart. Zijn scherpe hoektanden 
doorboren haar schouder. Het 
wordt zwart voor haar ogen.
Het is donker als ze wakker wordt 
van de bijtende pijn. Met moeite 
worstelt ze zich los vanonder een 
besneeuwde, stinkende last. Niet 
een houtduif maar een beer van 
een zwijn is haar trofee!

Met moeite strompelt ze terug 
naar de hut. De kinderen huilen 
erbarmelijk. Haar schouder is 
zwaar gehavend. Ze zoekt hulp 
bij  haar Eburonen-buren…
Enkele weken later: Harald 
streelt zijn Leidia en probeert 
haar koortsen te verminderen 
onder het aanroepen van de go-
den. Alle  acht aanwezige Kra-
nenbroekse  stamgenoten stoten 
hulpkreten uit naar Wodan. Het 
mag niet baten. Ook het ever-

zwijn heeft zijn trofee.
Een forse eikenhouten brandsta-
pel wordt aangelegd. Ongeveer 
honderd stamgenoten uit de 
verre omgeving  zijn aanwezig 
als  het vuur Leidia’s jonge li-
chaam verzwelgt. Haar asresten 
worden daags daarna bij elkaar 
geschraapt en in een mooie urn 
gelegd. Deze wordt tijdens de 
tweede ceremonie in de Kranen-
broekse grafheuvel bijgezet. Ha-
rald wiegt zijn twee moederloze 
kinderen.

1000 Jaar later: 
De Vikingen komen!
Kranenbroek kent nog steeds 
zijn hoge zandrug en de moe-
rasbossen in haar laagten. De 
Eburonen zijn door Ceasar uit-
geroeid. Nieuwe stammen heb-
ben zich in schamele boerderij-
tjes op de rug gevestigd. Isidoor 
maakt zich zorgen. “Je  moet de 
kinderen maar meenemen naar 
de Motte-burcht” zegt hij tegen 
zijn vrouw Regina. “Ik hoorde 
van een vluchtende marskramer 
dat plunderende Noormannen 
onze kant opkomen”. Zijn kloeke 
Regina monstert hem en is vast-
besloten: “Dat niet! Laten we 
bidden tot onze Lieve Heer, dat 
hij ons moet beschermen tegen 
die barbaren!“.  Isidoor berust.
Enkele weken later is Kranen-
broek platgebrand. Leidia en 
Harald hebben gezelschap ge-
kregen.

Weer 500 jaar later: 
Willem even thuis op 
Berenbroek
Govert van Enckenvoirt en zijn 
vrouw Johanna staan in het 
deurgebond van Hoeve Beren-
broek, op een steenworp van 

het voormalige gehucht Kranen-
broek. Hun zoon Willem en zijn 
vriend Adriaan Boeyens komen 
op vakantie vanuit Leuven.
Adriaan en Willem wandelen 
in vakantiestemming samen in 
het Helmonderhout. Druk heb-
ben ze het over de toekomst 
en schertsend zegt Willem: “Jij 
wordt nog wel eens paus!” Ge-
vat antwoordt Adriaan: “En dan 
maak ik jou kardinaal”. “ Als dat 
waar is” , en van Enckenvoirt 
trekt zijn muts af en gooit die in 
het bos,    “dan laat ik hier een 
huis bouwen voor behoeftige 
oude mannen”. Jaren later staat 
er op die plek het Apostelhuis en 
is Adriaan de eerste nederlandse 
Paus(1522).  Willem wordt Kar-
dinaal en in Mierlo-Hout wordt 
een straat naar hem vernoemd.

Servituutstier, 
stiefkind zonder romantiek.
Leonard boert rond 1800 op 
Kranenbroek. Hij heeft een ge-
mengd bedrijfje met o.a. 4 koei-
en. De manier van boeren is nog 
primitief: geen kunstmest, geen 
bestrijdingsmiddelen, geen K.I. 
Kortom: boeren op overlevering 
en gevoel, zonder landbouw-
voorlichting. Wel een potstal 
die in de loop van de winter vol-
ler raakt met kostbare mest. De 
koeien leveren melk en vlees. 
Merendeels voor eigen gerief. 
Vanwege het magere voer en 
slechte erfelijke aanleg is het da-
gelijkse melkplasje heel klein.
Nard roept zijn zoon Hermanus: 
“Berta moet naar de stier. Loop 
vandaag met haar naar van 
Duijnhoven. Hopelijk is ie thuis”.
Daags daarna doet Hermanus 
zijn relaas: “De stier was thuis 
en Berta had volop zin, maar 

die verrekte stier had geen zin.
Zou ie koppijn gehad hebben?” 
Nard kijkt hem bedenkelijk aan: 
Ik denk dat Dorus (van Duijn-
hoven) hem weer te zwaar heeft 
afgepijgerd met ploegwerk!”

De van Duijnhovens hebben 
al generaties lang het servituut 
(erfdienstbaarheid) tot het hou-
den van een stier voor de buurt. 
Ze beuren daarvoor een schrale 
5 gulden per jaar. Geen wonder 
dat de stier meerdere takken van 
sport dient te bedrijven. Het dek-
ken wordt door Dorus als een 
noodzakelijk kwaad gezien.

Het leven van de servituutstier 
gaat dus niet over rozen: Hard 
werken, weinig eten, geen waar-
dering en geen romantiek…Het 
arme stiefdier is meestal te moe 
om te dekken.
Anderhalve eeuw later komt op 
Kranenbroek de KI. en leven de 
fokstieren op eigen landgoede-
ren. Daar worden ze verwend 
maar zien alleen namaak-Berta’s. 
De moderne stieren-romantiek…

Anno 1963: Ploegen op d’Ekker
Henkie  spoort zijn tweespan 
aan.  De paarden trekken de 
wentelploeg over de zandweg het 
veld in. De grote bolle akker van 
de familie Kusters, die  “d’Ekker” 
genoemd wordt, wacht geduldig 
op haar jaarlijkse ploegbeurt. Va-
der Willem deed dat al ontelbare 
keren; nu is zijn opvolger aan zet. 
“Hot-op” is het commando van 
Henk aan het eind van de hon-
derd meter lange voor. In een 
vloeiende beweging ontgrendelt 
hij de ploeg en kantelt die in de 
nieuwe stand voor de weg te-
rug. Filomeen en Lorentien zijn 
sterke en gehoorzame merries. 
In twee dagen worden de ton-
nen vruchtbare aarde van Henks 
geboortegrond gekeerd. Enkele 
meters daaronder rust Leidia in 
haar grafheuvel…

Brandevoort breidt uit (2018)
Helmond is voorbestemd tot 
Vinex-locatie. Een grote nieuwe 
wijk voor tienduizenden nieuwe 
burgers verrijst. Vroeger lag Kra-
nenbroek achteraf. Alleen be-
reikbaar via zandweg en karres-
poor. Straks staan er duurzame 
landhuizen op d’Ekker. Archeo-
logisch onderzoek behoort tot 
het verplichte instrumentarium 
bij een Vinex-verkenning. Dus 
ook op Kranenbroek.
Na het graven van lange proef-
sleuven wordt het gehele bo-
vendek van d’Ekker verwijderd. 
Grafheuvels komen in beeld. De 
urn met asresten van de crema-
tie wordt gevonden (eerste foto). 
Leidia ziet weer licht. Later ver-
huist ze naar een Helmondse 
vitrine.

Kranenbroek verandert opnieuw 
van gedaante. Het wordt Brain-
port Smart District. Zonde?!

Henk Kusters
5 maart 2019,  Den Dungen. ▲

Mijmeringen over Kranenbroek

Stamhuis Familie Willem en Paula Kusters-Verstappen, Kranenbroek 1 Mierlo-Hout ca. 1960 | Henk Kusters

Helmond

V.l.n.r.: Maria, Wilma en Henk Kusters F | Henk Kusters

Oproep: wie kent mevrouw Jansen?

De redactie van Weekkrant De Loop 
Helmond ontving onderstaand bericht 
van adoptie groep Cai Cau:

“Wij zijn leden van een grote groep van 
enkele tientallen voormalig Vietnamese 
weeskinderen, die in het voorjaar van 
1975 met hulp van de toenmalige am-

bassade te Saigon naar Nederland zijn 
kunnen komen. Wij zijn allen opgeno-
men in Nederlandse adoptiegezinnen en 
hebben ons volledig ingeburgerd. Velen 
van ons zijn inmiddels getrouwd, heb-
ben gezinnen en kinderen. In oktober 
organiseren zij een reünie omdat zij 45 
jaar geleden naar Nederland kwamen. 
De evacuatie vond in april 1975 onder bij-
zonder zware omstandigheden plaats en 
kreeg destijds heel veel aandacht in de 

media. Bij deze bijzondere gebeurtenis 
worden een aantal mensen uitgenodigd 
die zich destijds hebben ingezet  en de 
nodige verzorging op zich hebben geno-
men. Onder deze mensen bevindt zich 
ook een Helmondse verpleegster. 

Gerrie Jansen werd destijds door het 
Internationale Rode Kruis uitgezonden 
naar Cambodja en verbleef tijdelijk in 
Saigon, toen er in PnomPhen niet meer 
gewerkt kon worden. Zij werkte daarna 
(najaar 1975) in Zwitserland (Lausanne) 
in de verpleging. 

De organisatie hoopt dat iemand me-
vrouw Jansen kent of dat zij nog familie 
in Helmond heeft wonen. “We hopen 
van harte haar nog eens in levende lijve 
te mogen ontmoeten. We willen haar 
graag uitnodigen om haar 45  jaren later 
te kunnen danken voor de goede, barm-
hartige zorgen die zij ons toen geboden 
heeft”, aldus de organisatie.

Bent of kent u mevrouw Jansen? Neem 
dan contact op met de redactie van 
Weekkrant De Loop Helmond via redac-
tie@deloop.eu of via 0492- 84 53 50 ▲

Helmond
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Beweegtuin Helmond-Oost 
nadert voltooiing

De beweegtuin in Helmond-
Oost is bijna klaar. Door een 
fi nanciële toezegging van de ge-
meente Helmond kan het laatste 
deel - een overkapping over de 
beweegtoestellen - worden ge-
realiseerd. De initiatiefnemers 
van de beweegtuin, wijkraad 
Helmond Oost en Sportvereni-
ging Swift verwachten dat de 
beweegtuin in juni klaar is.

De beweegtuin in Helmond 
Oost is de vierde in Helmond. 
In de Leonardusbuurt, Helmond 
West en bij Vitaliek zijn al langer 
beweegtuinen. Deze worden in-
tensief gebruikt. De beweegles-
sen worden georganiseerd door 
de buurtsportcoach van Jibb+.  
“De beweegtuinen bieden de 
inwoners van Helmond Oost en 

de omliggende wijken een plek 
om samen te bewegen in de bui-
tenlucht. Dit is niet alleen goed 
voor de gezondheid van de men-
sen maar zorgt ook voor nieuwe 
ontmoetingen en gezelligheid”, 
geeft Gerard Feijen lid van Wijk-
raad Helmond Oost aan. Uit er-
varingen van de beweegtuinen in 
Helmond blijkt dat we hiermee 
vooral mensen bereiken die nu 
niet of nauwelijks sporten omdat 
de drempel daarvoor te hoog is. 

Uitvoering geven aan Wijkont-
wikkelingsplannen
Voor Helmond Oost is in 2020 
een Wijkontwikkelingsplan 
(WOP) vastgesteld. In dit WOP 
staan diverse aandachtspunten 
benoemd voor de wijk. “Nu het 
plan klaar is, is het zaak dat we 
hiermee ook aan de slag gaan. 
Deze beweegtuin sluit hier per-
fect op aan”, aldus wethouder 

Gaby van den Waardenburg. 
De beweegtuin komt op het ter-
rein van Swift. De beweeglessen 
worden verzorgd door de buurt-
sportcoach van Jibb+. Deze kent 
de wijk goed en kan verbindin-
gen leggen met andere partners 
in de wijk.

Feestelijke opening 
De beweegtuin is mede mo-
gelijk gemaakt door subsidies 
van Kruisvereniging, Rabobank, 
Steun Welzijnszorg, Coovels 
Smits en het Ondernemersfonds. 
Zodra de beweegtuin klaar is, 
wordt deze feestelijk geopend. 
Maar zoals bij zoveel andere ac-
tiviteiten, moeten we ook hier 
rekening houden met de maat-
regelen omtrent de coronacrisis. 
“Hoe we dat precies gaan doen, 
weten we nog niet. Maar we la-
ten deze mijlpaal niet ongemerkt 
voorbij gaan”, besluit Feijen. ▲

In een beweegtuin kunnen inwoners samen bewegen in de buitenlucht F | Jibb+

Helmond

Ruiters 
van Helmond
Fotografe Evelien Kieboom, 
van Kieboom Photography, 
bedacht vier weken gele-
den een fotoproject om de 
ondernemers van Helmond 
een steuntje in de rug te ge-
ven. Om de gepaste afstand 
te kunnen bewaren, startte 
ze met het fotograferen van 
ondernemers vanachter 
hun ruiten in een vierdelige 
fotoreeks. 

Deze foto’s worden geplaatst 
op Facebook en Instagram 
onder de stoere naam “ Rui-
ters van Helmond” met een 
stukje tekst over de onderne-
ming en wat de effecten van 
coronacrisis zijn op hun als 
ondernemer. Dit alles in ruil 
voor een bos bloemen van 
Bloemboetiek Nicole. In sa-
menwerking met Mayke van 
Berlo van Mayworks worden 
deze mooie boeketten geheel 
in stijl door een bloemen-
meisje naar iemand gebracht 
die de ondernemer mag aan-
wijzen. Dit mag een buur-
vrouw zijn, een oma, iemand 

uit de zorg, een andere on-
dernemer of iemand die het 
gewoon in deze tijd verdient. 
Aan de boeketten hangen ge-
personaliseerde Ruiterfoto-
kaarten die speciaal ontwor-
pen zijn door Ellen de Fockert 
en bij Black&Colors gedrukt 
worden. “50 ondernemers 
was ons doel en ik had niet 
verwacht dat we dit binnen 
vier weken al gehaald zouden 
hebben”, zegt Evelien. “Als ik 
daarna de leuke reacties lees 
en hoor dat de ondernemers 
door hun post nieuwe klan-
ten krijgen of meer volgers 
op social media, dan is mijn 
missie geslaagd.” 

Met bijna 900 volgers al op 
Facebook is het zonde om 
het project te stoppen, dus 
ondernemers kunnen zich 
nog steeds aanmelden om 
in het licht van de Ruiters te 
komen staan en mooie foto’s 
te ontvangen die de onderne-
mer weer zelf kan gebruiken 
als stukje reclame in deze tijd. 
Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen 
met info@kieboomphoto-
graphy.com ▲

Helmond

Ellen de Fockert  F | Evelien Kieboom

Lokale Helmondse webwinkel naar voorbeeld van o.a. www.bol.com 

Adcommunicatie is aan het bouwen aan
een lokaal Helmonds platform

Initiatief nemer Adcommu-
nicatie, uitgever van Week-
krant De Loop Helmond wil 
hiermee het MKB en de werk-
gelegenheid van de sociale 
gemeenschap van Helmond 
ondersteunen. Helmond telt 
meer dan 90.000 inwoners, 
bijna 7.000 bedrijven en instel-
lingen en ruim 41.500 banen. 
Daarmee is Helmond, nu nog, 
een centrum van werkgele-
genheid. 

De detailhandel in Helmond 
is met 780 winkels goed voor 
ruim 4.500 banen, de 230 ho-
reca gelegenheden zorgen voor 
bijna 1.400 banen. Ook is de 
schatting dat de retail uitgaven 
meer dan 100 miljoen euro op 
jaarbasis bedragen. Als we niet 
opletten dan zal elk jaar meer 
en meer naar het (buitenland-

se) internet verdwijnen.
Met dit lokale initiatief wordt 
o.a. hard gewerkt om internet 
proof (online bestellen-beta-
len-leveren)  te zijn, om zo-
doende een serieus alternatief 
te zijn voor de graaiende grote 
internet reuzen, die alleen maar 
komen halen, maar niks terug 
investeren in onze in vele jaren 
zorgvuldig opgebouwde ge-
meenschap, die zo volledig uit-
gehold zal worden. Ze betalen 
amper belasting en belasten 
onze infra structuur. Een flin-
ke klus, dat beseft men maar 
Adcommunicatie en haar er-
varen partners, hopen met dit 
doordachte duidelijke plan, 
dat iedere inwoner van Hel-
mond aangaat, ook partners 
te vinden bij de Gemeente, het 
MKB, Investerings fondsen, de 
onroerend goed sector, Zorg, 

Onderwijs, Sport, Cultuur etc.
Wie kan er aan meedoen? Ie-
dereen die (o.a. met een fysieke 
winkel) belasting betaald in 
Helmond.

Adcommunicatie heeft dit met 
haar partners die veel ervaring 
hebben, al in in gang  gezet en 
gaat dit verder uitwerken. De 
tijd is nu rijp, stilzitten is geen 
optie. Een eerste stap is geno-
men met www.helmondlocal.
nl een eigen initiatief waar in 
geinvesteerd is door Adcom-
municatie, maar slechts een 
klein begin is. 

Lokaal Helmond heeft de 
sympathie van de Helmondse 
klant, laten we hem zo verder 
bedienen. Voor nu en in de toe-
komst. Meer info? 
ad@adcommunicatie.nl ▲

www.helmondnu.nl

Evelien Kieboom F | Kieboom Photography
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Vrijblijvend 
infogesprek over 

de mogelijkheden 
en kosten.

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

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

Familieberichten

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

Het kabinet heeft op 21 april jl. een lichte 
versoepeling van de coronamaatregelen 
bekendgemaakt voor de sport. Vanaf 29 
april kunnen kinderen tot 18 jaar weer 
samen buiten in teamverband trainen. 
Kinderen van 13 tot 18 jaar moeten daar-
bij nog wel anderhalve meter afstand tot 
elkaar moeten bewaren. Dit betekende 
voor de binnen sporten dat ze nog niet 
kunnen sporten. Of toch wel?

Samen met verschillende verenigingen die 
normaliter binnen sporten, heeft het be-
stuur van HVV Helmond gekeken naar de 
mogelijkheid voor deze verenigingen om 
“tijdelijk” hun sport activiteiten naar buiten 
te kunnen verplaatsen. De contacten met 
deze diverse verenigingen werden al eerder 
gelegd tijdens de bijeenkomsten van het 
lokaal sportakkoord Helmond. 

Dit betekent dat er vanaf zaterdag 2 mei 
op diverse dagen de volgende verenigin-
gen gebruik zullen gaan maken van Sport-
park Houtsdonk: HVV Helmond, Mans-
ouri gym Helmond, Twirlvereniging Ima-
gination Helmond, AtH Atletiek Helmond, 
DéDé Dance Brandevoort, Inmotion en 
Teaswon-Do Soo Bak-Gi.

Alle verenigingen hebben afzonderlijk ter 
goedkeuring een protocol ingediend bij de 
gemeente Helmond. Deze zijn te vinden op 
de diverse websites van de verenigingen. 
Inmiddels zijn de protocollen goedgekeurd 
en is er vanaf zaterdag 2 mei gestart met 
sporten en bewegen. De kantine en de 
kleedaccommodatie blijven tot nader be-
richt gesloten. Ook zijn, zoals in de proto-
collen te lezen is, ouders niet welkom op 
het sportpark.

Het bestuur van HVV Helmond is blij met 
alle samenwerkingen en hopen ook naar 
de toekomst toe deze samenwerkingen te 
kunnen behouden. Bovenstaande samen-
werkingen laat ook maar weer eens zien 
dat ook in deze moeilijke tijden de functie 
van Sportpark Houtsdonk nodig is binnen 
de gemeente Helmond.

Bezetting Sportpark Houtsdonk
Maandag
16.00 – 19.00 veld 1 In Motion Dans
17.00 – 20.15  veld 4  Mansouri gym
18.00 – 19.00 strook Teaswon-Do 
  Soo Bak-Gi
Dinsdag
17.00 – 20.15  veld 4 Mansouri gym
18.30 – 20.30  veld 1 Twirlvereniging
  Imagination
Woensdag
18.30 – 20.00 veld 2 HVV Helmond
17.00 – 19.00 Veld 1 In Motion Dans
17.00 – 20.15  veld 4 Mansouri gym
Donderdag
17.00 – 20.15 veld 4 Mansouri gym
18.00 – 19.00 veld 2 DéDé Dance
18.00 – 19.00 strook In Motion Dans
18.30 – 20.30  veld 1 Twirlvereniging
  Imagination
Vrijdag
16.00 – 19.00  veld 1 DéDé Dance
16.00 – 19.00 veld 1 In Motion Dans
Zaterdag
09.30 – 11.00  veld 1 AtH atletiek 
  Helmond
10.00 – 12.00  veld 2 DéDé Dance

AtH atletiek startte op zaterdag 2 mei, 
Mansouri gym startte op maandag 4 mei, 
Taekwon-Do Soo Bak-Gi startte op maan-
dag 4 mei, Twirlvereniging Imagination 
startte op dinsdag 5 mei, HVV Helmond 
start op woensdag 13 mei 2020 en DéDé 
Dance start op donderdag 14 mei. ▲

HVV Helmond biedt wederom
een helpende hand

Helmond-West

OOK GEZIEN 
WORDEN?

MEI 2020 • NR. 4 • JAARGANG 1

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
ONDERDEEL VAN 

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
MEI 2020 • NR. 4 • JAARGANG 3

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

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

advertentie@onsbrandevoort.com | advertentie@onsmierlohout.nl

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

het Ons Brandevoort Magazine (4.000 exemplaren) uit.

ONDERDEEL VAN 

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



18 week nummer 19 vrijdag 8 mei 2020 de loop weekkrant HELMOND

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

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

vóór woensdag 13 mei
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AANKLEDEN | BARREL | CALVINISME | CLEMENT | DRAPERIE 
EDELSTEEN | EETLUST | ENKELING | ERGENS | FANFARE | INGANG 
INLOSSEN | INTERVIEW | KLAAR | KRAAI | LAGER | LEASE | MOTEL
ONTKETENEN | PLENS | POPULAIR | RATELSLANG | ROBIJN | SEKTE

SOKKEL | STAKER | STIMULANS | TANKEN | VISUM

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

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

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

Winnaar week 17: Rita Panhuijzen. Antwoord: ZWEMVEST.ZWEMVEST.ZWEMVEST
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl

Virtuele open tuinen dag

Zoals ieder jaar heeft Groei & Bloei afde-
ling Helmond e.o. een open tuinen dag 
georganiseerd. Een open tuin dag die 
dit jaar voor de 15e keer georganiseerd 
wordt! De geplande datum was 17 mei.

Helaas heeft het coronavirus ook hier roet 
in het eten gegooid.  De open tuinen esta-

fette 2020 is geannuleerd. Om de leden en 
ook niet-leden in de gelegenheid te stellen 
om van de open tuinen te genieten, kun 
je  op de website www.helmond.groei.nl 
vanaf 17 mei een virtuele open tuinen dag 
bezoeken.  
Alle tuinen die meedoen sturen een 
filmpje van hun tuin. Zo heeft iedereen 
de gelegenheid om de mooie tuinen in 
Helmond e.o. via de computer en tablet 
te bezoeken. ▲

Helmond

F | Groei & Bloei
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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
Stabiel centrum

7
Autoschade Helmond

GemeenteberichtenDe officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 

voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 

publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Helmond
zie pagina 4 - 5

Bron: www.helmond.nl

GemeenteberichtenDe officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 

voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 

publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

GemeenteberichtenHelmond
zie pagina 4 - 5

Bron: www.helmond.nl

Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

de loop

5705

DIERDONK5709

RIJPELBERG5709

BROUWHUIS5704

NOORD
5702

OOST
5703BRANDEVOORT5706/5707/5708

INDUSTRIEGEBIEDZUID 5704/5705

 | 
 | 

 | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL  

twitter.com/De_Loop

HELMONDNU.NL

VARENSCHUT 21A, HELMOND0492-588989 WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

GRATIS gebitscheck-up door de mondhygiënisten 

van M3 Mondzorg? Kijk op pag. 12 

|   0492-52 53 53

Lente in zicht

Helmond

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

www.helmondnu.nl

WWW.HELMONDNU.NLWWW.HELMONDNU.NL

in deze uitgave

Stabiel centrum

Autoschade Helmond

Helmond
Bron: www.helmond.nl

weekkrant 
NOORD

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
weekkrant 

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
weekkrant de loop

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!de loop

twitter.com/De_Loop

 De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 6 maart 2020
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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

HELMOND
weekkrant de loop
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

WO. 18 MAART 19:30 UUR
‘A QUIET 

PLACE NIGHT’

   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

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

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

PERSONEEL

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

ZZP / Freelancer gezocht. 
16 – 20 uur pw. 

Magazijn werk te Helmond. 
Uurtarief € 18 – € 20 /uur. 

Stuur CV naar 
jkvrsa@gmail.com

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

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). Ook voor 

kleine verhuizingen en 
herstelwerkzaamheden 

aan huis en tuin. Bel Twans 
Woningontruiming: 

06-13208306.

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

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

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

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

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

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

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs!  Engelseweg 
200a in Helmond  info@

htnvloeren.nl  T. 0492 792499

hartstichting.nl
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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) 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 

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


