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Loopmaaiers met stalen maaidek
 diversen modellen vanaf €379=  nu met 

5 jaar garantie 
                        

40 jaar
Sinds 1980

Webshop - Reparatie - Onderhoud

www.vdwielgremac.nl
Beekerheide 32 - Beek en Donkvakmanschap!

+
5 Liter Benzine

  gratis

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL
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EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

Langzaamaan worden de coro-
namaatregelen versoepeld. Voor 
de ondernemers betekent dit 
goed nieuws en ook voor sport-
verenigingen en andere instan-

ties lijkt het erop dat het beter 
wordt. Ook de culturele instan-
ties kijken uit naar het moment 
dat de deuren, met de nodige 
maatregelen, weer open mogen. 
En natuurlijk hoort Bibliotheek 
Helmond-Peel hierbij. Direc-
teur Robin Verleisdonk van de 

Bibliotheek Helmond-Peel zegt 
daarover: „De voorbereidingen 
zijn gestart, wij doen er alles aan 
om de deuren zo snel mogelijk te  
openen.” 

Dit hele artikel lees je op pagina 3.

Versoepelingen

Helmond

F | Bibliotheek Helmond-Peel.
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Hazenwinkel

W W W. H A Z E N W I N K E L - H E L M O N D. N L

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T 0492 661 884
info@heuvel.nl

ERA vb&t Makelaars Helmond
T 0492 505 510
helmond@eravbtmakelaars.nl

Woningtype A en B 
hebben een extra vliering

CLUSTER 19A, HELMOND
BRANDEVOORT

NIEUW AANBOD 
VRIJSTAANDE WONING, 

TWEEKAPPERS & 
LEVENSLOOPBESTENDIGE 

WONINGEN

VERKOOP 
START 

VANDAAG

Wonen in een open, landelijke omgeving 
met een grote keuze in woningtypen. 

De bouwsti jl is stati g en sfeervol, 
omsloten door een grote groene ruimte. 

Met vele opti es en uitbreidingsmogelijkheden
 om het helemaal jouw thuis te maken.

• Ruime woningen op grote kavels
• Prachti g wonen aan het groen
• Rijke architectuur met veel detaillering 

en verdiepingshoge deuren
• Volledig gasloos met bodem warmtepomp
• Vloerverwarming en koeling in gehele woning
• Mogelijkheid om de indeling bij tweekappers 

type B kosteloos te spiegelen
• Geïsoleerde garage, vaak met kap
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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!

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDING

Tijdens de persconferentie van 
6 mei heeft de overheid aan-
gekondigd dat de bibliotheken 
vanaf 11 mei weer open mogen, 
mits er maatregelen worden 
genomen dat de bezoekers 
anderhalve meter afstand tot 
elkaar kunnen houden. Direc-
teur Robin Verleisdonk van de 
Bibliotheek Helmond-Peel zegt 
daarover: „De voorbereidingen 
zijn gestart, wij doen er alles 
aan om de deuren zo snel mo-
gelijk te openen.”

AfhaalBieb Plus vanaf 11 mei 
De Bibliotheek is blij dat de Bibli-
otheken gisterenavond genoemd 
werden tijdens de persconferen-
tie, maar het kwam wel als een 
verrassing dat zij alweer vanaf 11 
mei open mogen. We willen dit 
op een zo veilige manier doen 
voor zowel de bezoekers als de 
medewerkers. Dit betekent dat 
vanaf 11 mei de AfhaalBieb uitge-
breid wordt met de mogelijkheid 
om weer boeken in te leveren. In 
de AfhaalBieb, die sinds 2 weken 

gestart is, kunnen leden van de 
Bibliotheek boeken reserveren 
en pakketjes bestellen die vervol-
gens afgehaald kunnen worden.

Inleveren weer mogelijk
Vanaf 11 mei mogen er weer boe-
ken en andere eerder geleende 
materialen ingeleverd worden. 
De boeken houden wij vervol-
gens 72 uur in quarantaine, in lijn 
met het protocol dat landelijk 
voor de Bibliotheken is afgespro-
ken. Daarna worden de boeken 
weer terug in de kasten gezet zo-
dat zij weer veilig geleend kun-
nen worden door anderen. De 
AfhaalBieb Plus is in de week 
van 11 t/m 16 mei in Asten, Deur-
ne, Helmond en Someren open 
van 10.30-13.00 uur. Inleveren kan 
vanaf 11 mei 10.30 uur ook weer 
dag en nacht via de inleverbrie-
venbussen.

Open voor uitlenen/inleveren 
vanaf 18 mei
Vanaf maandag 18 mei gaan de 
Bibliotheken in Asten, Deurne, 
Helmond en Someren weer van 
maandag t/m zaterdag open. Er 
zijn wel aangepast openingstij-

den en de Bibliotheken zijn van-
af die datum alleen open voor 
uitlenen en innemen. Het is niet 
toegestaan om langer in de Bibli-
otheek te verblijven en de werk-
plekken of leestafels te gebrui-
ken. Het uitlenen en inleveren 
gebeurt door de klanten zelf met 
behulp van de zelfbedieningsau-
tomaten die daarvoor aanwezig 
zijn in de Bibliotheken. 

Ook blijft het mogelijk om pak-
ketjes te bestellen bij de Afhaal-
Bieb en adviseren we iedereen 
om zoveel mogelijk vooraf boe-
ken te reserveren om het bezoek 
aan de Bibliotheek zo kort mo-
gelijk te houden.

Beperkt aantal bezoekers 
Het aantal leden dat vanaf 18 
mei tegelijkertijd de Bibliotheek 
kan bezoeken wordt gereguleerd 
met mandjes. Ook wordt met 
borden aangegeven welke regels 
er zijn voor de veiligheid van de 
bezoekers en medewerkers. Kom 
alleen naar de Bibliotheek of met 
maximaal 1 ander persoon uit je  
huishouden. En blijf thuis als je 
verkoudheidsklachten hebt. s

Bibliotheken 
gaan weer van het slot 

Vanaf maandag 18 mei gaan de Bibliotheken in de regio, onder een aantal voorwaarden, weer open. 
F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Centrum

De weblog van Helmond viert 
feest: het nieuwsmedium 
mocht op 10 mei maar liefst 15 
kaarsjes uitblazen. Op de we-
blog vind je nieuws van, voor 
én door Helmond. Of zoals zij 
zelf zeggen: “Op de weblog kun 
je over Helmond praten, lachen 
en huilen.’

De weblog opende haar digitale 

deuren in mei 2005 en heeft in 
al die tijd*, maar liefst 6789 logs 
geplaatst waarop al meer dan 
95.000 reacties op kwamen. Be-
kend én onbekend Helmond 
lever(d)en een bijdrage aan de 
succesvolle weblog en zullen dit 
in de komende maanden ook 
nog doen. Vanwege het jubileum 
mag de weblog 15 ‘cadeautjes’ in 
ontvangst nemen. 

Deze kun je allemaal volgen op 
www.deweblogvanhelmond.nl.  

Niet alleen online kun je arti-
kelen van De weblog van Hel-
mond vinden. Sinds kort werkt 
deze samen met Weekkrant De 
Loop Helmond. Rubrieken zo-
als Onze Helmondse Politici en 
wethouders aan het woord zijn 
voorbeelden van deze samen-
werking.
Het team van Weekkrant De 
Loop feliciteert de weblog met 
het 15-jarige bestaan! s

*Tot 12 mei 2020

15 jaar De weblog van Helmond
Helmond
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Sluiting gemeente & afvalinzameling 
op 21 en 22 mei  

Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei zijn alle kantoren van 
de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt de gemeente op 
deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven van een melding, het 
maken van een afspraak of het online aanvragen van een product kunt u terecht 
op www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op donderdag 21 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is donderdag 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 
• Hemelvaartsdag: gesloten 
• Vrijdag 22 mei open van 10.00 tot 17.00 uur (de dag na Hemelvaart)
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Raadsvergadering corona 19 mei 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 mei. De vergadering begint om 
19.30 uur. Tijdens deze raadsvergadering gaat de raad in gesprek over de 
ontwikkelingen in Helmond rondom de coronacrisis. 

Live volgen via internet 
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Tijdelijke telefonische Hulplijn Geldzorgen 
voor inwoners  

Het coronavirus treft ons allemaal. Het nieuws spreekt inmiddels over een 
grote economische crisis die op de loer ligt. Dit kan veel Helmonders raken in de 
portemonnee. We kunnen ons voorstellen dat inwoners met vragen of zorgen 
rondom geld zitten. Om deze inwoners te ondersteunen en de weg te wijzen 
start de gemeente een tijdelijke telefonische Hulplijn Geldzorgen.

Inwoners kunnen vanaf maandag 11 mei iedere werkdag tussen 08:30 en 
17:00 uur bellen naar 14 0492, optie 2. Daar zit een team klaar die alles over 
financiën weet, bestaande uit hulpverleners/professionals van de gemeente en 
stichting LEVgroep. Inwoners kunnen terecht met allerlei vragen en zorgen. De 
medewerkers geven advies en denken mee over oplossingen. Ze zijn op de hoogte 
van alle regels en voorzieningen, maar ook van alle initiatieven in de stad om 
inwoners te ondersteunen. Zoals:

• Kan mijn gemeentelijke belasting kwijtgescholden worden? 
• Ik heb een uitkering aangevraagd, maar hoe kom ik tot die tijd rond zonder 
 inkomsten?  
• Kan ik eenmalig hulp krijgen om bepaalde kosten te betalen? 
• Waar kan ik goedkoop boodschappen doen of eten krijgen? 
• Welke regelingen zijn er allemaal? 
• Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen, wat kan ik doen? 
• Mijn inkomen is lager dan mijn uitgaven, dit houd ik niet vol. Wat kan ik doen?

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

Geplande digitale wijkspreekuren
• Brandevoort: donderdag 14 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Helmond-Oost: maandag 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries; 
• Binnenstad: maandag 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder De Vries; 
• Stiphout-Warande: donderdag 28 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug; 
• Dierdonk: donderdag 4 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Van den 
 Waardenburg; 
• Helmond-Noord: donderdag 4 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg; 
• Centrum: maandag 8 juni van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder Van de Brug; 
• Mierlo-Hout: woensdag 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Dortmans;
• Helmond-West: woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar de Teams 
vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. 
Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag van het spreekuur. 

Woont u in een andere wijk? 
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor de bekendmaking 
van nieuwe data.  

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens 

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals onder andere uw naam, geboortedatum, 
adres, ouders, kinderen. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van 
deze gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in 
de wet BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties 
hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) . 

Aan sommige derden kunt u de verstrekking van uw gegevens wel 
tegenhouden. Derden zijn andere organisaties of personen, dan uzelf of 
de overheidsorganisaties. Dit zijn bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting 
Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), advocaten en particulieren. De 
gemeente verstrekt uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook bellen 
met het Klant Contact Centrum via 14 0492. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 
17.00 uur.

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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Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Adviescommissie Inwoners & Omgeving 
Woensdag 20 mei, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
2. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer
3. Locatiebepaling zwembad en kaders fase 2 De Braak

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 mei 2020 en 9 juni 
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.

Bekendmakingen
 

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

Smirnoffstraat 36 29-04-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5130123

Gerstdijk 24 - zijde Maisdijk 30-04-2020 maken uitweg OLO 5133119

Mauritslaan 12 06-05-2020 kappen 1 boom OLO 5145529

Lindehof 34 25-04-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5035023

Piet Soerstraat 33 30-04-2020 vergroten woning met erker OLO 5131203

Mahoniehoutstraat 38 30-04-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5133895

Kennemerland 1 03-05-2020 aanpassing dak tuinhuis OLO 5103167

Dwergvlasbeek 12 06-05-2020 beautysalon aan huis OLO 5146807

Binnen Parallelweg 66-72,  04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139765

gebouw 4   appartementen (gebouw 4) quatres villes 

Binnen Parallelweg 10-24, 04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139375

gebouw 1  appartementen (gebouw 1) quatres villes 

Twentehof 158 06-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5146843

Zoerbeemden 19 02-05-2020 plaatsen speeltoestel OLO 5138221

Hazenwinkel, Faassenhoek,  05-05-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5068281

kavel HZ5 

Stiphout Zuid, kavel Z5 06-05-2020 oprichten woning  OLO 5145213

Hobbemalaan 15 07-05-2020 verbouwen garage naar carport en  OLO 5150005

  aanvraag kamerverhuur 

Bernoullistraat 7 08-05-2020 plaatsen poort en erfafscheiding  OLO 5143893

  (voorzijde)

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

Automotive Campus 30 07-05-2020 realisatie waterstofpark en  OLO 4943713

  l-cng station 

Schootense Dreef 3 05-05-2020 34 geothermische boringen OLO 5143253

Vuurvlinder 15 07-05-2020 realiseren van een gesloten  OLO 4986557

  bodemenergiesysteem

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

Azalealaan 51 03-03-2020 wijzigen uitweg van 4 naar 6 meter OLO 4335543

Azalealaan 64 12-03-2020 wijzigen reclame en plaatsen  OLO 5020751

  winkelwagenopvang en pick up point 

Leemkuilenweg 3 10-03-2020 maken uitweg OLO 5014379

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

 

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

Churchill-laan 52 30-04-2020 aanpassen noordgevel OLO 5110413

Ringdijk 4 30-04-2020 oprichten bedrijfshal OLO 4443493

Helmond-West Houtsdonk 01-05-2020 vellen van houtopstanden,  OLO 5013933

  verwijderen stobben en kappen 3 lindes 

Goedhartdonk 75 04-05-2020 oprichten woning OLO 4979219

Laan door de Veste 8 06-05-2020 verhuur kamers 2020-X0251

Burgemeester van  07-05-2020 herontwikkeling kantoorpand naar  OLO 4946415

Houtlaan 142 - 142A t/m 142F –  144  app. en studio’s 

1e Indumaweg 7 07-05-2020 verduurzamen bedrijfspand en  OLO 5118513

  aanbrengen entresol 

Damhertlaan 60 08-05-2020 oprichten woning OLO 5016099

Breitnerlaan 2 11-05-2020 oprichten garage/berging OLO 5037579

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

Molenven 1 diverse wijzigen t.b.v. balletschool OLO 5016567

Hortsedijk 52 kappen boom OLO 5047183

Raktweg 42 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4936831

  (berkendonk festival)

• 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

Doekjes?
Niet in het riool, 
maar in de 
prullenbak. 

Vezeldoekjes, billendoekjes en 
vochtige doekjes veroorzaken 

verstoppingen in het riool. 
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• 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 14 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.

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 enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Msahel, M.   22-07-1990

Sibih, M.  25-03-1989

De Greef, R.  06-01-1999

Mokonzi, E.  01-06-1978

Molnar, M  26-02-1972

Spang, M.Y.J.  31-08-1998

Azzarfane, N  23-08-1988

 

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 enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Presierie, D.D.  26-07-2008

Roxs, R.A.R.J.A.J  19-12-2000

Deh, S.S.  05-11-1992

Stariczenkow, D.R.  07-02-1980

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. 

Ontwerp-omgevingsvergunning van der Foelartstraat, Wolfstraat, 
Karel Raijmakersstraat en Heistraat 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Binnenstad - Weverspoort” ten behoeve van het oprichten van 

17 appartementen, 3 parkwoningen en 5 seniorenwoningen gelegen aan: 

• van der Foelartstraat 21, 23 en 25; 

• Wolfstraat 93 en 95; 

• Karel Raijmakersstraat 2, 4 en 6; 

• Heistraat 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 11 en 11a. 

 

Ter inzage 

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

14 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Zienswijzen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Dienstverlening, Team 

Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kan een afspraak worden gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via 

telefoonnummer 14 04 92). 

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft verzocht 

om instemming met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie 

Hoofdstraat 177-185 (vml.) te Helmond (locatiecode: AA079408174).

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

uitgevoerde bodemsanering.

Inzage 

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 14 mei tot 25 juni 2020 in te zien bij cluster Milieu 

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

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Bezwaar maken 

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

25 juni). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen: 

 Ameidepark 628; Banckertstraat 30; Hadewychstraat 8; Heeklaan 105; Jan de Withof 8;  

 Malcushoeve 13; Tulpstraat 22; Van Graftstraat 67. 

• gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen: Paulus Potterlaan 48; 

 Schipholplein 3; Zuidende 162. 

Bezwaar maken 

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

één dag na de datum van deze publicatie. Het bezwaarschrift kunt u sturen naar: gemeente 

Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 

tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. U kunt ook 

digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar.  

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die 

een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, 

ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. 

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. M. de Graaf , tel. 0492-58 7585. 

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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 Plameco Waddinxveen
Bloemendaalseweg 2c, 2741 LE Waddinxveen

 0182 39 11 35  |  plameco.nl

Op 14 mei start de verkoop van 21 luxe 
en moderne woningen in Hazenwinkel, 
een van de groene ‘Buitens’ van Brande-
voort. De architectuur van dit stadsdeel 
is geïnspireerd op de historische bebou-
wing van Thorn, dus de gevelkleur wit 
overheerst in een landelijk en gevarieerd 
woongebied. Het groene buitengebied 
is hier net zo dichtbij als het stedelijke 
hart van Brandevoort, de populaire Hel-
mondse uitbreidingswijk. 

Het nieuwe woningaanbod van Van Wan-
rooij Projectontwikkeling bestaat uit twee-
kappers en vrijstaande woningen. Van de 
tweekappers zijn er 12 levensloopbesten-
dig, dus met de mogelijkheid van slapen 
en baden op de begane grond. De wonin-
gen zijn niet alleen ruim en riant, maar 
ook duurzaam. Zo wordt elke woning ver-
warmd met aardwarmte dankzij een indi-
viduele warmtepomp met bodemlus. Alle 
verdiepingen krijgen vloerverwarming en 
door toepassing van balansventilatie blijft 
tocht buiten de deur.

Van Wanrooij ontwikkelt in totaal 49 wo-
ningen in Hazenwinkel. De 21 woningen 
die vandaag in de verkoop komen, vor-
men cluster 19A van het plangebied. Ook 
in cluster 5 is nog een beperkt aantal wo-
ningen te koop. De bouw van die wonin-
gen gaat na de zomervakantie al van start. 

Extra’s als standaard 
Bijzonder voor alle woningen die Van 
Wanrooij hier ontwikkelt is dat ze in de 
basis al extra’s bevatten die in veel an-
dere nieuwbouwprojecten als optie (met 
meerkosten) worden geboden. Dat kan 
bijvoorbeeld een vliering zijn op de derde 
woonlaag, verdiepingshoge binnendeu-
ren, extra breedte van de woning, sfeer-

volle luiken, dubbele tuindeuren of het 
spiegelen van de standaard indeling. 

De levensloopbestendige woningen zijn 
flexibel in te delen. Kopers kunnen kiezen 
voor een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond, maar in plaats daarvan 
kan er ook gekozen worden voor een kan-
toorruimte met eigen entree of een extra 
speelkamer. Op de verdieping komen 
twee slaapkamers. Deze levensloopbe-
stendige woningen (twee-onder-één-kap) 
zijn extra breed en bieden daardoor veel 
ruimte. Parkeren kan bij alle woningen 
met 2 auto’s op een eigen oprit.

Helmond in trek 
Hazenwinkel wordt een rustige buiten-
buurt van Brandevoort, want er zijn geen 
doorgaande wegen en voorzieningen. De 
voorzieningen liggen wel op loopafstand: 
winkels in het nabijgelegen De Veste, ba-
sisscholen in Liverdonk, Stepekolk en De 
Veste en een middelbare school. De klas-
siek ogende en fraai vormgegeven wonin-
gen staan straks in een groene omgeving 
die aansluit bij het landelijk gebied. Inge-
metselde nestkasten bij een aantal wo-
ningen en een regenzuil/regenton bij elke 
woning dragen bij aan duurzaamheid en 
natuurbeleving. De stadscentra van Hel-
mond en Eindhoven zijn echter dichtbij, 
zowel per auto als per fiets of trein. Hel-
mond is de laatste tijd ook bij Eindhove-
naren sterk in trek, mede vanwege de wat 
vriendelijkere prijzen in Helmond en Bran-
devoort, zo blijkt uit recente cijfers.

Verkoop 
De makelaarskantoren Adriaan van den 
Heuvel makelaars en adviseurs en ERA 
vb&t zijn betrokken bij de verkoop van de 
woningen in Hazenwinkel. Uiteraard wor-
den daarbij alle RIVM-regels strikt nage-
leefd. s
www.hazenwinkel.nl 

Brandevoort

F | ERA vb&t.

Luxe woningen 

komen binnenkort 
in de verkoop

Nieuw en gevarieerd aanbod aan de rand 
van Brandevoort

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.
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Van 12.00 uur tot 17.00 uur

Hemelvaartsdag alle 
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

START VERKOOP
ONLINE 15 MEI 27 HOEK- EN 

TUSSENWONINGEN 
IN BRANDEVOORT • Schrijf je snel ONLINE in 

voor FASE 2, voor 25 mei
• Verwachte start bouw 

september 2020
• Prijzen vanaf € 269.900,- 

v.o.n.

WWW.LEEFLIVERDONK.NL

Onze makelaars 
helpen je graag.

Inge Lewandowski
ERA vb&t makelaars
T 0492-505510

Marlon Huijbers
Adriaan vd Heuvel Makelaars
T 0492-661884

Maureen Geraets
Van Santvoort makelaars
T 040-2692530
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Voor meer info kijk op www.adventurestore.nl

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

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

•

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 24 mei 2020 en zolang de voorraad strekt.

Barbecueën met Campingaz
De outdoor cooking expert since 1947!

Met de gasbarbecues van Campingaz wordt 
het buitenleven een feest. Aan alles wat no-
dig is voor zorgeloos barbecueën is gedacht 
– elektronische ontsteking, ruime kookvlak-
ken, moeiteloze vetopvang, warmhoudrek-
ken én minimaal onderhoud. Ondertussen 
wordt koken moeiteloos met behulp van onze 
accessoires. Het schoonmaken van je barbe-
cue is nog nooit zo eenvoudig geweest als met 
het nieuwe Campingaz InstaClean® systeem. 

Besteed meer tijd aan het genieten van mooie 
momenten met familie en vrienden dan aan 
het schoonmaken van je barbecue na een lek-
ker maaltijd. 

Ontdek de diversiteit aan kook- en grillopties 
met de Culinary Modular barbecue acces-
soires van Capingaz. Je kan wokken, paella 
maken of een pizza bakken.  Haal meer uit je 
barbecue en varieer naar hartenlust!

Ook al zijn we nu dan aan huis gebonden, dat 
betekent nog niet dat we binnen 4 muren 
hoeven te blijven. Verleg je grenzen, stap uit 
je comfort zone en zoek vooral naar de mo-
gelijkheden die er nog wél zijn! Deze tijd is 
bij uitstek de periode waarin we ontwaken 
uit onze winterslaap en naar buiten wil-
len, festivals bezoeken, voorjaarsvakantie 
in binnen- of buitenland. Wellicht had je al 

een reis geboekt of in ieder geval plannen 
gemaakt nu de dagen langer zijn en de zon 
zich steeds meer laat zien. Maar…wij zou-
den onszelf niet zijn, wanneer we niet gaan 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naar 
momenten sámen met het gezin of in kleine 
groepjes, naar activiteiten om onszelf bezig 
te houden en vooral fit te blijven. 
OP VAKANTIE IN JE EIGEN OMGEVING.

OP VAKANTIE IN JE 
EIGEN OMGEVING

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

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

T R E N D 
Opblaasbare
Zwembaden, 

Bubbelbaden en 
Jacuzzi in 

je eigen tuin?

laatste kans
PAK DIE 15%

OP HET GEHELE ASSORTIMENT 
BAD&BEACH, SANDALEN EN SLIPPERS*

Bij aankoop van On Running running schoenen 
of wandelschoenen een paar GRATIS sokken ter 

waarde van € 21.99

ON- EN 
OFFLINE 

EN MET 
15% 

KORTING*

HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

IPANEMA • REEF • TEVA • KEEN

RELAXSTOELEN KOELBOXEN

KAMPEER ART. ACCESSOIRES

ZWEMBADEN
LUCHTBEDDEN

EN BOTEN

FILTER&CHLOOR

PARASOLS • HANGMATTEN

JERRYCANS • TENTVEGERS

ON- EN 
OFFLINE 

EN MET 
15% 

KORTING*
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Afgelopen week is er flink wat 
versoepelt van de coronaregels. 
En dat was te merken afgelopen 
weekend in de stad. Afgelopen za-
terdag was ik er en was het geluk-
kig weer wat drukker als de weken 
ervoor. Ik vond dat het kei goed 
ging met alle regeltjes die gelden.

Natuurlijk is de gezondheid van 
iedereen heel belangrijk, maar we 
mogen onze ondernemers zeker 
niet vergeten. 
De winkels hebben het zwaar te 
verduren in ons centrum en ande-
re shop gebieden ze hebben onze 
hulp heel hard nodig. Nou ben ik 
zelf altijd al van zoveul mogelijk 
lokaal shoppen, maar ik wil nu he-
lemaal iedereen op zijn hart druk-
ken om onze eigen ondernemers te 
steunen en zoveel mogelijk bij hun 
te kopen. 98% van de winkels is in-
middels open.

Natuurlijk shop ik ook wel eens iets 
online en ook in een andere stad. 
Ik ben ginne heilige. Maar een heel 
groot gedeelte shop ik gewoon in 
ons eigen Helmond. Of ik koop het 
online bij onze eigen winkels, want 
ook dat kan natuurlijk. Als wij dat 
niet allemaal gaan doen, hebben 
we straks weinig winkels over in 
het centrum en andere winkel ge-
bieden. Ik lees zo vaak op allerlei 
social media dat mensen het cen-
trum niks vinden omdat er zoveel 

winkels verdwijnen. Maar wij kun-
nen er met zijn alle voor zorgen 
dat het niet nog meer gebeurd. 

En dat is heel makkelijk onze eigen 
winkels bezuuken en daar onze 
inkopen doen. Dan kunnen ze 
misschien hun hoofd boven water 
houden. Verplaats jezelf eens in 
hun schoenen.

We moeten dit samen doen hoor je 
overal, samen kunnen wij er voor 
zorgen dat ons centrum goed ge-
vuld blijft met winkels. Aan men 
zal het niet liggen, want ik shop 
kei veel lokaal en mee Moederdag 
heb ik weer kei mooie Helmondse 
cadeautjes gehad. Waaronder 
menne favoriet, onze Hellemond-
gift cadeaubon waarmee ik bij 
men favoriete winkels iets leuks 
kan kopen. 

Ik ben daar echt fan van dat weten 
jullie inmiddels wel, ook winkeliers 
die nog niet meedoen wil ik oproe-
pen om zich aan te sluiten. Er doen 
al heel veel ondernemers mee in 
allerlei branches van supermark-
ten tot kappers, kledingzaken, 
tuincentra: echt van alles.
En zo blijft het geld toch in ons 
eigen Helmond. Een aanrader en 
ook erg leuk om te geven, vind ik. 

Informatie hierover kan je vinden 
op www.hellemondgift.nl. 

Goed onthouden als je een ca-
deautje zuukt.

Wij spreken af dat we zoveel mo-
gelijk lokaal onze inkopen gaan 
doen bij de winkeliers in ons eigen 
Helmond. Waar leuke mensen 
werken, waar je nog een gezellig 
praatje kan maken, kan zien wat je 
koopt en waar je een goed advies 
krijgt. Dat zijn genoeg redenen om 
bij onze lokale helden te kopen, die 
gewoon openbleven toen de grote 
ketens hun deuren sloten.
Dat verdienen ze, echt.

Tot volgende week, shop ze, 
houd afstand.
En blijf gezond.

IK BEN ‘N
HELMONDER

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:

Shop verstandig, shop lokaalOns vertelt…

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder Serge van de Brug: 
Samen sterk, 

samen aan de slag!

B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Het zijn onwerkelijke tijden. Na-
tuurlijk, in de eerste plaats zijn 
er mijn zorgen over onze volks-
gezondheid. Maar al snel kijk ik 
ook naar al die Helmondse be-
drijven, MKB’ers, ZZp’ers, onze 
maakindustrie, onze Automo-
tive Campus, ons kleurrijk cen-
trum met al die mooie horeca. 
Ondernemers worden soms on-
genadig hard getroffen. En daar 
lig ik wakker van. 
Sinds het moment van de uit-
braak ben ik maar met één ding 
bezig: met elkaar ervoor zorgen 
dat we hier weer bovenop ko-
men. Met lokale ondernemers 
zoek ik mee naar oplossingen, en 

ook met regionale bestuurders 
heb ik dagelijks afstemming. 
Binnen de Peel, B5, Brainport, de 
Provincie maar ook in de lande-
lijke lobby. Alles erop gericht om 
de schade zoveel mogelijk te be-
perken. Onze lokale ondersteu-
ningsmaatregelen bieden con-
crete hulp.. Zo zijn de huren van 
maatschappelijke panden opge-
schort, sturen we geen dwang- 
of invorderingsmaatregelen, 
vragen we bij verplaatsing van 
een vergund evenement geen 
dubbele leges en hebben we de 
BBZ-regeling verruimd. En ook: 
nieuwe aanslagen van precario-
belasting komen er dit jaar niet. 

Al veel ondernemers hebben ons 
ingerichte Ondernemersloket 
en Ondernemersklankbord ge-
vonden. Het college en de amb-
telijke organisatie tonen zich zo 
flexibel mogelijk. Nu, maar ook 
later. Hoewel er sinds de lan-
delijke mededelingen op 6 mei 
meer perspectief is, blijft de im-
pact groot. De gesprekken met 
de Koninklijke Horeca Helmond 
maken duidelijk dat de acute 
nood bij veel ondernemers erg 
hoog is. Naast dat we momen-
teel extra lokale maatregelen uit-
werken, gaan we in gesprek met 
vastgoedeigenaren en met lokale 
banken over ondersteuning van 

de horeca. Veel ondernemers ge-
ven aan dat noodkredieten met 
overheidsgarantie te duur zijn 
of moeilijk toegankelijk. Ik ben 
van mening: net als de overheid, 
is de bank een belangrijke partij 
die meebouwt aan de toekomst 
van ondernemers. Hun maat-
schappelijke functie is nu zicht-
baarder dan ooit. En, wenselijker 
dan ooit! Er bereiken mij geluk-
kig ook veel positieve signalen, 
zoals het bedrijf Xycarb die laatst 
2000 mondkapjes ter beschik-
king heeft gesteld aan de ge-
zondheidszorg in onze stad. Dat 
maakt mij trots. We zijn als stad 
al decennia, juist op economisch 

vlak, intens vervlochten met de 
regio. Straks zal blijken dat we 
mede door de Brainportagenda 
uit de crisis zijn gekomen. Al-
leen samen kunnen we hier ster-
ker uit komen. De Helmondse 
economie is de afgelopen jaren 
zorgvuldig opgebouwd. Dat mag 
en kan niet binnen drie maanden 
door onze vingers glippen. Daar 
doen we samen ons uiterste best 
voor. Samen staan we sterk, dat 
hebben we eerder bewezen!

Serge van de Brug
wethouder Economie & Innova-
tie, Brainport, Arbeidsmarkt en 
Financiën

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 
 

 

Helmond

Alle zeven Jumbo supermark-
ten in Helmond en Wijkma-
nagement Helmond houden in 
samenwerking met Rooijak-

kers Party & Events, Omroep 
Helmond en Ditisonzewijk.nl 
op 31 mei de eerste Helmondse 
‘Blijf thuis bingo’. Deze instan-
ties organiseren belangeloos dit 
online evenement, waarvan de 
opbrengst naar een Helmonds 

goed doel gaat.  Dit is mooi voor 
de inwoners van Helmond, die 
een zinvolle besteding van de 
zondagmiddag krijgen. Boven-
dien gaan ook organisaties in 
Helmond er iets aan overhou-
den. 

De eerste bingo wordt live uitge-
zonden vanuit het TOV-gebouw 
aan de Azalealaan. Omroep Hel-
mond radio en Ditisonzewijk.
nl via www.faceboook.com/
ditisonzewijk.nl zorgen voor de 
rechtstreekse uitzending, Jumbo 
zorgt voor de kaartverkoop en 
Wijkmanagement Helmond co-
ordineert het allemaal.

De prijzen die met de online bin-
go te verdienen zijn, worden ge-
kocht bij de lokale ondernemers. 
Organisaties die gekozen zijn als 
goed doel zijn: KBO Bernadette, 
Helmonds Muziek Corps, Helle-
mond Gift,  het Leger des Heils, 
Helmond Sport,  Stichting Leer-
geld, Zorgboog en Savant groep. 
Op 31 mei van 14.00 tot 16.00 uur 
gaat de ‘Blijf thuis bingo’ van 
start. Meer informatie zie www.
blijfthuisbingo.nl.   
Kaarten zijn te koop vanaf 18 mei 
bij de zeven Jumbo winkels in Hel-
mond. De kaarten  kosten € 2,00 
per kaart.  In totaal gaat het om 
waardebonnen ter waarde van  € 
1200 aan prijzengeld. De bonnen 
zijn te besteden bij diverse lokale 
Helmondse ondernemers. Elke 
deelnemer kan na afloop van de 
bingo de kaart inleveren in de 

De eerste Helmondse ‘Blijf thuis bingo’

 

12
17

6

Steun onze lokale ondernemers 
en speel mee, prijzengeld € 1200,-
per zondag.

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 
 

 

8 ZONDAGEN, 14.00 - 16.00 UUR.
VIA LIVE STREAM:

START 31 MEI

WWW.BLIJFTHUISBINGO.NL
PRIJZEN VARIËREND VAN € 10,- TOT € 100,- EURO!

Alle Jumbo filialen in 
Helmond verkopen vanaf 18 mei 
de bingokaarten à € 2,- per stuk.

speciaal daarvoor bestemde bus-
sen. Deze kun je vinden in één 
van de zeven Jumbo filialen. 

Uit de ingeleverde kaarten wordt 
ook nog een winnaar getrokken 
die een cadeaubon van de  Jumbo 
ter waarde van € 25 in ontvangst 
mag nemen. Zolang de horeca 
gesloten blijft of slechts beperkt 
open is, wordt er van iedereen ge-
vraagd om zoveel mogelijk thuis 

te blijven. Zolang dit het geval is, 
wordt de ‘Blijf thuis bingo’ elke 
zondag van 14.00 tot 16.00 uur 
herhaald. Telkens wordt er een 
ander goed doel gekozen.

Koop je kaart en ondersteun 
daarmee de lokale ondernemers 
en lokale goede doelen! Volgende 
week volgt meer nieuws over het 
initiatief. Kijk voor meer informa-
tie op www.blijfthuisbingo.nl. s

www.blijfthuisbingo.nl
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Vragen of 
zorgen over 

geld?
Bel 

14 0492

zo-helmond.nl/hulplijn

Ik heb tijdens corona last 
van geldstress.     

Bel de Hulplijn Geldzorgen. 
Samen zoeken we naar een oplossing.
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CNC frezer m/v 

40 uur 
 
Harpie B.V. uit het Brabantse Aarle-Rixtel is een van Nederlands meest toonaangevende 
bedrijven op het gebied van hygiënesluizen, sanitair cabines en lockerkasten gemaakt van 
HPL volkern.  
 
Om ons productieteam te versterken zijn wij op zoek naar een CNC frezer voor 40 uur per 
week. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het programmeren, instellen en 
zelfstandig besturen van de CNC-machines. Daarnaast ga je indien nodig diverse projecten 
in de sanitairbranche installeren. 
 
 

Wij zoeken iemand die: Wij bieden:  
- Een gemotiveerde werkhouding heeft 
- Ervaring heeft in de (interieur)bouw 

sector 
- Ervaring heeft met de volgende  
     CNC-machines: 

o Biesse Rover AS 
Softwarepakket B-solid 

o Biesse Rover 24 
Softwarepakket Biesse Works 

- In bezit is van rijbewijs B of BE 
- Collegiaal en klantvriendelijk is 
- Geen 8 tot 5 mentaliteit heeft 

 

- Salaris conform CAO 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
- Boeiend en afwisselend takenpakket 
- Gevarieerde klantenkring 
- Eigen verantwoordelijkheid 
- Gezellig en professionele werksfeer 
- Ruimte voor scholing / cursussen  

 
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatie met CV &  
motivatiebrief naar info@harpiebv.nl 
 

Harpie B.V. 
Helmondseweg 7c 
5735 RA Aarle-Rixtel 
www.harpiebv.nl 
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CNC frezer m/v
40 uur

Harpie B.V. uit het Brabantse Aarle-Rixtel is een van Nederlands meest toonaangevende 
bedrijven op het gebied van hygiënesluizen, sanitair cabines en lockerkasten gemaakt 
van HPL volkern.

Om ons productieteam te versterken zijn wij op zoek naar een CNC frezer voor 40 uur 
per week. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het programmeren, instellen en 
zelfstandig besturen van de CNC-machines. Daarnaast ga je indien nodig diverse projecten 
in de sanitairbranche installeren.

Wij zoeken iemand die:
• Een gemotiveerde werkhouding heeft
• Ervaring heeft in de (interieur)bouwsector
• Ervaring heeft met de volgende
 - CNC-machines:
 - Biesse Rover AS
 - Softwarepakket B-solid
 - Biesse Rover 24
 - Softwarepakket Biesse Works
• In bezit is van rijbewijs B of BE
• Collegiaal en klantvriendelijk is
• Geen 8 tot 5 mentaliteit heeft 

Wij bieden:
• Salaris conform CAO
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Boeiend en afwisselend takenpakket
• Gevarieerde klantenkring
• Eigen verantwoordelijkheid
• Gezellig en professionele werksfeer
• Ruimte voor scholing / cursussen

Interesse?
Stuur je sollicitatie met CV & motivatiebrief naar info@harpiebv.nl

Harpie B.V. | Helmondseweg 7c, 5735 RA Aarle-Rixtel | www.harpiebv.nl

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

KAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
Tel: 06 300 75 443
(Alleen op telefonische afspraak.)

Behandelingen v.a. €15,-

Het coronavirus treft ons al-
lemaal. Het nieuws spreekt 
inmiddels over een grote eco-
nomische crisis die op de loer 
ligt. Dit kan veel Helmonders 
raken in de portemonnee. We 
kunnen ons voorstellen dat 
onze inwoners met vragen of 
zorgen rondom geld zitten. Om 
deze inwoners te ondersteunen 
en de weg te wijzen start de ge-
meente Helmond een tijdelijke 
telefonische Hulplijn Geldzor-
gen.

Inwoners kunnen vanaf maan-
dag 11 mei iedere werkdag tussen 
08:30 en 17:00 uur bellen naar 14 
0492, optie 2. Daar zit een team 

klaar die alles over financiën 
weet, bestaande uit hulpverle-
ners/professionals van de ge-
meente en stichting LEVgroep. 
Inwoners kunnen terecht met 
allerlei vragen en zorgen. Zoals:

- Kan mijn gemeentelijke belas-
ting kwijtgescholden worden? 
- Ik heb een uitkering aange-
vraagd, maar hoe kom ik tot die 
tijd rond zonder inkomsten?  
- Kan ik eenmalig hulp krijgen 
om bepaalde kosten te betalen? 
- Waar kan ik goedkoop bood-
schappen of eten krijgen? 
- Welke regelingen zijn er al-
lemaal? 
- Ik kan mijn rekeningen niet 
meer betalen, wat kan ik doen? 
- Mijn inkomen is lager dan mijn 
uitgaven, dit ik hou ik niet vol. 

Wat kan ik doen?
De medewerkers geven advies 
en denken mee in oplossingen. 
Ze zijn op de hoogte van alle re-
gels en voorzieningen, maar ook 
van alle initiatieven in de stad 
om inwoners te ondersteunen. 
Wethouder Erik de Vries (sociale 
zaken en armoedebestrijding) 
roept inwoners op om gebruik 
te maken van de hulplijn: “Ieder-
een heeft wel eens een moment 
waarop het minder gaat. 

Geldzorgen leiden tot veel stress. 
Durf vooral nu om hulp en ad-
vies te vragen. We zijn er voor 
al onze inwoners in deze moei-
lijke tijd. Belangrijk om te we-
ten: hulp vragen verplicht tot  
helemaal niets!” s

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 
 

 

Tijdelijke telefonische 
Hulplijn Geldzorgen voor 
inwoners met geldzorgen 

Helmond

Binnenkort beschikbaar: 
kittens!

We hebben de laatste tijd behoorlijk wat zwangere poezen binnengekregen 
en dat betekent dat er in onze gastgezinnen al heel wat geboortegolfjes zijn 
geweest. Moederpoes Utah beviel van maar liefst zeven kittentjes! Dat is een 
groot gezin. Hoe dat eruitziet kunt u op de foto zien: zo’n mams wordt hele-

maal bedolven onder de kittens. 

In de gastgezinnen groeit het grut als kool en krijgen ze hun socialisering mee. 
Zodra de hummels groot genoeg zijn, mogen ze geadopteerd worden. Ze ver-
schijnen dan op onze website, dus houd die de komende tijd goed in de gaten. 
De eerste kittens worden meestal razendsnel geadopteerd, maar u hoeft niet 
bang te zijn dat u “misgrijpt”, het aanbod gaat door tot in de herfst. Ook de 
moeders zullen (gesteriliseerd en wel) te zijner tijd gepresenteerd worden op 

onze website. Nog heel even geduld dus en check regelmatig de website! 

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71 
www.dierenambulancehelmond.nl
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Groene schuurdaken in De Veste  
Lara Tamarinof woont in De Veste, het centrum van de 
wijk Brandevoort waar de tuinen met schuurtjes aan een 
gezamenlijk binnenterrein liggen. Vorig jaar september 
zijn maar liefst 21 schuren voorzien van een groen dak. 
Lara die zelf erg actief is als het gaat om duurzaamheid, 
nam daarvoor zo’n 2 jaar geleden het initiatief. “Ik was zelf 
enthousiast over het aanleggen van een groen dak, zeker 
omdat veel woningen in ons blok de woonkamer op de 
eerste verdieping hebben. We kijken aan de achterkant 
uit op de schuurdaken. En dat uitzicht is nu met de 
sedumplantjes op de daken zoveel mooier!” 

Profiteren van subsidies
Lara wist dat er verschillende subsidiemogelijkheden zijn. 
“We hebben de groene daken subsidie aangevraagd bij 
de gemeente. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt 
van een subsidie van Waterschap Aa en Maas voor 
klimaatbestendige maatregelen. Dankzij deze subsidies en 
vanwege de grote hoeveelheid vierkante meters die we 
lieten aanleggen, vielen de kosten per woning ontzettend 
mee.”  Het aanleggen van de groene daken was snel 
gebeurd, de leverancier verzorgde de aanleg van A tot Z. 
Het onderhoud beperkt zich tot 2x per jaar wat gras/
onkruid er tussenuit plukken. Lara en haar buurtgenoten 
zijn blij met het eindresultaat. Bovendien voelt het goed 
om op deze manier bij te dragen een groener Helmond.

Zelf een groen dak aangelegd in Helmond-Noord 
Pieter Bakx woont in Helmond-Noord en had de 
mogelijkheden van een groen dak al jaren geleden gezien. 
Toen zijn plat dak lek bleek te zijn, was dit een uitgelezen 
kans om ermee aan de slag te gaan. “Ik heb me eerst 
verdiept in de subsidiemogelijkheden en kwam zo bij de 

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot 
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water; 
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle 
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van 
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf 
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

 www.allelichtenopgroen.nl 
 
 info@allelichtenopgroen.nl

 @allelichtenopgroen  
 
 @allelichtenopgroen

 Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Rondje langs de groene daken in Helmond 

groene daken subsidie van gemeente Helmond terecht. 
Na wat uitzoekwerk was mijn conclusie dat het met deze 
subsidie goed betaalbaar is.” 

Meer vogeltjes in de tuin
Pieter koos ervoor om de aanleg volledig zelf te doen. 
“Ik adviseer om je hierbij goed te oriënteren bij diverse 
aanbieders via internet en verschillende prijzen en 
aanbiedingen in de gaten te houden.”
Qua planten is het verder belangrijk dat er een goede 
variatie is en er minimaal 10 verschillende sedumplantjes 
worden geplaatst. “Het onderhoud aan het dak valt me 
heel erg mee, twee keer per jaar voeg ik voedingskorrels 
toe en daar blijft het verder wel bij. Voordeel van het dak 
is de isolerende werking, zowel in de zomer als in de 
winter. Daarnaast is het belangrijk voor de natuur dat het 
regenwater niet wegvloeit, maar opgaat in de plantjes op 
het dak. Ik merk ook dat er meer vogels en insecten in de 
tuin zijn sinds we dit dak hebben.”

Meer informatie over de subsidie van de gemeente en
het waterschap vindt u op 
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

Aangepaste dienstverlening 
Energiehuis Helmond 

De coronamaatregelen hebben uiteraard ook invloed op 
de dienstverlening van het Energiehuis Helmond. De vrije 
inloopspreekuren zijn voorlopig geschrapt. De thema-
avonden gaan zeker tot 1 juni niet door en afhankelijk van 
de maatregelen na die tijd overwegen we deze avonden 
digitaal te organiseren. 

U kunt echter nog steeds bij ons terecht voor advies. 
Opties: 
1. Fysiek bezoek aan het Energiehuis kan uitsluitend op 
 afspraak, zodat we de richtlijnen kunnen naleven. 
 Vanaf woensdag 20 mei zijn afspraken mogelijk op 
 woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag tussen 
 13:00 en 15:00 uur 
2. U kunt ook een afspraak maken voor een consult op 
 afstand. Wij nemen dan via een beeldverbinding 
 (Skype of Google Hangout) contact met u op. Of als u 
 dat liever wilt, handelen wij uw vragen telefonisch af.

Afspraak maken? 
Stuur ons dan een mail via info@energiehuishelmond.nl 
Zet in de mail uw telefoonnummer, voorkeur voor optie 1 
of 2, voorkeurstijd en het onderwerp waarover u informatie 
wilt. Houd onze website in de gaten voor eventuele 
aanpassingen: www.energiehuishelmond.nl

Het opvangen van water tijdens stevige regenbuien, het vergroten van de biodiversiteit, verkoeling tijdens 
hete dagen én een mooie, natuurlijke uitstraling, Zomaar wat voordelen van een groen dak op je woning, 
garage of schuur. Steeds meer inwoners overwegen een groen dak aan te leggen of hebben de stap inmiddels 
genomen. Zij maakten dankbaar gebruik van de groene daken subsidie van gemeente Helmond of andere 
subsidies.

Winactie: deel je mooiste tuinfoto

Wil jij anderen inspireren met jouw mooie groene 
tuin én hiermee shoptegoed van Tuincentrum 
Coppelmans Helmond winnen? 

Heb jij mooie plekjes in je tuin en geniet je daar in deze 
tijd volop van? Een groene tuin is mooi, draagt bij aan 
biodiversiteit en aan een groener Helmond! 
Deel je mooiste tuinfoto via onze Facebook of Instagram 
pagina en maak kans op een van de drie cadeaubonnen 
(t.w.v. €50, €30 of €20) van Tuincentrum Coppelmans 
Helmond. 

Kijk voor meer info en om mee te doen aan de actie op 
Facebook of Instagram via @allelichtenopgroen

Steeds vaker krijgen we te maken met hittegolven 
of hevige regenbuien. En daarmee met droogte én 
wateroverlast. Gelukkig kunnen we onze tuin hierop 
aanpassen! Zo is het een goed idee om een regenton 
in je tuin te plaatsen. Deze ton kan veel regen 
opvangen tijdens een heftige bui. Dat water kun je 
vervolgens weer gebruiken om je tuinplanten water 
te geven tijdens een droge periode. 

Meer tuintips vind je op onze website via 
www.allelichtenopgroen.nl/tips

Doe de tuincheck!

Benieuwd hoe groen en klimaatbestendig jouw tuin is? 
De Nationale Tuincheck is een gratis app die je eenvoudig 
door een aantal vragen over je tuin leidt. Op basis van de 
antwoorden krijg je tips voor een groenere en fijnere tuin 
voor mens en dier. 

Doe de check via www.nationaletuincheck.nl
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EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED

De maaltijdservice Eten met 
gemak die in 2016 door Ma-
rieke Sanders uit Geldrop is 
gestart beleeft een drukke tijd. 
De maaltijdservice staat in deze 
regio bekend als een kwalitatief 
goede maaltijdservice met een 
klantgerichte, vriendelijke en 
persoonlijke aanpak. 

“De afgelopen jaren zijn we flink 
gegroeid, maar nu met alle be-
richtgeving rondom het Coro-
navirus is het nog drukker en 
is er veel behoefte aan gezonde 
maaltijden voor ouderen en 
hulpbehoevenden. Wij kunnen 
gelukkig iedereen geruststellen, 
we blijven onze verse maaltij-
den bij de mensen thuis bezor-

gen, dus ze hoeven niet de deur 
uit. Uiteraard nemen we wel de 
juiste voorzorgsmaatregelen, we 
houden gepaste afstand en ge-
bruiken bij iedere bezorging des-
infecterende handgel. We staan 
klaar voor onze klanten”, aldus 
Marieke Sanders.

“Voorheen kwamen we altijd bij 
de mensen binnen in huis, we 
maakten een praatje, we vulden 
de menukaarten samen in en 
plaatsen desgewenst de maaltij-
den in de koelkast. Nu bezorgen 
we bij de voordeur. Ondanks de 
toename van het aantal klanten 
kunnen we het makkelijk aan, er 
is nog genoeg ruimte voor nieu-
we klanten.”

Klanten kunnen via Eten met 
Gemak verse, lekkere en gezon-
de maaltijden bestellen, die ze 
eenvoudig in de koelkast kun-
nen bewaren en verwarmen in 
de magnetron of oven. 

“Ruim een jaar geleden zijn we 
overgestapt naar een gevarieer-
der assortiment en een andere 
wijze van bestellen. 

Klanten kunnen sindsdien zelf 
de maaltijden samenstellen. Dit 
is uniek in Nederland! Dit ver-
klaart ook de groei van het aan-
tal klanten. 
Om nog beter aan de wensen 
van onze klanten tegenmoet 
te komen hebben wij onlangs 

onze wekelijks 
w i s s e l e n d e 
menukaart uit-
gebreid met een 
assortiment van 
luxere gerechten!”,  
vertelt Marieke 
enthousiast.

Naast de reguliere maaltijden 
hebben ze ook een groot as-
sortiment dieetmaaltijden, o.a. 
zoutarm, glutenvrij, lactosebe-
perkt, kaliumbeperkt, maar ook 
vegetarische maaltijden. “Voor 
veel ouderen is de maaltijd, zeker 
nu, toch een belangrijk onder-
deel van de dag. Het eten moet 
dus gewoon lekker zijn, maar 
ook gezond. Wij hanteren geen 
abonnementen of afnamever-
plichting, ook dat wordt gewaar-
deerd. We helpen de klant graag 
en staan altijd klaar voor vragen 
van familie, zorg en mantelzorg. 
Zorgen doen we samen!”, sluit 
Marieke af. 

Marieke en haar team leve-
ren maaltijden in Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, 
Eindhoven, Aalst-Waalre, Nu-
enen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind.

Nieuwsgierig of deze maaltij-
den ook iets voor u zijn? Vraag 
dan nu een proefbox aan (met 
drie maaltijden naar keuze) 
voor slechts € 15,00 inclusief be-
zorging. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met  
Marieke Sanders via 040-
8200991 of stuur een e-mail naar  
marieke@etenmetgemak.nl 

Maaltijdservice voor 
ouderen groot succes

www.etenmetgemak.nl

Alle patiënten die spoedzorg 
nodig hebben, kunnen weer de 
reguliere ingang van de spoed-
post gebruiken. Deze ingang is 
24 uur per dag geopend en te 
bereiken via de Wesselmanlaan. 

De ingang van de spoedpost is 
uitsluitend bedoeld voor patiën-
ten die komen voor de spoedei-
sende hulp, verloskamers, eerste 
harthulp of de huisartsenpost. Bij 
de huisartsenpost kunnen vanaf 
nu ook weer reguliere/ niet-
corona(verdachte)  patiënten 
terecht. Deze patiënten werden 
de afgelopen periode verwezen 
naar het St. Anna Ziekenhuis in 
Geldrop.

Onmisbare hulp van 
regionale ondernemers
Vanwege de afname van het 
aantal coronapatiënten heeft 
de spoedeisende hulp weer vol-
doende aan de reguliere capa-
citeit. Daarom zijn de tijdelijke 
mobiele units weggehaald. Deze 

units zorgden in de afgelopen 
coronaperiode voor extra ruimte 
wat noodzakelijk was. In de eer-
ste unit werd de eerste screening 
van spoedpatiënten uitgevoerd, 
werden er longfoto’s gemaakt 
en soms ook bloedafname. In de 
tweede unit was er ruimte om 
extra SEH-bedden te creëren. De 
units (met alle toebehoren, zoals 
een rolstoel- en brancard-vrien-
delijke entree en een verbin-

dingsplatform) werden beschik-
baar gesteld door diverse regio-
nale ondernemers, waaronder 
Movico en Gigant International. 

Dankzij hun belangeloze hulp 
kon het Elkerliek de afgelopen pe-
riode de capaciteit van de spoed-
eisende hulp uitbreiden en de 
reguliere en corona(verdachte) 
patiëntenstroom goed van  
elkaar scheiden. s

Reguliere ingang spoedpost 
Elkerliek weer toegankelijk voor 
alle spoedzorg 

Helmond

F | Elkerliek.

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.
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Kia Picanto

Kia ProCeed

Kia e-Soul

Kia Stonic

Kia XCeed

Kia Niro

Kia Ceed SW

Kia e-Niro

Private Lease v.a. € 199,-

Private Lease v.a. € 449,-

Private Lease v.a. € 449,-

Private Lease v.a. € 299,-

Private Lease v.a. € 369,-

Private Lease v.a. € 369,-

Private Lease v.a. € 359,-

Private Lease v.a. € 579,-

VDNS staat
voor u klaar!

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 – 6,8 l/100km, 26,3 – 14,7 km/l. CO2-uitstoot: 86 – 155 g/km.
De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Private lease-aanbieding via Kia Autolease en 
ANWB Private Lease. Het betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. 
Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig voor private lease aanvragen ontvangen tussen 01-05-2020 en 31-05-2020, een uiterlijke tenaamstelling van het voertuig en start van het 
contract op 30-06-2020. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 

Voor een advies 
op maat staan 
wij voor je klaar.



17week nummer 20 vrijdag 15 mei 2020de loop weekkrant HELMOND

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

Wegens groei van onze organisatie zoeken wij 
2 SERVICE ENGINEERS REGIO OOST BRABANT
ELECTROTECHNIEK / WERKTUIGBOUW / BESTURINGSTECHNIEK / MECHATRONICA

Per direct te beginnen. Bovengemiddeld goede arbeidsvoorwaarden.

Curo pomptechniek bv is een gerenommeerd bedrijf, opgericht in 2005 en 
inmiddels uitgegroeid tot een firma met een 10-tal vaste medewerkers verdeeld 

over 3 vestigingen. 

Onze klanten zijn de gemeentes in de regio. De werkzaamheden zijn boeiend en 
afwisselend waarbij de kwaliteit voorop staat. Je werkt vanuit je eigen rayon en bent 

eerste aanspreekpunt voor onze klanten.

Bij interesse in deze functie gelieve een mail te sturen met uw cv aan: 
dirk@curopomptechniek.com

www.curopomptechniek.com
Curo pomptechiek bv – Duizeldonksestraat 11 – 5705 CA Helmond

Leefsamen Helmond start sa-
men met de gemeente Hel-
mond, LEV-groep, Savant Zorg, 
Glasvezel Helmond BV en ROC 
Ter Aa een project om mensen 
te helpen in deze Coronacrisis. 
Het project is bedoeld om men-
sen met een hulpvraag met een 
simpele druk op de knop in con-
tact te brengen met medewer-
kers van de deelnemende orga-
nisaties. Deze dienstverlening 
is gedurende de coronacrisis 
gratis beschikbaar. Het project 
start vanaf 11 mei, deelnemers 
kunnen zich aanmelden via 

www.leefsamen.nl/
directcontact of door te bellen 
met 040-7800641. In totaal kun-
nen 200 deelnemers aangeslo-
ten worden op deze tijdelijke 
dienst.

Contactknop 
De coronacrisis heeft een grote 
impact op het leven van Hel-
monders. 
Veel mensen maken zich zorgen, 
omdat ze niet weten hoe lang 
de crisis nog duurt, en voelen 
zich misschien oncomfortabel 
in hun eigen huis omdat fami-
lie, de huishoudelijke hulp of de 
thuiszorg minder vaak langs kan 
komen. Om het voor deze men-

sen makkelijker te maken om 
contact te leggen, is er nu een 
speciale dienstverlening via het 
al bestaande project Leefsamen. 

Deelnemers ontvangen koste-
loos een knop die tijdens kan-
tooruren in verbinding staat met 
medewerkers van Savant Zorg 
en de LEV-groep. 

Drukt de deelnemer op de knop, 
dan wordt hij of zij binnen 1 uur 
teruggebeld. De knop kan ge-
bruikt worden als iemand  bij-
voorbeeld hulp wilt voor bood-
schappen doen, overlast in de 
buurt ervaart, een formulier 
moet invullen etc. 

Bewegingsmelder 
Naast de contactknop ontvan-
gen deelnemers een bewegings-
melder. Deze melder stuurt een 
signaal in het geval een deel-
nemer een tijdje niet beweegt, 
waardoor hij of zij niet zelfstan-
dig op de knop kan drukken. 
In dat geval wordt tijdens kan-
tooruren telefonisch contact ge-
zocht met de deelnemer. Mocht 
de deelnemer de telefoon niet 
opnemen, wordt een naaste of 
een van onze medewerkers inge-
schakeld om polshoogte te ne-
men bij de deelnemer. Dat geeft 
deelnemers een gevoel van rust 
en veiligheid.

Tijdelijk gratis beschikbaar 
In totaal kunnen 200 deelnemers 
aangesloten worden op deze tij-
delijke dienst. De dienst is gra-
tis; deelnemers hebben slechts 
een werkende internetverbin-
ding nodig. Inschrijven kan met 
ingang van maandag 11 mei, 
via www.leefsamen.nl/direct-
contact of door te bellen met  
040-7800641.

Over Leefsamen 
Het bredere project Leefsamen 
werd – ook voor de coronacrisis 
- al toegepast in Helmond. Voor 
klanten van Glasvezel Helmond 
BV is de oplossing al langer be-
schikbaar. Steeds meer ouderen 
blijven langer thuis wonen. Dat 
is fijn, maar langer thuis wonen 
brengt ook uitdagingen met zich 
mee. Leefsamen biedt voor de 
uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en ondersteuning een 
oplossing. Met slimme techniek 
worden zorg en veiligheid voor 
de thuiswonende oudere name-
lijk gekoppeld aan diens sociale 
omgeving. Zo ontstaat er meer 
verbinding tussen ouderen en 
hun directe omgeving.

Leefsamen is ontstaan in 2015, 
toen het consortium van deel-
nemende partijen een prijsvraag 
van de Brabantse Veiligheidsre-
gio’s voor maatschappelijke vei-
ligheidsinnovatie won. Gevraagd 
werd om praktische oplossingen 

Veilig en comfortabel thuis wonen met slimme techniek tijdens coronacrisis 

Contact via een druk op de knop 

Helmond

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

A.S. ZONDAG 
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)

Groot assortiment kuipplanten, 
vaste planten en heesters

€ 0.95

Doe mee
Meld aan voor 

15 mei. 
Deelname 

is kosteloos.

Helmond

Contact met een 
druk op de knop

HELMOND

te bedenken om de veiligheid 
van zelfstandig wonende oude-
ren te verbeteren. Inmiddels is 
Leefsamen ook  de winnaar van 
de Gouden Rookmelder 2019, de 
landelijke innovatieprijs van de 
brandweer. 
Eind 2019 heeft Leefsamen 
met een groot project in de  
Achterhoek de tweede prijs van 
de Europese equivalent ‘The Eu-
ropean Fire & Safety Award) ge-
wonnen. s
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Heb jij een vlotte pen en ben je een echte verhalenverteller?
Vind jij dat Helmond boordevol mooie verhalen zit en wil je die graag 
met de Helmonder delen? Dan zoekt Weekkrant De Loop jou!

De redactie is op zoek naar Helmonders met een passie voor schrijven en hart 
voor Helmond om het team te versterken. Wil jij deel uitmaken van een gezellig, 
informeel  en écht Helmonds team? Dan horen we graag van jou!
 
Stuur je motivatie naar redactie@deloop.eu en wie weet lees jij jouw 
artikelen binnenkort terug in deze krant!

SCHRIJFTALENT 
GEZOCHT!

www.helmondnu.nl  |  redactie@deloop.eu  |  0492-845350
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Voetbalclub Mulo, de gemoede-
lijkheid ten top. “Bij ons worden 
de lagere elftallen ook gewaar-
deerd”, aldus scheidend voorzit-
ter Arjen Vos. Hoewel er wordt 
gevoetbald om de punten is de 
3de helft zeker net zo belang-
rijk. Maakt niet uit of men wint 
of verliest. 

RKSV Mulo is een sociale club. 
Zo voetbalt de A-jeugd ieder jaar 
een wedstrijd tegen jongens van 
het epileptische centrum Kem-
penhaeghe in Sterksel. Verder is 
er een sociaal plan om via Mulo 
jongeren aan het werk te hel-
pen. Tevens heeft de club een 
eigen carnavalsvereniging met 
de naam Olum. Verscheidene 
clubiconen vinden het jam-
mer dat Mulo gaat fuseren met 
SC Helmondia, maar ze zien de 
noodzaak er wel van in. Zo biedt 
het riante mogelijkheden met 
een heel groot achterland, een 
prachtig sportparkcomplex en 
De Knip in de nabije omgeving 
die veel voetballende jeugd op 
kan leveren. SV De Braak gaat 
een mooie toekomst tegemoet. 

Van een cultuurclash met de 
buurman is dan ook geen sprake. 
Voetbaltelg Toon de Vries vertelt 
dat hij bij RKSV Mulo ging voet-
ballen omdat dit een katholieke 
club was en dicht bij de ouder-
lijke woning. “Voetbal was nage-
noeg de enige sport dus de keuze 
was vlug gemaakt”, aldus Toon. 
Inmiddels kleuren 3 generaties 
De Vries hart blauw/geel. Na de 
fusie zal dat veranderen in rood/
blauw. 
RKSV Mulo werd opgericht in 
1915 door broeder Victricius. 
Jongens van de Henricusmulo 
wilden gaan voetballen en daar-
aan ontleent de club zijn naam 
Mulo. De contributie bedroeg 
in die tijd 3 cent per maand. 
In 1964 verkaste men naar De 

Braak, dit was nog voordat Hel-
mond Sport hier zijn thuishaven 
vond. De Braak is de plak grond 
die in de volksmond vroeger be-
kend stond als De Broak.  Later 
eigende het sportcomplex zich 
die naam toe maar dan in Al-
gemeen Beschaafd Nederlands. 
De blauw/gelen brachten goeie 
profvoetballers voort zoals Ton-
nie Beekmans (Mister Helmond 
Sport), René Dijckmans (doel-
man bij onder andere Sportclub 
Enschede) en de beroemdste 
voetbaltweeling aller tijden,  
Willy en René van de Kerkhof. 

“René was zo snel, die was voor 
De Braak niet te houden. Die 
liep zo het stadion uit!”, grapt 
De Vries. Met deze tweeling pro-

RKSV 
MULO100%een familieclub

Rechts staat Rick Raaijmakers, ontwerper van het laatste shirt van RKSV MULO  en links staat Mike 
Roche, vrijwilliger van de club. Dit shirt is ontworpen als afscheidsshirt van de club. Er staan ook de 
jaartallen 1915-2020 op. Nummer 12 staat synoniem voor het publiek van RKSV Mulo die altijd als 
trouwe 12de man achter het team stond. F | Kees Gruyters, De weblog van Helmond.

Willy en René van de Kerkhof op de tribune in hun Mulo-tijd. In het 
midden zit Henk Verstappen. F | RKSV MULO.

Helmond

moveerde de Rooms Katholieke 
club bijna naar de 1ste Klasse. De 
hoogste klassering in de historie 
ooit. De KNVB gooide roet in 
het eten, aldus toenmalig coach 
Cees Jansen. De van de Kerkhof-
jes werden opgeroepen voor de 
UEFA-jeugd om tegen Schot-
land te voetballen. Willy ging 
niet en speelde tegen Geldrop, 
René koos voor het vaderland. 
Mulo verloor de wedstrijd én het 
kampioenschap. Wat een hoog-
tepunt had moeten worden werd 
een dieptepunt. Het seizoen erop 
voetbalden de gebroeders bij FC 
Twente. 

Er waren meer dieptepunten zo-
als het overlijden van een speler 
tijdens een wedstrijd tegen ZSV 
(Zeilberg) aan een hartstilstand. 
Verder overleed oud-terrein-
knecht Pim Schifferling op te 
jonge leeftijd. “Een goede gast-
heer die ieder lid van de club bij 
naam kende”, aldus De Vries. De 
vereniging heeft een geweldige 
jeugd. Zo spelen er 8 spelers van 
rond de 20 in het eerste. Bij Mulo 
zijn ze dan ook maar wat blij dat 
Wim de Roy een 2-jarig contract 
heeft getekend bij SV De Braak. 
“Een man die goed met jeugd-
spelers overweg kan.” Toen in 
1984 de betaalde jeugd in Neder-
land werd opgezet (die bedoeld 
was voor de profclubs) hebben 
de blauw/gelen kortstondig in 

deze competitie gevoetbald. De 
vereniging kent bij het scheiden 
van de markt 44 jeugdteams. 
Behalve Wim de Roy hebben 
meer trainers hun roots bij deze 
club zoals Rob Landsbergen  en 
Frank van de Vijfeijken.  De laat-
ste was een echte teambuilder, 
aldus Mike Gruyters die ondanks 
aanbiedingen van andere clubs 
25 jaar lang in het vaandelteam 
speelde. RKSV Mulo is in feite de 
voetballende boemeltrein van 
Helmond. Ze gaan heen en weer 
van de 3de naar de 4de Klasse. 
Arjen Vos maakt dit als voorzit-
ter sinds 2002 mee. Hij stopt bin-
nenkort als hoogste baas. Arjen 
vindt dat na de fusering de jon-
geren het stokje over moeten ne-
men. Vos gaat zich bezighouden 
met de accommodatie bij SV De 
Braak. Er komen 20 kleedkamers 
en een grote kantine. Het af-
scheidsevenement dat op 13/14 
juni gepland was, gaat niet door. 
Ook Dit is onze Wijk berichtte 
hierover, maar zo gauw de co-
rona het toelaat, zal er zeker een 
party worden gehouden. “Een 
afscheidsfeest is binnen twee 
dagen tijd geregeld”, aldus Vos. 
“Desnoods doen we een pick-
nick op de grasvelden!” Kortom, 
niet getreurd de voetbalhumor 
blijft bestaan.s

Dit artikel is in samenwerking met 
De weblog van Helmond.
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Gezond eten is belangrijk voor 
het sterk houden van je lichaam. 
Niet alleen voor volwassenen, 
maar ook voor kinderen. Zij zijn 
immers nog volop in ontwikke-
ling. Maar hoe weet een kind 
wat goed is voor zijn of haar 
lijf? Op deze vraag heeft Rene 
van den Elsen een antwoord. 
Met zijn boek ‘De Organenfa-
milie’ legt hij spelenderwijs uit 
aan kinderen (en ouders) hoe 
het organenstelsel werkt.

Het idee voor een boek ontstond 
zo’n anderhalf jaar geleden. 
René is al langer bekend met 
een gezonde levensstijl. Samen 
met zijn vrouw, die een studie 
in de richting van voeding heeft 
gevolgd, startte hij twee jaar ge-
leden de website www.fanofhe-
althyplan.nl. “Mijn vrouw stak 
me aan met een gezonde levens-
stijl jaren geleden en vanuit daar 
kwam het idee voor een eigen 
website”, zegt René. Na verloop 
van tijd kwam hij er achter dat er 
weinig informatie voor kinderen 
beschikbaar is als het gaat om 
gezonde voeding. “Voor volwas-
senen is er genoeg informatie te 
vinden over een gezonde levens-
stijl, maar voor kinderen niet. 
Alles heb ik afgespeurd: biblio-
theken, boekhandels en online, 
maar ik kon niets vinden. Mijn 
vrouw vroeg me toen waarom 
ik zelf geen boek schreef. Toen is 
het balletje gaan rollen.” 

De organenfamilie
Het schrijven van het boek kost-
te René anderhalf jaar. “Ik moest 
natuurlijk mijn onderzoek doen 
en heb alle illustraties zelf ge-
maakt. Ik ben ontzettend tevre-
den met het eindresultaat.”
Het boek is voor kinderen vanaf 
7 jaar en leert de kinderen spe-
lenderwijs wat goed is voor hun 
lichaam. “In het rijmende kinder-
boek neem ik peuters en kinde-
ren mee op reis door het eigen 
lichaam. In dit bijzondere avon-
tuur gaan de lezertjes op visite 
bij de verschillende organen, van 
Harry het Hart tot mindy de Milt. 

Al deze organen vertellen bij het 
bezoek enthousiast over hun 
functie, wat goed voor ze is, en 
wat juíst niet.” 

René was jarenlang supermarkt-
manager en weet wat voor in-
vloed kinderen hebben op de 
dagelijkse boodschappen. “Kin-
deren bepalen een groot deel van 
wat er in de kar beland. Veel pro-
ducten die je in de winkel vindt, 
zijn helemaal niet zo gezond. Ik 
hoop dat kinderen na het lezen 
van mijn boek zeggen: “Mam, ik 
wil graag wortels, want dat vindt 
Mindy lekker!”

Drijfveer
“Kinderen zijn de toekomst”, al-
dus René. Hij vindt het van groot 
belang dat de toekomst gezond 
is. “Voeding speelt hier een grote 
rol in; veel producten bevatten 
te veel suikers of toegevoegde 
stoffen die slecht zijn voor je li-
chaam. Dit leidt weer tot kinde-

ren die ziek of te dik zijn. Diverse 
onderzoeken tonen aan dat de 
juiste voeding kan bijdragen aan 
het voorkomen of genezen van 
ziektes en iedereen weet: voor-
komen is beter dan genezen.”
René vindt dat er voor kinderen 
niet genoeg aandacht wordt 
besteed aan dit onderwerp. “ Ik 
wil daar aan bijdragen met mijn 
boek. Zorgen dat er meer be-
wustwording komt bij de kinde-
ren, maar ook bij de ouders. Die 
bepalen vaak wat een kind eet. 
Ik hoop dat dankzij mijn boek 
ook volwassenen het juiste voor-
beeld gaan geven.” 
Of er een tweede boek komt? 
“Nou, als het eerste boek goed 
gaat, sluit ik een tweede boek 
niet uit. Ik zit nog vol ideeën dus 
wie weet!”

De organenfamilie is te koop bij 
boekhandel “De Ganzenveer” 
Helmond óf via de website:
www.fanofhealthyplan.nl s

René van den Elsen schreef 
het kinderboek De Organenfamilie

Helmond

René van den Elsen met zijn boek ‘De Organenfamilie’  F | René van den Elsen

De eerste editie van de Halve 
van Helmond gaat dit jaar he-
laas niet door.  Nu alle evene-
menten met vergunningsplicht 
zijn verboden tot 1 september 
heeft de organisatie besloten 
het evenement te verplaatsen 
naar volgend jaar. De nieuwe 
datum voor het Helmondse 
hardloop- en wandelevene-
ment is zondag 11 april 2021.

Dubbel gevoel
“Het is ontzettend jammer dat de 
eerste editie dit jaar niet door kan 
gaan. In eerste instantie voor  alle 

deelnemers die zich verheugd 
hebben op deelname, maar ze-
ker ook voor alle vrijwilligers die 
de afgelopen maanden hard ge-
werkt hebben om dit evenement 
te kunnen realiseren”, zegt Hans 
Steijaert, voorzitter van de Halve 
van Helmond. 

“Tegelijkertijd zijn we ontzettend 
trots op wat we al bereikt heb-
ben; de Halve van Helmond is in-
middels een begrip in Helmond. 

We willen iedereen bedanken 
voor het enthousiasme waar-
mee het evenement ontvangen 
is. Ook bedanken we alle spon-
soren, bedrijven, deelnemers en 

vrijwilligers voor het vertrouwen 
in de Halve van Helmond. 

Nieuwe datum: 11 april 2021
De nieuwe datum voor de eerste 
editie is zondag 11 april 2021. 

De organisatie houdt nog een 
slag om de arm; in november 
wordt op basis van de dan gel-
dende maatregelen bekeken of 
het definitief door kan gaan.

Informatie deelnemers
Deelnemers die zich hebben in-
geschreven krijgen hun inschrijf-
geld automatisch terug. Zodra de 
inschrijving voor 2021 geopend is 
worden zij geïnformeerd. s

Halve van Helmond 
verplaatst naar volgend jaar 

Helmond

F | Jan Dijstelbloem

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.
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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

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

Maak een boswandeling: 
Onderga de natuur van Weverslo. 

Ontdek de verhalen, kunstschatten en mooie grafplekken

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 
routebeschrijving bij het informatiecentrum. 

Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698

• Een speciaal uitgestippelde route van 1,5 
km langs verborgen plekken van Land-
goed en Natuurbegraafplaats Weverslo

• De kunstenaars Johanna Nijlunsing, Will 
Schropp, Piet Siebers en Roel van Wijlick 
exposeren monumentale houtsculpturen

• De expositie van natuurfoto’s brengt het 
rijke natuurleven in beeld

• Kies zelf de plek voor je natuurgraf en 
bespreek de mogelijkheden voor een 
afscheid naar eigen wens

De zondagsvieringen t/m Pinksteren zijn 
te volgen via liveuitzendingen.nl met de 
daarbij behorende inlogcode:

17 mei, zesde zondag van Pasen. Code: 
B2DD8DF4
24 mei, zevende zondag van Pasen. Co-
de: 9665F1A9
31 mei, Pinksteren. Code: 66729168

De jaarlijkse bedevaart met Hemelvaart 
naar Ommel op  22 mei gaat niet door.  
De kerken worden opengesteld om te 
kunnen bidden en een kaarsje op te ste-
ken van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 
tot 17:00 uur. Van 17:00 tot 18:00 uur is er 
een Maria-lof in de Luciakerk. Wij slui-
ten af met de zegen met het Allerheiligst 
Sacrament.

In de huidige tijd is het moeilijk te voor-
spellen wat er in de kerken wordt toege-
staan wanneer met het ‘nieuwe normaal’ 
kan worden begonnen. Het is nog niet 
duidelijk wanneer en hoe de Zondags-
vieringen weer kunnen worden openge-
steld.  De Nederlandse Bisschoppencon-
ferentie onderzoekt welke maatregelen 
per 1 juni passend en mogelijk zijn voor 
het kerkelijk leven in de parochies en 

meer in het bijzonder voor de viering van 
de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn 
de door premier Rutte op 6 mei gepre-
senteerde routekaart voor versoepeling 
van de coronamaatregelen en de daarin 
vervatte voorwaarden. Er wordt daarbij 
rekening gehouden met het feit dat de 
parochies voldoende tijd nodig hebben 
voor de implementatie van de nieuwe 
maatregelen van de Nederlandse bis-
schoppen. Verdere informatie volgt bin-
nenkort op www.rkkerk.nl
Wij hopen dat doopvieringen en huwe-
lijksvieringen vanaf 1 juli weer mogelijk 
gaan worden en dat we afspraken kun-
nen gaan maken met de Eerste Commu-
nicanten en Vormelingen.
In de Luciakerk wordt aan een plan ge-
werkt om een Mariakapel te realiseren 
die dagelijks open kan zijn zodat eenie-
der die dat wil, een kaarsje kan aasteken 
met een persoonlijk gebed.

Op onze website www.damiaanhel-
mond.nl is actuele informatie en de mo-
gelijkheid om contact te leggen. Ook via 
de telefoonnummers 0492 52 31 47 (Stip-
hout) en 0492 52 29 30 (Mierlo-Hout) en 
E-mail info@damiaanhelmond.nl kunt 
u ons bereiken. 

Er wordt veel opgeruimd. Bij de milieu-
straat is het druk. We staan er nauwe-
lijks bij stil hoe belangrijk zo iets als een 
milieustraat is en het ophalen van ons 
afval. Chapeau voor degenen die dit 
werk voor ons doen. Terwijl veel be-
drijven en faciliteiten gesloten werden, 
zijn zij gelukkig gewoon doorgegaan. Je 
moet er toch niet aan denken dat onze 
kliko’s twee maanden niet geleegd zou-
den worden.

Ook in huis is op veel plaatsen opge-
ruimd. We bewaren veel wat we niet 
echt nodig hebben. Soms is het troep 
geworden wat gewoon weg kan. Maar 
andere spullen behouden hun waarde, 
iets waaraan een bijzondere herinnering 
vast zit, zoals foto’s, knutselstukjes. Zo 
vond mijn moeder die ik met moeder-
dag bezocht, een klein notitieblokje in 
haar kast. Het zijn haar notities van een 
bezoek dat ik met mijn ouders aan Ro-
me heb gebracht. Voor ons alle drie was 
dit een bijzondere reis. Zij wilde het niet 

meer bewaren omdat zij aan het oprui-
men is, maar heeft het aan mij gegeven 
als een herinnering. Sommige dingen 
gooi je niet zomaar weg: je zoekt er een 
nieuw plekje voor. Zo had zij in dezelfde 
lade een prentje van een heilige met een 
gebedje dat ze toen uit Rome meegeno-
men had. Het heeft jarenlang in de lade 
gelegen. Nu ligt het in een gebedenboek-
je op haar nachtkastje. 

Zou het kunnen zijn dat er veel dingen 
zijn die we met ons leven meedragen 
en die, als we er de tijd voor nemen en 
erover nadenken, hun plekje vinden? 
Daarbij denk ik niet alleen aan dinge-
tjes die we in een lade of een kast heb-
ben liggen, maar ook wat we op ons hart 
met ons meedragen. Neem de tijd en de 
ruimte om af en toe stil te staan bij je ei-
gen leven, en denk na wat je meemaakte, 
ruim het op, maak het op orde, en geef 
het een plekje. s

Norbert Swagemakers, pastoor. 

Opruimen
Parochie Heilige Damiaan de Veuster

Al jaren is de Lambertuskerk in Helmond 
tussen 1 mei en 1 oktober open voor  bezoek op de 

woensdag- en zaterdagmiddagen. 

Helaas is dat dit jaar , door de Coronacrisis niet mogelijk. 
Hopelijk  zal dat volgend jaar weer wel door kunnen gaan.

www.helmondnu.nl
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Nu de coronamaatregelen on-
verminderd doorgaan komt 
het bestaansrecht van de lokale 
ondernemer in gevaar. Want 
hoeveel behoefte is er nog aan 
een kroeg in een anderhalve-
metersamenleving? En waarom 
risico lopen in de krappe boek-
handel op de hoek als hetzelfde 
product wordt thuisbezorgd 
door de eerste beste internetgi-
gant? Reden genoeg voor Tah-
né Kleijn, Stadskunstenaar van 
Helmond, om zich in te zetten 
voor de ondernemende helden 
van haar stad. 

Ondernemer in beeld 
Al snel na de eerste maatrege-
len werd de fotoserie ‘Still Alive, 
#ShopLocal’ geboren. “In het 
begin richtte ik mij op mijn eigen 
favoriete ondernemers. Mensen 
die pas net de sprong in het die-
pen waagden en nu al werden 
geconfronteerd met een crisis 
van ongekende omvang. En dat 
ging van een bierbrouwerij en 
chocolatier tot kunstbenodigd-
hedenwinkel en cafetaria.” Maar 
na een oproep in het Eindho-

vens Dagblad werden dat er al 
gauw meer. Zo maakte Kleijn 
ongeveer vijf stillevens per week. 
De foto’s zijn te koop via haar 
website waarvan de winst naar 
de ondernemer gaat. Daarnaast 
zet zij haar Social Mediakanalen 
(Stadskunstenaar van Helmond 
en @TahneKleijn) in om Hel-
monders te overtuigen de lokale 
ondernemer te steunen. 

Helmonds Kwartet 
Inmiddels heeft de stadskunste-
naar al ruim 30 foto’s gemaakt, 
waarbij bepaalde categorieën 
naar voren kwamen. “Er bestaan 
branches die extra zwaar getrof-
fen zijn, en door die te bunde-
len ontstond een soort kwar-
tet.” Reden genoeg om dat wat 
op papier duidelijk werd, in de 
werkelijkheid verder uit te wer-
ken. “Momenteel ben ik bezig 
met het uitwerken van een spel. 
Met negen tot dertien catego-
rieën kunnen Helmonders straks 
spelen met en voor hun lokale 
ondernemers.” Het spel is naar 
alle verwachting halverwege juni 
klaar en zal te koop zijn bij de be-
kende verkooppunten en online 
op Kleijn’s site. “Met categorieën 
als ‘Zoetekauw’, ‘Drankje doen’ 

en ‘Vrije tijd’ bedien ik zo veel 
mogelijk ondernemers van de 
stad.” 

Grote publiek 
Met het kwartet hoopt de kun-
stenaar op een laagdrempelige 
manier een groot publiek te be-
reiken. “Waarschijnlijk gaan de 
vakanties deze zomer niet door. 
Hoe leuk is het dan als je door-
middel van dit spel je eigen stad 
een beetje beter leert kennen.” 

Zelf heeft ze een hoop nieuwe 
producten en aanbieders ont-
dekt. “Mensen hebben het te-
genwoordig altijd druk, bij mij is 
dat niet anders. Maar tijdens het 
maken van mijn stillevens heb 
ik letterlijk mogen proeven wat 
de lokale ondernemer te bieden 
heeft. En dan moet je toch toe-
geven dat het vlees van de slager 
een stuk beter smaakt dan bij de 
supermarkt. Ook de kennis van 
de boekhandelaar is heel wat 
groter dan die van de internetgi-
gant. Na twee korte gesprekken 
wist hij mijn stijl te doorgronden 
wat me nieuwe pareltjes heeft 
opgeleverd. En tegelijkertijd help 
je mee aan een gezellige en leef-
bare stad.” s

F | Tahné Kleijn.

Still Alive
Stadskunstenaar zet zich in voor 
ondernemers van de stad

#ShopLocal

Helmond
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Ook in deze bijzondere tijden 
blijven de wethouders graag in 
contact met Helmondse inwo-
ners. Heeft u een vraag over 
of een idee of initiatief voor 
uw wijk? Dan kunt u deelne-
men aan één van de digitale 
wijkspreekuren. U kunt zich nu 
aanmelden voor de geplande 
digitale wijkspreekuren. 

De wethouders denken graag 
met u mee bij het zoeken naar 
oplossingen en kunnen u, indien 
nodig, in contact brengen met 
andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die 
u met de wethouders deelt, kun-
nen zij gebruiken bij het maken 
van beleidskeuzes.

Geplande digitale 
wijkspreekuren
Brandevoort: donderdag 14 
mei van 19.30 tot 20.30 uur met 
wethouder Van Dijk;

Helmond-Oost: maandag 25 
mei van 19.00 tot 20.00 uur met 
wethouder De Vries; 

Binnenstad: maandag 25 mei 
van 19.00 tot 20.00 uur met 
wethouder De Vries; 

Stiphout-Warande: donderdag 
28 mei van 19.30 tot 20.30 uur 
met wethouder Van de Brug; 

Dierdonk: donderdag 4 
juni van 19.00 tot 20.00 uur 
met wethouder Van den 
Waardenburg; 

Helmond-Noord: donderdag 
4 juni van 20.15 tot 21.15 uur 
met wethouder Van den 
Waardenburg; 

Centrum: maandag 8 juni 
van 19.30 tot 20.30 uur met 
wethouder Van de Brug; 

Mierlo-Hout: woensdag 24 
juni van 19.30 tot 20.30 uur met 
wethouder Dortmans;

Helmond-West: donderdag 25 
juni van 19.30 tot 20.30 uur met 
wethouder Van Dijk 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één 
van bovengenoemde digitale 
wijkspreekuren? Dan kunt u zich 
nu aanmelden door een mail te 
sturen naar:
communicatie@helmond.nl.

Vermeld het volgende in de mail: 
uw naam, mailadres, aan welk 
wijkspreekuur u wilt deelnemen 
en het onderwerp. Vervolgens 
ontvangt een bevestigingsmail 
met een link naar de Teams ver-
gadering. Via deze link kunt u 
deelnemen aan de online verga-
dering. Aanmelden is mogelijk 
tot 17.00 uur op de dag van het 
spreekuur. 

Woont u in een andere wijk? 
Houd dan www.helmond.nl/
wijkspreekuren in de gaten 
voor de bekendmaking van  
nieuwe data. s

Online op de koffie 
bij de wethouder

Wethouders van Helmond. F | Gemeente Helmond.

Helmond

Helmond

Nauwlettend heeft het team 
van UrbanMatterz de afgelo-
pen weken de ontwikkelin-
gen gevolgd m.b.t. COVID-19. 
Het verbod op evenementen 
is verlengd tot 1 september 
en het RIVM heeft aangege-
ven, dat daarna de horizon 
nog zeker niet in zicht is. 
Hoewel UrbanMatterz enke-
le weken geleden nog hoop-
vol en positief was dat Ur-
banMatterz 2020 doorgang 
kon vinden, heeft de realiteit 
hen inmiddels ingehaald. 

Gezamenlijk besluit
In overleg met de gemeente 
en De Cacaofabriek is ge-
zamenlijk besloten om de 
voorbereidingen/organisatie 
voor de editie 2020 te staken 
en UrbanMatterz 2020 te can-
celen. Voor het UrbanMatterz 
festival is de nieuwe norm, de 
1,5 meter samenleving, niet te 
realiseren. De gezondheid van 
de bezoekers, artiesten, spon-
soren, medewerkers, stake-
holders en vrijwilligers staat 
voorop en kan niet gegaran-
deerd worden. 

Het vrijwilligersteam van Ur-

banMatterz stond in de start-
blokken om van UrbanMat-
terz 2020 de beste editie ooit 
te maken. De verslagenheid 
bij het team is groot, maar de 
beslissing was eenduidig. Het 
is onverantwoord op allerlei 
gebied: Better safe than sorry!

Het goede nieuws 
Noteer alvast in je agenda: 
UrbanMatterz zaterdag 25 en 
zondag 26 september 2021
Oldskool HipHopConcert
Het Old Skool HipHop con-
cert (met een legendarische 
line-up), wat zou plaatsvin-
den op zaterdag 26 septem-
ber, wordt verplaatst naar za-
terdag 25 september 2021. 
De capaciteit van de popzaal 
van De Cacaofabriek is onder 
de huidige omstandigheden 
teruggebracht naar 40 per-
sonen. Onvoldoende om de 
grote schare trouwe HipHop 
fans te kunnen laten genieten 
van het jaarlijks uitverkochte 
concert. De ticketverkoop 
voor het concert was nog niet 
gestart.

Urban Sports Indoor 
Het grote jaarlijkse Urban 
Sports Indoor spektakel wordt  
verplaatst naar het eerste 
kwartaal 2021. s

UrbanMatterz 
editie 2020 
geannuleerd 

Vrijdag 29 mei is er een speci-
ale uitzending Sport op omroep 
Helmond van 20:00 tot 22:00 
uur. Iedereen kan meedoen met 
een de Helmondse sportradio 
Sportquiz 2020.

In de 1619de   sportradio 
uitzending worden makkelijke 
vragen gesteld, maar ook moei-
lijke sportvragen klinken door 
de ether. Je moet hier iets meer 

moeite doen om achter het ant-
woord te komen of je moet het 
toevallig weten.  

50% makkelijk en 50% moeilijke 
vragen.   Ook worden verschil-
lende mensen uit de Helmondse 
sportwereld gebeld. Zij heb-
ben de titel mystery guest.  De 
luisteraars moeten raden welke 
mensen te horen zijn. Wil je in 
aanmerking komen voor deze 
geweldige prijzen, dan mag je 
de antwoorden opsturen naar:  
Sportradio@omroepHelmond.nl 

vóór woensdag 3 juni 2020.

Gewoon lekker luisteren en mee-
spelen kan natuurlijk ook.  De uit-
slag zal bekend worden gemaakt 
tijdens de sportradio uitzending 
op vrijdag 5 juni 2020. Presen-
tatie wordt verzorgd door Niek 
de Groot en voor de techniek is 
het Harrie van de Boogaart. Doe 
mee met de Helmondse Sportra-
dio Sportquiz op vrijdag 29 mei. 
De uitzending is te beluisteren 
via Omroep Helmond radio, 107.2 
FM en Kabel 94.4 MHz. s

De Helmondse Sportradio Sportquiz 2020
Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Ook weer  non-food op de weekmarkt

Sinds 9 mei staan er op de Hel-
mondse weekmarkt weer kra-
men met non-food (o.a. kleding, 
bloemen en lederwaren). Het 
aantal kramen komt daarmee 
weer vrijwel op het niveau van 
voor de coronacrisis. Vanwege 
de hygiënemaatregelen wordt 
de markt over een groter gebied 
verspreid. De openingstijd blijft 
van 08.30 tot 14.00 uur. 

Sinds half maart waren op de 
weekmarkten in heel Brabant 
alleen food-kramen toegestaan. 
Inmiddels is regionaal besloten 
dat er ook weer non-food kra-
men mogen staan. Voor de Hel-
mondse weekmarkt betekent 
dat een uitbreiding van ca 25 
naar 53 kramen. Daarmee zijn 
we bijna terug op het aantal kra-
men van voor de coronacrisis. 
De kramen staan over een veel 
grotere oppervlakte verspreid 
op de Noord Koninginnewal 
(tot Ameidestraat), Ameidewal, 

Markt, inclusief Kop van de 
Markt, Watermolenwal en Piet 
Blomplein. Op bijgaand kaartje 
staat de globale indeling.

Wegafsluitingen
Om voldoende ruimte te kunnen 
maken voor het grotere aantal 
kramen worden de Marktstraat 
en de Watermolenwal voor het 
verkeer afgesloten tussen 03 
en 18 uur. Bestemmingsverkeer 
heeft wel toegang, op dezelfde 
manier als bij de kermis gebrui-
kelijk is. Ook de Elzas garage, 
de garage bij de City Sporthal, 
de parkeerplaatsen aan de To-
renstraat en de fietsenstallingen 
blijven bereikbaar. 

Géén uitje
Wethouder Erik de Vries is blij 
dat ook de non-food weer op de 
markt kan staan: “De weekmarkt 
is voor veel mensen de plek waar 
ze hun dagelijkse boodschappen 
halen, maar ook kleding of bloe-
men kopen. Dat kan nu gelukkig 
weer. Maar laat duidelijk zijn dat 
de maatregelen zoals afstand 

houden nog steeds van kracht 
zijn. Ik roep alle bezoekers van de 
markt dan ook op om hun ver-
antwoordelijkheid te nemen. De 
markt is géén uitje, kom alleen, 
doe gericht je boodschappen en 
ga daarna weer naar huis. 

We hebben tussen de verschil-
lende delen van de markt uit-
wijkgebieden gemaakt. Zie je 
dat het druk is in een bepaald 
gebied, wacht daar dan even. 
Als iedereen zich aan de regels 
houdt, heb ik er vertrouwen in 
dat we deze grotere markt op 
een verantwoorde wijze door 
kunnen laten gaan.”

De naleving van de regels is een 
gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van de gemeente en de 
marktkooplieden. De markt-
meesters houden hier samen 
met boa’s en publieksbegelei-
ders toezicht op. Wordt het op 
een bepaald deel van de markt 
te druk, dan wordt dat deel met 
klaarstaande  dranghekken tij-
delijk afgesloten. s

Centrum

De Markt 
F | Wim van den Broek

ONDERNEMERS
NIEUWS

We kunnen na enkele zware en verwarrende weken wel weer wat positief 
nieuws gebruiken van onze lokale ondernemers. Hebt u een klein positief berichtje
vanuit lokaal ondernemend Helmond, laat het ons weten?

REDACTIE@DELOOP.EU

Versterking gezocht 
Herenkapsalon

Spoormakers weer
geopend

Herenkapsalon Spoormakers 
(sinds 1926), een bekende naam 
in Helmond en omgeving is zo-
als vele collega’s in de branche, 
weer geopend. Eigenaresse An-
gelique Spoormakers, is blij dat 
ze haar trouwe klanten weer 
kan bedienen. Een onwerkelijke 
periode, maar laten we met zijn 
allen, met inachtneming van 
de regels, weer positief aan de  
slag gaan. 

Wij hebben er zin in en worden 
overspoelt met klanten die weer 
graag geknipt willen worden.  
Dit brengt anderzijds ook met-
een een luxe probleem. Ange-

lique: ‘we zijn op korte termijn 
op zoek naar een zelfstandige, 
moderne en enthousiaste heren 
kapper (m/v), die op ZZP-basis, 
onze kapsalon komt versterken. 
Alle faciliteiten zijn in onze zaak 
aanwezig, je maakt als zelfstan-
dige je eigen afspraken en krijgt 
er meteen al een klantenkring 
bij, die je zelf kunt uitbouwen. 
Het enige wat we vragen is vak-
manschap en enthousiasme. 
Een mooiere start kan je je toch 
niet wensen?

Interesse? 
Mail snel naar: 
a.spoormakers45@upcmail.nl 
of bel 0492-536671.
Herenkapsalon Spoormakers, 
Mierloseweg 86A te Helmond. s

Helmond

Angelique Spoormakers F | Ad Klaasen

Winnaars Hellemondgift 
waardebon 

In Weekkrant De Loop week 19 kon u een kruiswoordpuzzel 
oplossen en daarbij een mooie prijs winnen. De oplossing van deze 

Moederdag kruiswoordpuzzel is SHOPPING. 

De prijswinnaars zijn: Maaike Steenbakkers en Simone Jacobs. 

Zij hebben inmiddels bericht ontvangen en mogen hun 
Hellemondgift waardebon op gaan halen.

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 wan-
den. De wanden mogen tijdens 
het spel worden gebruikt als de 
bal heeft gestuiterd in het vak 
van de tegenstander. Raakt de 
bal direct het glas dan heeft de  

tegenstander 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 ten-
nis. De speciale padelbal wordt 
altijd onderhands opgeslagen. 
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 uitprobe-
ren? Dan ben je van harte wel-
kom om geheel gratis mee te 
spelen op een van de vier padel-
banen bij TPC 

Espendonk. Hou de web-
site  www.tpcespendonk.nl  in 
de gaten, want daarop 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! s

Padel bij TPC Espendonk 
Helmond
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Preventieve bestrijding 
eikenprocessierupsen  

De gemeente bestrijdt al jaren 
de overlast die door eikenpro-
cessierupsen wordt veroor-
zaakt. Ook dit jaar worden in 
alle wijken eikenbomen preven-
tief bespoten. Omdat de plaag 
vorig jaar groot was, bestrijden 
we nu meer bomen. Op dit mo-
ment is nog niet precies aan te 
geven wanneer de preventieve 
bestrijdingen plaatsvinden. Dit 
is afhankelijk van een aantal 
factoren.  
 
Zodra de preventieve bestrij-
dingsdata bekend zijn, komt dat 
op de website www.helmond.nl/
rupsen te staan. Op die pagina 
staan ook plattegronden met de 
locaties waar de preventieve be-
strijdingen plaatsvinden.    

Biologisch bestrijdingsmiddel 
De eikenbomen worden 1x pre-
ventief besproeid met een biolo-
gisch bestrijdingsmiddel, dat al-
leen schadelijk is voor de rupsen. 
Er wordt zoveel mogelijk binnen 
de bebouwde kom ’s avonds en 
’s nachts gewerkt om te zorgen 
dat de nevel niet op mensen te-
recht komt. Echter doordat we 
meer bomen bespuiten, ontko-
men we er niet aan dat we ook 
overdag moeten werken. Dit 
is anders dan andere jaren. Er 
wordt gewerkt met een grote 
tractor met spuitcombinatie. Dit 
geeft geluidsoverlast. De mede-
werkers van de aannemer lopen 
in beschermende kleding en de 
tractor is voorzien van extra licht.  
 
Voorwaarden voor 
een succesvolle bespuiting 
Om het hoogste rendement te 
halen uit de preventieve bestrij-
ding, zijn we van een aantal za-
ken afhankelijk. De eikenbomen 
mogen nog niet te veel blad heb-
ben, de rupsen moeten actief 
zijn en al eikenbladeren eten, het 
moet windstil zijn en het liefst 
droog of een beetje motregen. 
Door deze voorwaarden wordt 
vaak pas vlak van tevoren be-
kend wanneer de bespuiting van 
de eiken plaatsvindt. Zodra dit 
bekend is, komt dat op de web-
site te staan. 
 
Nesten melden 
In het zomerseizoen worden 
de rupsen bestreden door ze te 
plukken of weg te zuigen. Dat 
gebeurt door een gespeciali-
seerd bedrijf. Nesten kunnen te-
lefonisch worden gemeld bij de 
gemeente via tel. 14 0492 of via 
www.helmond.nl/meldpunt. Er 
wordt een onderscheid gemaakt 
hoe snel we locaties bezoeken 
om de nesten op te ruimen. De 
gemeente probeert de gemelde 
nesten binnen een week te ver-
wijderen. Maar dit kan oplopen 
als de plaag weer zo groot is als 
in 2019. We vragen hier uw be-
grip voor. Meldingen van eiken-

processierupsen bij speelplekken 
en scholen worden met spoed 
behandeld. Men kan de nesten 
zelf beter niet uit de boom halen.  
 
Kenmerken   
De eikenprocessierups komt al-
leen voor in eikenbomen. Voor-
dat ze volgroeid zijn, ondergaan 
ze vijf vervellingen. Vanaf de 
derde vervelling krijgen de rup-
sen de eerste -voor mens en 
dier vervelende- brandharen. De 
nesten zijn herkenbaar aan het 
grijze spinsel dat eromheen ge-
bouwd wordt. Hierin zitten de 
resten van de vervelling met de 
brandharen.  

Irritaties 
Mensen moeten elk contact met 
de rupsen, en de resten ervan, 
vermijden. Het is raadzaam om 
hals, armen en benen te bedek-
ken in een gebied waar veel eiken 
staan. De reacties verschillen van 
persoon tot persoon zeer sterk. 
Over het algemeen verdwijnen 
de klachten binnen twee weken. 
Bij ernstige klachten is het raad-
zaam contact op te nemen met 
de huisarts. 
 
Informatie 
Meer informatie over de ei-
kenprocessierups en de bestrij-
dingsmethodes zijn te vinden 
op www.rupsen.info, www.hel-
mond.nl/rupsen en www.rivm.
nl/eikenprocessierups. 
Voor gezondheidsvragen: GGD, 
tel. 0900 36 86 868.  

Aanvulling van de redactie
Diverse lezers meldden dat ei-
kenbomen worden ingepakt 
met plastic om de eikenproces-
sierups tegen te gaan. Echter is 
er nog geen bewijs of deze me-
thode effectief is. De website 
www.processierups.nu meldt 
zelfs dat het preventief inpak-
ken van de bomen niets doet.  
“De rupsen komen uit de eipak-
ketjes die hoog in de eikenboom  
zijn gelegd. 

Daar eten ze van de bladeren. 
Ze hoeven dus niet in of uit de 
boom. Het idee van deze oplos-
sing is dat de folie hun looproute 
zou blokkeren, maar dat is dus 
niet het geval.” s

Helmond

Helmond

Ook tijdens de coronacrisis 
bouwt Helmond verder aan 
de mobiliteit van de toekomst. 
Niks doen is geen optie, want 
dan loopt over een paar jaar het 
verkeer in de stad volledig vast. 
Vaker thuiswerken, meer online 
vergaderen en slimmer reizen 
met elektrische deelfietsen-, 
-scooters en -auto’s zijn onder-
deel van de oplossing. Maar dan 
blijft de vraag: hoe leiden we 
het verkeer in de toekomst in 
goede banen? 

Komend najaar volgt een belang-
rijk richtinggevend besluit voor 
de mobiliteitsopgave in de re-
gio Zuidoost-Brabant. Helmond 
werkt aan een technisch onder-
zoek over de situatie en moge-
lijkheden in Helmond. Later dit 
jaar wordt in samenspraak met 
de stad de oplossingsrichting 
voor het verkeer en de wegen in 
Helmond vastgelegd in een Ver-
keersvisie 2020 - 2040. “We heb-
ben hoge ambities voor een be-
reikbaar, verkeersveilig, groen en 
leefbaar Helmond, maar de weg 
is nog lang”, aldus mobiliteits-
wethouder Antoinette Maas.

Verkeersader 
Ondanks de coronacrisis is de 
verwachting nog steeds dat de 
Brainportregio en zeker Hel-
mond blijven groeien. Daarom 
wordt de komende jaren flink 
geïnvesteerd in mobiliteit en 
(snel)wegen om de regio goed 
bereikbaar te houden en knel-
punten op te lossen. Uit ver-
schillende studies blijkt dat in 
Helmond juist te leiden tot méér 
drukte en overlast. Dit komt om-
dat één van de hoofdwegen in de 
regio dwars door de stad loopt: 
de N270 tussen Eindhoven en 
Deurne. Dat moet anders, maar 
de oplossing is niet makkelijk. 
Forse ingrepen zijn nodig. Het is 
niet voor het eerst dat Helmond 
voor deze uitdaging staat. Maar 

niet eerder was de noodzaak zo 
hoog als nu. 

Zoekrichtingen 
Uitgangspunten voor de Ver-
keersvisie 2020 – 2040 zijn een 
vlotte en veilige doorstroming 
van het verkeer, goede bereik-
baarheid van centrum en be-
drijventerreinen waar het fijn 
wonen en werken is, meer groen 
in de stad en de auto doet een 
stap terug. Op dit moment is een 
verkennend onderzoek gedaan 
naar de volgende uiterste scena-
rio’s als zoekrichtingen: 
De Traverse als Volwaardige 
Stadsas. De Traverse uitbreiden 
met ongelijkvloerse en groen in-
gerichte kruispunten; de groot-
ste verkeersstroom blijft dwars 
door de stad gaan. Deze zoek-
richting ontlast de noordelijke en 
zuidelijke stadsring. Nadelen zijn 
de extra hinder op de Traverse en 
extra verkeer wordt aangetrok-
ken dat anders via de snelweg 
zou reizen. 

Zuidelijke Omleiding. De Traver-
se autoluw maken en doorgaand 
verkeer reist via een (nieuwe) 
Zuidelijke Randweg met onge-
lijkvloerse en groen ingerichte 
kruispunten. Dit scenario leidt 
tot een forse verkeersafname op 
de Traverse, maakt de Traverse 
fijner wonen en leven en ver-
bindt de stadsdelen met elkaar. 
Nadeel is een toename van ver-
keer op delen van de stadsring, 
waarvoor aanvullende maatre-
gelen getroffen moeten worden.

Meedenken stad 
Volgende stap is het uitwerken 
van de mogelijke alternatieven 
inclusief aanvullende maatre-
gelen. Hierbij worden belan-
gengroepen, bewoners en on-
dernemers gevraagd om mee te 
denken. Door de coronacrisis is 
de planning opgeschoven om de 
stad te kunnen betrekken. Het 
beste alternatief wordt uiteinde-
lijk uitgewerkt in de verkeersvisie 
later dit jaar. “We hebben ambiti-

euze plannen voor een groen en 
leefbaar Helmond. De meningen 
en ideeën van de Helmonders 
mogen daarin niet ontbreken”, 
benadrukt wethouder Maas. Het 
duurt daarna nog jaren voordat 
de schop in de grond gaat. Jaren 
van onderzoeken, nadere uit-
werkingen en voorbereidingen 
voor de uitvoering. Dat gebeurt 
wederom in samenspraak met 
de stad. 

Slimmer reizen 
Naast ingrijpende veranderin-
gen voor de verkeersituatie in 
Helmond, is slimmer reizen ook 
een deel van de oplossing voor 
minder verkeersdrukte in Hel-
mond. De coronacrisis laat ons 
zien wat het effect is van mas-
saal thuiswerken en de auto 
laten staan op het milieu en de 
leefbaarheid. “Ga eens na wat we 
kunnen bereiken als we straks in 
het nieuwe normaal allemaal 
slimmer reizen: minder vaak 
de auto pakken, meer gebruik 
maken van deelmobiliteit, spits 
mijden en vaker thuiswerken”, 
aldus Maas. Daarom wordt in 
Helmond als stad van de slim-
me mobiliteit en stad met maar 
liefst vier treinstations hard ge-
werkt aan het ontwikkelen van 
deelmobiliteitsoplossingen en 
goed uitgeruste overstappunten 
voor (hoogwaardig) openbaar 
vervoer, fiets en auto (HUB’s), 
innovatieve mobiliteit zoals een 
zelfrijdende minibus en stimule-
ringsmaatregelen voor werkge-
vers om medewerkers slimmer 
te laten reizen.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over 
de Verkeersvisie op 
www.helmond.nl/verkeersvisie. 
In juni volgen onder andere we-
bcasts over slimme mobiliteit en 
de Verkeersvisie. 
Meer info hierover wordt gepu-
bliceerd op projectwebsite, de 
gemeentepagina in de krant en 
de online kanalen van de ge-
meente. s

De Traverse. F | Wim van den Broek.

Forse ingrepen 
verkeerssituatie 

Helmond nodig



26 week nummer 20 vrijdag 15 mei 2020 de loop weekkrant HELMOND

Met dit recept kun je twee taarten van circa 25 
centimeter in diameter maken. Is dat wat te veel, 
dan bewaar je de jam voor op brood en het deeg 
voor koekjes of ander gebak. Het overgebleven 
deeg kan ook ingevroren worden. 

Ingrediënten
Voor het deeg:
170 gram zachte boter
130 gram suiker
Fijngeraspte schil van een citroen
Een snufje zout
1 ei
1 eidooier 
340 gram  bloem
¼ theelepel bakpoeder 

Voor de jam:
1 kilo abrikozen 
Sap van een citroen 
300-400 gram suiker
Een scheut marsala of cointreau (optioneel)

Doe de boter, suiker, citroenschil en het snufje zout 
in een grote kom. Klop het gedurende 3 à 4 mi-
nuten met een elektrische mixer tot het volledig 
gemengd en bleek in kleur is. Voeg dan het ei en 
de dooier toe en meng tot het volledig in het deeg 
is opgenomen. Zeef het bloem en bakpoeder bo-
ven de kom en roer met een spatel of houten lepel 
tot het deeg net samenkomt. Kneed het deeg dan 
kort op een met bloem bestoven oppervlak totdat 
het een homogene bal deeg vormt. Voeg eventu-
eel wat meer bloem toe als het deeg plakkerig is. 
Wikkel het deeg in folie en laat het een aantal uur 
in de koelkast rusten (maak het bijvoorbeeld een 
dag van tevoren en laat het ‘s nachts rusten).

Voor de jam:
Breng een grote pan water aan de kook. Was de 
abrikozen en blancheer ze 30-60 seconden in het 
kokend water. Leg ze dan in een kom met koud 
water om het kookproces te stoppen. Giet de pan 

niet af, het kookvocht heb je later nodig. Eenmaal 
afgekoeld kun je het fruit makkelijk pellen. Bewaar 
alle schillen, en breng ze met een liter van het blan-
cheerwater en 100 gram suiker aan de kook. Laat 
dit langzaam inkoken tot je uiteindelijk nog maar 
een bodempje vocht overhoudt. Schep de schil-
len er met een schuimspaan uit, en voeg dan een 
scheut marsala of cointreau toe. Laat dit nog heel 
even pruttelen zodat de alcohol verdampt en draai 
dan het vuur uit. 
Snijd de gepelde abrikozen doormidden en verwij-
der de pitten. Meng ze in een kom met 200 gram 
suiker en het sap van een citroen (circa 50 milliliter) 
en laat dit 20 minuten staan. Giet dan de inhoud 
van de kom in een pannetje en breng het zachtjes 
aan de kook. Voeg het ingekookte vocht toe en laat 
de jam gedurende 45-60 minuten zachtjes prut-
telen met een deksel op de pan. Proef tijdens het 
koken of de jam niet te zoet of te zuur is en voeg 
eventueel meer suiker of citroensap toe. Zodra het 
fruit zacht is, plet je het in grove stukken met een 
spatel of aardappelstamper. De jam is klaar als het 
makkelijk de achterkant van een lepel bedekt.

Om de taart te bereiden, rol je het deeg uit op een 
met bloem bestoven werkblad tot ongeveer 2 à 3 
millimeter dikte. Leg het in een ingevette bakvorm 
en duw het tegen de randen. Snijd het overtollige 
deeg af en kneed dit weer tot een bol. Rol deze uit 
tot een lange vorm, en snijd hier 6 tot 8 dunne re-
pen van. Vul de bakvorm met een laag jam van iets 
meer dan een centimeter en leg er dan de reepjes 
deeg op om het typische ruitjespatroon te vormen. 
De randen van het deeg komen waarschijnlijk een 
eindje boven de vulling uit, je kunt deze of afsnij-
den of op een leuke manier plooien om een mooie 
rand te vormen. Bak de crostata gedurende 45-50 
minuten in een voorverwarmde oven op 165°C. 
Laat de crostata op kamertemperatuur afkoelen 
voor het opdienen.

Crostata di 
marmellata

De Italiaanse crostata is een heerlijk gebak dat - eerlijk toegegeven - aardig in de buurt van 
een Limburgse vlaai komt. De vulling kan variëren van zoet tot hartig, maar ook hier is jam 
de meest gebruikelijke vulling. Deeg en jam koop je gemakkelijk kant en klaar in de winkel, 
maar zelfgemaakt is het zó veel lekkerder. In zuid-Italië zijn de abrikozen net in het seizoen, 
dus daar heb ik mooi gebruik van gemaakt! Het recept voor deze jam kun je ook maken met 

andere steenvruchten. 

www.tasteguidenaples.com

Buon appetito!

Stichting “Hart Voor Het Hout” heeft een 
slimme oplossing bedacht waardoor alle 
bewoners van Savant Alphonsus en hun 
dierbaren elkaar veilig kunnen ontmoe-
ten in levenden lijve, zonder dat er fysiek 
contact plaatsvindt. Dit betreft een mo-
biele ontmoetingsruimte welke bestemd 
is voor ouderen die woonachtig zijn bin-
nen het woonzorgcentrum. 

De mobiele ontmoetingsruimte is een 
kantoorunit, met daarin twee compar-
timenten die door een glazen wand af-
gescheiden zijn van elkaar. Hierbinnen 
wordt er gecommuniceerd via een inter-
comsysteem en beide compartimenten 
hebben een eigen ingang. De inrichting 
is modulair waardoor de tafels en stoelen 
plaats kunnen maken voor een rolstoel of 
ziekenhuisbed. Na elke ontmoeting wordt 
deze kantoorunit grondig gereinigd. 

Het idee voor de mobiele ontmoetings-
plek komt van Harrie Blankers en Anton 
van Lieshout. De steeds maar aanhouden-
de berichten over de gesloten woonzorg-
centra en dat hierdoor de bewoners geen 
bezoek kunnen ontvangen werd de heren 
te veel. Beiden hebben een zwak voor se-

nioren en waren unaniem van mening dat 
deze treurige situatie zo niet langer kon 
blijven voortduren en dat het tijd werd om 
iets op touw te gaan zetten. Zo ontstond 
het idee om een mobiele ontmoetings-
ruimte te regelen waarin de bewoners van 
Savant hun familie en dierbaren op een 
veilige manier kunnen ontmoeten. 

Spontaan melden zich vanuit hun vrien-
denkring al snel sponsoren die dit pro-
ject financieel willen ondersteunen, met 
meerdere potentiële sponsoren wordt de 
komende weken contact opgenomen. 
Om het geld op gepaste wijze te beheren 
en te besteden is er per direct een stich-
ting opgericht die de naam “Hart Voor 
Het Hout” heeft gekregen. Naast Harrie 
en Anton hebben inmiddels ook Huub 
Jonkers, Brent van Hoof en Peter Slegers 
zich aangesloten bij deze stichting, om 
zo een voltallig bestuur te vormen. Meer 
informatie over deze nieuwe stichting en 
haar doelstellingen volgt in een later sta-
dium. De mobiele ontmoetingsruimte is 
afgelopen week geplaatst op het terrein 
van Savant Alphonsus in Mierlo Hout. De-
ze wordt op dit moment gereed gemaakt 
voor gebruik. Naar verwachting zullen de 
eerste ontmoetingen tussen de bewoners 
en hun dierbaren deze week plaats kun-
nen vinden. s

Woonzorgcentrum 
Savant Alphonsus 

krijgt een veilige mobiele 
ontmoetingsruimte 
ten tijde van corona

De buitenzijde. F | Hart Voor Het Hout.

Helmond

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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
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DIVERSEN

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

4 SEIZOENENBANDEN
ONAFHANKELIJKE APK KEURINGBINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

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

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

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

GRATIS gebitscheck-up door de mondhygiënisten 

van M3 Mondzorg? Kijk op pag. 12 

|   0492-52 53 53

Lente in zicht

Het weer is nog een beetje druilerig, maar de 

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

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

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

Het weer wordt warmer en het begint langzaam-

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

de bloesems en ook de bloemen zullen overal 

te vinden zijn. Met dank aan het kwik dat dan 

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

kilometers gemaakt kunnen worden. Ook komen 

er weer een boel evenementen aan. Zo vindt aan 

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

Het weer is nog een beetje druilerig, maar de 

Helmond

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

www.helmondnu.nl
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HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

Ook verkrijgbaar op de afhaaladressen in Mierlo-Hout, zie pagina 23.www.onsmierlohout.com
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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

WO. 18 MAART 19:30 UUR
‘A QUIET 

PLACE NIGHT’
PART I + PART II

   Opening 
World Press Photo
  tentoonstelling

Door: Merle Koster

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

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

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

Tijdens de opening sprak ik met Jochem Otten. Hij vindt dat er veel mooie en boeiende foto’s tussen zitten. Vooral de foto van de kikkers, die zomaar terugge-gooid werden zonder achterpoot-jes, raakt hem. “Het lijkt in eerste instantie een kunstwerk, een ab-stract schilderij, maar later pas zie je wat er aan de hand is. Je wordt 

langzaam in het verhaal gezogen en dat is erg mooi aan deze foto.” Het bijzondere aan World Press Photo is dat het de hele wereld doorreist en vier miljoen mensen bereikt, zo kan er iets veranderen in de wereld.
“Goede journalistieke foto’s ver-tellen een verhaal en zetten je aan het denken”, gaat Jochem verder. Dat is ook precies wat er ge-beurt. Bij de verschillende foto’s staan groepjes mensen die praten over wat er te zien is en bij welk nieuws het hoort. “Als Cacaofa-briek proberen we de wereld naar Helmond te halen en dankzij de sponsoren kunnen we het gratis aanbieden, dat vind ik wel be-langrijk. Zo kan iedereenzeggen: ik spring op de fiets en ik ga eens 

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

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

“Connectingthe world to the stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

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

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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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 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Exclusief of met prijsvoordeel, 
bij ons slaagt u zeker!

vanaf € 3299.- 
highspeed vanaf € 4699.-

nu al vanaf € 1699.-
met Bosch middenmotor

Gazelle Ultimate 
C8 HMB Katarga C8

WIJ ZIJN 
NORMAAL 
GEOPEND  

en staan op een 
veilige manier 
voor u klaar!


