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

De mobiele ontmoetingsruimte 
is een kantoorunit, met daarin 
twee compartimenten die door 
een glazen wand afgescheiden 
zijn van elkaar. Hierbinnen wordt 
er gecommuniceerd via een in-
tercomsysteem en beide com-
partimenten 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 kan-

toorunit grondig gereinigd. 
De ontmoetingsruimte werd 14 
mei geopend door burgemeester 
Elly Blanksma, die voor het eerst 
sinds negen weken verheugd 
was op het feit dat ze weer een 
opening mocht verrichten. Ze 
sprak over de eenzaamheid die 
de coronacrisis met zich mee 
brengt en had lof voor het geno-
men initiatief. Na het openen van 
de ruimte nam de burgemeester 
plaats in de unit om met een 
bewoner van het Alphonsus in 
gesprek te gaan. “Een mooi initi-
atief om zo de eenzaamheid een 
beetje tegen te gaan”, aldus de 
burgemeester.  

Het idee voor de mobiele ont-
moetingsplek komt van Harrie 
Blankers en Anton van Lies-
hout. De steeds maar aanhou-
dende berichten over de gesloten 
woonzorgcentra en dat hierdoor 
de bewoners geen bezoek kun-
nen ontvangen werd de heren 
te veel. Beiden hebben een zwak 
voor senioren en waren unaniem 

van mening dat deze treurige si-
tuatie 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 ontmoetingsruimte te 
regelen waarin de bewoners van 
Savant hun familie en dierbaren 
op een veilige manier kunnen 
ontmoeten. 

Spontaan meldden zich vanuit 
hun vriendenkring al snel spon-
soren (o.a. Bouwbedrijf Rooijak-
kers bv) die dit project financi-
eel wilden ondersteunen, met 

meerdere potentiële sponsoren 
wordt de komende weken con-
tact opgenomen. Om het geld 
op gepaste wijze te beheren en 
te besteden is er per direct een 
stichting opgericht die de naam 
“Hart Voor Het Hout” heeft ge-
kregen. Naast Harrie en Anton 
hebben inmiddels ook Huub 
Jonkers, Brent van Hoof en Peter 
Slegers zich aangesloten bij deze 
stichting, om zo een voltallig be-
stuur te vormen. Meer informa-
tie over deze nieuwe stichting en 
haar doelstellingen volgt in een 
later stadium. s

Ontmoeten op afstand 

De ontmoetingsruimte werd op 14 mei geopend door burgemeester Elly Blanksma. F | Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl 

Mierlo-Hout

ZOEK JIJ NOG EEN 
LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!
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  GROOTS 
VOORDEEL!

  GROOTS 
INGEKOCHT!

  OÓK OCCASION 
LEASE MOGELIJK!

  DAGELIJKS VERSE 
NIEUWE VOORRAAD!

Kijk op www.vanmossel.nl/hemelvaart voor meer informatie (Natuurlijk worden de RIVM richtlijnen tijdens uw bezoek gehanteerd.)

DONDERDAG

21
MEI

VRIJDAG

22
MEI

ZATERDAG

23
MEI

DONDERDAG
HEMELVAART

GEGARANDEERD DE HOOGSTE INRUILPRIJS VOOR UW AUTO!

 

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.

12
17

6
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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!

We zijn erg blij dat we vanaf 
maandag 18 mei de deuren van 
onze Bibliotheken in Asten, 
Deurne, Helmond en Someren 
weer mogen en kunnen ope-
nen! We kijken er naar uit om 
onze leden weer persoonlijk te 
mogen verwelkomen. Voorlo-
pig hebben we aangepaste ope-
ningstijden. 
De Bibliotheek Helmond is ge-
opend van maandag t/m zater-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. De 
Bibliotheken in Asten, Deurne 
en Someren zijn geopend van 

maandag t/m vrijdag 11.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Hemel-
vaartsdag en Pinksteren zijn 
alle Bibliotheken gesloten.

Natuurlijk is niet alles meteen 
weer zoals het was. Omdat we 
te maken hebben met strenge 
afstands- en hygiëne eisen, zijn 
we vanaf nu de ‘1,5meterbiblio-
theek’. We hebben de Bibliothe-
ken zo ingericht dat het voor alle 
bezoekers én medewerkers veilig 
is om de Bibliotheek te bezoeken. 
De Bibliotheek is alleen open 
voor leden en voor het zelfstan-
dig uitlenen, lenen en inleveren. 

Onze leestafels zijn nog gesloten 
en ook de werkplekken kunnen 
nog niet gebruikt worden. 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/corona 

Reserveren - Lenen – Inleveren 
Wil je jouw bezoek aan de Bibli-
otheek zo kort mogelijk houden 
voor jouw en onze veiligheid? 
Reserveer zoveel mogelijk voor-
af. Tijdschriften kun je alleen 
maar lenen als ze vooraf door 
jou gereserveerd zijn. Je kunt 
ook nog steeds verrassingstasjes 
aanvragen via de AfhaalBieb. Je 
krijgt van ons bericht als er een 
gereserveerd boek of een verras-
singstasje voor je klaarstaat.
Heb je nog materialen thuis lig-
gen? Je kunt ze nu weer inleve-
ren. Alles wordt volgens richtlij-
nen van het RIVM 72 uur apart 
gehouden. Daarna worden ze 
door onze medewerkers van je 
bibliotheekpas gehaald. Alle ge-
leende materialen zijn door ons 
automatisch verlengd tot en met 
1 juli. Nieuwe uitleningen mag je 
ook extra lang thuishouden.

Een veilig en prettig bezoek aan 
de Bibliotheek 
• Kom niet naar de Bibliotheek 

met verkoudheidsklachten of als 
iemand thuis dergelijke klachten 
heeft
• Houd 1,5 meter afstand, zowel 
binnen als buiten de bibliotheek
• Kom bij voorkeur alleen of met 
maximaal 1 ander persoon
• Kinderen tot 12 jaar moeten 
onder begeleiding van een vol-
wassene zijn. Let op: ook hier 
mogen maximaal 2 personen uit 

één huishouden tegelijk naar de 
Bibliotheek komen.
• Er mag een beperkt aantal 
mensen naar binnen, een mand-
je gebruiken is verplicht
• Neem je bibliotheekpas mee; je 
leent met zelfbediening
• Volg de aangegeven looproutes 
in de Bibliotheek
• Volg altijd de aanwijzingen van 
de medewerkers op s

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Bibliotheek Helmond-Peel gaat weer open 
Helmond
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Een zak in de (groene) GFT-bak, mag dat?

 “Mag ik mijn groente- en fruitafval in een zakje doen en het dan in de (groene) 
GFT-bak gooien?” Ja, dat mag! Als u de juiste zak gebruikt. Gebruik alleen 
zakken van papier of biologisch afbreekbaar plastic met een duidelijk zichtbaar 
kiemplantlogo. Gebruik bij voorkeur papieren zakken, omdat deze beter 
oplossen tijdens het composteerproces.

Waarom alleen deze zakken?
GFT-afval is composteerbaar. Alleen de zakken met een 
kiemplantlogo zijn goed en op tijd afbreekbaar. Als u de 
juiste zak gebruikt, zorgt u ervoor dat groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) ‘schoon’ blijft en niet vervuild wordt 
door plastic. De zakken zijn verkrijgbaar bij verschillende 
landelijke supermarktketens. 

Vragen?
Meer informatie over het aanbieden van afval leest u op www.deafvalapp.nl. 
Heeft u vragen over de GFT-zakken of over wat wel of niet in de GFT-container 
mag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van gemeente 
Helmond via 14 0492 of postbusafval@helmond.nl.

Raadsvergadering
26 mei 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 mei. De vergadering begint om 
19.30 uur. 

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.

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

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

Bekendmakingen
 

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

Schootense Dreef 3 11-05-2020 beperkte milieutoets (boringen) OLO 5157019

Horst 12 12-05-2020 realiseren van een gesloten  OLO 5164789

  bodemenergiesysteem

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

Rooseindsestraat 7 20-03-2020 ophogen woning en plaatsen  OLO 5036135

  dakkapel

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

Bakelsedijk 140 verbouwen woning OLO 5050699

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

Dwergvlasbeek 12 13-05-2020  beautysalon aan huis OLO 5146807

Riool verstopt? Bekijk goed met wie u zaken doet

Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te 
pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier 
achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u 
bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder 
adresgegevens. 

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook 
nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om 
bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente 
regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de 
gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:  

• Coppelmans Nuenen 040-283 6043, coppelmans.com
• Van der Velden Eindhoven 040-241 4963, vandervelden.com
• Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-661747, adriaansriooltechniek.nl
• Van Dijk Rioolservice Bakel 0492-552685, vandijkrioolservice.nl

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de 
verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die 
een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit. 
• Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? 
 Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband of 
 andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het probleem 
 zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
• Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding 
 of een boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het 
 rioolontstoppingsbedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen 
 alleen bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen. 

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

Sluiting gemeente & afvalinzameling met 

Pinksteren   
Op maandag 1 juni 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.

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 2 juni. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Tijdens Pinksteren kunt u uw afspraak maken via www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 1 juni rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Hemelvaartsdag: gesloten 
• Vrijdag 22 mei open van 10.00 tot 17.00 uur (de dag na Hemelvaart)
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Let op: u kunt momenteel alleen op afspraak terecht bij de milieustraat. 
Maak uw afspraak via www.helmond.nl/afspraak. 

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

Coendersberglaan 17 12-05-2020  gebruik bijgebouw als woning OLO 5033857

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

Pastoor Elsenstraat 57  08-05-2020 onderhoud woningen OLO 5143291

t/m 93 (oneven) en 97 t/m 103 (oneven) 

Karpaten 47 10-05-2020 plaatsen dakkapel OLO 5154035

St. Antoniusweg 6A 08-05-2020 wijzigen gevels voorzijde OLO 5152277

Stephanusplein 69 11-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5156401

Overijsselplantsoen 37 09-05-2020 maken uitweg OLO 5153645

Kommavlinder 3 30-04-2020 veranderen uitweg OLO 5132033

Karpaten 47 11-05-2020 verhogen bestaande schutting OLO 5158433

Stiphout sectie B 4485 13-05-2020 verplaatsen hekwerk en  OLO 5162537

  toegangspoort 

Torenstraat 1 13-05-2020 plaatsen 10 vlaggenmasten OLO 5096999

Dorpsstraat 10 14-05-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5165813

Witte de Withstraat 33 15-05-2020 plaatsen dakkapel (achterzijde) en  OLO 5170733

  vervangen pannen 

Kwartelstraat 18 14-05-2020 vergroten woning met aanbouw OLO 5168747

Geeneindseweg 3 16-05-2020 wijzigen gevel en plaatsen hekwerk OLO 5172281

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

Maisdijk 6 11-05-2020 diverse aanpassingen pand OLO 5061107

Ganzewinkel 23 12-05-2020 vergroten woning OLO 5032067

Wesselmanlaan 25 12-05-2020 kappen 2 eikenbomen OLO 5044121

Ermgardhoek 15 12-05-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4754489

Fon Groffenplein 10A 14-05-2020 plaatsen woonwagen OLO 4914315

Besselhoeve 16A 14-05-2020 plaatsen dakkapellen (voorzijde) OLO 5105025

Mauritslaan 12 14-05-2020 kappen 1 boom OLO 5145529

Overijsselplantsoen 37 15-05-2020 maken uitweg OLO 5153645

van Swietenstraat 16 15-05-2020 vergroten woning met erker OLO 4995391

Bernoullistraat 7 15-05-2020 plaatsen poort en erfafscheiding  OLO 5143893

  (voorzijde) 

Barrierlaan 49 18-05-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5067983

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

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Loven Truck B.V., Vossenbeemd 98 te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

aspect externe veiligheid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (14 mei 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

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

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

www.helmond.nl/bezwaar of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

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

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

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

verzoek om voorlopige voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden 

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

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  

Iftikar, A.  10-10-1960

Iftikar, J.A.  29-11-1995

Iftikar, J.S.  24-06-1987

Xhofleer, M.  05-04-1973

Alblas, S.M.  30-09-1968

Rouam, H.  26-03-1987

Hafiz, R.  21-06-1968

van Oostrum, M.H.J.  07-04-1970

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  

Debipersad, T.  24-05-1972

Politowicz, M.   02-02-1986

Struijk, N.  19-09-1980

Singh, M.  06-12-1993

Van den Berg, E.   31-01-1974

Arts, C.A.   29-10-1965

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. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“appartementen Zuid Koninginnewal 15 “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 10 maart 2020 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 

63 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse en maximaal 55 dB(A) ten gevolge van Vlisco 

hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning “15 appartementen Zuid 

Koninginnewal”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 21 mei 2020 

gedurende zes weken (t/m 1 juli 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 21 mei 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

• 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 21 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Bent u op zoek naar een speels vrijstaand woonhuis gelegen in de zeer gewilde 
wijk “Zwanenbeemd” met open woonkeuken, bijkeuken, inpandige garage 
en 4 ruime slaapkamers? Dan kan dit iets voor u zijn. Dit woonhuis is pal 
tegen het centrum gelegen op ruim perceel 715 m2, inhoud ca. 650 m3 heeft 
volop potentie om de woning geheel naar wens te maken. De geheel vrije en 
omsloten tuin is pal op het zuiden gelegen.

Koopprijs € 519.500,- k.k.
Aanvaarding in overleg.

TE KOOP

Mozartlaan 5, Helmond (Zwanenbeemd-Warande)

Voor meer info: info@vanwetten.nl

Hebben jullie het al meegekregen? 
We hebben vanaf zondag een Hel-
mondse stads bingo.

Dus met heel Helmond aan de 

bingo. Helmondse Blijf thuis bingo 
heet het. Heel veel steden hebben 
dit al, om mensen toch een vorm 
van vermaak aan te bieden nu we 
allemaal thuis moeten blijven.

Zondag 31 mei van 14.00 uur tot 
16.00 uur is de eerste bingo en 
daarna elke zondagmiddag als 
het goed aanslaat acht weken. 
Wordt uitgezonden op omroep 

Helmond en op Facebook via een 
live stream bij dit is onze wijk. Ik 
ben echt een bingofan en vind het 
kei leuk bedacht.

Ik doe zeker mee en heb mijn 
kaartje al gekocht. Je kunt de kaar-
ten kopen bij alle Jumbo super-
markten in Helmond. Het is geheel 
belangeloos dus niemand wordt er 
beter van.

De winst gaat naar een Helmonds 
goed doel die we dan allemaal 
steunen. Elke week is dit een ander 
goed doel en dat goede doel staat 
op de bingo kaart. De prijzen wor-
den gekocht bij Helmondse lokale 
middenstand. 
Wees sociaal en koop lokaal is hun 
slogan dan ook.

Alles komt dus ten goede aan 
ons eigen Helmond. Het kan niet 
mooier. Super, leuk initiatief vind 
ik het om iedereen op een veilige 
manier vermaak aan te bieden.
Helmond op zijn best.

Ik ben ook iemand die vooral het 
weekend zoveel mogelijk thuis 
blijft en dan is het toch heel leuk 
om de zondag middag door te ko-
men. Gaan we allemaal gezellig 
aan de Bingo.

Je ziet dus op de live stream op FB 
of op de TV bij omroep Helmond 

de nummers die worden getrok-
ken. Heb je bingo? Dan bel je 
naar de studio van omroep Hel-
mond   waarvan het nummer op 
je kaart staat. Er worden 3 rondes 
gespeeld elke week en je moet elke 
week een nieuwe kaart kopen. De 
omroeper in de studio zegt wat we 
moeten doen om bingo te hebben. 
Je mag met zoveel kaarten mee-
spelen als je zelf wil. Hoe meer er 
naar het goede doel gaat.

Wil je alles nog eens na lezen kijk 
dan op www.blijfthuisbingo.nl 
waar je alle informatie kunt vin-
den. Vergeet deze week of volgen-
de week niet je kaarten te kopen en 
mee te doen met deze eerste echte 
stads bingo. Een pluim voor de 
organisatie want ik vind dit hart-
stikke leuk.

Ik ben echt heel erg benieuwd 
hoeveel Helmonders er mee gaan 
doen. Ik hoop dat het er kei veel 
zijn. Ik wens iedereen die meedoet 
alvast heel veel succes.

Een fijn weekend en houd afstand

Heel Helmond aan de BingoOns vertelt…
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 20 mei t/m dinsdag 2 juni 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kip- of varkenssaté
27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,99 

7,99

Bistroburger
12 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

4,49

Diverse smaken 
Roomijs
1 liter - Luigi

Normaal p/st 3,99 9,99

3 stuks
voor

RUIM

20 
SMAKEN

Frikandel
20 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,99

3,99

dikke of dunne 
Frites 

1 kilogram - Belviva

Normaal 2,79

2+1
gratis

NIEUWE
VERPAKKING

Gepelde garnalen
800 gram - Epic

Normaal 15,49 

9,99

Brander 
mayonaise

450 ml - de Oliehoorn

Normaal 2,99

GRATIS tegen
inlevering van
150 spaarpunten

TERUG
VAN WEG 
GEWEEST!

LET OP! 
Uw oude spaarpas van 

 Diepvriesspecialist van Rijsingen kunt 
u inleveren tot 1 juli 2020. U ontvangt 

een nieuwe spaarpas bij de kassa.

Tijdens 
 Hemelvaart 

& Pinksteren
zijn wij gesloten

Van Rijsingen

Als u kiest voor kwaliteit

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

COMPLEET BANKSTEL 
STUNTPRIJS E 595,00

Na goedkeuring van ons protocol heeft 
de gemeente Helmond toestemming ge-
geven om met onze turnvereniging HT’35 
buiten te gaan sporten op de buitenter-
reinen van het Turncentrum en op het 
schoolplein van Odulfusschool (In het 
Hart van het Hout). Hier is vorige week 
direct gestart door de fitnessgroepen. 

Zij hebben geen materiaal nodig en zijn 
dus direct in actie gekomen na het toe-
stemmingsbericht. Op het schoolplein 
was woensdagavond nagenoeg de gehele 
groep aanwezig om weer samen, op 1.5 
m afstand, te sporten. Trainsters en leden 
waren allen enthousiast om op deze ma-
nier toch samen te kunnen sporten. On-

danks het enigszins koude weer, kon met 
gepaste kleding, het lesprogramma afge-
werkt worden. Donderdagavond was de 
beurt aan de 2e fitnessgroep op dezelfde 
locatie, die ook enthousiast zijn begonnen.

Na deze succesvolle start is ook het bui-
tenterrein van ons Turncentrum (Rakthof) 
gereed om buiten te starten voor de wed-
strijd/plusgroepen. 
Met een aangepast lesrooster zullen die 
groepen vanaf komende week ook weer 
samen buiten gaan sporten. Zij zich 
zullen moeten beperken tot voorberei-
dingsoefeningen zonder toestellen. Als 
dit naar wens verloopt, zullen daarna 
ook buiten-trainingen worden opge-
zet voor alle andere (recreatie)-groepen 
op het schoolplein van Odulfusschool. 
www.ht35.nl s

Primeur van buiten sporten 
voor de fitnessgroepen HT’35

F | HT’35.

Helmond
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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:

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder Gaby van den Waardenburg: 
Helmond, stad van 
omzien naar elkaar

B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Inmiddels zijn we al weer een tijd 
onderweg in deze corona crisis. 
Waar de focus eerst lag op ge-
zondheid, zien we ook de grote 
effecten op sociaal-maatschap-
pelijk vlak en de economie. Ik 
heb echter ook heel veel mooie 
initiatieven zien ontstaan. Re-
cent heb ik als wethouder nog 
meegeholpen om lunches rond 
te brengen naar eenzame ou-
deren. Langzaam gaan we over 
naar een volgende fase met een 
versoepeling van de maatre-
gelen. Een spannende tijd ook, 
want blijft het virus onder con-
trole? Ik prijs mij gelukkig dat 
iedereen in mijn directe omge-
ving gezond is gebleven, hoe-

wel het vreemd was om weinig 
sociale contacten te hebben. Ik 
heb echter een stad gezien met 
veerkracht en van omzien naar 
elkaar. Spontane acties zoals 
concerten bij verpleeghuizen of, 
op kleinere schaal, boodschap-
pen doen voor een familielid of 
buur. Groot of klein: ieder gebaar 
is waardevol en verdient een 
compliment.

Als gemeente hebben we niet 
stil gezeten. Ondanks corona is 
er op diverse terreinen gewoon 
doorgewerkt, uiteraard wel met 
inachtneming van de maatre-
gelen. Zo is er volop doorge-
bouwd op de diverse woning-

bouwprojecten. Denk daarbij 
aan Suytkade, Stiphout Zuid, 
centrum Mierlo-Hout en de 
Groene Loper. Gelukkig, want 
de vraag naar woningen zal ook 
de komende tijd onverminderd 
hoog zijn. Voldoende huizen 
voor iedereen staat ook nu nog 
op mijn prioriteitenlijst. Juist nu 
is het belangrijk om te blijven 
investeren; hiermee helpen we 
de economie ook vooruit. Deze 
week heb ik samen met de bur-
gemeester een werkbezoek ge-
bracht aan de bouwplaats van 
Parc Verde. Naar verwachting 
worden in het vierde kwartaal 
de eerste woningen opgeleverd. 
We hebben kunnen horen hoe 

zij deze crisis beleven en welke 
uitdagingen op hun pad zijn 
gekomen. Het inrichten van de 
bouwplaats zodat er voldoende 
afstand gehouden kan worden, 
de onzekerheid of er voldoende 
materialen beschikbaar blijven 
om door te kunnen bouwen en 
zoeken naar nieuwe manieren 
van afstemmen kwamen aan de 
orde. 

Om de bouwplannen mogelijk te 
maken, hebben we als gemeente 
zo veel mogelijk vergunningpro-
cessen en bestemmingsplanpro-
cedures door laten lopen. Tege-
lijkertijd blijven we ook investe-
ren in het verduurzamen van het 

gemeentelijk vastgoed. Naast 
dat dit goed is voor onze ener-
gielasten, levert het een bijdrage 
aan onze (lokale) economie. We 
proberen als gemeente vooral in 
kansen te denken. 

De maatregelen worden lang-
zaam versoepeld en ik hoop 
dat we het virus onder controle 
kunnen houden. Zodat we met 
elkaar weer vooruit kunnen kij-
ken, ook al is dat in een 1,5 meter 
samenleving! 

Gaby van den Waardenburg
Wethouder Stedelijke 
Ontwikkeling, Wonen en 
Regionale samenwerking

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

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl

Ontdek de mooiste 
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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 Coronacri-
sis. Het project is bedoeld om 
mensen met een hulpvraag met 
een simpele druk op de knop in 
contact te brengen met mede-
werkers van de deelnemende 
organisaties. 

Deze dienstverlening is gedu-
rende de coronacrisis gratis 
beschikbaar. Het project start 
vanaf 11 mei, deelnemers kun-
nen zich aanmelden via www.
leefsamen.nl/directcontact of 
door te bellen met 040 7800641. 
In totaal kunnen 200 deelne-
mers aangesloten 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 oncom-
fortabel in hun eigen huis omdat 
familie, de huishoudelijke hulp 
of de thuiszorg minder vaak 
langs kan komen. Om het voor 
deze mensen makkelijker te 
maken om contact te leggen, is 
er nu een speciale dienstverle-
ning 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 deel-
nemer op de knop, dan wordt hij 
of zij binnen 1 uur teruggebeld. 
De knop kan gebruikt worden 
als iemand  bijvoorbeeld hulp 

wilt voor boodschappen 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 gratis; 
deelnemers hebben slechts een 
werkende internetverbinding 
nodig. Inschrijven kan met in-
gang van maandag 11 mei, via 
www.leefsamen.nl/
directcontact of door te bellen 
met 040 7800541.

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 thuis-

wonende oudere namelijk ge-
koppeld aan diens sociale om-
geving. Zo ontstaat er meer ver-
binding 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 
te bedenken om de veiligheid 
van zelfstandig wonende oude-
ren te verbeteren. 

Inmiddels is Leefsamen ook  de 
winnaar van de Gouden Rook-
melder 2019, de landelijke inno-
vatieprijs van de brandweer. Eind 
2019 heeft Leefsamen met een 
groot project in de Achterhoek 
de tweede prijs van de Europese 
equivalent ‘The European Fire & 
Safety Award) gewonnen. s

Veilig en comfortabel thuis wonen met slimme techniek tijdens coronacrisis 

Contact via een druk 
op de knop

Helmond

KAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

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

knippen €15,-

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

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

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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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

Heel veel aanbiedingen,
te veel om op te noemen
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Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

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

vóór woensdag 27 mei 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AFDRUK | AFSCHEID | AKELIGE | ALLEMAAL | ANANAS | BELICHTEN
CAPUCHON | DOCEREN | DOCTRNAIR | DONAU | DOUCHEN | FAUTEUIL

FIRMA | HERNIA | HUICHELAAR | IDOOL | MEUTE | MINDERHEID
MUITEN | NARIGHEID | ONTELBAAR | QUICHE | RODEL | SNOESHAAN

STUKJE | THUIS | TROTS | VAKJE

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

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

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

Winnaar week 19: T. Lorenzo. Antwoord: PRINGELEN.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

ALLES MOET WEG

WIJ GAAN NU 
ECHT STOPPEN!

ALLE KOSTUUMS 
van €329.00 en €299.00 nu €125.00

ALLE KOLBERTS 
van €229.00 en €199.00 nu € 75.00

 
ALLE BROEKEN 
van €109.95 nu € 49.95

en €99.95 nu € 39.95

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

“Wat leven we nu in gekke tij-
den. Tijden dat we er voor el-
kaar moeten zijn en tijden dat 
we meer afstand van elkaar 
moeten nemen. Fysiek: ja, maar 
mentaal staan we dichter dan 
ooit bij elkaar”, aldus eigenaar 
Harold van Berlo. 

Van Berlo Optiek wil iedereen 
die, op welke wijze dan ook, ge-
troffen is door het coronavirus 
het beste wensen, beterschap 
wensen en helaas soms zelfs 
condoleren met het verlies van 
dierbaren. “Maar we moeten 
door, hoe cliché dit ook klinkt 
en hoe moeilijk dit soms zal zijn. 
De maatschappij gaat langzaam 
weer van het slot en de winkels 
draaien weer, zij het nu met de 
nodige aanpassingen.” 

“Ook hebben wij niet stilgezeten 
en hebben het nodige aangepast 
in de winkel. U kunt met een 
gerust hart bij ons langskomen 
voor een nieuwe bril of contact-
lenzen. Wij zorgen ervoor dat er 
niet te veel mensen tegelijk in de 
winkel zijn, we houden afstand, 
we vragen u om uw handen te 
desinfecteren bij binnenkomst 
en alle gepaste monturen wor-
den grondig ontsmet alvorens 
we deze terug hangen. Ook zijn 
er mondkapjes aanwezig en 
wordt alles in de winkel extra 
ontsmet en schoon gehouden. 
Dus kom gerust langs, bel ons 
voor vragen of maak een af-
spraak.” Een afspraak maken 
kunt u trouwens heel gemakke-
lijk regelen via de contactpagina 
op de website.

Heel graag tot ziens bij Van Berlo 
Optiek. s

Van Berlo Optiek 

Harold en Judith van Berlo. F | Mandy Meeuwsen.

Helmond



11week nummer 21 vrijdag 22 mei 2020de loop weekkrant HELMOND

De Helmondse economie gaat 
gebukt onder het coronavirus, er 
zijn grote zorgen over de sociaal 
maatschappelijke en economi-
sche gevolgen van de intelligente 
lockdown. Volgens een progno-
se zou de crisis de gemeente Hel-
mond dit jaar tussen de 5,5 en 11 
miljoen extra gaan kosten. 
   
Als de recessie toeslaat, breken 
veel overheden zich het hoofd 
hoe ze moeten handelen. Anders 
dan tijdens de kredietcrisis, ben 
ik van mening dat we ons nu niet 
uit de crisis moeten bezuinigen. 

Dat is niet verstandig. In plaats 
daarvan moeten we ons juist 
uit de crisis investeren. Als we 
tijdens deze recessie blijven  in-
vesteren, plukken we daar op 
lange termijn de vruchten van. 
Zeker in een tijd dat de nationale 
overheid geld toe krijgt als ze 
een staatslening uitschrijft, zou 
dit wel eens de enige juiste keuze 
kunnen zijn voor een spoedig 
economisch herstel. 

Helmond kan ook zo handelen! 
Soms hoeft dat niet eens veel 
extra te kosten. Neem nou de 

plannen van het college rond 
de ontwikkeling van de Braakse 
Bosdijk. De investeringen in het 
project kunnen gewoon betaald 
worden door op een deel van de 
grond huizen te bouwen. Daar-
naast kunnen geplande investe-
ringen door de gemeente naar 
voren gehaald worden. En als 
we dan ook lokale ondernemers 
voorrang geven bij de aanbeste-
dingen, slaan we drie vliegen in 
een klap. 

Blijven bouwen moet sowieso 
het devies zijn, procedures zou-

den hiervoor vereenvoudigd 
kunnen worden en bouwwerk-
zaamheden gericht op nieuwe 
investeringen moeten kunnen 
rekenen op spoedvergunnin-
gen. Helmond is niet voor niets 
een stad van denken, durven en 
doen.
 
De durf om ook als gemeente tij-
delijk extra te besteden zou ook 
moeten gelden bij de ondersteu-
ning van lokale ondernemers. 
Zo zouden we net als in andere 
steden na 1 juni grote delen van 
de binnenstad op gezette tijden 
kunnen vrijmaken voor terras-
sen, kunnen we de precariobe-
lasting kwijtschelden en nog 
beter voor de rest van het jaar 
gewoon stopzetten. 

Als we dan toch anders aan het 
denken zijn is het misschien een 
goed idee om ook maar eens te 
stoppen met bepaalde lokale 
regelgeving? Juist nu willen we 
toch geen vergunningsromp-
slomp voor vernieuwende idee-
en van ondernemers? Een meld-
plicht met lichte omgevingstoets 

zou even voldoende moeten zijn. 

De beste veranderingen vinden 
plaats als gewone mensen bui-
tengewone dingen gaan doen. 
Als Helmond de moed heeft om 
zo’n proeftuinhouding aan te 
nemen en actief meewerkt aan 
innovatie, pilots en nieuwe initi-
atieven kunnen ook wij onszelf 
uit de crisis investeren! 

Theo Manders 
Raadslid VVD Helmond

Ook de Helmondse terrassen 
mogen waarschijnlijk heel voor-
zichtig weer open vanaf 1 juni. 
Fijn! Allereerst natuurlijk voor 
de horecaondernemers. Hoewel 
dit bij lange na niet gaat zorgen 
voor voldoende omzet, brengt 
het toch weer wat geld in het la-
tje. En fijn voor hen die met hun 
kekke post-corona coupe einde-
lijk weer een terrasje willen doen.

En toch vind ik het spannend. 
Want het coronavirus is niet 
weg, er is alleen weer genoeg 
plek op de intensive cares om 
mensen te behandelen. Als we 
echter niet voorzichtig zijn, loopt 
het aantal zieken snel op met op-
nieuw strengere maatregelen als 
gevolg.

Dat we dus niet zomaar alle ter-
rassen opengooien is duidelijk. 
Er zijn gedegen plannen nodig 
voor het anderhalve-meter-ter-
rassen, met veel verantwoorde-
lijkheidsgevoel vanuit allereerst 
onszelf en de ondernemers. 

Hoe zorgen we voor genoeg 
ruimte om op veilige afstand 
van elkaar op het terras te kun-
nen zitten? Hoe zorgen we voor 
voldoende plekken? Hoe voor-
komen we dat groepen mensen 
staan dringen om een tafeltje? 
Hoe zorgen we dat horecamede-
werkers veilig hun werk kunnen 
doen?

Ik vind dat de gemeente Hel-
mond ruimhartig moet zijn met 

het vergunningsvrij beschikbaar 
stellen van ruimte voor terras-
sen. Stel bijvoorbeeld beide 
kanten van de Markt volledig 
beschikbaar, de hele Kerkstraat 
en het fietspad voor de cafés aan 
het kanaal. Het is belangrijk dat 
we mensen kunnen verspreiden. 

Ook is het verstandig te werken 
met afhaal- en tappunten bui-
ten en met apps om digitaal je 
drankjes te bestellen en betalen, 
zodat medewerkers niet meer 
dan noodzakelijk tussen tafeltjes 
hoeven te lopen. 

Ook wordt het vast verplicht om 
vooraf een tafeltje te reserveren 
voor een maximum aantal per-
sonen en een specifiek tijdvak.

Kortom, spontaan een terrasje 
doen gaat er in 2020 nog niet 
bij zijn. Maar laten we dit opti-
mistisch benaderen en hopelijk 
kunnen we laten zien dat wij 
Helmonders heel goed met deze 
verantwoordelijkheid om kun-
nen gaan.

Deze versoepeling gaat horeca-
ondernemers niet de broodno-
dige inkomsten opleveren na de 
rampzalige afgelopen maanden. 
Als PvdA-fractie vinden we dat 
de gemeente zal moeten na-
denken over Helmondse steun-
pakketten, in aanvulling op de 
steunmaatregelen vanuit het 
Rijk. En niet alleen voor de hore-
ca, maar ook voor andere zwaar 
getroffen sectoren. 

Op 19 mei is er een raadsinfor-
matiebijeenkomst over corona 
in Helmond. We hopen daar 
meer informatie te krijgen over 
de Helmondse situatie. 

Iedereen kan deze bijeenkomst 
online volgen. Houd de (sociale) 
media in de gaten.

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

MANDERS:
‘uit de crisis investeren!’

PEIJS::
terrasje doen in coronatijden

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze columns kan op www.deweblog.nl

 n STEUN DE LOKALE ONDERNEMER✓
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Er is een grote maatschappelijke veran-
dering als gevolg van de corona-pande-
mie. Dit heeft grote gevolgen in de hele 
zorgsector en dus ook in het Elkerliek. We 
hebben daarom verschillende maatrege-
len genomen. Zo zijn wachtruimtes en 
spreekkamers aangepast om voldoende 
afstand te kunnen houden. Er gaan een 
aantal zaken anders dan voorheen, om 
het ziekenhuis corona-proof te maken. 
De medewerking van patiënten is hierbij 
onmisbaar. 

De maatregelen waar patiënten zich aan 
moeten houden, worden vooraf persoon-
lijk toegestuurd. De belangrijkste maatre-
gelen in het Elkerliek zijn: 

Onnodige drukte voorkomen
Patiënten worden opgeroepen om, indien 
mogelijk, alleen te komen. Een begeleider 
mag wel mee naar de ingang van het zie-
kenhuis. Tijdens de afspraak moet hij of zij 
bij voorkeur in de auto of buiten wachten. 
Dit geldt niet voor kinderen en in uitzon-
derlijke situaties waarbij een begeleider 
essentieel is. Daarnaast is het belangrijk 
dat patiënten niet eerder dan 10 minuten 
voor hun afspraak naar de ingang komen. 
Het voorkomt namelijk onnodige drukte 
als mensen zo kort mogelijk voor hun af-
spraak arriveren bij de polikliniek of afde-
ling arriveren. 

Bloedafname, afgifte materiaal en ECG 
kan alleen op afspraak
Patiënten kunnen alleen nog op afspraak 
bloed komen prikken, materiaal (zoals 
urine) inleveren en een hartfilmpje (ECG) 
laten maken. Dit voorkomt grote drukte 
en dat is belangrijk om voldoende afstand 
te kunnen houden. Een afspraak kan on-
line ingepland worden via www.elkerliek.
nl/bloedafname. Daar is ook te zien welke 
bloedafnamelocaties geopend zijn. 

Screening op mogelijke corona-besmet-
ting
Patiënten die op de dag van hun afspraak 
luchtwegklachten of koorts hebben, moe-
ten telefonisch
met het ziekenhuis overleggen of hun af-
spraak door kan gaan. Dit geldt ook als, 
binnen 14 dagen voor hun afspraak, een 
huisgenoot besmet is geweest met het 

coronavirus. Voor het binnengaan van 
het ziekenhuis wordt ook op klachten en 
mogelijk besmetting gescreend. Patiën-
ten die hoesten of niezen krijgen uit voor-
zorg een mondkapje ter bescherming van 
medewerkers en ander patiënten. Om te 
zorgen dat de doorstroming tijdens het 
screeningsproces soepel verloopt, werkt 
het ziekenhuis met kleurenkaartjes bij de 
slagbomen. Het Elkerliek streeft ernaar 
om binnenkort patiënten al voor hun ver-
trek naar het ziekenhuis te kunnen scree-
nen, waardoor de doorstroming nog beter 
wordt. 

Bel het Elkerliek niet zelf 
Artsen maken op basis van medische 
noodzaak een afweging met welke pa-
tiënten op korte termijn een afspraak no-
dig is. Een medewerker van het ziekenhuis 
belt dan om een afspraak te maken óf om 
te bevestigen dat de bestaande afspraak 
doorgaat. Ook belt het ziekenhuis als af-
spraken worden uitgesteld of omgezet 
naar een telefonisch consult. De planning 
wordt maximaal twee weken vooruit ge-
maakt. Een patiënt die nog niet is uitgeno-
digd, moet dus nog minimaal twee weken 
wachten voordat hij of zij terecht kan.  

Help mee bereikbaarheid te vergroten 
Iedereen wordt vanzelf gebeld, al kan wat 
tijd overheen gaan. Het heeft dus geen zin 
om hiervoor zelf te bellen naar het zieken-
huis. Op dit moment krijgt het Elkerliek 
veel telefonische vragen van patiënten die 
zelf nog niet gebeld zijn. Dat zorgt voor 
onnodig lange wachttijden en het beperkt 
de bereikbaarheid voor medische vragen. 
Patiënten worden opgeroepen om zo veel 
mogelijk af te wachten tot het ziekenhuis 
contact met hen opneemt. s

Hulp van patiënt onmisbaar 
bij een corona-proof 
Elkerliek ziekenhuis 

Helmond

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS GEVRAAGD
06-18938912

€50,00 EXTRA BONUS!

Ingrediënten voor een taart 
van 25-30 cm diameter:
600 gram bloem 
400 milliliter water
7 gram verse gist (of 3 gram droge gist)
1 eetlepel suiker 
15g zout
2 kroppen andijvie (ca 1kg)
40g pijnboompitten 
Een handjevol rozijnen 
3 eetlepels kappertjes 
50g zwarte olijven 
3 ansjovisfilets uit een blikje
2 teentjes knoflook 
Olijfolie
 
Meng de gist met de eetlepel suiker en een klein 
beetje van het water in een kommetje tot alles op-
gelost is. Meng in een andere kom bloem en zout 
en maak met je hand een kuil in het midden. Giet 
hier het gistmengsel een groot deel van het water 
in en roer het met een houten lepel tot het samen-
komt. Voeg dan de rest van het water toe en meng 
dit weer. Kneed/bewerk het deeg ongeveer 10 mi-
nuten met je handen. Het deeg zal aardig plakke-
rig zijn, dat is normaal. Na de 10 minuten moet het 
deeg egaal en soepel zijn, en iets minder plakkerig. 
Bedek de kom met een vochtige theedoek of plas-
ticfolie en laat het 2,5 tot 3 uur rijzen. 
 
Bereid nu de vulling. Was en snijd de andijvie in 
stukjes. Verhit in een grote pan een bodempje olijf-
olie en voeg hier de olijven, kappertjes, ansjovisfi-
lets, rozijnen en de lichtjes geplette teentjes knof-
look aan toe. Roer dit door tot de ansjovisfilets uit 
elkaar zijn gevallen en de knoflooksmaak in de olie 
is opgenomen. Verwijder de teentjes uit de pan en 
voeg de andijvie toe. Doe een deksel op de pan en 
laat de andijvie gedurende 10-20 minuten zachter 
worden en slinken. Verwijder elke paar minuten de 
deksel om te roeren. Breng uiteindelijk de vulling 
op smaak met zout en peper. Het kan zijn dat er 
geen zout meer nodig is omdat de kappers, olijven 

en ansjovis al aardig zout zijn. Laat de vulling staan 
om af te koelen en giet het voor het vullen door 
een zeef af om het overtollig vocht te verwijderen. 
 
Na de rijstijd leg je het deeg op een met bloem 
bestoven werkblad. Snijd het in twee stukken, het 
ene iets groter dan het andere, en druk elk stuk 
met je handen plat terwijl je het ook lichtjes rekt. 
Het grootste stuk gaat de bodem vormen en moet 
groter dan je bakvorm zijn zodat er stukken deeg 
over de rand zullen hangen. Het kleinere stuk gaat 
het deksel vormen en moet in principe net zo groot 
als je bakvorm zijn (snijd dus eventueel overtol-
lig deeg af). Vet je bakvorm goed in met olijfolie 
of boter en leg je bodem erin. Druk het tegen de 
bodem en randen en laat het overtollig deeg over 
de rand hangen. Snijd dit af waar het langer dan 2 
centimeter is. Vul dit met de andijvie en giet nog 
een straaltje olijfolie over de vulling. Leg dan de 
bovenkant van het deeg op de vulling, en vouw de 
overtollige stukken deeg van de bodem hierover 
en druk/knijp zachtjes om goed af te sluiten. Be-
strijk de bovenkant met een beetje olijfolie en laat 
de taart nog 30 minuten staan. Verwarm onder-
tussen de oven op 200C en bak de taart 40-45 
minuten tot de bovenkant mooi gebruind is. Het 
kan alsnog zijn dat er veel vocht in de vulling zit 
waardoor de bodem misschien niet goed gegaard 
is. Als je je bakvorm goed hebt ingevet en de taart 
goed afgesloten, kun je hem direct na het bakken 
makkelijk omdraaien en nog even met de bodem 
naar boven verder bakken tot de bodem goed 
gegaard is. Laat de taart iets afkoelen voor het 
serveren. Je kunt hem ook koud opdienen, wat het 
een uitstekend gerecht voor je lunchbox of een 
picknick maakt! 

Pizza 
di scarola

Deze Napolitaanse ‘pizza’ heeft op het eerste gezicht weinig weg van een traditionele pizza. 
Deze hartige taart met andijvie heeft zijn naam te danken aan het deeg waarmee hij wordt 

bereid, namelijk pizzadeeg. Inmiddels bestaan er veel varianten op het deeg waarmee de pizza 
di scarola wordt bereid, zo is een boterdeeg (zoals dat voor hartige taart) inmiddels ook een 
acceptabele vervanging. In dit recept gebruik ik een variant op het traditionele pizzadeeg.

www.tasteguidenaples.com

Buon appetito!
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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

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Parochie Heilige Lambertus verzorgt eu-
charistievieringen via YouTube kanaal
De RK-parochie Heilige Lambertus in 
Helmond verzorgt in de maanden mei 
en juni een drietal eucharistievieringen 
die te volgen zijn via live streaming op 
YouTube.

U kunt deze vieringen bijwonen door te 
kijken op YouTube-kanaal:  Lambertus-
kerk Helmond Live

De eerste viering is op donderdag 21 mei,  
Hemelvaartsdag vanaf 11.00 uur.  De 
daaropvolgende viering is op zondag 31 
mei Eerste Pinksterdag, eveneens vanaf 
11.00 uur. Tot slot hebben we nog een vie-
ring op Sacramentsdag, zondag 14 juni 
ook vanaf 11.00 uur.

Alle vieringen zijn rechtstreeks vanuit 
de St. Lambertuskerk te volgen op via 
het YouTubekanaal Lambertuskerk Hel-
mond Live
De vieringen worden voorgegaan door 
Pastor Wouter Koopmans en worden 
verzorgd met Nederlandstalige gezan-
gen door cantor en organist.
In de periode waarin er geen openbare 
kerkdiensten kunnen worden gehou-
den, mist de parochie de inkomsten van 
de wekelijkse collecte. De parochie heeft 
extra uitgaven te doen om deze diensten 
mogelijk te maken. Een financiële steun 
is daarom van harte welkom op reke-
ningnummer 
NL72RABO 0171 0800 84 ten name van 
RK Parochie H Lambertus Helmond on-
der vermelding van “collecte”.

Parochie Heilige Damiaan de Veuster Omzien naar Elkaar wil de 
mantelzorgers danken voor hun 
inspanning in deze coronatijd. 

Zij willen jullie graag danken met een 
leuke surprise. 

Geef uw naam en adres op via 
omzienhelmond@gmail.com. 

Wil je meer weten? Kijk dan op www.
omziennaarelkaarinhelmond.com/

Oproep voor mantelzorgers

WWW.HELMONDNU.NL
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• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
 VAN HEUGTEN

cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Verkoop kant en klare specie
alleen op afspraak

J. Ketelaars   Bijenkorf 10   5731 ST   Mierlo 

Telefoonnummer
06-39086698

Helmond

Door de coronacrisis was de winkel een 
aantal weken helemaal gesloten. In die 
tijd is er goed nagedacht over de wijze 
waarop klanten geholpen kunnen wor-
den, met inachtneming van de anderhal-
ve meter die vereist is. Een voorwaarde is 
dat er minder mensen tegelijkertijd in de 
kleine ruimte aanwezig mogen zijn en er 
kunnen voorlopig slechts 5 artikelen per 
keer worden ingeleverd.

De Ruilwinkel is een plek waar spullen 
geruild kunnen worden. Er wordt niet be-
taald met euro’s maar met punten. Men-
sen kunnen punten verdienen door spul-
len die ze over hebben naar de Ruilwinkel 
te brengen. Het gaat om goed onderhou-
den spullen van kleding tot serviesgoed en 
van boeken tot elektrische apparaten.

Normaal kunnen er ook diensten ge-
ruild worden voor punten maar de 
diensten die voor de coronacrisis wer-
den aangeboden, zoals de fietsrepa-

raties, kledingreparaties en de kapper, 
gaan voorlopig nog niet van start. Actu-
ele informatie hierover is te vinden op  
ruilwinkelhelmond.nl.
Iedereen kan gratis lid worden. 

De Ruilwinkel is een activiteit van Huma-
nitas Helmond en wordt grotendeels ge-
rund door vrijwilligers. s

Ruilwinkel opent 
binnenkort 

weer haar deuren 
IK BEN ‘N
HELMONDER

www.ruilwinkelhelmond.nl
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

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

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

WWW.HELMONDNU.NL

in deze uitgave

3
Stabiel centrum

7
Autoschade Helmond
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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

 MAART 2020 • NR. 2 • JAARGANG 3

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

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

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

WO. 18 MAART 19:30 UUR
‘A QUIET 

PLACE NIGHT’
PART I + PART II

   Opening 
World Press Photo
  tentoonstelling

Door: Merle Koster

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

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

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

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

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

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

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

“Connectingthe world to the stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

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

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

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

BUSINESS     OWNER

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

OPROEP

GEZOCHT

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). Ook voor 

kleine verhuizingen en 
herstelwerkzaamheden 

aan huis en tuin. Bel Twans 
Woningontruiming: 

06-13208306.

ZZP freelancer gezocht 16-20 
uur per week magazijn werk 

Helmond Aanbod €18 – €20 / 
uur. Mail uw CV naar 
jkvza98@gmail.com

Oproep aan John Koolen i.v.m. 
een reunie van de lichting79/5 
gelegen in de saxen Weimar 

kazerne in Arnhem.
Wij zijn bezig om eind van dit 
jaar een reunie te organiseren 
en het zou leuk zijn om zoveel 
mogenlijk oude maten weer 

te zien.
Ik ben bereikbaar op tel 

0620343985, Theo Kusters

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

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

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

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

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

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

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs!  Engelseweg 
200a in Helmond  info@

htnvloeren.nl  T. 0492 792499



16 week nummer 21 vrijdag 22 mei 2020 de loop weekkrant HELMOND

Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?


