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In tijden van een (corona)crisis 
is de media belangrijk, vooral de 
lokale media. Zo blijft u als in-
woner op de hoogte van wat er 
allemaal speelt. Maar: wat vindt 
de Helmonder van het aanbod 
van lokale media? 

Hoe volgen zij het nieuws en 
hebben zij nog goede ideeen 
voor de lokale nieuwsvoorzie-
ningen? Voor Weekkrant de 
Loop een goede reden om op-
dracht te geven aan Toponder-
zoek voor een onderzoek naar 
de mening van de Helmonders.
Toponderzoek is een onafhanke-
lijk onderzoeksbureau uit Horst 
wat veelal werkt voor overheids-
instellingen in Nederland. Het 
burgerpanel Tip Helmond kreeg 
vier vraagstellingen voorgelegd 
over dit onderwerp. In dit artikel 
delen we graag de resultaten met 
u.” In Helmond kunt u gebruik 
maken van verschillende lokale 
nieuwsbronnen (papier, internet, 
tv en radio). Voorbeelden van 
kranten zijn Weekkrant de Loop 

Helmond (gratis), Weekkrant Tra-
verse (gratis) en het Eindhovense 
Dagblad (betaald). Daarnaast zijn 
er diverse internetsites zoals Di-
tisonzewijk (DIOW) en de Weblog 
van Helmond. Niet alleen kunt u 
het lokale nieuws volgen via de 
krant en sites, via Omroep Hel-
mond kunt u ook radio luisteren 
en (nieuws)programma bekijken.

Hoe volgt u het lokale nieuws 
in de gemeente Helmond?
De meerderheid van de respon-
denten, 78%, antwoorden dat zijn 
het nieuws volgen via regionale 
huis-aan-huis kranten. 57% gaat 
het internet op en 40% haalt het 
nieuws uit landelijke dagbladen. 
19% luistert naar de radio en 27% 
kijkt naar TV voor het nieuws. 13% 
geeft aan dat zij het nieuws anders 
volgen. Zij geven hierbij als toelich-
ting de website van het Eindhovens 
Dagblad (ED), maar ook diverse 

wijkbladen worden genoemd. 1% 
geeft aan geen lokaal nieuws te 
volgen. Als reden hiervoor wordt 
aangegeven dat er geen interesse 
is in het lokale nieuws.

Hoe vaak volgt u het 
lokale nieuws?
De meerderheid van de respon-
denten, 73%, volgt dagelijks het 
lokale nieuws. Hierbij wordt aan-
gegeven via het ED of via inter-
net en sociale media. 23% volgt 
het nieuws wekelijks, 2% eens 
per twee weken en 2% maande-
lijks of minder dan maandelijks. 
1% weet het niet. “Ik volg het 
nieuws als het ‘toevallig’ langs-
komt per krantje of via Omroep 
Helmond”.

Waar haalt u het lokale 
nieuws vandaan?
Op deze vraag waren meerdere 
antwoorden mogelijk. De meeste 

respondenten geven aan dat het 
nieuws wordt gevolgd Op deze 
vraag antwoordt 79% dat zij het 
nieuws volgen via Weekkrant De 
Loop Helmond. 61% volgt het via 
Weekkrant Traverse en het Eind-
hovens Dagblad en 51% volgt het 
nieuws via het ED.nl. 34% geeft 
aan het nieuws te volgen via DI-
OW en 30% volgt het via sociale 
media kanalen. 23% raadpleegt 
de Weblog van Helmond, 13% 
kijkt regelmatig op In De Buurt 
Helmond en 9% surft naar www.
helmondnu.nl. 9% geeft aan dat 
ze het nieuws anders volgen. Een 
aantal respondenten geeft aan 
dat ze dit doen via de lokale wijk-
bladen, Omroep Brabant of het 
Weekblad voor Deurne.

Hoe denkt u over het aanbod
aan lokaal nieuws in de 
gemeente Helmond?
Dat het aanbod (zeer) voldoende 
is, vindt 72% van de responden-
ten. “Er is genoeg aanbod, maar 
het nieuws mag in veel gevallen 
wel wat positiever”, vindt één van 
de respondenten. 

(Lees verder op pag. 11)

LOKALE MEDIA: 
waardevol of niet?

Helmond
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Het zijn roerige tijden.
Ook voor winkeliers en hun medewerkers van Drive-In Boulevard 

Engelseweg te Helmond.

Wat vandaag nog normaal is, kan morgen totaal anders zijn.
Tot nu toe zijn, op een enkele (noodgedwongen) uitzondering na, 

nog alle winkels en bedrijven geopend. Dit kan op elk moment door de 
overheid met nieuwe maatregelen veranderen. 

Wij vragen dan ook aan iedereen om onze mensen te respecteren.

Zij staan nog steeds klaar om u van dienst te zijn.
Natuurlijk wel met gepaste afstand.
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14e  editie  
Adventure Store 
Wandeltocht 
gaat toch door

F | Jan Vogelsangs

Beste mensen wij zitten alle-
maal in hetzelfde schuitje, het 
coronavirus heeft ons goed te 
pakken, zowel sociaal, fi nanci-
eel en ook op sportief gebied. 
Gelukkig zijn wij mensen heel 
goed in staat om in deze moei-
lijke omstandigheden ons goed 
aan te passen aan het geen er 
om ons heen gebeurd. 

Als wij niet naar een restaurant 
kunnen gaan, gaan wij thuis 
lekker barbecueën, als de sport-
school dicht is, gaan wij thuis 
met gewichtjes en yoga oefe-
ningen aan de slag. En als wij 
ons opgesloten voelen, gaan wij 
buiten lekker aan de wandel of 
gaan hardlopen. Heel veel eve-
nementen zijn helaas afgelast 
voor 2020. Maar onze gezond-
heid staat voorop.

Goed nieuws
Voor wat betreft de 14e editie van 
de Adventure Store wandeltocht 
kunnen wij u meedelen dat wij 
deze in overleg met de Stichting 
Wandelorganisatie Peelland van 
Jan Vogelsangs gaan verplaatsen 
van zondag 5 april naar zondag 
27 september 2020! Ook onze 
wandelkennisavond zullen wij 
verplaatsen naar woensdag 23 
september 2020. Hier kunt u zich 
nu al gratis aanmelden via ons 
emailadres ; info@adventures-
tore.nl met vermelding van het 
aantal personen. Vol is vol. Voor 
meer informatie of updates kunt 
u kijken op www.adventures-
tore.nl

Omdat het wandelweekend van 
4 en 5 april geen doorgang kan, 
vinden hebben wij besloten om 

al onze klanten de gelegenheid 
te geven om gebruik te maken 
van 15 procent korting op het 
gehele wandelassortiment en de 
rest van de winkel tot en met 2e 
paasdag! Ook zondag 5 april zijn 
wij open van 12.00 tot 17.00 uur. 
Uiteraard met inachtneming van 
de RIVM regels. De koffie staat 
klaar. 

De wandelroutes zijn weer vol-
ledig vernieuwd, waarbij het 
stroomgebied van het riviertje de 
Goorloop de basis voor alle rou-
tes is. Vanaf de 20 kilometer gaan 
alle routes dit jaar richting Stip-
hout met het Molenven en de 
Stiphoutse Bossen. Daarna door 
het mooie natuurgebied rond-
om Kasteel Croy en van daaruit 
de Goorloop volgend naar het 
prachtige Stadspark de Warande 
van Helmond. Wederom wordt 
daarna weer zoveel mogelijk het 
riviertje de Goorloop gevolgd, 
om gezamenlijk met alle andere 
wandelroutes in het natuurge-
bied Het Groot Goor terecht te 
komen. Ook Lungendonk wordt 
door lopers die 15 kilometer of 
meer wandelen bezocht, waar-
bij de terugweg dan gedeeltelijk 
langs het mooie, rustige Eindho-
vens Kanaal gaat.

De winkel van Adventure Store is 
tijdens deze dag op 27 september 
2020 geopend van 08.00 tot en 
met 17.00 uur. Noteer hem alvast 
in uw agenda. Er zijn op deze dag 
diverse toonaangevende leve-
ranciers uit de wandelsport in de 
winkel aanwezig waarbij u recht-
streeks bij deze experts advies en 
informatie kunt inwinnen. Ook 
dit jaar zullen wij de Tecnica 
bootfitting wandelschoenen de-
monstreren die we met warmte 
kunnen aanpassen aan de spe-

cifieke eigenschappen van uw 
voet, dus perfecte pasvorm ver-
zekerd! Ook kunt het nieuwe On 
wandel- en running merk testen. 
Verder kunnen we de wandelaars 
compleet aankleden en voorzien 
van de beste producten!

Ook medisch voet specialisten 
zijn aanwezig. Podotherapeut 
Emile Itz heeft een gratis spreek-
uur. Dus heeft u last van uw voe-
ten met (hard)lopen, kom dan 
naar deze specialist. Maak ook 
kennis met de medische pedicu-
re Deborah van Hoof. Deze biedt 
u een breed scala van gespecia-
liseerde voetbehandelingen, zo-
wel op medisch als cosmetisch 
gebied.

Volgens de traditie van de laatste 
jaren zorgen we voor de juiste 
wandelsfeer met een Alpen tint-
je. Ons personeel verwelkomt 
je in een prachtige Alpen outfit, 
we hebben passende muziek en 
Slijterij ’t Pijpke zorgt voor een 
lekker biertje of wijntje na afloop 
van het wandelen. 

Uiteraard zijn er tijdens het 
wandelweekend naast alle in-
formatie, try-outs en medische 
adviezen ook vele spectacu-
laire kortingsacties voor de 
wandelaars. Dus ook als je niet 
mee wandelt zijn er genoeg re-
denen om langs te komen en 
je te laten verwennen. Tot de 
27e  september bij Adventure 
Store op de Kastanjehoutstraat 
3 te Mierlo-Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie op 
www.adventurestore.nl

Helmond

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Sluiting industrieel atrium

(Vervolg pag. 9)

15% Staat er neutraal in en 10% 
vindt het aanbod (zeer) onvol-
doende. 3% weet het niet. Het 
aanbod aan lokaal nieuws is 
divers. Op dit moment zijn er 
verschillende lokale nieuws-
bronnen die geen (overheids)
subsidie krijgen in Helmond. 
Omroep Helmond (OH) en 
Dit Is Onze Wijk (DIOW) zijn 
de enige partijen die al eerder 
een (overheids)subsidie heb-
ben ontvangen en die nu ook 
weer een aanvraag hebben in-
gediend.

Hoe denkt u over het 
verscha� en van subsidies
aan lokale nieuwsbladen?
“Het huidige plan behouden 
en subsidie verschaffen aan 
enkele nieuwsbronnen”, vindt 
30% van de respondenten. 
37% vindt dat, wat hen be-
treft, alle lokale nieuwsbron-
nen subsidie mogen ont-
vangen. 15% vindt het niet 
nodig dat er subsidie wordt 
verschaft. 13% weet het niet. 
“Ik heb, buiten het lezen van 
een aantal artikelen, geen idee 
hoe het gesubsidieerd wordt”, 
luidt een van de toelichtingen. 
5% heeft zelf een idee over 
hoe het kan. Zo vinden enkele 
respondenten dat de lokale 
kranten moeten worden sa-
mengevoegd tot één krant om 
zo een sterke titel te krijgen. 
Een andere respondent vindt 
dat er een lokaal blad aange-
wezen moet worden en dat 
deze financieel moet worden 
bijgestaan.’

Zou u bereid zijn om voor het
lokale nieuws te betalen in de
vorm van een abonnement?
Een meerderheid van 66% ziet 
dit niet zitten en antwoordt 
met ‘nee’. “Ik heb al een abon-
nement op het ED’, is een veel-
genoemd antwoord.  28% zou 
wel bereid zijn om te betalen, 
afhankelijk van de prijs. “Als 
dat gebeurt dan is het risico 
enorm dat mensen die zich 
toch al bijna niet informeren 
en toch al amper lezen nog 
minder gaan lezen. Dat kost 
de maatschappij vele malen 
meer dan investeren in lokale 
media”, zegt een respondent. 

Een kleine 3% zou er wél voor 
willen betalen. De rest van de 
respondenten, 3%, weet het 
niet.

Zou u bereid zijn om voor
het lokale nieuws te betalen
in de vorm van gebruik 
(per artikel)?
Maar 1% zou hiertoe bereid 
zijn. 76% zou dit niet doen en 
22% zou het misschien doen. 
De overige 2% weet het niet.
Stel: u bent eigenaar van een 
lokaal nieuwsblad en u heeft 
de opgave om meer inwoners 
in Helmond te bereiken met 
lokaal nieuws, wat zou u dan 
als eerste doen/veranderen?

Op deze vraag zijn tientallen 
suggesties gegeven zoals een 
bredere focus leggen op digi-
taal nieuws, actiever omgaan 
met sociale media, twee lokale 
titels in Helmond samenvoe-
gen tot één titel en samenwer-
kingen aangaan.

U kunt zich ook aanmelden
voor het burgerpanel!
Zes tot tien keer per jaar stel-
len we aan ons Burgerpanel 
TipDeLoop via e-mail enkele 
vragen over Helmond. Week-
krant De Loop Helmond wil, 
in samenwerking met on-
derzoeksbureau Toponder-
zoek, er op deze manier aan 
bijdragen dat inwoners van 
Helmond hun betrokkenheid 
bij onze stad kenbaar kun-
nen maken. De resultaten 
van deze raadplegingen leest 
u doorgaans heel snel, vaak 
nog in dezelfde maand, in ons 
Weekblad De Loop en op on-
ze website.

Ook u kunt meedoen! 
Deelname is gratis, kost wei-
nig tijd en is volledig anoniem. 
Het invullen van een enquête 
duurt slechts enkele minuten 
en de onderwerpen zijn sterk 
afhankelijk van de actualiteit. 
U bent en blijft anoniem en 
kunt per raadpleging zelf be-
slissen of u meedoet. U bent 
niets verplicht. U kunt ook zelf 
onderwerpen voorstellen voor 
de raadplegingen. Aanmel-
ding is mogelijk via onze web-
site of rechtstreeks via www.
tipdeloophelmond.nl. ▲

Het zijn barre tijden en volgens 
de specialisten zijn we er nog lang 
niet van af. Dat werd nog eens be-
klemtoond toen de regering in een 

aparte uitzending aanvullende be-
weging beperkende maatregelen 
aankondigde. Deze aanvullende 
maatregelen betre� en ook Het 
Industrieel Atrium.

Was de sluiting van Het Industri-

eel Atrium vooralsnog gepland 
tot 6 april. Nu hebben we beslo-
ten om de aanvullende maatre-
gelen en aanbevelingen van 23 
maart op te volgen. Vooral de 
maatregel dat bijeenkomsten 
onder de 100 personen voort-
aan verboden zijn vinden wij 
voor Het Industrieel Atrium van 
belang. Niet alleen voor onze 
eigen gezondheid, samenkomst 

op donderdagen, maar juist ook 
voor onze bezoekers, individueel 
bezoek en groep sessies van 2,5 
uur. De geadviseerde onderlinge  
afstand van 1,5 meter is dan niet 
werkbaar en daarom is het van 
belang dat we onze verantwoor-
delijkheid in deze nemen. We 
hebben besloten om de sluiting 
van Het Industrieel Atrium te 
verlengen tot 1 juni aanstaande. 

Wij hopen dat u en uw naasten 
niet getroffen zijn door het coro-
navirus. Hartelijke groet
info@industrieel-atrium.nl 
|www.industrieel-atrium.nl ▲Helmond-West
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De monumentale schoorsteen 
blijft, als herinnering aan de 
oude steenfabriek.
De rest maakt plaats voor een 
nieuw bedrijfspand (Flex Indu-
stries) van 2400 vierkante meter, 
het perceel van 5000 vierkante 
meter wordt opnieuw bebouwd.  
In 1976, toen Volvo naar Hel-
mond kwam, werd de Steen-
oven verkocht aan de gemeente 
Helmond. De originele Steen-
oven waar de stenen werden ge-
bakken (zie foto) werd zonder 
vergunning gesloopt, toen kon 
dat nog en was toen nog niet 
strafbaar (??), tot restaurant. In 
2019 werd het restaurant geslo-
ten en stond het pand leeg.

Korte historie
Op 17 januari 1912, startte de firma 
Van der Meeren met de exploita-
tie van een steenfabriek, op een 
terrein gelegen tussen de Houtse 
Boterstraat en de Stiphoutse Gast-
huisstraat. Het pad waaraan de 
fabriek gelegen was werd vanaf 
toen Steenovenweg genoemd. 
Voor de totstandkoming was 
grond aangekocht van de land-
bouwers Franciscus Klaasen en 
Gijsbertus Slegers.
De bedrijfsnaam werd later ge-

wijzigd in J.H. van Grootel en 
Co, machinale steenfabriek 
De Nijverheid Mierlo-Hout.  
Het leem als belangrijkste 
grondstof, werd in het buiten-
gebied van Stiphout gewon-
nen en met een treintje naar 
de steenfabriek vervoerd.  
Het afgraven van de leemla-

gen in de Leemskuilen te Stiphout, 
was voor menigeen een kostwin-
ning, maar het was zwaar werk. 
De arbeiders stonden vaak tot een 
diepte van twee meter te ploete-
ren. Het leem werd handmatig 
gewonnen en in de kiepwagen-
tjes gegooid. Door de afgravingen 
ontstonden vennen die zich vulden 

met grondwater. Zowel de vennen 
als het terrein van de steenfabriek 
waren een eldorado voor de jeugd, 
maar geheel ongevaarlijk was het 
er niet. Eén van hen verloor ooit 
een been, een ander heeft het zelfs 
met de dood moeten bekopen.
Productie van metselstenen en in 
mindere mate straatklinkers, wa-

ren de voornaamste producten…. 
Nadat ‘De Nijverheid’ enige jaren 
aan de Rotterdamse steenfabriek 
‘Esbeek’ verhuurd was geweest, 
werd de productie in 1963 gestaakt. 
Tot dat moment was de familie 
Wout Swiers nog werkzaam op de 
oven.

In 1976 werd de fabriek,  die intus-
sen was omgezet in een beleg-
gings- b.v., verkocht aan de ge-
meente Helmond. Een deel van het 
bedrijfsterrein werd bestemd voor 
de vestiging van Volvo Cars. 
 
Het oude ovengebouw bleef 
deels gespaard en werd ver-
kocht aan een restaurateur die 
er het eethuis ‘De Briketterie’ in 
vestigde. Deze naam werd la-
ter gewijzigd in ‘De Steenoven’.  
Met de leemkuilen in Stiphout 
liep het minder goed af. Nadat de 
leemwinning was gestaakt, nam 
de natuur ruimschoots bezit van 
het gebied. 
Er ontstonden weelderige water-
partijen. Vennetjes met rietpluimen 
en sierlijke waterplanten, afgewis-
seld met groene graaslanden. 
Maar men meende het natuurge-
bied als stortplaats te moeten ge-
bruiken. 
De poelen werden gedempt en het 
gebied werd in snel tempo tot ‘De 
Vennen’ ontwikkeld.s

Originele oven in 1976 zonder vergunning gesloopt
D’n Houtse Stinove, wat er van over blijft

Helmond

Widemex International B.V. is een dynamische, internationaal opererende onderneming die 
zich bezig houdt met het ontwerpen, produceren en verkopen van strijkplankovertrekken 
en aanverwante artikelen. Vele internationaal bekende merken en winkelketens behoren tot 
onze klantenkring. Kenmerkend voor Widemex zijn de korte, directe communicatielijnen. 
Widemex is met circa 130 werknemers, verspreid over meerdere internationale vestigingen 
een bedrijf met ambities. Speerpunten zijn kwaliteit en innovatie.

Ter ondersteuning van onze productieafdeling zoeken wij een:

GEMOTIVEERDE MACHINEOPERATOR 
(FULLTIME / 37 UUR PER WEEK)

Je werkzaamheden bestaan uit:
• Het instellen en gereed maken van de machine.
• Het inhangen van katoen-, schuim/moltonrollen.
• Kwaliteitscontrole houden en eventueel uitvoeren van correcties.
• Kleine storingen en stagnaties aan de machine verhelpen.
• Pelletiseren en transportbestendig verpakken van gereedgekomen producten.
• Schoonhouden van de werkplek.
• Overige voorkomende werkzaamheden. 

Voor deze functie verwachten wij:
• Dat je nauwkeurig en oplettend bent.
• Dat je van aanpakken weet en een hands-on mentaliteit hebt.
• Dat je ervoor zorgt dat er op je gebouwd kan worden  

en dat je beschikt over een teammentaliteit.
• Dat je lichamelijk in goede gezondheid verkeert in  

verband met de zwaarte van de werkzaamheden.

Naast een afwisselende functie bij een gezonde organisatie bieden wij jou:
• Een baan in dagdienst met uitzicht op een vast dienstverband.
• Goede arbeidsvoorwaarden (marktconform salaris,  

premievrije pensioendeelname, reiskostenregeling).
• De kans om te werken in een team met fijne collega’s. 

Heb je interesse en wil je graag solliciteren?
Stuur dan je motivatie en CV per e-mail naar:  
m.vanbree@widemex.nl t.a.v. Marjo van Bree

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De burgemeester van Helmond heeft 
op 17 maart 2020 een bedrijfspand aan 
de Zuiddijk voor drie maanden geslo-
ten. In het pand zijn voorwerpen aan-
getroffen die gebruikt worden voor het 
opzetten van een professioneel opge-
zette hennepkwekerij. Het is de twee-
de keer dat de burgemeester gebruik 
maakt van de bevoegdheid om ook bij 
voorbereidende handelingen tot tijde-
lijke sluiting van een pand over te gaan. 
Er zijn geen bijzondere omstandighe-
den om af te zien van tijdelijke sluiting.

Aanleiding besluit
De politie heeft een onderzoek ingesteld 
bij het pand. Zij trof bij het doorzoeken 
van het pand aan de Zuiddijk twee ruim-
tes aan die voorbereid waren om een hen-
nepkwekerij op te starten, met hiervoor 
aangelegde elektra. Daarnaast werden 
assimilatielampen, armaturen inclusief 
reflectorkappen, transformatoren, scha-
kelborden, koolstoffilters, slakkenhuizen 
en hennepresten aangetroffen.  Hennep 
is als softdrugs aangewezen in lijst II van 
de Opiumwet. Voorbereidende hande-
lingen voor de productie van softdrugs 
vallen onder de verbodsbepalingen van 
artikel 11a van de Opiumwet. De politie 
heeft haar bevindingen gerapporteerd 
aan de burgemeester van Helmond. Op 
basis van deze rapportage heeft de bur-

gemeester de tijdelijke sluiting per brief 
aangekondigd bij de eigenaren van het 
betreffende pand. De eigenaren heb-
ben een zienswijze ingediend, waarna 
de burgemeester een besluit geeft geno-
men. De sluiting maakt een einde aan 
de verboden situatie ter bescherming 
van de openbare orde en het woon- en 
leefklimaat. Het besluit van de burge-
meester is genomen op grond van het de 
‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opi-
umwet 13b Helmond 2019’. 

Wat houdt de beleidsregel in
Op grond van artikel 13b Opiumwet 
(Damoclesbeleid) is de burgemeester be-
voegd bestuursdwang toe te passen in-
dien in woningen of lokalen (dan wel in 
of op bij woningen of lokalen en daarbij 
behorende erven) verdovende middelen 
worden verkocht, afgeleverd, verstrekt 
of aanwezig zijn of hiervoor voorberei-
dende handelingen worden verricht. 
Deze maatregel betekent dat de burge-
meester een woning of lokaal en daarbij 
behorende erven mag sluiten en (indien 
aanwezig) een exploitatievergunning 
mag intrekken. 

De beleidsregel is tot stand gekomen 
met inachtneming van de uitgangspun-
ten van het landelijke drugsbeleid en in 
samenspraak met het Openbaar Minis-
terie en de politie. Samen zetten zij zich 
in voor een harde aanpak van handel in 
verdovende middelen. s

Pand Zuiddijk 
drie maanden gesloten

Helmond
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Dé outdoor speciaalzaak uit Helmond staat bekend om zijn uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid. 
Hier vind je alles op het gebied van wandelen, reizen, backpacken, kamperen, biking en running.   

Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

ADVENTURE STORE
•

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

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste 
lokale outdoorspecialisten en A-merken in de outdoorbranche.

KOM NAAR ADVENTURE STORE VOOR HET JUISTE ADVIES. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

METEN IS 
WETEN 

TEST
GRATIS

In de winkel van Adventure Store in 
Mierlo-Hout (Helmond) vind je 1500 m2 
winkelplezier onder één dak op het ge-
bied van sport & outdoor. Naast de uit-
gebreide collecties topmerken zijn er 
deskundige adviseurs om je te helpen 
met de optimale keuze voor jouw wan-
deluitrusting. 

Maar ook voor het hardlopen, trailrun-
ning en overige sport-, outdoor- en kam-
peerzaken, kun je hier natuurlijk terecht. 
Ervaar het gemak van een groot aanbod 
topmerken op sport- en outdoorgebied 
onder één dak. Je zult versteld staan 
van het aanbod! Je kunt gratis parkeren  

voor de deur, je krijgt altijd 14 dagen  
retourrecht en je profiteert van een 
klantenspaarsysteem, waarbij je altijd 
minimaal 10% korting ontvangt.

Wij werken samen met bijna alle gere-
nommeerde podotherapeuten uit de 
regio. Onze podotherapeut Emile Itz is 
regel matig in onze winkel aanwezig 
van 13.00 tot 16.00 uur voor gratis ad-
vies. Wilt u  weten wanneer hij aanwe-

zig is bij  Adventure Store, kijk dan op 
www.adventure store.nl. of bel even 
met de winkel. In de winkel hebben wij 
een eigen (sport) podoloog in fulltime 
dienst en ook onze andere specialisten 
weten je alles te vertellen over voeten, 
schoenen, loop patronen en alle veter-
technieken. 
De laatste jaren is de wetenschap ook 
in de wereld van de wandelschoenen 
toege treden.
Met alle knowhow uit de medische we-
reld over de voeten en beweegpatro-
nen tijdens het wandelen, kunnen we 
veel meer mensen helpen aan de juiste 
schoenen. Vaak in combinatie met een 
corrigerende zool of een specifieke pas-
vorm van een wandelschoen. Er zijn 
vele schoenen met een extra brede of 
smalle leest of met extra ruimte voor 
een Hallus Falgus. 

Laat je adviseren bij een speciaalzaak 
waar naast het ervaringsdeskundige 
personeel met kennis van producten en 
materialen, ook medisch specialisten 
aanwezig zijn met diepgaande kennis op 
medisch vlak.

Ga voor comfort en functionaliteit. Kom 
naar Adventure Store en ervaar de pas-
sie voor het wandelen!

GRATIS OUTDOOR 
LIFESTYLE MAGAZINE

AGENDA
5 april 2020 KOOPZONDAG
De winkel is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

13 april 2020 PASEN
Bezoek onze grandioze Paasshow op 2e Paasdag. 
De winkel is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

TOT EN MET 13 april 2020 2e PAASDAG 

OP GEHEEL ASSORTIMENT
15% KORTING*

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

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 13 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

Wij mogen 5 Cobber 
afkoelsjalen verloten. 
Meedoen en kans maken op 
een Originele Cobber? 
Stuur ons voor 31 maart  een 
e-mail  met uw naam  en 
woonplaats met het 
onderwerp Cobber 
Afkoelsjaal actie. 
Winnaars worden op de 
hoogte gebracht. Over de 
uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

AFKOELEN 
DANKZIJ DE 
ORIGINELE 
COBBER 
AFKOELSJAAL.

21
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WANDEL jE fIt  
EN GEZOND

DUURZAAMHEID

tRAILRUNNING

5100 ANW Adventure Store Cover.indd   1
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TONKIN 
MEN’S 
SOFTSHELL 
WANDEL

Anti Insect en 
4-way stretch

49.99
van 70.- nu

DAYPACK AC LITE 18
Comfort, compact en duurzaam

59.99
van 79.99 nu

4 PAAR 
SOKKEN

VOOR DE 
PRIJS VAN 3

LOWA SIRKOS
GTX DAMES EN HERENGTX DAMES EN HEREN

139.99
nu met gratis  

Lowa wandelsok t.w.v. 19.99
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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Staatsbosbeheer heeft dit jaar in regio 
Eindhoven ruim 100.000 bomen aan-
geplant. Er zijn meer dan 30 verschil-
lende soorten geplant in de gebieden die 
Staatsbosbeheer beheert zoals het Leen-
derbos, Strabrechtse Heide, Boswachte-
rij De Kempen en De Pan. Verschillende 
soorten bomen zorgen voor een variatie 
aan planten en dieren. Het bos is dan ook 
beter bestand tegen ziekten en plagen.

Menging van boomsoorten
Het mengen van boomsoorten zorgt er-
voor dat het bos klimaatbestendig is. Door 
nieuwe bomen te planten tussen bestaan-
de bomen te plant ontstaat er een geva-
rieerd bos met bomen van verschillende 
leeftijden. Het blad dat van deze boom-

soorten valt verbetert de bodem vanwege 
het gehalte aan kalk en andere mineralen. 
Een gemiddeld bos op de droge zand-
gronden heeft hier veel behoefte aan. In 
gemengd bos komen de boomsoorten na 
elkaar in bloei, daarvan profiteren insecten 
zoals vlinders en bijen. Sommige bomen 
dragen vruchten of noten die weer gege-
ten worden door vogels en andere dieren. 
Zaden vanuit deze aanplant zorgen voor 
verdere verspreiding van de verschillende 
boomsoorten door de gebieden.

Boombescherming 
Om sommige bomen staan boombe-
schermers tegen wildvraat. De bescher-
ming zorgt ervoor dat de boompjes niet 
door het wild zoals reeën worden opge-
geten. De boombeschermers blijven on-
geveer 5 tot 6 jaar staan en wordt daarna 
verwijderd. ▲

F | Staatsbosbeheer  .

Staatsbosbeheer 
plant 100.000 bomen 

Regio

Regio

Het kabinet heeft diverse maatregelen 
genomen om verspreiding van het coro-
navirus te beperken. Daarop heeft ook 
Bibliotheek Dommeldal besloten om 
haar vestigingen en Bibliotheekpunten 
te sluiten tot en met 6 april. Daar waar 
de vestigingen een buitenbus hebben 
blijven deze natuurlijk open zodat boe-
ken en andere materialen ingeleverd 
kunnen worden. Is er bij een vestiging 
geen buitenbus? Dan kunnen de leden 
hun boeken verlengen via de website. In 
ieder geval worden boetebedragen 3 we-
ken opgeschort.

Van lokale bieb naar onlinebibliotheek.nl 
Je hoeft deze dagen natuurlijk niet zonder 
boeken te zitten. Er is ook een grote on-
line collectie beschikbaar. Voor jong en 
oud, zelfs voor de allerjongsten. E-Books, 
Als lid van de Bibliotheek kun je kiezen 
uit 28.000 titels. Om te downloaden op 
de I-pad, Smartphone of E-reader. Hou je 
pasnummer en wachtwoord bijdehand en 
maak meteen een account aan op online-
bibliotheek.nl. Luisterboeken, 3600 stuks: 
je installeert eerst de app via de playstores. 
Dan registreer je via onlinebibliotheek.nl 
en vervolgens kun je lenen en lezen. Hon-
derden hoorcolleges, van Herman Pleij tot 
Govert Schilling, over persoonlijke ont-
wikkeling, geschiedenis, filosofie. Ook te 
leen via onlinebibliotheek.nl.  In Delpher.nl 
vind je miljoenen Nederlandstalige kran-

tenpagina’s, tijdschriften, radiobulletins en 
boeken uit de 17e tot en met de 20e eeuw. 
Dus duik in je geschiedenis! Taalcursussen 
vind je ook bij de online bibliotheek. Een 
fijne bezigheid als je lang thuis moet zit-
ten.

Tips voor je kinderen
Online prentenboeken voor je klein-
tjes vind je op Bereslim.nl; Ook voor 
de kinderen zijn er  E-books en luister-
boeken, via onlinebibliotheek.nl; Voor-
lezen doen we op devoorleeshoek.nl; 
Misschien wil je op een speelse manier 
de leesvaardigheid van je kind wat bij-
spijkeren? Kijk dan eens op: yoleo.nl

Via de website van Bibliotheek Dommel-
dal houden we je op de hoogte met nieuws 
en tips. ▲

F | Bibliotheek Dommeldal 

Bibliotheek Dommeldal 
gesloten tot 6 april
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Crisismaatregelen Helmond: 
start crisisloket en uitstel 

voor gemeentelijke belastingen

Het coronavirus raakt niet al-
leen de gezondheid en welzijn 
van burgers. De door het kabi-
net ingestelde maatregelen om 
het virus te bestrijden hebben 
ook ingrijpende gevolgen voor 
vele ondernemers. Vanwege de 
grote economische impact start 
de gemeente Helmond per 19 
maart een ondernemersloket. 
Alle ondernemers uit Helmond 
kunnen hier terecht met hun 
aan de coronacrisis gerelateer-
de vragen. Daarnaast toont de 
gemeente coulance in de ter-
mijnen voor het betalen van de 
gemeentelijke belastingen.

Het sluiten van alle horecage-
legenheden. Het wegvallen van 
werk voor grote en kleine on-
dernemers. Geen evenementen 
voor een langere periode. En het 
verdwijnen van opdrachten voor 
ZZP‘ers. Stuk voor stuk gevolgen 
van de coronacrisis. 

De gemeente Helmond en di-
verse belangenverenigingen zien 
in dat de nog lopende crisis grote 
effecten gaat hebben op de eco-
nomie, ook in onze stad. Vanwe-
ge het belang van goede infor-
matievoorziening en krachtige 
ondersteuning wordt daarom 
vanaf donderdag 19 maart een 
ondernemersloket geopend voor 
alle ondernemers. Via account-
management@helmond.nl of 
via het centrale nummer 140492 
is het loket bereikbaar. Desge-
wenst kunnen de accountmana-
gers ook rechtsreeks benaderd 
worden.

Ondernemersloket
Alle Helmondse ondernemers 
kunnen bij dit ondernemerslo-
ket terecht met vragen. Er wordt 
ondersteund bij vragen over de 
gevolgen voor de onderneming 
en over de maatregelen die zo-
wel landelijk als lokaal geno-
men worden om ondernemers 
te helpen. Indien nodig wordt er 
een bezoek gebracht aan het be-
drijf (met in achtneming van de 
RIVM richtlijnen) en worden vra-
gen persoonlijk afgehandeld. Zo 
wordt er gewezen op alle lande-
lijke maatregelen en mogelijkhe-
den, en hoe deze te vinden. Ook 
worden er sinds vorige week 
extra gesprekken met alle onder-
nemerscollectieven gevoerd om 
de continue wijzigende situatie 
te monitoren en ondernemers 
waar mogelijk te ondersteunen. 
Wethouder Serge van de Brug 

(Economie) vindt het loket een 
belangrijke en eigenlijk onont-
koombare maatregel. “De effec-
ten van deze crisis komen hard 
aan. Als gemeente staan we zij 
aan zij met de ondernemers in 
Helmond, zij vormen de econo-
mische basis van de stad. Waar 
dat binnen onze mogelijkheden 
ligt willen we er alles aan doen 
deze mensen te helpen om zo 
goed mogelijk door deze enorm 
moeilijke periode heen te ko-
men.”

Lokale lasten
Om de ondernemers tegemoet 
te komen is er een aantal lokale 
maatregelen genomen die de 
ondernemers direct in de liquidi-
teitspositie kunnen ontlasten. 
• Voor de gemeentelijke 
 heffingen is uitstel van betaling
 mogelijk gemaakt. 
• Er worden geen (dwang)
 invorderingsmaatregelen zoals
 aanmaningen en dwang-
 bevelen verstuurd. Als een 
 ondernemer dan niet aan de
 betalingstermijn kan voldoen,
 heeft dat dus geen consequen-
 ties. Dit geldt voor alle reeds
 verstuurde aanslagen van 
 gemeentelijke belasting: OZB,
 rioolheffing en evt. reinigings-
 recht voor afvalinzameling, 
 marktgelden, toeristen-, 
 precario- en reclamebelasting. 
• Nieuwe aanslagen van preca-
 rio- en reclamebelasting die
 gepland waren voor juni 
 worden in ieder geval 
 uitgesteld tot na de zomer. 
• Bij een verplaatsing van een
 reeds vergund evenement
 waarvoor een nieuwe datum
 wordt gevonden brengt de 
 gemeente geen dubbele 
 legeskosten in rekening. 
• Reeds betaalde leges voor 
 evenementen die geen door-
 gang hebben kunnen vinden,
 worden terugbetaald aan 
 de organisatie. 

Van de Brug: “We zien dat het in 
gevaar komen van de liquiditeit 
op dit moment het belangrijkste 

probleem voor ondernemers is. 
Met deze concrete maatregelen 
doen we als gemeente dat wat 
we op dit moment kunnen doen 
om de komende periode iets 
draaglijker te maken. De zorgen 
over het nu persé moeten beta-
len van belastingen nemen we zo 
weg.”

Samenwerkingen
De accountmanagers van het 
Ondernemersloket staan ook in 
nauwe verbinding met Centrum-
managent, Wijkmanagement, 
Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond, horecaverenigingen 
en overige branche- en onder-
nemersverenigingen om zo ade-
quaat mogelijk informatie en 
ondersteuning te bieden aan alle 
ondernemers in de stad. Samen 
met hen worden de ontwikkelin-
gen scherp in de gaten gehouden 
en mogelijk aanvullende acties 
uitgewerkt als de situatie daar 
om vraagt. 

Wethouder Erik de Vries (centrum 
en horeca): “Sinds het uitbreken 
van de crisis heb ik dagelijks con-
tact met het Centrummanage-
ment en de horecaondernemers 
in het centrum. We houden de 
lijntjes kort en stemmen dagelijks 
de actualiteiten met elkaar af. Het 
ondernemersloket is een volgen-
de stap in de ondersteuning die 
we vanuit de gemeente kunnen 
bieden om door deze moeilijke 
tijd heen te komen.” 

De accountmanagers van het 
Ondernemersloket staan ook in 
nauwe verbinding met Centrum-
managent, Wijkmanagement, 
Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond, horecaverenigingen 
en overige branche- en onder-
nemersverenigingen om zo ade-
quaat mogelijk informatie en 
ondersteuning te bieden aan alle 
ondernemers in de stad. Samen 
met hen worden de ontwikkelin-
gen scherp in de gaten gehouden 
en mogelijk aanvullende acties 
uitgewerkt als de situatie daar 
om vraagt. s

Helmond
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Nieuwe algemeen directeur
Jan van Brabant College

De Raad van Toezicht van de 
Stichting Openbaar Onder-
wijs Jan van Brabant is ver-
heugd mee te kunnen delen 
dat Geert-jan Nillesen per 1 ju-
li 2020 wordt benoemd tot al-
gemeen directeur van het Jan 
van Brabant College. Geert-
jan Nillesen is op dit moment 
vestigingsdirecteur van het 
Jan van Brabant College - ves-
tiging Molenstraat. Hij neemt 
taken over van Lambèrt van 
Genugten, die per 1 juli 2020 
met pensioen gaat. 

Gegeven de ontwikkelingen 
in het voortgezet onderwijs en 
de demografische ontwikke-
ling die ook in Helmond een 
krimp laat zien, onderzoekt 
het Jan van Brabant College op 
dit moment in de regio binnen 
het onderwijsnetwerk ORION 
diverse mogelijkheden om tot 
een intensievere samenwer-
king te komen. Om die reden 
is in de opvolging van het Col-
lege van Bestuur niet gekozen 
voor de benoeming van een 
nieuwe bestuurder maar voor 
de benoeming van een alge-
meen directeur. 

De Raad van Toezicht ver-
wacht medio april meer infor-
matie te hebben uit het onder-
zoek naar een eventuele be-
stuurlijke samenwerking. De 
nieuwe algemeen directeur is 
vanaf  1 juli verantwoordelijk 

voor alle onderwijs- en perso-
neelszaken voor de drie loca-
ties van het Jan van Brabant 
College. Hij vertegenwoordigt 
het Jan van Brabant College in 
externe contacten. De RvT zal 
zich in overleg met de nieuwe 
algemeen directeur en het 
huidige bestuur beraden over 
de invulling van de resterende 
bestuurlijke taken na 1 juli. 

De heer Nillesen is 44 jaar 
en is woonachtig in Waalre. 
Hij heeft ruim 20 jaar onder-
wijservaring en is, voordat 
hij naar het Jan van Brabant 
College kwam, afdelingslei-
der geweest bij het openbare 
Stedelijk College Eindhoven. 
Daarnaast speelt hij een actie-
ve rol in het samenwerkings-
verband Brainport Scholen en 
het landelijk Netwerk tweeta-
lig onderwijs (tto). s

Helmond

Geert-Jan Nillisen 
F | Jan van Brabant College

geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

STEUN DE LOkALE 
ONDERNEMER
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 OUTDOOR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

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

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl
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     ADVENTURE

TOT EN MET
2e PAASDAGe PAASDAGe

15%
OP GEHELE

ASSORTIMENT*

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 13 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

14e WANDELTOCHT 
VERZET NAAR 27 SEPTEMBER 2020 

WANDELKENNISAVOND 
VERZET NAAR 23 SEPTEMBER 2020

VOOR MEER INFO ZIE
WWW.ADVENTURESTORE.NL

WEBORDERS MET 10% 
SPAARKORTING

GRATIS VERZENDING VANAF € 50.-
ZIE ONZE WEBSHOP 

WWW.ADVENTURESTORE.NL

CORONA VEILIG WINKELEN 
MAATREGELEN GETROFFEN  

IN ONZE WINKEL CONFORM RIVM.

PERSOONLIJK SHOPPEN 
MOGELIJK. 

BEL VOOR AFSPRAAK 
BEL 0492-523668.

AKTIES  
OP HELE WINKEL 15 % DIRECTE KASSAKORTING.

NIET UIT ETEN, GA THUIS LEKKER BARBECUEËN.

SPORTSCHOOL DICHT, KOM BIJ ONS 
FITNESSAPPARATUUR KOPEN.

WEERSTAND : 
GA LEKKER WANDELEN.

BEL ONS EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.


