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Helmond SportBlijft onder de aandachtSport
Hiking, Running,Biking

VacaturesWerken in de regio
WinkelenKoop lokaal, vooral nu!

Aan het woord.

7.

De interieurcoaches van Stijl & Co

Deskundig advies opmaat bij het inrichtenvan je huis. Bij Stijl & Co houden we ervan als het plaatje klopt. Vind je het zelf lastig om dat voor elkaar te krijgen? Dan helpt een van onze deskundige interieurcoaches je graag bij het inrichten van je huis.Helmond SportKort nieuws
3.

ZorgspecialZorg in de regio MuziekMuziek maken in coronatijd

13.
19.

Clubkampioenschap Buitenlust HelmondwF | Buitenlust Helmond

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de eerste 
wielrenners in onze regio hun opwachting maakten. 
“In de archieven van de kranten hebben we de 
Helmondsche en Gemertse Wielerclub uit die 
beginjaren als eerste wielerverenigingen in de regio 
Peelland kunnen achterhalen”, legt Rien van Horik 
(64) uit. De broers Rien en Bart van Horik, uit een 
Lierops wielergezin, zijn in deze periode druk bezig 
met de verwezenlijking van hun wielerdroom. Eind 
december verschijnt namelijk hun wielerboek dat 
de toepasselijke titel de ‘Pedaalridders van de Peel’ 
heeft gekregen.

Rien is bij de regionale wielerfans vooral bekend door zijn 
landelijke en regionale wielerpresentaties. “Nadat ik vorig 
jaar gestopt ben met mijn baan in het onderwijs, om mij 
volledig op mijn presentaties te kunnen richten, heeft 
de coronacrisis ervoor gezorgd dat dit tot een minimum 
beperkt is gebleven.” De plotseling ontstane vrije tijd 
besteedt de inwoner van Someren nu aan het onderzoek 
en het schrijven van de teksten voor het boek. “Als tiener 
verzamelde ik al programmaboekjes en knipte ik artikelen 
over de regionale wielersport netjes uit de krant. Dat archief 
komt nu van pas bij het schrijven van de teksten”, beschrijft 
de schrijver de voorgeschiedenis van het boek. Door zijn 
uitgebreide netwerk in de wielersport is hij erin geslaagd de 
afgelopen maanden nog meer informatie te verzamelen. Het 
boekwerk beschrijft in 250 pagina’s de rijke wielerhistorie 
van bijna veertig dorpen en steden in de Brabantse en 
Limburgse Peel vanaf het eind van de negentiende eeuw. 
Het gebied behelst de driehoek Weert-Helmond-Venray. 
(Lees verder op pag. 4)

Regionale wielerhistorie in de ‘Pedaalridders van de Peel’ 

Paul Konings (Asten)

Ronde van Neerkant

Ronde van Helmond

Clubkampioenschap DTS Deurne

Clubkampioenschap 

Clubkampioenschap Buitenlust Helmond

Voorlopige uitslag op partijniveau
Tweede Kamerverkiezingen 2021

HELMOND De voorlopige uitslag op partijniveau van de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 in Helmond is bekend. Deze voorlopige uitslag 
wordt deze week door het hoofdstembureau in ’s-Hertogenbosch 
vastgesteld. De uitslag op kandidaatsniveau is te vinden op www.helmond.
nl/verkiezingen.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in Helmond bedraagt 71,4%. 
In 2017 bedroeg de opkomst in Helmond 76,23%. Het is aannemelijk dat het 
opkomstpercentage nu lager uit is gevallen door corona. Het aantal kiesgerechtigden 
bedroeg 67215. VVD (lijst 1), PVV (lijst 2) en D66 (lijst 4) zijn de drie partijen die de 
meeste stemmen hebben gekregen.

Bekijk de uitslagen op pag 3.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Zondag 
28 maart

De klok 
wordt 

verzet!

02:00 03:00 

De klok 
wordt 

verzet!

Stembureau in Wij khuis WestWij zer | F Wim van den Broek
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Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Weekaanbiedingen

500gr voor € 7,95 

vanaf € 4,95 Vissoep
uit eigen keuken 

 

Huisgemaakte
visbami 

 5 maatjes haring
+1 grote makreel voor € 9,95 

Rijkelijk gevuld met zalm en garnalen

Omega 3 vispakket Vol gezonde vetten!!

Zeeverse
kabeljauwfilet kilo voor € 15,90Graatloos!

BERTJE MANDERS
Groenten en Fruit
Dorpstraat 54, Stiphout. 
Aanbieding geldig tot 1 april.

€ 1.99
VERSE 
SPAANSE 
AARDBEIEN
lekker zoet

per bak

3 voor 
8.99

Helmond Akkerweg 70

Potgrond drive - in

40l kwaliteitspotgrond

Violen in hangzak
In diverse kleuren. 
11.99

8.99
2 stuks 

8.99

Langwerkende 
potgrond
5.95 p.st.

Winkelbezoek: coppelmans.nl/afspraak

Kruiden
Diverse kruiden: Salie, 
Roze marijn, Oregano, Thijm 
en Mint. In 14cm-pot. 2.49

1.79

Narcis
12cm-pot. 

1.99

Narcis
12cm-pot. 

1.

Medinilla
Excl. mand. 18.99

12.99

Elke zondag open

Erysimum 
Bowles Mauve
Dit is een vaste plant 
met blauwgrijs blad 
en paarse bloemen. 
4.994.994.99

3.89

Tijdens de potgrond drive-in dagen, laden wij 
uw bestelling in terwijl u wacht.
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D66

SP

PvdA

Christen 
Unie

Partij voor 
de Dieren

50Plus

SGP

DENK

Forum voor 
Democratie

Bij1

JA21

Code 
Oranje

Volt

NIDA

Piraten-
partij

Libertarische 
Partij

JONG

Splinter

BBB

NLBeter

Lijst Henk 
Krol

OPRECHT

Partij van de 
eenheid

Feestpartij 
(DFP)

JEZUS 
LEEFT

Trots op 
Nederland

(blanco)

GroenLinks

1. VVD 11445
STEMMEN

2. PVV 7835
STEMMEN

3. CDA 3819
STEMMEN

5907
STEMMEN

4252
STEMMEN

2008
STEMMEN

372
STEMMEN

1377
STEMMEN

682
STEMMEN

59
STEMMEN

1487
STEMMEN

3282
STEMMEN

145
STEMMEN

969
STEMMEN

262
STEMMEN

876
STEMMEN

236
STEMMEN

96
STEMMEN

20
STEMMEN

91
STEMMEN

146
STEMMEN

157
STEMMEN

36
STEMMEN

61
STEMMEN

23
STEMMEN

7
STEMMEN

58
STEMMEN

16
STEMMEN

89
STEMMEN

44
STEMMEN

1976
STEMMEN

Totaal 47998

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

‘Koffi  e met een Tablet’ op tv
Hoe doe je online boodschappen? 

De KBO Kring Helmond, gemeente 
Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel 
en afdeling Zorg & Welzijn van het 
ROC Ter AA bedachten speciaal voor 
oudere inwoners, het project ‘Koffie 
met een Tablet, een digitale ervaring 
rijker’, waarbij mensen laagdrempelig 
meer te weten komen over digitale 
mogelijkheden. Zowel voor mensen 
die een smartphone of tablet hebben, 
als voor mensen die hier niet over 
beschikken, maar wel willen zien hoe 
het werkt. 

‘Koffie met een Tablet’ is bedoeld 
als een serie bijeenkomsten 
waarbij 55-plussers iedere maand 
kennismaken met een nieuw digitaal 
thema. Omdat samenkomen nu niet 
kan, is een alternatief bedacht. Op de 
lokale tv-zender DitisHelmond is deze 
hele week elke ochtend om 10.00 uur 
een uitzending. Daarin wordt verteld 
hoe je online boodschappen kunt 
doen. Hennie de Gooijer van de KBO 
Kring Helmond legt eenvoudig uit hoe 
het online boodschappen doen werkt. 
De verschillen per winkel komen ook 
aan bod. Ook vertelt De Gooijer over 
Helmond Koopt Lokaal. Van de thema’s 

maken studenten van het ROC Ter AA 
een soort handleiding met afbeeldingen, 
dat wordt een digitale kaart genoemd. 
Dit kunnen mensen bij de hand houden 
als zij thuis online gaan winkelen. 
Leden van de KBO ontvangen deze 
kaart thuis. De digitale kaart staat 
ook op de website van de KBO Kring 
Helmond: www.kbo-kringhelmond.
nl en de Bibliotheek Helmond-Peel 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
koffiemeteentablet.

De eerste uitzending van ‘Koffie met 
een Tablet’, over hoe je kunt videobellen, 
is eind februari uitgezonden. Deze 
kun je nog terugkijken via de website 
van de Bibliotheek en KBO. Volgende 
maand volgt een uitzending over het 
versturen van foto’s via de telefoon of 
tablet. De filmpjes zijn opgenomen in de 
Bibliotheek in Helmond.

Wethouder Dortmans: “We vinden 
het belangrijk dat iedereen in onze 
gemeente mee kan doen in de digitale 
wereld. De coronacrisis laat zien hoe 
belangrijk dat is. Dat is nog niet voor 
iedereen zo gemakkelijk. Met het 
project ‘Koffie met een Tablet’ kunnen 

Helmonders kennismaken met wat de 
digitale wereld hen te bieden heeft.”  
Fysieke bijeenkomsten als het weer kan
Fysieke bijeenkomsten kunnen nog 
niet, maar wat in het vat zit, verzuurt 
niet. Zodra het weer kan, gaat ‘Koffie 
met een Tablet’ van start op vier locaties 
in Helmond. Uiteraard dan wel met 
koffie! Ook helpen leerlingen van het 
ROC Ter AA de aanwezigen met hun 

smartphone of tablet. Er zijn al enkele 
proefbijeenkomsten geweest en de 
deelnemers waren enthousiast. 

Digitale vragen?
Heb je vragen over digitale onderwerpen? 
Dan kun je bellen naar het digitale 
spreekuur bij de Bibliotheek Helmond, 
op werkdagen van 10.00-13.00 uur 
(0492-522220). Er is ook een landelijke 
Digi-Hulplijn, waar op werkdagen 
van 09.00-17.00 uur digitale vragen 
beantwoord worden (0800 1508). 

Lokale omroep DitisHelmond-TV is 
te bekijken via: Ziggo kanaal 36; KPN 
kanaal 1429; Breedband Helmond 
kanaal 130. Buiten Helmond kun je de 
uitzendingen volgen via internet.

HELMOND Koffi  e met een Tablet, dat is de naam van een project waarbij de wat oudere inwoners uitleg krijgen over hoe zij mee 
kunnen doen in onze (digitale) samenleving. Daar heb je tegenwoordig een smartphone, computer of tablet voor nodig. 

En… kennis over hoe dit werkt. Bijvoorbeeld over hoe je online boodschappen doet.

F | Bibliotheek Helmond-Peel

Vervolg uitslagen pag. 1 

KIES
LIJST PARTIJ STEMMEN

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

• Mierlo-Hout: woensdag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans;
• Helmond-West: donderdag 15 april van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Brouwhuis: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder Maas; 
• Rijpelberg: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder Maas.

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link 
kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk een dag voor 
het spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd dan 
www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Bekendmakingen
 

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

Wielewaalstraat 2 08-02-2021 Verbouwing van een woonhuis 5809947

Vinkelaan 239 02-02-2021 verwijderen draagmuur 5792211

Martinalidonk kavel L57 09-03-2021 oprichten woning 5739525

Edisonplantsoen nabij  16-03-2021 kappen 1 boom 5914077

huisnummer 18 

Christiaan Huygenslaan 2 09-03-2021 aanbrengen van een geluidswerend  5894773

  scherm 

Sijzenstraat 8 17-02-2021 vergroten woning 5833379

Noord Parallelweg 41 09-03-2021 oprichten garage  5891915

Veehuisehoeve 3 03-03-2021 plaatsen hek  5876339

Steenweg 11 12-03-2021 realiseren uitbouw aan de achterzijde 5901199

Medevoort tussen 2 en 10  08-03-2021 nieuwbouw woonhuis met bijgebouw 5591655

kadastraal U 6630 

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

Engelseweg (1),  15-03-2021 kappen van 9 bomen  5833451

Heibergweg (2), Kranenvenweg (2), Rochadeweg (4)  

Mierloseweg 34,  17-03-2021 oprichten 34 appartementen 5096781 

34A t/m 34H, 34J, 34K 34L, 36 t/m 44, 44A t/m 44H, 44J tm 44N, 44P, 44R, 44S, 44T 

Zoete Kers 3 17-03-2021 oprichten woning, zwembad,  5642327

  maken uitweg 

Aarle-Rixtelseweg(2),  17-03-2021 kappen van 6 bomen in de wijk warande 5833715

Verliefd Laantje (1), Warande (3) 

Sprengenbergweide 35 17-03-2021 plaatsen overkapping 5851019

Breedijk 1B en 1C 17-03-2021 oprichten 2 bedrijfshallen 5664767 

Aarle-Rixtelseweg 73 17-03-2021 oprichten woning  5785421

Vinkelaan 239 17-03-2021 verwijderen draagmuur 5792211

Zoete Kers 15 18-03-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 5683241 

Sallandhof 5 18-03-2021 wijzigen bijgebouw en overkapping 5787287

Jacob van  18-03-2021 plaatsen erker met doorlopend afdak 5651905

Wassenaerstraat 30 

Edisonplantsoen nabij  18-03-2021 kappen 1 boom 5914077

huisnummer 18 
 

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

Zoete Kers 81 15-03-2021 Vergroten overkapping 5797151

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

Eenmalige corona-vergoeding woonkosten 
(TONK)
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Misschien u ook. 
Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen. Ondernemers kunnen 
hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen 
minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun 
woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is 
een eenmalige gift voor woonlasten (huur of hypotheek). TONK is geen 
inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw 
specifieke situatie. Het gaat om minimaal 750,- en maximaal 1.250.- euro.

Kom ik in aanmerking voor de TONK? 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die ondanks alle steunpakketten buiten 
de diverse regelingen vallen. De TONK is voor alle Helmondse inwoners ouder 
dan 18 jaar. U komt in aanmerking als uw huishouden vanwege de corona-
maatregelen in januari 2021 meer dan 25% minder inkomen had dan in januari 
2020. Daarnaast wordt er gekeken naar uw beschikbare geldmiddelen en de 
totale woonlasten. Kijk op www.senzer.nl/TONK voor alle voorwaarden. Bent 
u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een 
aanvulling zijn.

Hoe vraag ik de TONK aan?
Vanaf maandag 22 maart kan de TONK door inwoners aangevraagd worden bij 
Senzer. De vergoeding wordt berekend over de maanden januari t/m juni 2021. 
Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het digitale aanvraagformulier in op 
www.senzer.nl/TONK. Dit gaat veilig via de persoonlijke DigiD-omgeving. Vul dit 
formulier helemaal en eerlijk in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. De TONK 
kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot uiterlijk 1 augustus 
2021.

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag
Goede vrijdag (2 april) en Tweede Paasdag (maandag 5 april) zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze 
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 6 april. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede vrijdag wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (5 april) 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. Daarin staan de ophaaldata van 
alle soorten afval. U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw 
smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
•  Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden van 13.00 tot 
 17.00 uur 
•  Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 



5vrijdag 26 maart 2021de loop weekkrant HELMOND

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Burgemeester Geukerspark 1       26-03-2021       oprichten horecapaviljoen 5325023 

Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 
Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Lage Dijk 24 21-01-2021 splitsen pand 5761175 

Zoete Kers 27 30-12-2020 oprichten woning en aanleggen uitweg 5711011 

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Giebels Meat Products                    Varenschut 24 Het installeren van een nieuwe 

pasteurisatielijn met drooginstallatie. 

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  

Mazajlo. I.K.  17-10-1962

Ibrahim, Y.M.  12-01-1994

Bais, W.  23-11-1998

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. 

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  

Oeffel van, M.H.A.  31-10-1983

E. Oláh-Bangó  06-10-1993

K. Oláh-Bangó  12-10-2019

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 25 maart 2021

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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Houdoe!

Afgelopen zaterdag was het de landelijke 
opschoondag. En wa ben ik trots op al die 
Helmonders die met een knijper en zak op 
pad zijn gewist. En dat waren er best veul 
deze keer.
Ook ons Stacey en ik waren weer van de par-
tij en hebben een stukje Rijpelberg langs het 
kanaal schoongemaakt en ook aan de over-
kant van het kanaal bij Swift samen met 
Helmond Skôn en een aantal vrijwilligers. 
Bij het Barentzpark was het in de struiken 
echt unne rotzooi, er lag van alles. We moes-
ten hullemaal deur de prikkels om erbij te 
kunnen, mar goed da het gin zomer was en 
we wat beschermd aangekleed waren. 
Sjonge jonge toch wa maken sommige meen-

sen er toch een zooi van. Ik moet zeggen dat 
de mondkapjes mee vielen deze keer in onze 
route, maar de Mac spant elke keer de kroon, 
gevolgd door de blikken bier en Red Bull, ook 
plastic flesjes en lege zakjes van wiet vonden 
we veul deze keer.

We hebben een lekker brooike gegeten die 
door Helmond Skon waren verzorgd. En 
we werden toch zo verrast. Een omwonende 
kwam met een dooske Merci vur ons om-
dat we zon goei werk deden. Hoe lief is dat 
nou weer? Er werd ook veul getoeterd en de 

duim opgestoken langs de Deurnese weg. We 
hadden echt keimooi weer om te lopen. En 
hullemaal geweldig was dat ook de wijken 
Helmond Oost/Straakven en Dierdonk mee-
deden. Helmond-West gaat komende week 
nog opschonen.
Super goed van jullie allemaal, zo maken 
we Helmond samen wir skon. Dat is waar 
Helmond Skon naar streeft, dat ze ande-
ren mensen inspireren de handschoen op te 
pakken en ook te gaan cleanen. Volgende 
maand gaan wij weer mee op pad. Ik vind 
dit zo mooi/leuk om te doen. Hopelijk dat er 
veel Helmonders gaan volgen, dat zou hul-
lemaal mooi zijn. Want samen houden en 
maken we Helmond Skôn. 
Bedankt iedereen die mee heeft gedaan, ik 
ben trots op jullie.

Fijn weekend,

Helmond is weer skon 

glasvezelhelmond.nl

GLASVEZEL
VOOR 
HEEL 
HELMOND
DAAR GAAN WE VOOR!
Met internet via glasvezel heb je geen last meer 

van een trage verbinding. Je bent klaar voor de 

toekomst want er gaat steeds meer digitaal. 

Kijk op www.glasvezelhelmond.nl voor alle 

mogelijkheden.

“de Mac spant 
elke keer de kroon”
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Stemmen bij jongeren in coronatijd

Spannende taak
’s Middags meldde ze zich en ging ze aan 
de slag. “Ik werkte samen met mensen 
die het ieder jaar deden, waardoor ik als 
het ware in een rijdende trein stapte.” 
Stemmen in coronatijd vraagt dan ook 
om samenwerking, weet Mirthe. “In het 
begin zat ik bij de tafel waar de potloden 
en stembiljetten moesten worden 
ingeleverd: niet heel spannend. Maar na 
een roulatie kwam ik achter de tafel te 
zitten en mocht ik de ID’s en stempassen 
checken. Dat voelde als een zwaardere 
taak. Je voelt ook dat je op een bepaald 
moment niet alleen maar mee hoeft te 
liften, maar dat je ook zelf de trein een 
beetje kunt besturen. Dat geeft je het 
gevoel dat je er niet voor niets staat 
en dat je samen aan het werken bent. 
Toen ik ’s avonds klaar was, was ik ook 

wel moe, omdat je er zo in opgaat en er 
intensief mee bezig bent.”

Menselijk contact
Zelf stemde Mirthe daarom al op 
maandag. Als jongere vindt ze het niet 
zozeer belangrijk dat jongeren op deze 
manier in aanraking komen met de 
democratie. “Voor de maatschappij denk 
ik: het maakt niet uit wie het doet, als 
het maar wordt gedaan. Ik zelf probeer 
mensen om me heen wel te stimuleren 
om te gaan stemmen of om er in ieder 
geval mee bezig te zijn. Want ook al besluit 
je niet van invloed te zijn, de overheid 
beïnvloedt jou uiteindelijk weer wel. Of je 
nou gestemd hebt of niet. En dan kun je 
net zo goed wel gaan stemmen, vind ik.” 
Gekke dingen gebeurden er niet, maar 
even wennen was het wel. “Je hebt een 

jaar het op sociaal gebied heel rustig aan 
gedaan. Naderhand bemerkte ik hoeveel 
mensen ik wel niet had gezien op één 
dag. Met iedereen heb je toch even een 
momentje, een knikje. Dan merk je hoe 
belangrijk menselijk contact is.”

Samenwerken
Als HR-studente haalt ze er ook wel wat 
uit. “Zo zie je dat het belangrijk is om 
met iedereen te kunnen samenwerken. 
Ik merkte dat het belangrijk is dat je naar 
iedereen kunt luisteren en dat iedereen 
het gevoel heeft dat er naar hem of haar 
geluisterd wordt. Als je met iets als 
stemmen mensen dan iets kleins mee 
kunt geven, een knipoog, een grapje, 
dan geef je mensen een fijne ervaring 
mee.” Zelf heeft ze ervaren dat er bij 
stemlokalen nogal eens een gewichtige 
en geladen sfeer kan hangen. “Het is 
van belang en een ‘grote-mensen-ding’. 
En als 20-jarige voel je dan die druk om 
het goede vakje in te kleuren. Als je dan 
vanuit het stembureau een glimlach 
en een grapje om het gehannes met 
het opvouwen van het stembiljet kunt 
meegeven, wordt de sfeer luchtiger en 
gaan mensen met een fijner gevoel naar 
huis. En dat fijne gevoel is bij iedere 
baan belangrijk.”

BROUWHUIS De ‘noodzaak om de democratie 
een handje te helpen’ was niet Mirthe Jansen’s (20, studente 

Human Resource Management in Tilburg) reden om zich op te 
geven als hulpkracht op stemlocatie De Loop in Brouwhuis. “Ik 

interesseerde me voor die andere kant van de tafel. Zelf heb 
ik nu drie keer mogen stemmen, voor verschillende soorten 

verkiezingen. Het leek me heel leuk om het nu eens zo te 
ervaren. En dat was het ook zeker!” 

Door: Floortje Jansen

Mirthe Jansen bij het stemlokaal in Brouwhuis | F Lindi Jansen

Onzekerheid
De keuze om het evenement wederom 
af te gelasten, is geen makkelijke keuze 
geweest. Voorzitter Robert Hurkmans 
geeft aan dat er tot het laatst mogelijke 
moment is gewacht om de knoop 
door te hakken. In verband met de 
voorbereidingen is dat moment nu 
gekomen volgens Hurkmans: “Het 

wandelen op zich is niet het grootste 
probleem. Dat zou wellicht op een veilige 
afstand en met de nodige maatregelen 
kunnen. Het risico wordt gevormd 
door de oncontroleerbare toestroom 
van toeschouwers en publiek langs de 
routes en met name in het centrum 
van Someren, wat we normaal juist 
aanmoedigen en waarvan lopers 

aangeven dat het één van de onmisbare 
elementen van ons evenement is. 
De veiligheid en gezondheid van alle 
betrokkenen is onze eerste prioriteit. 
Op dit moment kunnen wij die niet 
garanderen. We hebben daarom besloten 
om het evenement niet door te laten 
gaan, hoe jammer we dit ook vinden.”

Ingeschreven deelnemers
Deelnemers die zich hebben 
ingeschreven voor de Kennedymars 
of het Rondje Someren ontvangen 
binnenkort een e-mail. Zij krijgen de 
keuze om hun inschrijving door te 
schuiven naar de volgende editie of hun 
inschrijfgeld terug te krijgen. Vorig jaar 
heeft ruim 70% van de lopers ervoor 
gekozen om de inschrijving door te 
schuiven naar dit jaar. Ook zij ontvangen 
opnieuw een e-mail.

Kennedy Challenge
Na het succes van vorig jaar, organiseert 
JOEK dit jaar de tweede editie van de 

Kennedy Challenge. Marsleider Davy 
van Otterdijk vertelt dat er de afgelopen 
maanden verschillende voorbereidingen 
zijn getroffen om de Challenge dit jaar te 
verbeteren: “We dagen iedereen uit om 
in de maand juli 80 kilometer te lopen in 
de eigen omgeving. We hebben gewerkt 
aan een koppeling met de app Strava, 
waardoor lopers geen screenshots 
meer hoeven te sturen. We hanteren 
dit jaar ook een onderscheid in het 
aantal etappes van de loper om aan de 
80 kilometer te komen. Degenen die 
80 kilometer binnen 20 uur afleggen, 
ontvangen een gouden virtuele medaille 
en komen in aanmerking voor een 
stempel in het Kennedy Walkers-boekje. 
Wordt de 80 kilometer in 2 tot 4 etappes 

afgelegd, dan ontvangt de loper de 
zilveren virtuele medaille. Bij 5 etappes 
of meer ontvangt de loper een bronzen 
virtuele medaille.”

Mini Challenge
Naast de Kennedy Challenge zal er 
dit jaar ook weer een Mini Challenge 
georganiseerd worden. Mini 
Kennedymars coördinator Anne-Marie 
de la Cousine: “Voor onze lopers zal 
er, na het succes van vorig jaar, ook 
dit jaar weer een speurroute uitgezet 
worden met onderweg verschillende 
zoekplaatjes. De precieze invulling 
hiervan wordt nog bekend gemaakt, 
maar ook dit jaar weer met digitale 
medaille en verrassing op het plein!” 

Kennedy Challenge vervangt ook 
dit jaar Kennedymars Someren

REGIO De Kennedymars, het Rondje Someren en de Mini Kennedymars gaan ook in 2021 niet 
door. Dit maakt organisator JOEK bekend. De voortdurende coronapandemie en de onzekerhe-
den die hiermee gepaard gaan, maken het onmogelijk om op korte termijn een groot, openbaar 

evenement te organiseren. Als alternatief wordt er een nieuwe Kennedy Challenge georganiseerd.

Aanmelden voor de Kennedy en Mini Challenge kan op Kennedymars.nl/challenge

F | Kennedymars

F | Kennedymars
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De ervaring van de leden varieert van 
gepensioneerd professioneel filmmaker 
en ervaren natuurfilmer tot enthousiaste 
beginner. Onderwerpen van de 
gemaakte films omvatten onder andere 
korte documentaires over natuur, 
reizen en personen of gebeurtenissen 
in de omgeving en ook korte speelfilms 
en animaties. Naast de maandelijkse 

bijeenkomsten wordt een ieder jaar 
een project georganiseerd waaraan het 
hele jaar gewerkt wordt. In het verleden 
betrof dit vooral de montage van 
opgenomen beelden, maar de laatste 
jaren is de aandacht verlegd naar het 
maken van korte films. Vaak gebeurt 
dit in kleine groepjes, maar ook wel 
individueel. In sommige jaren worden 

films gemaakt op basis van een thema 
en randvoorwaarden, in andere jaren 
volledig naar eigen idee. Elke groep zorgt 
daarbij niet alleen voor het schrijven van 
een scenario, maar verzorgt ook de regie, 
het camerawerk, de belichting en de 
montage in al zijn facetten. In de maand 
november worden de eindproducten 
binnen eigen kring bekeken en 
besproken. In december worden de 
films tijdens een speciale voorstelling 
voor belangstellenden vertoond. Deze 
aanwezigen bepalen de ‘publieksprijs’ 
voor de beste videofilm. Eén van de 
winnende films was een documentaire 
over Landgoed Croy (foto).

Sinds het begin van de tweede 
lockdown organiseert de groep 
virtuele bijeenkomsten. Op afstand 
worden instructie gegeven, applicaties 
gedemonstreerd en video-opnames van 
individuele leden gedeeld en besproken. 
Deze bijeenkomsten zijn interactief met 
beeld en geluid van alle deelnemers, 
zodat ze zoveel mogelijk op reguliere 
samenkomsten lijken. Interesse? Kijk 
eens op www.zo-brabant.hcc.nl/
werkgroepen/videobewerking voor 
meer informatie.

Landgoed Croy | F Jac van Maasakkers

Een actieve vereniging, ook nu! 

Videogroep 
Helmond

HELMOND De HCC-ZOB Videogroep Helmond is een vereniging 
van amateurvideomakers. Maandelijks komt de groep bijeen 

om video's van andere leden te bespreken en ervan te leren en 
ook voor presentaties over opname- en bewerkingstechnieken 

en over nuttige software. Bovendien wordt door middel van 
rollenspel de theorie in de praktijk geoefend. Daarnaast worden 

van tijd tot tijd excursies georganiseerd naar plekken die voor 
fi lmmakers interessant zijn.

Meulenbroek: 
Meer reuring in het centrum door groei

Tot aan de verkiezingen van 2022 
gaan wij als groene fractie door met 
ons werk. We willen de tweedeling 
in de samenleving verkleinen, een 
kindvriendelijke stad zijn en Helmond 
landelijk op de kaart zetten met het 
bouwen van de slimste wijk van 
Nederland. Wij gaan door om onze 
stad eerlijker, bruisender, gezonder en 
groener te maken. Of het nu gaat om 
geuroverlast of minder kosten op ons 
afval, hulp aan kinderen in coronatijd 

of meer groen in het centrum. En 
natuurlijk gaan we daarbij in gesprek 
met u, inwoner van Helmond.

Het recentste gesprek stond op 24 
maart gepland en was uiteraard een 
digitaal gesprek. Dit keer ging het over 
het centrum. Op 16 maart hebben het 
voorstel aangenomen om Helmond tot 
2040 te laten groeien en tegelijkertijd 
bereikbaar te houden. Dit is een 
knappe prestatie van wethouder Maas 

en het college, omdat voor de plannen 
draagvlak nodig was met 21 gemeenten 
en de provincie. Nu dit draagvlak er is, 
zal de rijksoverheid miljoenen gaan 
investeren in de regio en kan Helmond 
gaan groeien.

We gaan tot 2040 in het centrum 
duizenden woningen bouwen en dit 
betekent meer inwoners, die reuring 
brengen in een groener centrum, 
die hier hun inkopen doen en vertier 
zoeken. Meer inwoners betekent ook 
dat de trein vaker kan rijden, zodat 
er een soort metro-verbinding komt. 
Ook onderzoeken we of verkeer op 
de Traverse om kan buigen via een 
zuidelijke aansluiting.

Genoeg stof om over te praten, want 

een perfecte oplossing is niet te 
vinden als je zoekt naar balans tussen 
wonen, gezondheid, bedrijvigheid en 
bereikbaarheid. We moeten voorkomen 
dat nog een keer een besluit zoals in 
de jaren ‘60, dat leidde tot een drukke 
vierbaansweg dwars door de stad, 
genomen wordt. Het liefst zouden we 
de Traverse ondertunnelen, maar het 
is onrealistisch dat we hiervoor als stad 
het enorme bedrag kunnen opbrengen 
of dat we dit van het rijk krijgen.

We zijn daarom des te benieuwder hoe 
u het ziet.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

De verkiezingen liggen achter ons en natuurlijk zijn
wij als fractie teleurgesteld. Maar de kiezers hebben 

gesproken. Bij een verkiezing horen nu eenmaal verliezers en 
winnaars. Dus felicitaties voor onze collega’s van de VVD en 

D’66 en de PvdA, die als enige linkse partij in onze stad 
een kleine winst heeft behaald

Lezing: supermacht China, een
bedreiging voor onze waarden?
HELMOND Leer meer over de opkomst van de Chinese draak in haar 
streven naar wereldmacht tijdens de online lezing over China op 30 
maart. De lezing van de Volksuniversiteit Helmond (VUH) vindt vanwege 
corona dit keer niet plaats in de bibliotheek van Helmond-Peel, maar 
wordt via een livestream uitgezonden.

Tijdens de lezing door Walter Pfeil staat de ontwikkeling van de relatie met 
China centraal. Ook komt de band van China met voormalige communistische 
landen aan bod en de relatie met Midden- en Oost-Europa. Evenals de 
hernieuwing van Marco Polo’s zijderoute. 

Actuele onderwerpen
De lezing speelt in op actuele thema’s, zoals problemen bij de markttoegang, 
technologietransfer, diefstal van intellectueel eigendom en namaakgoederen. 
De deelnemers krijgen meer inzicht in de onderlinge samenwerking en 
intermenselijke dialoog in China. Hoe kunnen we, als Europa, omgaan met 
dit land? Niet alleen deze vraag wordt tijdens de lezing beantwoord, ook de 
vragen van deelnemers komen aan bod. 

Digitale lezing bijwonen? 
Aanmelden voor deze online lezing? Dat kan via de website helmondpeel.
op-shop.nl, scroll vervolgens naar 30 maart. Een kaartje kost 5 euro. Na 
aankoop van een deelnameticket, wordt een bestelbevestiging verstuurd. De 
deelnemers krijgen de YouTube-link, om de lezing bij te wonen, toegestuurd 
via de mail. Het is ook mogelijk de video na de lezing terug te kijken. 
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Herdenkingsjaar 70 jaar
Molukkers in Nederland gestart

De aankomst
Na een lange reis van één maand 
arriveerde het eerste schip ‘de Kota 
Inten’ op de Lloydkade in Rotterdam. 
Kort daarna volgden de elf overige 
schepen waarop de andere Molukse 
soldaten en hun gezinnen naar 
Nederland kwamen. Na de aankomst 
werden de gezinnen overgeplaatst naar 
verschillende woonoorden om zich daar, 
voor een tijdelijk verblijf, te vestigen. De 
beloofde zes maanden bleek uiteindelijk 
permanent te worden, hetgeen de 
eerste generatie niet verwachtte. 
De aankomst betekende kortom het 
opbouwen van een toekomst in een 
voor hen vreemd land. In het heden 
telt de gehele Molukse gemeenschap in 
Nederland ongeveer vijf generaties. Ook 
Helmond kent een jonge groep van de 
derde en vierde generatie, die bouwen 
aan een mooie toekomst. De pijn van 
onze (groot)ouders, wordt het succes 
van de nieuwe lichting.

Herdenkingsmoment
Tijdens de herdenking bij het Moluks 
monument in de Tjerk Hiddesstraat 
werd er door de Molukse gemeenschap 
een kort, maar krachtig programma 
opgesteld. Voorzitter van Stichting Ain 

Ni Ain Helmond, Noël Silalahi, gaf een 
kort voorwoord en startte de herdenking 
bij het monument. Kort daarna volgde 
een bloemlegging dat werd gedaan door 
‘oma’ Maria Noesmesse van de eerste 
generatie en Aven Rejaan namens de 
vierde generatie. 

De overgrootouders van Rejaan arri-
veerden in 1951 met het schip ‘de Kota 
Inten’ in Rotterdam. De bloemlegging 
was een symbool voor herdenking en 
verbinding tussen jong en oud, het 
verleden en de toekomst. Als slot werd 
er gesproken met Nelly Sikteoeboen. 
Sikteoeboen is ontwerpster van het 
monument en lichtte de kijkers toe wat 
haar beweegredenen waren voor het 
maken van het monument. Daarnaast 
legde ze de kijkers uit wat de kunst was 

van het beeld en wat de kijkers in het 
monument konden zien. Ondanks de 
beperkingen omtrent het coronavirus 

was het een succesvolle herdenking en 
niet te vergeten, een mooie aftrap van 
het herdenkingsjaar 2021.

HELMOND Op zondag 21 
maart organiseerde Stichting 
Ain Ni Ain Helmond een her-
denking in het kader van 70 
jaar Molukkers in Nederland. 
Jong en oud verbonden zich 
met elkaar door gezamenlijk 
de aankomst van de eerste 
groep van de eerste generatie 
Molukkers te herdenken.

Vier generaties Molukkers bij  het herdenkingsmonument | F Henk van Dij k

Bloemen bij  het herdenkingsmonument | F Henk van Dij k

Caratconcerten
mei en juni 

geannuleerd 
HELMOND Helaas heeft het 
bestuur van de Caratconcerten 
moeten besluiten om de concerten 
voor mei en juni af te gelasten.

Voorzitter Henriëtte Verouden: 
”Alle evenementen zijn tot 5 mei 
aanstaande niet toegestaan, dus 
onze opening op 2 mei kan daardoor 
niet doorgaan. Als evenementen nog 
niet zijn toegestaan, is de kans ook 
heel groot dat repetities met grote 
gezelschappen ook nog niet mogen. 

En dat betekent dan weer 
dat zij zich niet goed kunnen 
voorbereiden op een optreden 
op ons podium, daarnaast is de 
kans heel gering dat vanaf 6 mei 
ineens wel gewoon alles weer 
kan. Als de huidige status blijft 
zoals nu bepaald, zal het eerste 
concert dit jaar plaatsvinden op 
zondag 4 juli aanstaande. We 
hopen dan iedereen weer te 
mogen verwelkomen bij ons mooie 
Caratpaviljoen in de Warande.”

Let me embrace you
Een muzikale omarming door Rianne Wilbers

Ze vertelt: “‘Let me embrace you’ is 
een soloprogramma van ongeveer 25 
minuten waarin mijn stem en muziek 
jou omarmen. Een programma waarin 
de stem de leidraad vormt. In deze 
tijd verlangen we allemaal naar een 
omarming door geliefden en vrienden. 
Helaas kan dat nu niet altijd. Daarom 
wil ik graag een intiem concert geven, 
speciaal voor jou! Ik geef je een muzikale 
omarming via nieuwe composities van 
Gerard Beljon en Anthony Fiumara, een 
Armeens lied en improvisaties die staan 

voor hoop, troost en bovenal verbinding! 
Dit betekent dat ik in 12 dagen tijd, 6 
personen per dag en dus in totaal 72 
personen in 72 uitvoeringen muzikaal 
zal omarmen. In 1 op 1 concerten in een 
besloten sfeervolle kerk/kapel nodig ik 
mensen uit even tijd te reserveren en 
ruimte te maken voor zichzelf. De kerk/
kapel heeft een prachtige akoestiek, 
gebouwd voor het gebruik van de 
menselijke stem. We zullen op ongeveer 
2,5 meter afstand van elkaar zitten, 
waardoor je tijdens het concert omringd 

en omhuld zult worden door mijn stem 
en de letterlijke ruimte van de kerk/
kapel. Een privéconcert, speciaal voor 
jou in deze bewogen tijden!”

Op 3 van de 12 genoemde dagen zit 
Rianne in Helmond, namelijk in de Sint-
Luciakerk van Mierlo-Hout. Deze dagen 
zijn 26, 27 en 28 april. De andere dagen 
zal ze in Eindhoven en Tilburg te vinden 
zijn. Wil je ook graag zo’n privéconcert 
beleven? Reserveer dan nu via www.
riannewilbers.nl/embrace. Zodra je 

op de rode letters klikt, verschijnen de 
locaties waar ze zingt en de tijden die je 
kunt reserveren. De concertjes zijn gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

MIERLO-HOUT Sopraan Rianne Wilbers heeft een bijzonder en mooi project opgestart: Let 
me embrace you. Juist in deze rare coronatijd is omarmen iets wat niet zonder meer kan. Ook 

Rianne mist dit enorm en verzon een andere manier om mensen te kunnen en mogen omarmen: 
met muziek, in de vorm van een privéconcert. 

‘Let me embrace you’, een muzikale omarming | F Stefan Martens

www.rianne
wilbers.nl/embrace
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Passie voor Helmond

www.lokaalsterkhelmond.nl

Aanmelden
uiterlijk 30 maart 2021

(een dag voor de Zoom mee�ng)  
via info@lokaalsterkhelmond.nl . 
Dan ontvangen jullie een link en

kunnen zo toch met ons om de tafel. 

Of kijk een uur voor aanvang op onze
website www.lokaalsterkhelmond.nl
voor de link. Kunt u niet mee doen?

Uw vraag mailen mag ook, dan
nemen wij deze mee in de mee�ng.

Willen jullie nog meer weten over
Lokaal sterk, volg ons op 

Facebook, Twi�er,
YouTube TikTok

Lokaal sterk is de lokale par�j van Helmond,
wij zijn er door en voor de inwoners van Helmond. 
Omdat het nu moeilijk is om met inwoners
van Helmond direct in contact te komen, zijn ook wij
aan het thuiswerken. Maar alleen vanuit huis met jullie
in verbinding komen is las�g.
De gemeentelijke verkiezingen zijn volgend jaar. Om ook
daarin jullie mening mee te nemen hebben we jullie nodig.

Maar wij gaan de uitdaging aan!

Woensdag 31 maart 2021 gaan wij, Lokaal sterk,
een Zoom mee�ng organiseren van 19:30-21:00 uur.

De eerste van vier. Deze zal gaan over:

·  Veiligheid en handhaving
·  Ruimtelijke ordening en volkshuisves�ng
·  Milieu

Doel van deze Zoom mee�ng is om te kijken:
 'wat willen jullie?' · 
'wat hebben jullie nodig van ons?'·  

Niet alleen voor nu,
maar zeker ook voor de toekomst!   

Doe mee met de fotowedstrij d 
van IVN Helmond: 

De foto van het kwartaal!

Aan het einde van elk kwartaal wordt er een 
winnaar gekozen. De winnende foto zal in het 
jubileumjaar van IVN Helmond opgenomen 
worden in de expositie van onze fotowerkgroep 
‘Kiek Nauw’ in de Cacaofabriek (juni 2022). Na 
de expositie krijgen de winnaars de geëxposeerde 
foto ingelijst cadeau. Deelnemende foto’s moeten 
in Helmond gemaakt zijn en betrekking hebben op 
natuur in onze stad.

Sluitingsdatum voor het eerste kwartaal is: 30 
juni 2021. Expositie zal zijn in juni 2022 in de 

Cacaofabriek. De jury bepaalt aan het einde van elk 
kwartaal de winnaar van dat kwartaal. De maker 
van de winnende foto ontvangt hiervan een bericht.

Ook meedoen?
Ga voor meer informatie en deelname naar: 
www.kieknauw.nl/fotowedstrijd

HELMOND In 2022 bestaat IVN Helmond 40 jaar. In het kader van dit jubi-
leumjaar willen wij jou graag uitnodigen mee te doen aan een fotowedstrijd. 

Elk kwartaal kun je jouw mooiste natuurfoto insturen en maak je kans op een 
ingelijste uitvergroting van jouw foto.

Winterkoning | F IVN Helmond
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HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

GERWEN

NEDER-
WETTEN

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Helmond Sport
Blijft onder de aandacht
Sport
Hiking, Running,
Biking

Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

Aan het woord.
17.

De interieurcoaches van Stijl & Co

Deskundig advies op
maat bij het inrichten
van je huis. Bij Stijl & Co 
houden we ervan als het 
plaatje klopt. Vind je het 
zelf lastig om dat voor 
elkaar te krijgen? Dan helpt 
een van onze deskundige 
interieurcoaches je graag bij 
het inrichten van je huis.

Helmond Sport
Kort nieuws13. Zorgspecial

Zorg in de regio
Muziek
Muziek maken in coronatijd23. 29.Clubkampioenschap 

Buitenlust Helmond
F | Buitenlust Helmond

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de eerste 
wielrenners in onze regio hun opwachting maakten. 
“In de archieven van de kranten hebben we de 
Helmondsche en Gemertse Wielerclub uit die 
beginjaren als eerste wielerverenigingen in de regio 
Peelland kunnen achterhalen”, legt Rien van Horik 
(64) uit. De broers Rien en Bart van Horik, uit een 
Lierops wielergezin, zijn in deze periode druk bezig 
met de verwezenlijking van hun wielerdroom. Eind 
december verschijnt namelijk hun wielerboek dat 
de toepasselijke titel de ‘Pedaalridders van de Peel’ 
heeft gekregen.

Rien is bij de regionale wielerfans vooral bekend door zijn 
landelijke en regionale wielerpresentaties. “Nadat ik vorig 
jaar gestopt ben met mijn baan in het onderwijs, om mij 
volledig op mijn presentaties te kunnen richten, heeft 
de coronacrisis ervoor gezorgd dat dit tot een minimum 
beperkt is gebleven.” De plotseling ontstane vrije tijd 
besteedt de inwoner van Someren nu aan het onderzoek 
en het schrijven van de teksten voor het boek. “Als tiener 
verzamelde ik al programmaboekjes en knipte ik artikelen 
over de regionale wielersport netjes uit de krant. Dat archief 
komt nu van pas bij het schrijven van de teksten”, beschrijft 
de schrijver de voorgeschiedenis van het boek. Door zijn 
uitgebreide netwerk in de wielersport is hij erin geslaagd de 
afgelopen maanden nog meer informatie te verzamelen. Het 
boekwerk beschrijft in 250 pagina’s de rijke wielerhistorie 
van bijna veertig dorpen en steden in de Brabantse en 
Limburgse Peel vanaf het eind van de negentiende eeuw. 
Het gebied behelst de driehoek Weert-Helmond-Venray. 
(Lees verder op pag. 4)

Regionale wielerhistorie in de 
‘Pedaalridders van de Peel’ 

Paul Konings (Asten) Ronde van Neerkant

Ronde van Helmond Clubkampioenschap DTS Deurne

Clubkampioenschap 

Clubkampioenschap Buitenlust Helmond
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FEBRUARI ‘21
Financiële bijdrage Helmond Sport om alle wedstrijden 
in de 3e periode live uit te zenden op ESPN waardoor 

iedereen Onze Club toch kon blijven volgen.

AUGUSTUS ‘20
Premium en Business Partners werden bezocht door 

oud-spelers Björn Sengier en Charles Kazlauskas met een 
persoonlijke boodschap op een LED-scherm.

OKTOBER ‘20
Helmond Sport opent pop-up store in de 

Elzas Passage in het centrum van Helmond.
SEPTEMBER ‘20

Spelers belden seizoenkaarthouders om hen te overtuigen 
ook dit seizoen weer hun seizoenkaart te verlengen.

Alle zakelijke partners kregen bij het uitbreken van corona vanuit de club een telefoontje met de vraag hoe het ging met de persoonlijke en zakelijke 
situatie. Supporters werden aan het begin van het seizoen gebeld door spelers om hun seizoenkaart te verlengen en te vragen voor hun onvoorwaardelijke 
steun. Gelukkig staat Helmond Sport er niet alleen voor, zo heeft het maar liefst honderdzestig vrijwilligers, een groep sponsoren die hun schouders 
eronder zetten en daarnaast supporters die het supporterscafé runnen. Helmond Sport organiseerde afgelopen jaar allerlei activiteiten om onder de 
aandacht te blijven bij haar zakelijke partners en supporters. Hieronder een opsomming van een aantal activiteiten die de club organiseerde.

Helmond Sport blijft onder de aandacht 
bij zakelijke partners en supporters!

Wat kun je als club in coronatijd doen voor je zakelijke partners en supporters? 
“Allereerst contact houden, begrip tonen voor elkaars situatie, creatief zijn en de 

schouders eronder zetten.” 

MAART ’21
Helmond Sport bedankte maar liefst honderdzestig vrijwilligers voor hun trouwe inzet. Op een 
daarvoor speciaal ingerichte Drive-Thru ontvangt iedereen een heuse Helmond Sport hoodie.

DECEMBER ‘20
Vrijwilligers en 

seizoenkaarthouders ontvangen 
een kerstpakket uit handen van 
bestuursleden Helmond Sport. 

Dit alles via een Drivi-Thru op de 
parkeerplaats van het SolarUnie 

Stadion.

DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

Financiële bijdrage Helmond Sport om alle wedstrijden 
in de 3e periode live uit te zenden op ESPN waardoor 

iedereen Onze Club toch kon blijven volgen.

Premium en Business Partners werden bezocht door 
oud-spelers Björn Sengier en Charles Kazlauskas met een 

persoonlijke boodschap op een LED-scherm.

Helmond Sport bedankte maar liefst honderdzestig vrijwilligers voor hun trouwe inzet. Op een 
daarvoor speciaal ingerichte Drive-Thru ontvangt iedereen een heuse Helmond Sport hoodie.daarvoor speciaal ingerichte Drive-Thru ontvangt iedereen een heuse Helmond Sport hoodie.

VUR VUR 
WELLEKE WELLEKE WELLEKE 
CLUB CLUB CLUB 
BENDE BENDE BENDE 
GAI?GAI?GAI?

NOVEMBER ‘20
Helmond Sport organiseert in samenwerking 

met Heel Helmond Support een crowdfundactie 
voor de Jeugd Academy.

2 april 2021 Groot PEELLAND

Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn.

Hallo,
daar is de lente.

Het is echt lente. Zelfs de zon is in de wolken. 
Is de lente ook jouw favoriete seizoen? Krijg jij ook de lentekriebels? 

Ga dan naar Drive-In Boulevard Engelseweg te Helmond.
Daar kun je naar hartelust shoppen op afspraak. Je vindt er een 

wijd scala aan winkels. Je kunt er bijna alles vinden op het gebied 
van je auto, huis, tuin, dier en klusbenodigdheden.

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen met het 
zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren voor de deur van 
de winkel. De Engelseweg, de plek waar je zorgeloos kunt shoppen.

540 vrije parkeerplaatsen
51 winkels

1.143.293 artikelen

Alvast veel lente plezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Mierlose finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd 2021

gewonnen door Fem Hommes

De kampioenen van de bovenstaande basisscholen 
zijn: Laura Visser van Kindcentrum Puur Sang 
locatie Lucia, Juul van der Vleuten van De 
Kersentuin, Fem Hommes van Kindcentrum Puur 
Sang locatie Loeswijk en Roos-Sophie Bongers 
van O.B.S. ’t Schrijverke. Wat een prestatie, 
voorleeskampioen van de hele school zijn!

Bovenstaande vier schoolkampioenen lazen allen 
een fragment voor uit een zelfgekozen boek tijdens 
deze spannende voorleeswedstrijd, om zo de 
Mierlose winnaar te kunnen bepalen. De wedstrijd 
vond dit jaar volledig online plaats. De vier 
kandidaten stuurden allemaal een filmpje in, waarna 
de jury online in beraad ging. De jury bestond uit 
Rob van Otterdijk, namens de Gemeente Geldrop-
Mierlo, Jolanda Smits, voorleescoördinator 
Kinderdagverblijf Dolfijn Luchen en Vic van Dijck, 
namens het Jongerenwerk Geldrop-Mierlo. 

De jury was unaniem in de beslissing over de 
winnaar: Fem Hommes werd uitgeroepen tot 
Voorleeskampioen 2021. Fem las voor uit het boek 
‘Beauty and the Beast gevangen in een boek’ van 
Jennifer Donnelly.

Fem zal namens Mierlo worden afgevaardigd 
voor de Brabantse halve finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd, die op zaterdag 27 maart 

plaatsvindt. En vervolgens misschien wel naar de 
Brabantse finale en de landelijke finale doorgaan. 
We wensen haar heel veel succes. Voorlopig is 
Fem, in ieder geval dit hele jaar, Voorleeskampioen 
2021 van Mierlo.

MIERLO Dat was weer een spannende voorleeswedstrijd! Op uitnodiging van 
Bibliotheek Dommeldal namen de kinderen van de groepen 7 en 8 van de 

volgende vier basisscholen deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2021: 
Kindcentrum Puur Sang locatie Lucia, De Kersentuin, Kindcentrum Puur Sang 

locatie Loeswijk en O.B.S. ’t Schrijverke.

Winnaar Mierlose Finale Nationale Voorleeswed-
strijd 2021 Fem Hommes | F Bibliotheek Dommeldal

(Vervolg pag. 1)

Uiteraard is er veel aandacht voor de ‘wielerstad’ 
Helmond, maar ook de lokale wielergeschiedenis 
van de omliggende kerkdorpen (de ‘wielernesten’) 
krijgt een speciale plaats in het boekwerk. Niet 
alleen de verschillende disciplines weg, veld en 
baan, maar ook met een terugblik op legendarische 
wielerkoersen in deze dorpen en steden. “Bij 
de meer dan honderd geschreven portretten 
van wielrenners uit heden en verleden gaat het 
vooral over de winnaars. Zoals de aandacht voor 
regionale Tourrenners als Piet Damen, Jos van 
der Vleuten en Eddy Bouwmans. Om het boek 
leesbaar te houden, zijn we nog steeds op zoek 
naar de wielerverhalen en anekdotes uit het 
verleden”, merkt de schrijver van het wielerboek 
op. Zijn broer Bart was in de jaren zeventig en 
tachtig een verdienstelijk amateurwielrenner, 
is werkzaam bij Adcommunicatie in Helmond, 
verzorgt de vormgeving van het boek en is op 

zoek naar geschikte foto’s. “We hebben al diverse 
reacties binnen gekregen op onze vraag om foto’s 
beschikbaar te stellen. De beelden moeten de 
wielerverhalen straks illustreren”, vult de oud-
renner aan.

Het boek kan vooraf gereserveerd worden. 
Op de openingspagina van de website www.
rienvanhorikcycling.nl is hierover meer 
informatie te vinden. Op de website is eveneens 
te lezen op welke wijze het mogelijk is om ook zelf 
interessante informatie of rechtenvrije foto’s (bij 
voorkeur in een hogere resolutie) van de wielrenners 
en de koersen uit de Peelregio door te sturen. 
Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt 
de uitgave van het boek op het eind van dit jaar 
gecombineerd met een tentoonstelling over 125 
jaar wielrennen in de Brabantse en Limburgse 
Peel en live-interviews met de hoofdrolspelers uit 
het boek. Dan bestaat ook de mogelijkheid om de 
gereserveerde boeken af te halen. 
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Waarom nu investeren in een 
zonnepaneleninstallatie bij SolarUnie 

Alle voordelen op een rij voor de consument om nu in te stappen
BTW-teruggave is verlengd
Ook voor 2021 is de btw-teruggaveregel van kracht 
op de zonnepaneleninstallatie voor particulieren. 
Maar wat houdt deze regel in? Dit leggen we kort 
voor u uit:

Als particulier kun je momenteel de BTW terug 
ontvangen van uw investering. Het gaat hierbij om 
21% BTW over het materiaal én de installatiekosten. 
U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit 
betekent dat u de BTW over de investering mag 
terugvragen, maar wel BTW moet betalen over 
de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de 
opgewekte stroom is een heel laag bedrag, zodat u 
hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. 
Deze BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te 
betalen, mits u de juiste weg volgt.
Wij helpen u daarbij:

Solarunie verzorgt voor al haar klanten de BTW-
teruggave, zodat u altijd deze juiste weg volgt. 
U hoeft u hierover dus absoluut geen zorgen te 
maken. Heeft u vooraf al vragen over de BTW-
teruggave? Of vraagt u zich af of u hier gebruik van 
mag maken? Neem dan gerust contact op met ons, 
wij lichten dit verder voor u toe en/of zoeken het 
voor u uit.

Prijzen zonnepanelen stijgen de komende 
maanden
Een combinatie van een tekort aan grondstoffen en 
transportcontainers zorgt voor een prijsstijging van 
de zonnepanelen voor de aankomende kwartalen. 
Zoals vaak gezegd wordt, heeft dit altijd te maken 
met vraag en aanbod. Momenteel is de vraag 
enorm, waardoor het aanbod schaarser wordt. 
SolarUnie kan altijd scherpe prijzen hanteren door 
groot en directe inkopen van haar zonnepanelen. 
Voor de consument is het dus interessant om 
nu te investeren in zonnepanelen bij SolarUnie. 
SolarUnie beschikt altijd over grote voorraden die 
tegen normale en scherpe prijzen aangeboden 
worden. 

Salderingsregeling van kracht en 
mogelijk verlengd
Zoals bekend bij vele consumenten is de bekende 
salderingsregeling van kracht tot 2023. Deze regel 
maakt het voor consumenten nog steeds zeer 
interessant om op dit moment te investeren in 
zonnepanelen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer 

de afbouw van de salderingsregeling controversieel 
verklaard. Dit betekent dat er pas na de verkiezingen 
gekeken wordt naar deze regel. 

Mogelijk moet de afbouw worden uitgesteld, 
zo werd duidelijk uit diverse navraag vanuit 
journalisten en vakbladen bij de overheid. Om in 
de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met 
de afbouw van de salderingsregeling te kunnen 
starten, moeten zowel de netbeheerders als de 

energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. 
Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle 
kleinverbruikers een meetinrichting hebben, die 
de afname en invoeding van elektriciteit op het net 
apart kan meten. In de praktijk is dit simpelweg niet 
haalbaar. Het uitstellen van de salderingsregeling 
is echter nog niet zeker,  maar het ziet er voor de 
consumenten wel zeer interessant uit. Bovendien 
geldt: hoe eerder u start, hoe langer u als consument 
kunt profiteren van de huidige regelgeving.

Redenen om te kiezen voor SolarUnie:

Persoonlijk contact
Bij SolarUnie staat persoonlijk contact hoog in het 
vaandel. U kunt altijd terecht voor een afspraak of 
vragen over een zonnepaneleninstallatie bij een van 
onze secretaresses. Zij beantwoorden uw vragen of 
bekijken samen met u wanneer er een schouw op 
locatie ingepland kan worden.

Schouw op locatie
Een van onze adviseurs komt op locatie om met 
u de wensen en mogelijkheden door te spreken. 
Samen met u kijken zij wat de beste optie is voor 
uw installatie. Niet alle wensen en woningen 
zijn hetzelfde. SolarUnie levert alles wat er op de 
zonnepanelenmarkt te verkrijgen is. Dit persoonlijk 
contact zorgt voor het maatwerk wat u als klant 
uiteraard wenst.

Offerte op maat
Na de schouw op locatie werken onze adviseurs 
uw offerte op maat uit. Door de schouw kunnen 
we de scherpste prijs voor uw installatie geven. We 
weten exact wat we gaan aantreffen op locatie en 
wat de wensen van de klant zijn. 

Eigen vakbekwame monteurs
SolarUnie werkt met een vast team van vakbekwame 
monteurs. Onze installateurs werken alles tot in 
detail af en lopen na afloop de gehele installatie 
met u door. Onze monteurs vertrekken pas op het 
moment dat de monitoring-app aangeeft dat uw 
installatie draait en u daadwerkelijk energie opwerkt.

Geen aanbetaling en onverwachte kosten
SolarUnie heeft vertrouwen in haar klanten en 
vraagt daarom geen aanbetaling. Ook werken wij 
altijd met een vaste prijs. De schouw op locatie 
zorgt ervoor dat er nooit onvoorziene zaken en 
dus onvoorziene kosten zijn. Helder voor zowel 
SolarUnie als voor u als klant. 

Beste prijs-kwaliteit 
Door het groot en direct inkopen garanderen wij 
altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding. SolarUnie 
kan door haar 15 jaar ervaring alles leveren wat er 
op de markt van de zonnepanelen verkrijgbaar is 
en kan dus iedere klant voorzien van haar wensen. 
Iedere klant en woning vraagt iets anders, en hierin 
is SolarUnie dus de juiste partij!

F | SolarUnie

DEURNE In de tuin van Museum De Wieger 
staat een dode eikenstam van enkele meters 
hoog. In het kader van Deurne 1300 jaar 
gaat de Deurnese vrouwelijke kunstenaar 
Jeanne Melief deze stam nieuw leven 
inblazen. Het project is onlangs gestart 
en vanaf de zomer is het eindresultaat te 
bewonderen in de museumtuin. 

Rondom de boomstam komt de geschiedenis 

van Deurne in beeld. Met glas in drie kleuren 
worden wortels en het verhaal van Deurne 
op de boom in beeld gebracht. Een groot ei 
symboliseert de geboorte van Deurne. In de 
zomer wordt ook de hulp van kinderen uit 
Deurne gevraagd om mee te werken aan het 
kunstwerk.  De oude eikenstam in de Tuin 
van De Wieger wordt langzaam maar zeker 
omgetoverd tot een kunstwerk en herrijst 
als een feniks uit de as. Een prachtige 

aanwinst voor de museumtuin en een mooi 
uitzicht straks vanaf het gezellige tuinterras. 
Jeanne Melief werkte al eerder aan 
grote boomprojecten, zoals de vier-
seizoenenboom in het Zandbos in 
Deurne en de kunstboom in het Duitse 
Frauenau. De Wieger is door verlengde 
lockdownmaatregelen gesloten. Zodra dat 
weer mogelijk is, ontvangen we u weer heel 
graag. Kijk ook op www.dewieger.nl

Boom krijgt tweede leven

Overleg over de werkzaamheden 
 F Museum De Wieger
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Mierlose finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd 2021

gewonnen door Fem Hommes

De kampioenen van de bovenstaande basisscholen 
zijn: Laura Visser van Kindcentrum Puur Sang 
locatie Lucia, Juul van der Vleuten van De 
Kersentuin, Fem Hommes van Kindcentrum Puur 
Sang locatie Loeswijk en Roos-Sophie Bongers 
van O.B.S. ’t Schrijverke. Wat een prestatie, 
voorleeskampioen van de hele school zijn!

Bovenstaande vier schoolkampioenen lazen allen 
een fragment voor uit een zelfgekozen boek tijdens 
deze spannende voorleeswedstrijd, om zo de 
Mierlose winnaar te kunnen bepalen. De wedstrijd 
vond dit jaar volledig online plaats. De vier 
kandidaten stuurden allemaal een filmpje in, waarna 
de jury online in beraad ging. De jury bestond uit 
Rob van Otterdijk, namens de Gemeente Geldrop-
Mierlo, Jolanda Smits, voorleescoördinator 
Kinderdagverblijf Dolfijn Luchen en Vic van Dijck, 
namens het Jongerenwerk Geldrop-Mierlo. 

De jury was unaniem in de beslissing over de 
winnaar: Fem Hommes werd uitgeroepen tot 
Voorleeskampioen 2021. Fem las voor uit het boek 
‘Beauty and the Beast gevangen in een boek’ van 
Jennifer Donnelly.

Fem zal namens Mierlo worden afgevaardigd 
voor de Brabantse halve finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd, die op zaterdag 27 maart 

plaatsvindt. En vervolgens misschien wel naar de 
Brabantse finale en de landelijke finale doorgaan. 
We wensen haar heel veel succes. Voorlopig is 
Fem, in ieder geval dit hele jaar, Voorleeskampioen 
2021 van Mierlo.

MIERLO Dat was weer een spannende voorleeswedstrijd! Op uitnodiging van 
Bibliotheek Dommeldal namen de kinderen van de groepen 7 en 8 van de 

volgende vier basisscholen deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2021: 
Kindcentrum Puur Sang locatie Lucia, De Kersentuin, Kindcentrum Puur Sang 

locatie Loeswijk en O.B.S. ’t Schrijverke.

Winnaar Mierlose Finale Nationale Voorleeswed-
strijd 2021 Fem Hommes | F Bibliotheek Dommeldal

(Vervolg pag. 1)

Uiteraard is er veel aandacht voor de ‘wielerstad’ 
Helmond, maar ook de lokale wielergeschiedenis 
van de omliggende kerkdorpen (de ‘wielernesten’) 
krijgt een speciale plaats in het boekwerk. Niet 
alleen de verschillende disciplines weg, veld en 
baan, maar ook met een terugblik op legendarische 
wielerkoersen in deze dorpen en steden. “Bij 
de meer dan honderd geschreven portretten 
van wielrenners uit heden en verleden gaat het 
vooral over de winnaars. Zoals de aandacht voor 
regionale Tourrenners als Piet Damen, Jos van 
der Vleuten en Eddy Bouwmans. Om het boek 
leesbaar te houden, zijn we nog steeds op zoek 
naar de wielerverhalen en anekdotes uit het 
verleden”, merkt de schrijver van het wielerboek 
op. Zijn broer Bart was in de jaren zeventig en 
tachtig een verdienstelijk amateurwielrenner, 
is werkzaam bij Adcommunicatie in Helmond, 
verzorgt de vormgeving van het boek en is op 

zoek naar geschikte foto’s. “We hebben al diverse 
reacties binnen gekregen op onze vraag om foto’s 
beschikbaar te stellen. De beelden moeten de 
wielerverhalen straks illustreren”, vult de oud-
renner aan.

Het boek kan vooraf gereserveerd worden. 
Op de openingspagina van de website www.
rienvanhorikcycling.nl is hierover meer 
informatie te vinden. Op de website is eveneens 
te lezen op welke wijze het mogelijk is om ook zelf 
interessante informatie of rechtenvrije foto’s (bij 
voorkeur in een hogere resolutie) van de wielrenners 
en de koersen uit de Peelregio door te sturen. 
Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt 
de uitgave van het boek op het eind van dit jaar 
gecombineerd met een tentoonstelling over 125 
jaar wielrennen in de Brabantse en Limburgse 
Peel en live-interviews met de hoofdrolspelers uit 
het boek. Dan bestaat ook de mogelijkheid om de 
gereserveerde boeken af te halen. 
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Waarom nu investeren in een 
zonnepaneleninstallatie bij SolarUnie 

Alle voordelen op een rij voor de consument om nu in te stappen
BTW-teruggave is verlengd
Ook voor 2021 is de btw-teruggaveregel van kracht 
op de zonnepaneleninstallatie voor particulieren. 
Maar wat houdt deze regel in? Dit leggen we kort 
voor u uit:

Als particulier kun je momenteel de BTW terug 
ontvangen van uw investering. Het gaat hierbij om 
21% BTW over het materiaal én de installatiekosten. 
U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit 
betekent dat u de BTW over de investering mag 
terugvragen, maar wel BTW moet betalen over 
de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de 
opgewekte stroom is een heel laag bedrag, zodat u 
hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. 
Deze BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te 
betalen, mits u de juiste weg volgt.
Wij helpen u daarbij:

Solarunie verzorgt voor al haar klanten de BTW-
teruggave, zodat u altijd deze juiste weg volgt. 
U hoeft u hierover dus absoluut geen zorgen te 
maken. Heeft u vooraf al vragen over de BTW-
teruggave? Of vraagt u zich af of u hier gebruik van 
mag maken? Neem dan gerust contact op met ons, 
wij lichten dit verder voor u toe en/of zoeken het 
voor u uit.

Prijzen zonnepanelen stijgen de komende 
maanden
Een combinatie van een tekort aan grondstoffen en 
transportcontainers zorgt voor een prijsstijging van 
de zonnepanelen voor de aankomende kwartalen. 
Zoals vaak gezegd wordt, heeft dit altijd te maken 
met vraag en aanbod. Momenteel is de vraag 
enorm, waardoor het aanbod schaarser wordt. 
SolarUnie kan altijd scherpe prijzen hanteren door 
groot en directe inkopen van haar zonnepanelen. 
Voor de consument is het dus interessant om 
nu te investeren in zonnepanelen bij SolarUnie. 
SolarUnie beschikt altijd over grote voorraden die 
tegen normale en scherpe prijzen aangeboden 
worden. 

Salderingsregeling van kracht en 
mogelijk verlengd
Zoals bekend bij vele consumenten is de bekende 
salderingsregeling van kracht tot 2023. Deze regel 
maakt het voor consumenten nog steeds zeer 
interessant om op dit moment te investeren in 
zonnepanelen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer 

de afbouw van de salderingsregeling controversieel 
verklaard. Dit betekent dat er pas na de verkiezingen 
gekeken wordt naar deze regel. 

Mogelijk moet de afbouw worden uitgesteld, 
zo werd duidelijk uit diverse navraag vanuit 
journalisten en vakbladen bij de overheid. Om in 
de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met 
de afbouw van de salderingsregeling te kunnen 
starten, moeten zowel de netbeheerders als de 

energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. 
Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle 
kleinverbruikers een meetinrichting hebben, die 
de afname en invoeding van elektriciteit op het net 
apart kan meten. In de praktijk is dit simpelweg niet 
haalbaar. Het uitstellen van de salderingsregeling 
is echter nog niet zeker,  maar het ziet er voor de 
consumenten wel zeer interessant uit. Bovendien 
geldt: hoe eerder u start, hoe langer u als consument 
kunt profiteren van de huidige regelgeving.

Redenen om te kiezen voor SolarUnie:

Persoonlijk contact
Bij SolarUnie staat persoonlijk contact hoog in het 
vaandel. U kunt altijd terecht voor een afspraak of 
vragen over een zonnepaneleninstallatie bij een van 
onze secretaresses. Zij beantwoorden uw vragen of 
bekijken samen met u wanneer er een schouw op 
locatie ingepland kan worden.

Schouw op locatie
Een van onze adviseurs komt op locatie om met 
u de wensen en mogelijkheden door te spreken. 
Samen met u kijken zij wat de beste optie is voor 
uw installatie. Niet alle wensen en woningen 
zijn hetzelfde. SolarUnie levert alles wat er op de 
zonnepanelenmarkt te verkrijgen is. Dit persoonlijk 
contact zorgt voor het maatwerk wat u als klant 
uiteraard wenst.

Offerte op maat
Na de schouw op locatie werken onze adviseurs 
uw offerte op maat uit. Door de schouw kunnen 
we de scherpste prijs voor uw installatie geven. We 
weten exact wat we gaan aantreffen op locatie en 
wat de wensen van de klant zijn. 

Eigen vakbekwame monteurs
SolarUnie werkt met een vast team van vakbekwame 
monteurs. Onze installateurs werken alles tot in 
detail af en lopen na afloop de gehele installatie 
met u door. Onze monteurs vertrekken pas op het 
moment dat de monitoring-app aangeeft dat uw 
installatie draait en u daadwerkelijk energie opwerkt.

Geen aanbetaling en onverwachte kosten
SolarUnie heeft vertrouwen in haar klanten en 
vraagt daarom geen aanbetaling. Ook werken wij 
altijd met een vaste prijs. De schouw op locatie 
zorgt ervoor dat er nooit onvoorziene zaken en 
dus onvoorziene kosten zijn. Helder voor zowel 
SolarUnie als voor u als klant. 

Beste prijs-kwaliteit 
Door het groot en direct inkopen garanderen wij 
altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding. SolarUnie 
kan door haar 15 jaar ervaring alles leveren wat er 
op de markt van de zonnepanelen verkrijgbaar is 
en kan dus iedere klant voorzien van haar wensen. 
Iedere klant en woning vraagt iets anders, en hierin 
is SolarUnie dus de juiste partij!

F | SolarUnie

DEURNE In de tuin van Museum De Wieger 
staat een dode eikenstam van enkele meters 
hoog. In het kader van Deurne 1300 jaar 
gaat de Deurnese vrouwelijke kunstenaar 
Jeanne Melief deze stam nieuw leven 
inblazen. Het project is onlangs gestart 
en vanaf de zomer is het eindresultaat te 
bewonderen in de museumtuin. 

Rondom de boomstam komt de geschiedenis 

van Deurne in beeld. Met glas in drie kleuren 
worden wortels en het verhaal van Deurne 
op de boom in beeld gebracht. Een groot ei 
symboliseert de geboorte van Deurne. In de 
zomer wordt ook de hulp van kinderen uit 
Deurne gevraagd om mee te werken aan het 
kunstwerk.  De oude eikenstam in de Tuin 
van De Wieger wordt langzaam maar zeker 
omgetoverd tot een kunstwerk en herrijst 
als een feniks uit de as. Een prachtige 

aanwinst voor de museumtuin en een mooi 
uitzicht straks vanaf het gezellige tuinterras. 
Jeanne Melief werkte al eerder aan 
grote boomprojecten, zoals de vier-
seizoenenboom in het Zandbos in 
Deurne en de kunstboom in het Duitse 
Frauenau. De Wieger is door verlengde 
lockdownmaatregelen gesloten. Zodra dat 
weer mogelijk is, ontvangen we u weer heel 
graag. Kijk ook op www.dewieger.nl

Boom krijgt tweede leven

Overleg over de werkzaamheden 
 F Museum De Wieger
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

Wonen: info@stijlenco.nl, tel. (0492) 47 56 24  |  Gordijnen, tapijt & PVC: info@covetex.nl, tel. (0492) 53 89 79  |  
 
(0492) 47 56 24

Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Sofa Summer 
4,5-zits € 2.299,-

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Sofa Statement fluweel Donker groen € 1.499,-

Snow Brushed coffee table 
vanaf € 85,- (Ook in goud leverbaar)

Grote collectie 
sierkussens op 
voorraad!

Sofa Statement boucle beige € 1.599,-

Sofa Rodeo Velvet Honing geel 3-zits € 999,-

KOM 
VRIJBLIJVEND
SHOPPEN IN 
ONZE WINKEL!
Bel, app of mail voor een afspraak!
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Sofa Summer 
4,5-zits € 2.299,-

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Sofa Statement fluweel Donker groen € 1.499,-

Snow Brushed coffee table 
vanaf € 85,- (Ook in goud leverbaar)

Grote collectie 
sierkussens op 
voorraad!

Sofa Statement boucle beige € 1.599,-

Sofa Rodeo Velvet Honing geel 3-zits € 999,-

KOM 
VRIJBLIJVEND
SHOPPEN IN 
ONZE WINKEL!
Bel, app of mail voor een afspraak!
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Nieuwste aanwinst: filmpjes 'Het verhaal van....'

Klok & Peel bouwt aan 
zijn Online Museum 

De filmpjes worden in de eerste plaats gepubliceerd 
op de vernieuwde website van het museum, waar 
ze onder het hoofditem Online Museum worden 
toegevoegd aan een gestaag groeiende reeks 
online-activiteiten. 

In datzelfde 'digitale vertrek' kunnen bezoekers 
ook virtueel door het museum lopen, online de 
internationale klokkencollectie bekijken via de 
Brabantcloud, of luisteren naar podcasts. Verder 
kunnen ze daar het actuele Klok & Peel Magazine 

doorbladeren en lezen, zich mee laten voeren naar 
de Aktion im Moor van kunstenaar Joseph Beuys 
in de Groote Peel, kleurplaten downloaden (onder 
andere van de actuele expositie Klokken voor 
Amerika), een quiz spelen of een memoryspel. 
Kinderen onder de twaalf jaar kunnen zich er 
aanmelden als Museuminspecteur.   

De publicatie van de filmpjes 'Het verhaal van 
...' is nog maar kortgeleden begonnen en zal in 
de komende maand verder wekelijks worden 

uitgebreid. Steeds wordt over één museumstuk een 
verhaal verteld, waar je misschien makkelijk aan 
voorbijgaat. Onderwerpen in de eerste reeks zijn 
onder andere de wekkering van het torenuurwerk 
van Hattem, de klapekster en de heikikker. De 
filmpjes - desgewenst met ondertiteling - worden 
niet alleen op de eigen website gepubliceerd, maar 
ook op een eigen YouTube-kanaal (zoek: Museum 
Klok & Peel). Verder komen ze voorbij in de online-
uitingen van het museum op de sociale media 
(Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest).  

Met al deze activiteiten is het Astense museum 
druk bezig zijn arsenaal PR-middelen zo goed 
mogelijk in te zetten en uit te breiden, teneinde 
in deze coronatijd de naamsbekendheid van 
het museum op peil te houden en om - zodra de 
strenge coronamaatregelen worden versoepeld 
- het teruggekeerde publiek op maat te kunnen 
bedienen met zoveel mogelijk actuele informatie.  
Meer informatie:
www.museumklokenpeel.nl/collecties/
hetverhaalvan

ASTEN Museum Klok & Peel in Asten maakt er in deze moeilijke coronatijd een 
erezaak van om flinke stappen te zetten in een nog jonge nevenactiviteit: het Online 

Museum. Daartoe wordt momenteel een reeks filmpjes vervaardigd onder de 
gemeenschappelijke titel ‘Het verhaal van...’. In deze ruim twee minuten durende 

filmpjes staat telkens een ‘verborgen verhaal’ centraal over een belangrijke 
museumgebeurtenis of een bijzonder museumstuk. De verfilmde verhalen worden 

verteld door steeds andere rondleiders of conservatoren. Voor de technische realisatie 
tekenen PR-coördinator Ida Verhaar en stagiair Loet Snijders. Impressie filmopname, in dit geval met Demi Sidiropoulos die vertelt over klokken en stemvorken | F Loet Snijders

Het complete online museum vindt u hier: www.museumklokenpeel.nl/onlinemuseum

DESKUNDIG ADVIES OP 
MAAT BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE HUIS

Bij Stijl & Co houden we ervan als het plaatje klopt. Vind je het zelf lastig om 
dat voor elkaar te krijgen? Dan helpt een van onze deskundige interieur-
coaches je graag bij het inrichten van je huis. Heb je je nieuwe interieur in je 
hoofd al uitgedacht? Dan gaan we je helpen het tot werkelijkheid te brengen. 

Om een beeld te kunnen vormen van je wensen en voorkeuren, nodigen 
we je uit bij Stijl & Co in de winkel. Hier vind je namelijk alles op het gebied 
van wonen, slapen, vloer, wand en raam. We komen ook bij je thuis als je dat 
liever hebt. Schroom niet om ons te spammen met foto’s, knipsels, of een 
Pinterest mood board van je droominterieur. 

Door goed naar je wensen te luisteren en door te vragen, laten we je stap 
voor stap zien wat bij je past. Hierna brengen we een bezoek aan huis om de 
huidige situatie te bekijken en de sfeer van je woning te proeven. Vervolgens 
maken we een interieuradvies op maat, compleet met mood board, floor-
plan, kleur- en materiaalplan. Om het je gemakkelijk te maken, voegen we 
een overzichtelijke lijst toe van alle producten met bijbehorende kosten. 

Wij helpen je graag met een uitgebreid en gedetailleerd interieuradvies 
op maat aan huis. Dit kan alles omvatten; van vloer tot raam, en van kleur 
op de muur tot meubels en zelfs accessoires!

“We kunnen niet wachten om je te verrassen met een verbluffend advies 
dat prachtig tot zijn recht komt in je woning.”

Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden. Bel, app of mail  
voor een afspraak met een van onze interieurcoaches.

Engelseweg 212, 5707AK Helmond
T (0492) 47 56 24 
www.stijlenco.nl
info@stijlenco.nl

Onze interieurcoa
ches 

verrassen je met een 

droominterieur op maat!

© Perfectief Fotografie
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Verbouwing tot grootste 
wandelzaak van het zuiden! 
Wij hebben niet stilgezeten tijdens 
de Lockdown. Onze wandelafde-
ling is verder uitgebreid met nog 
meer modellen schoenen dan wij 
al hadden, tot een totaal van 400 
m2 wandel- en bergschoenen met 
een Sidas Footlab van 25m2. Hier 
kunnen wij uw voetvorm, lengte 
en breedte en drukpunten geheel 
analyseren. Ook hebben wij een 
wandelpodium gebouwd met di-
verse ondergronden voor het tes-
ten van alle soorten wandel- en 
bergschoenen. 

Meten is weten met Sidas 
voet  meetapparatuur
In ons Footlab van Sidas worden 
uw voeten aan de hand van de 
geavanceerde 2D Sidas voetscan 
uitgebreid gemeten op lengte, 
breedte en drukpunten. Alle gege-
vens en data van uw voeten wor-
den hierin geregistreerd. Elke voet 
is uniek en heeft zijn eigen morfo-
logie ( grootte, volume, vorm ). Elke 
voet heeft een afdruk die nergens 
anders ter wereld voorkomt, dus 
waarom worden onze voeten dan 
in dezelfde schoenen geduwd? 
Onze voeten zijn de fundering 
waarop het lichaam gebouwd is en 
ons totale gewicht rust op enkele 
vierkante centimeters. De voeten 
hebben een stabiliserende, schok-
absorberende en voortstuwende 
functie. De zooltjes van Sidas 
zorgen voor de perfecte drukver-
deling, comfort en demping. Deze 
zijn er voor voeten met een lage 
voetboog, een medium voetboog 
en een hoge voetboog. Voeten met 
een lage voetboog hebben behoef-
te aan stabiliteit en ondersteuning, 

Al 30 jaar lang staat Adventure Store bekend om zijn kennis, service en enorme collecties in wandel- en 
bergschoenen van de beste merken. Alles het hele jaar door op voorraad in de winkel. De merken Meindl, 
Hanwag, Lowa, Tecnica en On zijn hier toonaangevend aanwezig. Stuk voor stuk premium brands met het 
beste comfort, pasvorm, specifieke leesten voor elke voet. Zoals Hallux Valgus, Straight Fit, Narrow fit en 

Alpine Wide leesten. 

COMPLEET 
ASSORTIMENT 
TOP MERKEN

GRATIS 
VOET & LOOP 

ANALYSE

LOOP 
PARCOURS 

MET DIVERSE 
HINDERNISSEN

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

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

•

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

WANDEL
SPECIALIST

ON RUNNING

ADVENTURE STORE HELMOND

DÉ WANDELSPECIALIST
ADVENTURE STORE HELMOND

DÉ WANDELSPECIALIST
ADVENTURE STORE HELMOND

GRATIS
voet en loop 

analyse
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BIJ ADVENTURE STORE

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

de medium voetboog aan comfort, 
versteviging aan de achterkant van 
de voet en stabiliteit en de hoge 
voetboog aan verdeling van de 
druk, comfort en stabiliteit. Voor 
optimaal wandelgenot zou elke 
wandelaar eigenlijk een paar Sidas 
zooltjes in zijn schoenen moeten 
leggen. Dit omdat er in de schoe-
nen zelf geen voetvorm zit.

Wandelen is het nieuwe 
sporten!
Het wandelen wás al populair, 
maar wij zien een enorme stijging 
van het aantal wandelaars van-
wege de Corona. Een relatief mak-
kelijke oefening die overal uitvoer-
baar is voor jong en oud én weinig 
blessure gevoelig is.

Wandel je fit 
Elke dag een half uurtje wandelen 
doet al wonderen voor afname 
overgewicht, verlaging cholesterol, 
en bloeddruk, maar is ook goed 
voor je geheugen, humeur, spie-
ren, botten, hart, longen en na-

tuurlijk voor de mentale ontspan-
ning. Al met al goede bijwerkingen. 
Het enige wat je moet aanschaffen 
om comfortabel te wandelen is 
een kwalitatief goed paar wan-
delschoenen. Hier kun je dan ook 
beter niet op bezuinigen, want dat 
gaat vaak ten koste van het comfort 
en plezier in het wandelen. 
De juiste keuze voorkomt voet en 
andere klachten, zoals gewrichts-
pijnen. 
Ga voor het juiste advies dan ook 
naar een echte wandelschoen-
specialist. Zij adviseren wat voor 
schoenen je nodig hebt, afgestemd 
op het gebruik en op de voetvorm. 
Voor de Pieterpad route, maar 
ook voor het rondje door het dorp 
of voor de echt zware bergtocht, 
Adventure Store Helmond heeft 
wandel- en bergschoenen in elke 
categorie voor elke voet!

Verjonging wandelaars
Wij zien een trend in het verjongen 
van onze doelgroep wandelaars. 
De leeftijdsgroep tussen 25-35 jaar 

begint het wandelen steeds meer 
op te pikken. 
Schoenmerken zoals Lowa en 
On springen daar goed op in met 

diverse kleuren schoenen en spor-
tieve lichtgewicht modellen. 
En wij als winkel zorgen ervoor 
dat deze modellen ruimschoots 

op voorraad zijn, in alle kleuren en 
maten. 
Tot ziens in onze winkel!  Of kijk op 
www.adventurestore.nl

Alles op het gebied van hardlopen vind je bij Adventure Store.
Adventure Store heeft een groot assortiment hardloop schoenen, -kleding 
en -accessoires. Laat je voorlichten door onze gespecialiseerde schoe-
nadviseurs en maak gebruik van onze gratis persoonlijke voet- en loop-
analyse.

Ook hebben we regelmatig een spreekuur met de podotherapeut Emile 
Itz in de winkel van 13:00-16:00 uur, kijk voor de exacte data bij 
spreekuur podotherapeut op onze website. Voor een trainingsadvies, 
advies over hartslagmeting of over een uitgebalanceerd voedingsadvies 
op maat kunnen we je ook verder helpen.

RUNNING
SPECIALIST

ALLES OP HET GEBIED VAN FIETSEN VIND JE BIJ 
ADVENTURE STORE.
Adventure Store is het adres voor al je fietsplezier, behalve voor de fiets 
zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fietskleding, -schoenen, -hel-
men en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, mountainbiken of lekker 
een blokje om; wij kunnen je voorzien van de juiste uitrusting. Zelfs voor 
een fiets vakantie hebben we specifieke tenten en slaapzakken die in de 
fietstas meegenomen kunnen worden.
Ook hebben we regelmatig een spreekuur met de podotherapeut Emile Itz 
in de winkel van 13:00-16:00 uur, kijk voor de exacte data bij spreekuur 
podotherapeut op onze website.
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SCHOONMAAKMEDEWERKERS
Je werkt op vaste dagen (maandag en vrijdag) en krijgt 39 uur

per maand op contract. Je ontvangt een reiskostenvergoeding

en leuke kortingen, zoals gratis zwemmen en bowlen!

CENTER PARCS HET MEERDAL
EN LIMBURGSE PEEL IN AMERICA ZOEKEN:

S O L L I C I T E R E N O F M E E R I N F O R M A T I E ?
W H A T S A P P N A A R 0 6 - 5 1 0 0 3 9 1 5

Geen vervoer maar wel interesse? Neem dan ook contact op!

VACATURE
wij zijn op zoek naar een FULLTIME

ALLROUND MEDEWERKER
voor de verkoop, bezorging en montage van slaapkamers, boxsprings, enz.

Wat vragen wij:
- Een handige en klantvriendelijke persoon
- Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij:
- Een afwisselende baan met veel variatie
- Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Je sollicitatie is welkom via: info@rijkersslaaprijk.nl 

Kruiseind 45 | 5421 NB Gemert | 0492-361423 | info@rijkersslaaprijk.nl | www.rijkersslaaprijk.nl

Wij zoeken een FULLTIME

ALLROUND MEDEWERKER
Voor het monteren en bezorgen van bedden en aanverwante artikelen

Wat vragen wij: 
- Een handig en klantvriendelijk persoon, die weet van aanpakken.
- In bezit van rijbewijs B
- Bijspringen in de verkoop. Geen ervaring; wij leren het je!
- Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden

Wat bieden wij:
- Een vaste baan met veel variatie voor 37/38 uur
- Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Overleg is altijd mogelijk

Hebben wij je interesse gewekt, dan is je sollicitatie welkom.
Stuur deze naar info@rijkersslaaprijk.nl

 
werken bij 
hup hotel?

hup is op zoek naar werktoppers
Wat dacht je van een functie als Medewerker Technische Dienst 
- Wellness? Je kan per direct, voor 38 uur, aan de slag. Jouw 
verantwoordelijkheid ligt met name bij het onderhoud en in bedrijf 
houden van onze wellnessfaciliteiten.

Extra voordelen:
• Afwisselend werk, geen dag is hetzelfde
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Sporten met korting bij HUP Sport

voor meer informatie en 
andere vacatures: 
www.hup.eu/vacatures

HUP • Het sportiefste hotel van Nederland
Mierlo • HUP.eu • 0492 678911

VACATURE 
PAGINA

Center Parcs Het Meerdal en Limburgse
Peel zoeken nieuwe collega’s!

Voor diverse afdelingen zoeken wij parttimers, 
weekendhulpen en vakantiekrachten, die gastgericht 
zijn en het leuk vinden om bij ons te komen werken. 
Het Meerdal en Limburgse Peel heeft een grote 
diversiteit aan functies, denk aan badmeesters, 
instructeurs bij sportactiviteiten, medewerkers bij 
de Ponyvakantie, schoonmakers, medewerkers 
voor de receptie, verkoopmedewerkers in de shops 
en in het Cycle Center, te veel om op te noemen…
Wil je op korte termijn starten dan kan dat, wil je 
nog even wachten dan wachten wij op jou! Het 

teamgevoel op beide parken is sterk en regelmatig 
worden leuke activiteiten georganiseerd. Je wordt 
echt opgenomen in de Center Parcs familie. Je 
mag met je eigen gezin ook gebruik maken van de 
faciliteiten in het vakantiepark. Je kunt bijvoorbeeld 
gratis zwemmen, bowlen of midgetgolfen. Het is 
dus niet zomaar een functie, maar eentje waarbij je 
het werk kunt combineren met plezier. 

Wil jij bij ons komen werken? WhatsApp dan naar 
06-51003915 of bel naar 077-4647226

AMERICA De medewerkers van Center Parcs Het Meerdal en Limburgse Peel 
staan altijd voor onze gasten klaar om hen een fi jne vakantie te bezorgen. Wij 

hopen dat de overheid de komende maanden verdere versoepelingen doorvoert, 
zodat we onze gasten weer meer activiteiten kunnen aanbieden. Om onze 

gasten tijdens hun vakantie een WOW beleving te kunnen geven, zoeken wij 
nieuwe collega’s. 

F | Center Parcs
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Burgemeester en wethouders 
hijsen ‘Deurne 1300’-vlag

DEURNE Op vrijdag 26 februari is het jubileumjaar Deurne 1300 officieel van start gegaan met 
het hijsen van de ‘Deurne 1300’-vlag in de vlaggenmast voor het gemeentehuis van Deurne. 

Het College van B&W gaf hiermee het startsein voor een jubileumjaar met tal van activiteiten in 
teken van dertien eeuwen Deurne.

Fotoroute Deurne 1300 jaar geopend 
Een van die activiteiten is de Tijdlijn 
Deurne 1300 jaar. Een buitenexpositie 
met 50 foto’s en verhalen in etalages 
in het centrum van Deurne. Met het 
in ontvangst nemen van het eerste 
exemplaar van de routefolder van de 
nieuwe Tijdlijn door Deurne, is de 
tentoonstelling officieel geopend door 
burgemeester Buter. 

Foto’s door Optika van bijzondere
gebouwen én haar bewoners
De nieuwe Tijdlijn door Deurne vertelt 
het verhaal van dertienhonderd jaar 
geschiedenis aan de hand van foto’s 
van bijzondere gebouwen én haar 
bewoners. De leden van Fotoclub Optika 

hebben in de gemeente Deurne diverse 
gemeentelijke- en rijksmonumenten 
gefotografeerd, met het persoonlijke 
gezicht van de huidige bewoner erbij. 
Een grote variatie aan foto’s is het 
resultaat. Bij elke foto vind je een leuk 
stukje informatie over pand en haar 
bewoners. 

Gratis routefolder
De folder met de wandelroute is 
vooralsnog gratis mee te nemen bij 
IJssalon Italia, Markt 14 en op de tafel voor 
Foka Deurne aan de Kerkstraat 8. De route 
is ook te downloaden via de webpagina 
www.tijdlijndeurne.nl. Wanneer de 
winkels en horeca weer open gaan, kan 
de folder ook opgehaald worden bij VVV 

Deurne, tal van horecazaken en openbare 
locaties in Deurne. De Tijdlijn heeft een 
lengte van ongeveer 1,5 kilometer en in 
totaal zijn er 50 afbeeldingen te zien in 
etalages in het centrum van Deurne. 
Deze buitenexpositie loopt tot het 
eind van de viering van Deurne 1300,  
de zomer van 2022.

Tijdlijn gezamenlijke inspanning
De Tijdlijn Deurne 1300 jaar is 
een initiatief van Fotoclub Optika, 
Centrummanagement Deurne en VVV 
Deurne en werd gemaakt onder de 
vlag van Deurne Palet van De Peel. De 
Tijdlijn is (financieel) mede mogelijk 
gemaakt door Spiegel Crossmedia 
Communicatie en Quickprint Deurne. Gehesen ‘Deurne 1300’-vlag voor gemeentehuis | F VVV Deurne

Voor meer informatie: www.deurne1300.nl of www.tijdlijndeurne.nl

Deurne 1300 JAAR
Themajaar met activiteiten

En de expo ‘Theater door de tijd’, die vanaf 11 april in het Heemhuis van 
Deurne te zien is. Vanaf eind mei is het Tapijt van Deurne met 50 taferelen, 
die de geschiedenis van de ijstijd tot heden verbeelden, te bekijken in de Sint 
Willibrorduskerk in Deurne. Actuele informatie over alle zaken die in kader van 
het jubileumjaar worden georganiseerd vind je op www.deurne1300.nl

Monumentenwandelroute
Wie door Deurne wandelt, ontdekt direct de historie. Zo zijn er tal van 
monumenten en plekjes die bezienswaardig zijn in Deurne. De routefolder 
‘DaarOM Deurne’ leidt langs deze bijzondere locaties. De wandelfolder bevat 
drie wandelingen langs monumenten in Deurne en is verkrijgbaar bij VVV 
Deurne, met onderstaande bon nu extra voordelig!

DEURNE De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne 
(Durninum) dateert van 721. In 2021 bestaat Deurne dus 

1300 jaar en dat wordt gevierd met leuke activiteiten. Zoals de 
Tijdlijn door Deurne, een buitenexpositie met mooie foto’s in 

etalages in het centrum.

F | VVV Deurne

Voorjaarsexpositie in Deurne
Tentoonstelling van Armando tot Zadkine tot en met 16 mei 2021

Een eeuw kunst vertegenwoordigd in 
bijzondere expositie in Deurne
In het voormalig woonhuis, atelier en praktijk van dokter-
schilder Hendrik Wiegersma is nu museum De Wieger 
gevestigd. Het museum heeft een permanente collectie over 
het leven en werk van Hendrik Wiegersma. De opzienbarende 
huisarts raakte aan het schilderen onder invloed van vriend 
Ossip Zadkine en schilder Otto van Rees die op het Klein 
Kasteel van Deurne woonde. 

Er is een bijzondere expositie te bewonderen; ‘Van Armando 
tot Zadkine- uit de collectie van Lex en Leonie van de Haterd’. 
In De Wieger zijn 200 van door het echtpaar verzamelde 
werken te zien, die samen een beeldende eeuw beschrijven. 

Audiotour
De expo bevat een bonte verzameling van werken van 
bijvoorbeeld Otto van Rees, Zadkine, Moissey Kogan en Jozef 
Cantré. De collectie bevat ook naoorlogse en hedendaagse 
kunst met ‘oude bekenden’ zoals Kees Bol en Jan Sluijters 
en moderne kunstenaars als Jan Ros en Emile van der Kruk. 
De expo leent zich uitstekend voor een rondleiding. Dat gaat, 
vanwege de omstandigheden, nu niet live, maar via een handige 
app op je eigen mobiele telefoon kun je een audiotour maken. Zo 
hoor je toch de bijzondere verhalen bij een aantal kunstwerken.

Informeer voorafgaand aan je bezoek wat de geldende 
maatregelen/mogelijkheden zijn. De expo is tot en met 16 mei 
te zien in museum De Wieger in Deurne.

F | Ossip Zadkine, Le combat-quatre personnages 
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Jaarrapportage ondermijning Peelland 2020
Succesvolle samenwerking op ondermijning in Peelland

REGIO 23 hennepkwekerijen, 45 aanhoudingen voor handel 
in harddrugs, 56 adresfraudes, 56 milieuovertredingen en 24 
brandgevaarlijke situaties. Een greep uit de resultaten van de 
gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes Peelgemeen-

ten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek 
en Someren in 2020.

Daarnaast zijn vorig jaar 163 Bibob-
onderzoeken uitgevoerd en werden 
21 panden gesloten in verband 
met drugshandel en -productie of 
voorbereidingshandelingen. 

Vermoeden van misstanden
Het Peelland Interventie Team (PIT) 
controleert op locaties waarvan sterk 
het vermoeden bestaat dat er sprake 
is van misstanden of niet voldoen aan 
bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Dat 
leverde vorig jaar bij 29 controles op 73 
locaties in totaal 390 overtredingen op. 
Het PIT is een belangrijk instrument 
in de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. 

Extra aandacht
Vijf Peelgemeenten kennen een 
uitgestrekt buitengebied. Daar richten 
controles zich onder andere op 
vergunningen en milieuregels maar ook 

op de huisvesting van arbeidsmigranten. 

In Helmond lag de focus onder meer op 
de aanpak van de drugsproblematiek 
in de binnenstad. Naast tal van 
acties, aanhoudingen, aanpak van 
verkeersboetes en sluitingen op grond 
van de wet Damocles is er aandacht 
voor preventie. Zorg-, jeugd-, en 
veiligheidsdomein werken daarvoor 
nauw samen. Verder loopt er onder 
andere een pilot van twee jaar om 
illegale praktijken op bedrijventerrein 
Hoogeind aan te pakken. 
Samenwerking met anderen
Andere aandachtspunten in de aanpak 
van ondermijning zijn onder andere de 
aanpak van criminele familiestructuren 
en versterking van de maatschappelijke 
en bestuurlijke weerbaarheid. 
Samenwerking tussen partijen staat 
daarbij voorop. Het netwerk van 
samenwerkende partijen groeit elk 

jaar. Zo werken de zes gemeenten in 
Peelland daarbij nauw samen met 
de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, 
Politie, OM, Belastingdienst (binnen 
de wettelijke kaders), de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(ISZW), de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), Enexis, 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD), Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV), 
woningcorporaties, bedrijventerreinen 
en zorg- en welzijnsinstellingen.

Melden helpt
Sinds september 2020 ontvangen de 
gemeenten in Peelland rechtstreeks 
meldingen die bij Meld Misdaad 
Anoniem (M.) binnenkomen. In de vorm 
van een pilot zijn zij de samenwerking 

aangegaan. Bij M. blijft de melder 
volledig anoniem bij het melden van 
verdachte situaties of het vermoeden 
dat er in hun buurt criminele activiteiten 
plaatsvinden. Melden kan bij M. op 
0800 – 7000 maar daarnaast uiteraard 
ook bij de politie via 0900 88 44 of bij 
het PIT op  0492 – 58 73 09 of info@
pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk 
behandeld.

Lightyear haalt € 40 miljoen financiering op en 
onderzoekt mogelijkheden publieke markt 

• Zonneauto-pionier Lightyear
 haalt € 40 miljoen financiering op 
 bij investeringsronde
• Lightyear verkent de mogelijkheid 
 om naar de publieke markt te gaan 

De investeringen laten het vertrouwen 
zien in de toekomstige markt 
voor elektrische zonneauto’s en 
de technologie die door Lightyear 
hiervoor ontwikkelt. Lightyear brengt 
elektrische voertuigen naar de markt 
die extreem efficiënt zijn, waardoor 
ze maar een minimaal aantal keren 
geladen hoeven te worden met behulp 
van een stekker. Daarnaast integreert 
het bedrijf zonnecellen in het dak en 
op de motorkap van de auto waarmee 
deze zichzelf kan opladen en nog 

verder onafhankelijk wordt van het 
elektriciteitsnet. Het patent portfolio 
van Lightyear bestaat onder andere 
uit ontwikkelingen op het gebied van 
een efficiënte aandrijflijn technologie 
en hoogefficiënte zonnedaken voor 
voertuigen. Het bedrijf, gevestigd op de 
Automotive Campus in de Brainport 
regio Eindhoven, is sinds 2016 actief. 
In de zomer van 2019 is het eerste 
model, Lightyear One, wereldwijd 
aangekondigd. 
Dit jaar maakt het bedrijf zich op voor 
de eerste leveringen aan hun klanten 
eind 2021. Hiervoor zit Lightyear in de 
laatste fase van de selectie voor een 
productiepartner. Gesteund door de 
gunstige marktcondities en het succes 
van deze ronde verkent Lightyear de 

mogelijkheden van een beursnotering, 
om de ontwikkeling van het volgende 
model voor de massamarkt te versnellen. 
“Met deze investeringsronde werken 
we op volle kracht toe naar de eerste 
leveringen aan het einde van dit jaar”, 

zegt Lex Hoefsloot, CEO en co-founder 
bij Lightyear. “Een belangrijk moment 
waar we erg naar uitkijken. We zijn 
dankbaar voor alle nieuwe investeerders 
die we aan boord hebben”. Het netwerk 
van investeerders en kopers achter 

Lightyear bestaat uit verschillende 
succesvolle Nederlandse ondernemers 
en families waaronder Anne-Marie 
Rakhorst, Rob van Gansewinkel, Jaap 
Korteweg (De Vegetarische Slager), en 
Henri de Jong (Mijndomein).

HELMOND Met haar laatste financieringsronde haalt Lightyear 
€ 40 miljoen aan investeringen op. De ronde, onder leiding 
van Zero Point Holding B.V., het investeringsvehikel van een 

Zwitserse familie, zorgt ervoor dat Lightyear kan doorgroeien 
en toewerken naar de eerste leveringen van Lightyear One aan 
hun klanten aan het eind van dit jaar. Voor de financiering van 
het volgende geplande massamarkt model kijkt Lightyear naar 

de mogelijkheid om naar de beurs te gaan.

Lightyear One | F Lightyear

www.lightyear.one
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Het Peelland Interventie Team (PIT) 
controleert op locaties waarvan sterk 
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de eerste leveringen aan hun klanten 
eind 2021. Hiervoor zit Lightyear in de 
laatste fase van de selectie voor een 
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om de ontwikkeling van het volgende 
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Lightyear One | F Lightyear

www.lightyear.one
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Lekker lopen en bewegen,
dat willen we toch allemaal?
Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U! En dat doen we met passie en kennis 
van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen 
en knieën, uw doorgezakte voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar!
Wij zett en de juiste stappen voor een eff ecti eve behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje 
harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten 
met u naar een oplossing. Stap gerust binnen op een van onze locati es en voel u welkom!

Wij staan voor u klaar op
de volgende locati es:

Zorgcentrum Alphonsus Mierlo - Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort
Gezondheidscentrum Deltaweg
Gezondheidscentrum Leonardus
Medisch Centrum Mierlo
Paramedisch Centrum Sti phout
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Tel. 0492 - 504720
info@podotherapiehelmond.nl
www.podotherapiehelmond.nl

Twee mĳ lpalen voor Anna & BeterDichtbĳ : 
500ste beeldbelconsult en 2500ste appgesprek met specialist

Kindergeneeskunde is het eerste 
specialisme dat startte met appen 
via BeterDichtbij. Het contact via de 
app-functie wordt door (ouders van) 
patiënten als laagdrempelig en zeer 
positief ervaren: gebruiksvriendelijk en 
servicegericht. Als grootste voordeel 
noemen zij dat ze op elk gewenst 
moment hun vragen kunnen stellen én 
de antwoorden nog eens terug kunnen 
lezen. Marieke Pestman, kinderarts: “Het 
contact via de BeterDichtbij-app past 
bij uitstek bij onze patiëntenpopulatie. 
Wij zien dat we door het laagdrempelig 
contact, bijvoorbeeld bij huilbaby’s 
en kinderen met ADHD, hulp kunnen 
bieden en de behandeling snel kunnen 
aanpassen aan de situatie. Ik denk 
dat er voor ons geen verschil is tussen 
nu en voor de coronatijd, wij zagen de 
meerwaarde al en we zien die voor de 
toekomst ook. Het is niet voor niets dat 
er al ruim 2500 actieve gesprekken zijn 
gevoerd.“  

Een uitkomst voor chronisch 
zieke patiënten, ook na corona
Ook voor chronisch zieke patiënten, 

zoals mensen met diabetes is de 
BeterDichtbij-app een uitkomst. Diny 
Brands, diabetesverpleegkundige: “Er 
wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van de app, zowel voor vragen stellen 
als beeldbellen. Het is echt een service 
aan patiënten. Door het beeldbellen 
kunnen mensen in de thuissituatie met 
een familielid erbij het gesprek voeren, 
dat wordt als prettig ervaren. De meeste 

mensen verkiezen het beeldbellen 
boven een telefonisch consult, je hebt 
dan toch meer interactie dan aan de 
telefoon. Bovendien kan het even 
tussendoor, voor de (thuis)werkende 
patiënten. Dat scheelt reis- en wachttijd 
en ze hoeven er geen verlof voor op te 
nemen. Er zijn natuurlijk altijd patiënten 
die liever in het ziekenhuis op consult 
komen, maar meer dan de helft van de 

patiënten geeft aan ook zonder corona-
maatregelen op deze manier in contact 
te willen blijven.” 

Een waardig alternatief 
voor fysiek contact
Orthopeed Dirk Das, die onlangs het 
500ste beeldbelconsult hield, is ook 
erg enthousiast: “Het beeldbellen heeft 
voor ons een enorme toegevoegde 
waarde. Het gesprek wordt hierdoor 
persoonlijker en is een waardig 
alternatief voor een fysiek contact. In 
sommige gevallen blijkt uit het gesprek 
dat lichamelijk onderzoek nodig is en 
dan maak ik maak ik een ‘live’ afspraak. 
Dit is dan ook vaak snel en makkelijk te 
regelen. Ik ben van plan om dit na de 
coronacrisis te blijven gebruiken.”

Twee mijlpalen voor het St. Anna Ziekenhuis en BeterDichtbij: orthopeed Dirk Das voerde het 500ste beeldbelconsult en 
kinderarts Marieke Pestman het 2500ste appgesprek via de app BeterDichtbij! Tijd om de balans op te maken: hoe ervaren 

artsen, verpleegkundigen en patiënten het contact via de BeterDichtbij app? Wat zijn de voor- en nadelen? En vinden patiënten 
het prettig om op deze manier te blijven communiceren, ook als alle coronamaatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn?

F | St. Anna Ziekenhuis

Kijk voor meer informatie 
en de specialismen 
die bereikbaar zijn via 
BeterDichtbij op 
www.st-anna.nl/
beterdichtbij
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MOND-
ZORG

POLDERS
ADV

de Polders
centrum voor mondzorg

de Polders
centrum voor mondzorg

Tandprothetische 
praktijk

Gespecialiseerd in:

- Tandprothetiek

- Klikgebit

- Reparaties

- Esthetische oplossingen

- Implantologie
Julianastraat 38

4721 GL Asten

0493-697443

info@depolders.nlwww.depolders.nl

Inschrijven
Nieuwe
patiënten
mogelijk

Tandprothetische 
praktĳ k De Polders:

voor een functionele prothese 
en een stralende glimlac

In Asten staan tandprothetici Peter Schoemaker 
en Saiedeh Taheri voor u klaar. Het werk van de 
tandprotheticus is een waar ambacht, iedere 
mond is anders en elke prothese is uniek. Met hun 
jarenlange ervaring zorgen onze tandprothetici voor 
een functionele prothese en voor een stralende 
glimlach die bij u past. 

De mond als spiegel van de gezondheid
Er wordt steeds meer bekend over het belang van 
een gezonde mondhygiëne en een goed passende 
prothese. Er wordt niet voor niks gezegd dat de 
mond de spiegel van de algehele gezondheid is. Zo 
kan een slecht passende prothese moeilijkheden 
geven met kauwen, wat kan leiden tot verdere 
problemen. Daarnaast kunnen aandoeningen in de 

mond het risico verhogen op hart- en vaatziekten. 
Het is daarom belangrijk om regelmatig uw prothese 
en mond te laten controleren om problemen tijdig 
te signaleren en samen op te lossen.

 Indien u een prothese heeft, adviseren wij onze 
patiënten om elke twee jaar op controle te komen 
en bij een prothese op implantaten elk jaar. 

Advies en afspraken
Wilt u advies over uw prothese of overweegt u 
implantaten? Maak dan vrijblijvend een afspraak bij 
een van onze tandprothetici. Bij de Polders kunt u 
snel terecht. Voor reparaties vaak zelfs al dezelfde 
dag. U kunt ons op werkdagen bereiken op 0493-
697443 of op info@depolders.nl.

Sinds 1990 kunt u bij tandprothetische praktijk De Polders terecht voor alles 
wat uitneembaar is. Denk aan een kunstgebit en frameprotheses. Alles wordt 
op maat gemaakt en met de persoonlijke aandacht die de patiënt verdient. U 

kunt onder andere terecht voor een controle aan uw prothese, een consult en 
reparaties. Ook kunt u bij De Polders terecht als u een prothese op implantaten 

heeft of als u overweegt of implantaten voor u de oplossing zijn.

F | De Polders

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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Nieuwe
patiënten
mogelijk

Tandprothetische 
praktĳ k De Polders:

voor een functionele prothese 
en een stralende glimlac

In Asten staan tandprothetici Peter Schoemaker 
en Saiedeh Taheri voor u klaar. Het werk van de 
tandprotheticus is een waar ambacht, iedere 
mond is anders en elke prothese is uniek. Met hun 
jarenlange ervaring zorgen onze tandprothetici voor 
een functionele prothese en voor een stralende 
glimlach die bij u past. 

De mond als spiegel van de gezondheid
Er wordt steeds meer bekend over het belang van 
een gezonde mondhygiëne en een goed passende 
prothese. Er wordt niet voor niks gezegd dat de 
mond de spiegel van de algehele gezondheid is. Zo 
kan een slecht passende prothese moeilijkheden 
geven met kauwen, wat kan leiden tot verdere 
problemen. Daarnaast kunnen aandoeningen in de 

mond het risico verhogen op hart- en vaatziekten. 
Het is daarom belangrijk om regelmatig uw prothese 
en mond te laten controleren om problemen tijdig 
te signaleren en samen op te lossen.

 Indien u een prothese heeft, adviseren wij onze 
patiënten om elke twee jaar op controle te komen 
en bij een prothese op implantaten elk jaar. 

Advies en afspraken
Wilt u advies over uw prothese of overweegt u 
implantaten? Maak dan vrijblijvend een afspraak bij 
een van onze tandprothetici. Bij de Polders kunt u 
snel terecht. Voor reparaties vaak zelfs al dezelfde 
dag. U kunt ons op werkdagen bereiken op 0493-
697443 of op info@depolders.nl.

Sinds 1990 kunt u bij tandprothetische praktijk De Polders terecht voor alles 
wat uitneembaar is. Denk aan een kunstgebit en frameprotheses. Alles wordt 
op maat gemaakt en met de persoonlijke aandacht die de patiënt verdient. U 

kunt onder andere terecht voor een controle aan uw prothese, een consult en 
reparaties. Ook kunt u bij De Polders terecht als u een prothese op implantaten 

heeft of als u overweegt of implantaten voor u de oplossing zijn.

F | De Polders
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Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is, zoals de naam al zegt, een manier 
om jezelf verder te helpen. Marcha Verhaeg, 
ondersteuner bij de stichting, legt uit: “Doordat je 
ervaringen deelt met mensen die weten waar je 
het over hebt, die snappen hoe iets voelt, kun je 
begrip en steun bij elkaar vinden. Je helpt jezelf en 
anderen op weg. Je leert het probleem, aandoening 
of bijzondere eigenschap te accepteren en daarmee 
ook jezelf te accepteren. 

Doordat mensen, die in verschillende stadia 
van hun herstel- en verwerkingsproces zitten, 
bij elkaar komen, kan iedereen van elkaar leren. 
Het belangrijkste in een zelfhulpgroep is dan 
ook gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan 
een ander, niemand weet het beter. Aansluiten 
bij een zelfhulpgroep kan een mooie aanvulling 
zijn voor, tijdens of na een behandeling door een 
professionele therapeut of arts. 
Deze professionals bieden dan wel een passende 
behandeling, maar creëren vaak onbedoeld toch 
iets van afstand, of vormen een drempel om 
vrijuit te praten. De groepen bestaan dus enkel 
en alleen uit lotgenoten die elkaar ondersteunen, 
zodat niemand zich alleen of onbegrepen hoeft 
te voelen en vrijuit kan praten over wat hem of 
haar bezighoudt.”

Diverse zelfhulpgroepen
Er zijn ongeveer 100 zelfhulpgroepen actief binnen 
de stichting. “We hebben ze onderverdeeld in 4 
categorieën: Geestelijke gezondheid, lichamelijke 
gezondheid, verslavingen en cultuur en overig”, 
vertelt Marcha. “Onder geestelijke gezondheid vallen 
bijvoorbeeld mensen die bipolair zijn of aan een 
angststoornis lijden. Bij de lichamelijke gezondheid 
kun je denken aan mensen met een aandoening 
als MS of NAH, of mensen die doof zijn. Onder 
verslaving vallen alle soorten verslavingen die je 
maar kunt bedenken, zoals alcohol of drugs, maar 
ook minder bekende zoals seks- of eetverslavingen. 
Ten slotte hebben we de laatste groep, cultuur en 
overig, waar allerlei andere onderwerpen aan bod 
komen. Er is bijvoorbeeld een groep voor Iraanse 
vrouwen of voor hoogsensitieve personen.” Er 
is dus altijd wel een groep die bij je past. “En als 
de betreffende groep nog niet bestaat, is er de 
mogelijkheid een nieuwe groep op te starten”, vult 
Marcha verder aan.

Wat doet de stichting?
“Onze stichting ondersteunt en faciliteert al 30 
jaar zelfhulpgroepen in Zuidoost-Brabant. Wij 
ontlasten hen van al het ‘regelwerk’, bijvoorbeeld 
het zoeken naar een passende locatie om bij 
elkaar te komen. Daarnaast zijn wij de vraagbaak. 

Als een groep ergens tegenaan loopt, kijken wij 
samen met hen hoe we iets kunnen oplossen 
zodat ze weer verder kunnen. De groepen werken 
verder autonoom, zij bepalen zelf hoe ze invulling 
geven aan de bijeenkomsten en hoe vaak iets 
georganiseerd wordt. Het is bij ons niet bekend 
wie er deelneemt aan welke groep. Per groep zijn 
er twee contactpersonen, die zelf ook lotgenoot 
zijn, en dat zijn ook degenen die het contact met 
ons onderhouden. Zo blijven anonimiteit en privacy 
gewaarborgd”, licht Marcha toe. Ze vervolgt: “We 
werken vraaggericht: is er geen groep voor jouw 

onderwerp, dan kunnen we die starten. Allereerst 
spreken we af voor een kennismakingsgesprek, 
dan brengen we in kaart wat de wensen zijn en hoe 
de persoon één en ander voor zich ziet. Hij of zij 
kan dan de contactpersoon worden van de nieuwe 
groep en wij bieden hem of haar een training aan 
om de groep vorm te geven. Daarnaast helpen wij 
bij het vinden van lotgenoten om zich bij de groep 
aan te sluiten. Zo proberen we zoveel mogelijk 
mensen te helpen om elkaar te vinden.”

Iets voor jou?
Marcha wil graag benadrukken dat je er niet alleen 
voor staat. “Een zelfhulpgroep laat zien dat er meer 
mensen in hetzelfde schuitje zitten en die precies 
snappen wat je doormaakt. Door met hen te praten, 
leer je weer de regie in eigen handen te nemen en 
krachtiger in het leven te staan.” Heb jij ook behoefte 
aan lotgenotencontact? Het is goed om te weten dat 
de bijeenkomsten gratis toegankelijk zijn. Daarnaast 
hoef je niet per se uit deze regio te komen. De 
bijeenkomsten worden wel hier georganiseerd, maar 
iedereen, uit alle uithoeken van Nederland, is welkom.

Meer informatie
De stichting heeft 5 betaalde mensen in dienst die 
alles draaiende houden, die het aanspreekpunt 
zijn voor alle vragen en die de tussenpersonen zijn 
tussen de groepen en de organisatie. De rest van 
de taken wordt opgevangen door vrijwilligers. Voor 
meer informatie, zie www.zelfhulpnetwerk.nl. 
Daar vind je ook de contactgegevens voor als je 
graag wil aansluiten bij een groep of een nieuwe wil 
starten. Je helpt hiermee jezelf én anderen.

Stichting Zel� ulp Netwerk brengt lotgenoten bĳ  elkaar

Marcha Verhaeg | F Stichting Zel� ulp Netwerk

Stichting Zelfhulp Netwerk faciliteert en ondersteunt diverse zelfhulpgroepen. 
Deze zelfhulpgroepen zijn bedoeld om met lotgenoten in contact te komen en met 
hen ervaringen uit te wisselen. Zo voel je je gesteund en niet alleen. Deze mensen 

begrijpen jou immers het beste, omdat zij hetzelfde hebben meegemaakt.

DOOR: WENDY LODEWIJK

Palliatieve zorg bĳ 
Sint Annaklooster 

Yvonne Speyer is sinds 1,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster als 
wijkverpleegkundige. Yvonne heeft na het behalen van haar opleiding tot 

verpleegkundige op de afdeling verloskunde gewerkt in het ziekenhuis. Na 22 
jaar in het ziekenhuis gewerkt te hebben is zij overgestapt naar de wijkzorg. 

Wat spreekt je aan bij Sint Annaklooster?
“Na jarenlang te hebben gewerkt in een grote 
organisatie, voel ik nu het grote verschil met het 
werken in een organisatie die kleinschaliger is en 
ook niet pretendeert om groot te gaan worden. 

Een klein team, korte lijntjes met je leidinggevende, 
het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg 
aan minder verschillende cliënten, waarbij je alle 
cliënten in je wijk kent, waar tijd is voor de cliënt en 
waar de ondersteunende diensten je echt tot dienst 
zijn. Dat is Sint Annaklooster en dat geeft mij een 
fijn gevoel.” 

Wat spreekt je aan bij palliatieve zorg?
“Palliatieve zorg is voor mij één van de mooiste 
vormen van zorg die je kunt geven. Als ik naar de 
palliatieve zorg kijk, dan gaat het over cliënten met 
een levensbedreigende aandoening die niet meer 
behandeld kunnen worden. 

Het doel van palliatieve zorg is om bij te dragen aan 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dat dit 
voor iedere cliënt anders is, mag duidelijk zijn. Dat 
maakt het ook zo interessant en gevarieerd.”

Wat raad je mensen aan die overwegen om 
bij Sint Annaklooster te komen werken?
“Aan iedereen die dit overweegt zou ik zeggen... 
doen!! Bij Sint Annaklooster is het goed… Je bent 
er welkom en je komt terecht in een warm bad.”

Voel je thuis bij 
Sint Annaklooster!

Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende 
zorg en werk je graag met passie vanuit 
het hart? Dan voel jij je thuis binnen 
Sint Annaklooster.

WIJ ZOEKEN... verpleegkundigen, verzorgenden IG, 

medewerkers voor hulp bij het huishouden en vrijwilligers. 

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van 

harte welkom. Het draait bij ons om de cliënt én om jou! 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Kijk op www.sintannaklooster.nl voor meer 

informatie, of voor de nieuwste vacatures op

www.sintannaklooster.nl/werkenbij

Wij staan 

met onze locaties 

in de top 10 best 

gewaardeerde 

organisaties 2020 

van Zorgkaart 

Nederland.

255-020 adv SAK 130x190 peelland.indd   1 18-03-21   08:20
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Bibliotheek Dommeldal organiseert gratis webinar voor ouders
over media-gebruik door kinderen van 0-6 jaar

In het kader van de Media Ukkie Dagen (26 maart tot en met 2 april 2021) organiseert Bibliotheek Dommeldal een gratis webinar voor ouders: 
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Woensdag 31 maart, van 20.00 tot 21.00 uur, neemt Denise Bontje van Mediasmarties.nl je tijdens het webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet’ mee in het media-aanbod voor jonge kinderen. Welke media zijn beschikbaar? Waar moet je als ouders op letten en welke media passen in een gezond 

mediamenu voor jonge kinderen? Hoe zorg je voor de nodige balans?

Ouders hebben vragen 
over mediagebruik
Als ouder van een peuter of kleuter zul 
je gemerkt hebben dat je de afgelopen 
maanden steeds meer gebruik bent gaan 
maken van het beeldscherm. Misschien 
worstel jij nu ook met het vinden van 
een goede balans en maak je je zorgen 
om de schermtijd van je kind? Meld je 
dan zeker aan voor dit webinar. Denise 
laat zien hoe je je peuter en kleuter op 
een bewuste manier in aanraking laat 
komen met media, zonder de balans uit 
het oog te verliezen. Door in te gaan op 
het combineren van voorlezen, kijken, 
luisteren, spelen én doen. Met en 
zonder scherm. Binnen en buiten. Je 
krijgt praktische tips en er is ruimte voor 
het stellen van vragen.

Over Denise Bontje
Denise Bontje is gespecialiseerd op het 
gebied van taal en mediaopvoeding én 
samen met Manon Bontje beheerder 
van Mediasmarties.nl, de online 
mediagids vol media voor kinderen van 
0 – 12 jaar.

Aanmelden
Wil je ook praktische tips krijgen om een 
gezond mediamenu samen te stellen 
voor jonge kinderen? Meld je dan gratis 
aan via www.bibliotheekdommeldal.
nl/activiteiten. 
Dit webinar wordt gegeven tijdens 
de jaarlijkse Media Ukkie Dagen, een 
initiatief van Netwerk Mediawijsheid. 
Na aanmelding sturen wij je een 
registratielink toe. 

F | Bibliotheek Dommeldal

GGD Brabant-Zuidoost krijgt
2 XL vaccinatielocaties

Vaccinatielocaties in de regio 
Brabant–Zuidoost (BZO) 
In Brabant–Zuidoost is gekozen om van meerdere 
kleinere vaccinatielocaties over te gaan naar 2 
zogenaamde XL locaties. In totaal zijn er dan 30 tot 
35 priklijnen beschikbaar. Er wordt al 7 dagen in de 
week, 8 uur per dag geprikt. Als het nodig is (als er 
meer vaccins beschikbaar komen), is er nog altijd 
de mogelijkheid om de openingstijden te verruimen 
en daarmee het aantal prikken per dag te verhogen. 
In de komende weken wordt de nieuwe XL locatie 
in Helmond opgebouwd. Het streven is om eind 
april 2 XL locaties te hebben. In de tussentijd 
worden alle beschikbare vaccins gewoon gezet.

Zorgvuldige afwegingen
De aanpassingen in het ‘vaccinatielandschap’ 

in Brabant-Zuidoost zijn zorgvuldig gekozen. 
Klantvriendelijkheid en efficiëntie staan voorop. 
“We willen al onze inwoners goed bedienen, zo min 
mogelijk reistijd geven en tegelijkertijd willen we zo 
snel mogelijk de beschikbare prikken zetten”, licht 
Gonny van Loon, programmamanager COVID-19, 
GGD BZO toe. ”Deze twee XL locaties kunnen 
een flinke verkeersstroom aan, hebben voldoende 
parkeerplekken en zijn goed bereikbaar. We kunnen 
verschillende vaccins per locatie geven, personeel 
efficiënt inzetten en het levert logistiek gezien flinke 
voordelen op om voor twee grote locaties te kiezen. 
Allemaal redenen waardoor we sneller kunnen 
werken en dus sneller meer inwoners kunnen 
voorzien van een vaccinatie. Maar we blijven 
afhankelijk van de levering van het vaccin.  Efficiënt 
werken: drie keer zoveel prikken per uur

Ondertussen werkt GGD BZO steeds efficiënter. 
Het logistieke proces is aangepast, waardoor 
er geen 18 maar 40 tot 60 prikken per uur gezet 
worden. Hiervoor wordt het administratieve 
gedeelte los van het prikken. Deze nieuwe manier 
van werken is afgelopen weekend op de locatie in 
Best met succes getest. Binnenkort passen we 
de vaccinatielocatie in Eindhoven aan op deze 
nieuwe werkwijze en ook de nieuwe locatie in 

Helmond zal zo opgebouwd worden.  Gonny van 
Loon: “We verbeteren onze processen continu. Ook 
inwoners die bij ons komen voor een vaccinatie 
kunnen ons hierbij helpen. Heel simpel, door 
goed voorbereid naar de afspraak te komen. 
Neem de gezondheidsverklaring ingevuld mee, 
de medicijnlijst en trek gemakkelijke kleding aan 
zodat we snel de prik kunnen zetten. Op die manier 
werken we allemaal mee!”

Het ministerie van VWS heeft gekozen voor het grootschalig opschalen van 
het aantal vaccinaties. Het streven is 1,5 miljoen prikken per week. GGD BZO 
draagt hier aan bij met twee XL vaccinatielocaties. De huidige locatie in Eind-
hoven in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan blijft bestaan en 
er komt een XL vaccinatielocatie bij in Helmond aan de Haverdijk. De huidige 

locaties in Helmond, Best en Valkenswaard worden ontmanteld. De locatie die 
voorzien was in Bladel wordt niet opgebouwd.

Meer informatie op: www.coronavaccinatie.nl | www.rivm.nl/covid-19

F | Shutterstock
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Omdat zelfstandig wonen met wat extra zorg voor u belangrijk is!Omdat zelfstandig wonen met wat extra zorg voor u belangrijk is!

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000414

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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• Maximale eigen kosten op SuytkadeMaximale eigen kosten op Suytkade
€ 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 

• De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.
• We hebben nu nog maar 6 appartementen We hebben nu nog maar 6 appartementen 

per direct beschikbaar.per direct beschikbaar.

 Plan een bezichtiging in 
om Corona-proof bij ons te 

komen kijken. 
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Omdat zelfstandig wonen met wat extra zorg voor u belangrijk is!Omdat zelfstandig wonen met wat extra zorg voor u belangrijk is!

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000414

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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• Maximale eigen kosten op SuytkadeMaximale eigen kosten op Suytkade
€ 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 

• De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.
• We hebben nu nog maar 6 appartementen We hebben nu nog maar 6 appartementen 

per direct beschikbaar.per direct beschikbaar.

 Plan een bezichtiging in 
om Corona-proof bij ons te 

komen kijken. 
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Muziek maken 
in coronatĳ d: 
een complete 

omslag

Bart en Arianne zijn man en vrouw, maar 
timmeren met Tip Jar al bijna 10 jaar aan de 
muzikale weg. Het genre is moeilijk in een hokje 
te vangen. ‘Songs about love and life on the hippie 
side of country’, zoals zij het zelf omschrijven. 
Daarnaast is Bart leraar aan de conservatoria 
van Utrecht en Rotterdam en speelt hij in vele 
andere (internationale) formaties zoals Matthews’ 
Southern Comfort en The Mystiqueros. Voorheen 
is hij jarenlang één van de Vaste Mannen geweest 
die Gerard van Maasakkers begeleidden. Je kunt 
wel stellen dat muziek Bart in het bloed zit. Arianne 
vult hem hierin perfect aan, haar stem lijkt door het 
lot samengebracht bij die van Bart. Daarnaast zorgt 
haar creatieve en artistieke blik voor de perfecte 
uitstraling van hun band. Corona bracht een ware 
omslag teweeg: normaal gesproken leven zij van 
optreden naar optreden, met alle voorbereidingen 
en regelwerk daar tussenin. Nu werden dat plots 
livestreams via Facebook.

Livestream als passend alternatief
Bart legt uit: “Al vrij snel na de start van de eerste 
lockdown hadden wij het gevoel dat we iets 
moesten doen. We wilden zo graag bezig blijven 
met muziek maken. Een livestream vanuit huis was 
dé manier om dat te kunnen doen en tegelijkertijd 
in contact te blijven met ons publiek. En ik moet 
zeggen, uiteindelijk voelt het bijna hetzelfde als 
een ‘normaal’ optreden. Dezelfde spanning vooraf, 
dezelfde ontlading achteraf. Het is weliswaar 
anders, maar nog steeds ontzettend leuk om te 
doen. We krijgen ook veel leuke reacties, mensen 
waarderen deze livestreams echt.” “Op een gegeven 
moment dachten wij dat mensen het wel beu 
zouden raken”, vult Arianne hem aan. “Na bijna 
een half jaar zijn we gestopt met onze wekelijkse 
livestreams op zondag. Al na één week stroomden 

er berichtjes binnen dat men onze livestreams zo 
miste.” De waardering is duidelijk groot. Bart en 
Arianne hebben inmiddels al 30 livestreams op 
hun naam staan en zij hebben ook regelmatig een 
gastmuzikant in hun midden gehad. De livestream 
geschiedt dan weliswaar ‘zomaar’ via een telefoon, 
de voorbereiding is zeer professioneel. Dagen van 
tevoren wordt een setlijst samengesteld en wordt 
er gerepeteerd. 

“We krijgen regelmatig verzoekjes om bepaalde 
nummers van andere artiesten te doen, maar die 
hebben we soms nog nooit gespeeld. We willen goed 
beslagen ten ijs komen, dus repetitie is wel fijn”, legt 
Arianne uit. “Daarnaast is zij urenlang bezig met 
het samenstellen van een mooie achtergrond voor 
onze opname en checken we tig keer of de camera 
wel goed gepositioneerd staat. Beeld en geluid 
moeten goed zijn,” zegt Bart vervolgens. Dat al deze 
optredens gratis toegankelijk waren en nog altijd 
toegankelijk zijn via het YouTubekanaal van Shine a 
Light Records (hun eigen label), getuigt van de grote 
passie die dit duo heeft voor muziek.

Bijzondere livestream
Afgelopen 22 maart vond er een bijzondere 
livestream plaats: dit keer niet vanuit huis, 
maar vanaf een echt podium, namelijk dat van 
Muziekgebouw Eindhoven. “Een heel andere 
ervaring met professioneel licht, geluid en video-
apparatuur.” Ook deze livestream is gratis terug 
te kijken op www.muziekgebouweindhoven.nl/
livestream en dan bij ‘De Maandag van Meurs on 
demand’.
Album opnemen in coronatijd
Bart en Arianne vormen samen dan wel het hart 
van Tip Jar, maar zij doen dit niet alleen. Veel van 
hun optredens worden gesterkt door andere (gast)

muzikanten, evenals hun albums. Voor hun band 
hebben zij connecties in het Amerikaanse Texas. 
Begin dit jaar verscheen hun vijfde album, One 
Lifetime, waarvan het de bedoeling was deze in 
Texas op te nemen. Dat werd dus Eindhoven, maar 
de Texanen, waar zij al vaker mee samengewerkt 
hebben, hebben toch hun steentje bij kunnen 
dragen. “Dat gebeurde door over en weer stukken 
in te spelen en op te nemen in de mix”, legt Bart 
uit. “We hebben het geluk dat iemand als Bill Small 
precies weet wat we nodig hebben als ik hem vraag 
een baspartij op te nemen. We kennen elkaar zo 
goed, dat we precies weten wat de ander zoekt. 
Dat maakt het mogelijk om op afstand toch samen 
een album te kunnen maken. Ook Nederlandse 
collega’s, zoals gitarist Harry Hendriks (die Bart nog 
kent van de Vaste Mannen en in feite het derde lid is 
van Tip Jar) en drummer Eric van der Lest hebben 
meegewerkt aan het album en wisten precies wat 
te doen. Tip Jar is tevreden met het resultaat: “Wij 
hebben allemaal het gevoel van ‘het heeft zo moeten 
zijn’. We hebben een product kunnen afleveren 
waar we volledig achter staan, dat het geluid van 

Tip Jar precies vertolkt. Daar gaat het om.” Het 
album is ook via een livestream gepresenteerd aan 
het publiek en wordt goed ontvangen.

Muziekles op afstand
Naast zelf muziek maken, brengt Bart zijn 
kennis en kunde over op zijn studenten aan het 
conservatorium. Dat ging tijdens de lockdown ook 
digitaal. “Dat is even wennen, maar komt goed. Je 
kunt inspiratie uit de gekste dingen halen. Zo had 
ik een shaker in de vorm van een banaan en heb 
de leerlingen opdracht gegeven een liedje te maken 
met dat ding als inspiratiebron. Ik kreeg daarna de 
meest prachtige creaties terug. We worden wel 
verplicht om creatief te zijn in het lesgeven hoor, 
want live samen spelen gaat immers niet. Door de 
vertraging van een internetverbinding, klinkt muziek 
dan niet zoals het moet. De oplossing is dat ik een 
stuk opgeef en de begeleiding opneem op piano. De 
mp3 wordt dan live gebruikt tijdens de les, zodat 
de student geen last heeft van internetvertraging 
en we toch ‘samen’ kunnen musiceren. Opgelost.”, 
besluit Bart met een glimlach.

NUENEN De coronacrisis zorgt voor veel veranderingen en ontwikkelingen in 
ons dagelijks leven. We worden min of meer gedwongen bepaalde zaken an-

ders aan te pakken, om toch ‘bezig te blijven’. Zo is het niet anders in het leven 
van een muzikant. In een tijd zonder optredens in een theater of op festivals, 
geen jamsessies of andere leuke muzikale samenkomsten, is het zoeken naar 

manieren om toch iets te kunnen ondernemen. We spraken met Bart de Win en 
Arianne Knegt, het muzikale duo Tip Jar uit Nuenen, over deze rare tijd.

Bart en Arianne, samen Tip Jar | F Yvette de Wit

DOOR: WENDY LODEWIJK

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Paddensterfte aanzienlĳ k 
verminderd door avondklok

Eind februari is de paddentrek weer begonnen. Na hun 
winterrust gaan de padden ’s nachts op weg naar het water 
om daar te paren en eieren af te zetten. In het hele land zijn er 
werkgroepen met vrijwilligers actief om padden over te zetten, 
zodat ze onderweg niet worden overreden door verkeer.

De paddenwerkgroepen vreesden vooraf voor problemen door 
de avondklok, maar eigenlijk blijkt deze alleen maar positief te 
werken. Doordat er sowieso minder verkeer is als gevolg van 
de lockdown, en nagenoeg geen verkeer meer na 21.00 uur, 
worden er nu veel minder padden platgereden!

Halvering sinds 2008
Sinds 2008 is het aantal padden maar liefst gehalveerd, zo 
blijkt uit waarnemingen van RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland) met wie IVN nauw samenwerkt. 
Dat is ontzettend zorgelijk. De gewone pad is één van de 
algemeenste amfibieën in Nederland, des te opvallender dat 
de soort het moeilijk heeft. Ook in andere Europese landen, 

zoals Engeland en Zwitserland neemt de soort af. De oorzaak 
is nog onduidelijk, maar ligt mogelijk in een combinatie van 
verlies aan leefomgeving, intensivering van de landbouw, 
landschapsversnippering door wegen en toenemende 
verkeersdrukte en klimaatverandering.

Wat kunnen we zelf doen?
Mensen kunnen helpen door een klein vijvertje in de tuin aan 
te leggen en te zorgen voor goede (inheemse) beplanting. Op 
die manier ontstaan er meer plekken voor de pad om zich voor 
te planten en dus om de soort in stand te houden. Daarnaast is 
het fijn als mensen willen helpen om de pad te behouden door 
zich bij een padden- of amfibieënwerkgroep aan te sluiten. Op 
dit moment heeft IVN Geldrop voldoende vrijwilligers, maar 
wie weet zijn volgend jaar extra handen nodig om de padden 
over te zetten. 

Het verloop van de paddentrek kunnen mensen in de gaten 
houden via www.padden.nu

De avondklok blijkt een zegen te zijn voor trekkende padden. Terwijl de amfi bieën ieder voorjaar 
volop worden overreden door verkeer, worden er door de lockdown nu minder diertjes platgere-
den. Wat IVN Natuureducatie betreft, is dat in ieder geval een positief eff ect, want zelfs met de 

gewone pad gaat het helaas niet goed in Nederland.

Een pad met zĳ n mooie schutkleur | F Bram Hakstege

Coronatijd, 
geen activiteiten!

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT
waardebon cadeau!
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Bewijs van uitgifte (achterhouden op uitgiftepunt).

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook
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WWW.HELLEMONDGIFT.NL

F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER AAN UW SAAIE BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) . 80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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Paddensterfte aanzienlĳ k 
verminderd door avondklok

Eind februari is de paddentrek weer begonnen. Na hun 
winterrust gaan de padden ’s nachts op weg naar het water 
om daar te paren en eieren af te zetten. In het hele land zijn er 
werkgroepen met vrijwilligers actief om padden over te zetten, 
zodat ze onderweg niet worden overreden door verkeer.

De paddenwerkgroepen vreesden vooraf voor problemen door 
de avondklok, maar eigenlijk blijkt deze alleen maar positief te 
werken. Doordat er sowieso minder verkeer is als gevolg van 
de lockdown, en nagenoeg geen verkeer meer na 21.00 uur, 
worden er nu veel minder padden platgereden!

Halvering sinds 2008
Sinds 2008 is het aantal padden maar liefst gehalveerd, zo 
blijkt uit waarnemingen van RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland) met wie IVN nauw samenwerkt. 
Dat is ontzettend zorgelijk. De gewone pad is één van de 
algemeenste amfibieën in Nederland, des te opvallender dat 
de soort het moeilijk heeft. Ook in andere Europese landen, 

zoals Engeland en Zwitserland neemt de soort af. De oorzaak 
is nog onduidelijk, maar ligt mogelijk in een combinatie van 
verlies aan leefomgeving, intensivering van de landbouw, 
landschapsversnippering door wegen en toenemende 
verkeersdrukte en klimaatverandering.

Wat kunnen we zelf doen?
Mensen kunnen helpen door een klein vijvertje in de tuin aan 
te leggen en te zorgen voor goede (inheemse) beplanting. Op 
die manier ontstaan er meer plekken voor de pad om zich voor 
te planten en dus om de soort in stand te houden. Daarnaast is 
het fijn als mensen willen helpen om de pad te behouden door 
zich bij een padden- of amfibieënwerkgroep aan te sluiten. Op 
dit moment heeft IVN Geldrop voldoende vrijwilligers, maar 
wie weet zijn volgend jaar extra handen nodig om de padden 
over te zetten. 

Het verloop van de paddentrek kunnen mensen in de gaten 
houden via www.padden.nu

De avondklok blijkt een zegen te zijn voor trekkende padden. Terwijl de amfi bieën ieder voorjaar 
volop worden overreden door verkeer, worden er door de lockdown nu minder diertjes platgere-
den. Wat IVN Natuureducatie betreft, is dat in ieder geval een positief eff ect, want zelfs met de 

gewone pad gaat het helaas niet goed in Nederland.

Een pad met zĳ n mooie schutkleur | F Bram Hakstege
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0492-845350
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S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) . 80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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April 2021 in het Annatheater
Zaterdag 10 april: Huibert-Jan van Roest
met ‘Nergens recht op’ 
Gelijk krijgen vindt Huibert-Jan het mooiste dat er 
is. Hij vindt dat zelfs zo mooi, dat het hem eigenlijk 
niks meer uitmaakt of het wel zijn eigen gelijk is. In 
zijn voorstelling ‘Nergens recht op’, staat Huibert-
Jan stil hoe hij – misschien wel tegen wil en dank 
– belandde in een advocatentoga. Was het zijn 
voorliefde voor het debat? Of toch gewoon zijn 
kakkernaam? In zijn voorstelling gaat Huibert-Jan 
in debat met zichzelf, en fileert hij genadeloos zijn 
eigen meningen totdat er niets meer van overblijft. 
Heeft hij of het publiek dan nog ergens recht op? In 
ieder geval op een avondje hard lachen. 

Biografie:
Met een naam als Huibert-Jan kun je niet anders 
dan een onvervalste kakker worden. Huibert-Jan 
schopte het al op jonge leeftijd tot advocaat-partner, 
en was vanaf dat moment gedoemd om zijn dagen 
te slijten tussen de crème de la crème van succesvol 
Nederland. Gelukkig voor het Nederlandse 
theaterpubliek is Huibert-Jan inmiddels definitief 
uit zijn ivoren toren gesprongen, om zijn gedachten 
met het plebs te delen. Die lijken voor de gewone 
man soms wat bot en ongenuanceerd, maar Huib 
blijft altijd binnen de lijntjes van hoe het eigenlijk 
heurt. Althans, dat vindt hij zelf. 
In 2019 won Huibert-Jan het Leeuwarder Cabaret 
Festival. Zijn juryrapport: “Verhalend erg sterk. 
Huibert-Jan zette een mooi rond verhaal in zijn 
optreden neer. Hij heeft een goede uitstraling op 
het podium, was erg grappig, en de jury vond het 
fijn en verfrissend een inhoudelijk sterk programma 
te zien. De jury zou dit programma graag zien 
als volwaardig avondvullend programma met 
misschien her en der iets meer uitstapjes naar de 
actualiteit.” 
datum: zaterdag 10 april
tijd: 20.30 uur
kaarten: € 15,00 www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333

Woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april
2021: Audities tv-serie ‘Bloedwijn en 
gele rozen’
In 2022 verschijnt op DitisHelmond TV de eerste 
eigen Helmondse tv-serie ‘Bloedwijn en gele rozen’ 
van schrijfster Karin de Laat. De producent is 
Anton van Stekelenborg, die tevens de regie op zich 

zal nemen. Maar liefst 200 auditanten hebben zich 
aangemeld voor de serie en na een voorselectie 
zijn er 65 potentiële kandidaten geselecteerd. 
Woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april 2021 
worden de audities ’s avonds afgenomen in het 
Annatheater. De hoofdrolspelers auditeren met 
een stuk tekst uit de serie en spelen meteen met 
hun tegenspeler. Mocht je auditie willen doen voor 
de serie, geef je dan op via tvserie@ditishelmond.
nl. Let op, er is nog maar een beperkte mogelijkheid 
op 18 april. 
De audities worden afgenomen door Lavínia 
Germano, Anton van Stekelenborg en Karin de 

Laat. U wordt ontvangen door Elly van Dongen 
Manders en Wilbert Poirters zorgt voor de foto en 
video opnamen. De tv-serie wordt opgenomen 
vanaf maandag 8 november en wordt in 2022 
uitgezonden in 7 delen van 35 minuten. 

datum: woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april
tijd: 19.00 en 22.20 uur
informatie en aanmelding: tvserie@ditishelmond.nl
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand 
van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
info@annatheater.nl -  www.annatheater.nl

Huibert-Jan van Roest – Nergens recht op
 F | Helene Wiesenhaan

Bloedwijn en gele rozen | F Anton van Stekelenborg

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich 
op het midden- en kleinbedrijf, en dan met name 
de bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen 
hebben gezet in die richting en behoefte hebben 
aan concrete informatie over wat digitalisering en 
dataficering voor hun bedrijf kan betekenen en 
welke stappen hiervoor genomen moeten worden. 
Een eerste scan door een gespecialiseerd bureau 
kan veel inzichten opleveren waar de ondernemer 
snel mee verder kan.

Aanvragen en meer informatie
De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 

(MRE) hebben een bedrag van in totaal € 300.000 
beschikbaar gesteld voor de Adviesregeling 
Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen 
een aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de 
website van de Metropoolregio Eindhoven:
www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies.
Op de site staat de regeling met een toelichting 
en een aanvraagformulier, dat eenvoudig door de 
ondernemer zelf ingevuld kan worden. 

Regionale Corona Herstelaanpak
De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in 
het leven geroepen door de 21 gemeenten van de 

MRE vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak, 
waar het Algemeen Bestuur in september 2020 
groen licht voor gaf. In februari 2021 heeft het 
Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met 
de laagdrempelige Adviesregeling voor het 
MKB. Aanleiding voor deze regeling waren de 
verontrustende signalen dat veel ondernemers in 
de eerste lockdown geen reparatie-, onderhoud- 
en beheerwerkzaamheden aan machines en 
instrumenten konden uitvoeren, omdat veel 
bedrijfsprocessen nog op locatie plaatsvinden. Ook 
was een groot deel van het MKB, waaronder de 
detailhandel, niet voorbereid op (volledig) digitaal 

klantencontact en digitale verkoop. De lockdown 
heeft de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen op 
verschillende punten blootgelegd. 

Dit pakt de regio aan als kans om ondernemers met 
de Adviesregeling te ondersteunen om hier werk van 
te maken, zodat niet alleen in een lockdown-situatie 
bedrijven kunnen doorwerken, maar ook in de toekomst 
dankzij gedigitaliseerde processen een sterkere 
marktpositie kunnen verwerven, meer en andere 
klanten kunnen binnenhalen, nieuwe ontwikkelingen 
kunnen inzetten en nieuwe vormen van samenwerking 
met andere bedrijven kunnen aangaan.

Digitalisering en dataficering MKB: 
ondernemers in de regio aan zet met 

regionale subsidieregeling
MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de 
Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen 
om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren 
zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per 
ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de 

ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

www.grootpeelland.nl

Coronatijd, 
geen activiteiten!

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!
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Landelijke primeur voor basisscholen Geldrop-Mierlo

Bĳ  de avonturen van
‘True Friend’ draait alles
om echte vriendschap

GELDROP-MIERLO Een heel schooljaar vol vriendenavonturen en -uitdagingen. 
Dat biedt het nieuwe initiatief ‘True Friend’. Het eerste seizoen is gestart op basisscholen in Geldrop-Mierlo. 
Eerst De Dommeldalschool op 9 maart, daarna volgden De Vlinder (11 maart) en St. Jozef (15 en 16 maart). 

Samen met hun leerkracht gingen de bovenbouwers 
dan in de klas hun eerste ‘Challenge’ aan. Dat is 
een digitale ontdekkingsreis langs interessante 
plekken en instituten in Geldrop-Mierlo. Op die 
manier maken de kinderen spelenderwijs mee wat 
True Friend is en waarom het zo leuk is om je op 
te geven. Elk kind kan zich gratis aanmelden als 
‘True Friend’, via www.true-friend.nl. True Friend 

is een initiatief van samenwerkende lokale partijen 
en basisscholen in Geldrop-Mierlo, samen met de 
gemeente.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen krijgen met True Friend het hele jaar door 
de kans om gratis (en coronaproof) mee te doen aan 
buitenschoolse events en activiteiten in Geldrop-

Mierlo. True Friend laat hen zo ontdekken wat onze 
samenleving allemaal te bieden heeft. Daarvoor 
sluit het nadrukkelijk aan op de leefwereld van 
kinderen vanaf groep 7. 
Zoals samen ontsnappen uit Escaperoom 
Geldrop of je eigen filmfestival helpen organiseren 
in Centrum Hofdael. Centraal thema in al die 
avonturen is ‘echte vriendschap’. Een thema dat 
kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool 
staat voor de gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving.

Waarde voor elkaar
“True Friend helpt deze jonge generatie om bewuster 
te beleven welke waarde ons dorp en jij voor 
elkaar hebben”, zegt wethouder Rob van Otterdijk 
(onder andere Jeugdbeleid en Onderwijs). “Dat is 
belangrijk, want de verworvenheden van onze open 
samenleving zijn soms zó vanzelfsprekend dat je 
ze niet eens meer ziet. Denk aan de ruimte om je 
mening te uiten, om jezelf te ontwikkelen en andere 
werelden te leren kennen. Tegelijkertijd versterk je 
zo de verwevenheid met ons dorp en met elkaar. 
Dat maakt deze landelijke primeur zo interessant 
voor Geldrop-Mierlo.”

Speciale App bij True Friend
Tijdens het schooljaar volgen er steeds nieuwe 
uitdagingen, aan de hand van de app die het hart 
vormt van True Friend (gratis in Apple Store en 
bij Google Play, of als webversie via www.true-
friend.nl). Bovendien krijgen alle kinderen voor 
elke uitdaging de True Friend-envelop in de klas 
uitgereikt, met alles wat ze moeten weten over 
het avontuur dat eraan komt. De avonturen zijn zo 
gevarieerd dat er elk seizoen voor iedereen wat te 
ontdekken valt.

Uitrol in Geldrop-Mierlo
De uitrol van True Friend vraagt om intensieve 
samenwerking tussen scholen, jeugdwerk, 
gemeente en heel diverse instanties in Geldrop-
Mierlo. Steeds meer lokale partijen sluiten zich al 
aan, zoals Stichting Villagemarketing, Centrum 
Hofdael, jongerenwerk LEV en Escaperoom 
Geldrop. En allemaal bieden ze specifieke inspiratie 
en invulling voor een ‘eigen’ vriendenavontuur in de 
loop van het eerste seizoen. Welke avonturen dat 
zijn, onthult True Friend met opzet stap-voor-stap 
gedurende het seizoen. 

‘True Friend’ draait alles

Wie kent Circus ’t Hoe� e nog?
De Wieger zoekt materiaal voor tentoonstelling

In de tentoonstelling is werk te zien van 
onder meer Kees Maks, Leo Gestel, Jaap 
Bouhuys, Gerard Hordijk, Frits Klein en 
de broers Wiegman. Aan de hand van 
foto’s, filmmateriaal en affiches komt ook 
de geschiedenis van het circus aan bod, 
waaronder het Deurnese circus ’t Hoefke.

Bonte kleuren en acrobatische toeren
Het moderne circus vond haar oorsprong in 
de 18e eeuw. Eerder was er straattheater, 
maar een voorstelling in een vaste ruimte 
bestond nog niet. Tot een Engelse ex-
cavalerie officier in 1768 zijn acrobatische 
kunsten te paard vertoonde: achterstevoren 
op het paard zitten, op zijn handen staan, 
op twee paarden tegelijk staan. Vooral deze 
nummers met paarden - van oudsher de 
hoofdattractie van het circus - oefenden een 

grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. 
Ze werden gegrepen door de bonte kleuren, 
lenige acrobaten en de kracht en schoonheid 
van de paarden.

’t Hoefke 
In de tentoonstelling zijn straks schilderijen 
en tekeningen te zien, maar ook foto’s en 
filmmateriaal. Er wordt dieper ingegaan 
op de geschiedenis van het circus, met 
speciale aandacht voor circus ’t Hoefke. Het 
amateurcircus werd in 1947 in Deurne opgericht 
om geld in te zamelen voor sociale doeleinden. 
In de loop der jaren werd het circus steeds 
professioneler met spectaculaire acrobatische 
acts, een slangenmeisje, paardendressuur door 
de zussen Tiny en Anny van Doorne en een eigen 
circusorkest. Om het verhaal van ’t Hoefke nog 
meer kracht bij te zetten, is De Wieger op zoek 

naar aanvullende foto’s, affiches en verhalen 
over circus ’t Hoefke. Wie heeft die en wil die 
met De Wieger delen? Dat stellen we op prijs. 
Neem contact op met het museum via info@
dewieger.nl.

DEURNE De bovenverdieping van Museum De Wieger in Deurne is - onder voorbehoud van langdurige of 
nieuwe coronamaatregelen - vanaf 23 mei 2021 helemaal ondergedompeld in circussfeer. De tentoonstelling 

‘Hooggeëerd publiek! Het circus in de beeldende kunst 1900-1950’ is een vrolijke tentoonstelling over de 
aantrekkingskracht van het circus, leuk voor zowel de individuele bezoeker als voor gezinnen met kinderen.

De dames Tiny en Anny van Doorne met 
het paard Monty in een circusact van circus 

't Hoe� e | F RHCe 
hartstichting.nl
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is een initiatief van samenwerkende lokale partijen 
en basisscholen in Geldrop-Mierlo, samen met de 
gemeente.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen krijgen met True Friend het hele jaar door 
de kans om gratis (en coronaproof) mee te doen aan 
buitenschoolse events en activiteiten in Geldrop-

Mierlo. True Friend laat hen zo ontdekken wat onze 
samenleving allemaal te bieden heeft. Daarvoor 
sluit het nadrukkelijk aan op de leefwereld van 
kinderen vanaf groep 7. 
Zoals samen ontsnappen uit Escaperoom 
Geldrop of je eigen filmfestival helpen organiseren 
in Centrum Hofdael. Centraal thema in al die 
avonturen is ‘echte vriendschap’. Een thema dat 
kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool 
staat voor de gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving.

Waarde voor elkaar
“True Friend helpt deze jonge generatie om bewuster 
te beleven welke waarde ons dorp en jij voor 
elkaar hebben”, zegt wethouder Rob van Otterdijk 
(onder andere Jeugdbeleid en Onderwijs). “Dat is 
belangrijk, want de verworvenheden van onze open 
samenleving zijn soms zó vanzelfsprekend dat je 
ze niet eens meer ziet. Denk aan de ruimte om je 
mening te uiten, om jezelf te ontwikkelen en andere 
werelden te leren kennen. Tegelijkertijd versterk je 
zo de verwevenheid met ons dorp en met elkaar. 
Dat maakt deze landelijke primeur zo interessant 
voor Geldrop-Mierlo.”

Speciale App bij True Friend
Tijdens het schooljaar volgen er steeds nieuwe 
uitdagingen, aan de hand van de app die het hart 
vormt van True Friend (gratis in Apple Store en 
bij Google Play, of als webversie via www.true-
friend.nl). Bovendien krijgen alle kinderen voor 
elke uitdaging de True Friend-envelop in de klas 
uitgereikt, met alles wat ze moeten weten over 
het avontuur dat eraan komt. De avonturen zijn zo 
gevarieerd dat er elk seizoen voor iedereen wat te 
ontdekken valt.

Uitrol in Geldrop-Mierlo
De uitrol van True Friend vraagt om intensieve 
samenwerking tussen scholen, jeugdwerk, 
gemeente en heel diverse instanties in Geldrop-
Mierlo. Steeds meer lokale partijen sluiten zich al 
aan, zoals Stichting Villagemarketing, Centrum 
Hofdael, jongerenwerk LEV en Escaperoom 
Geldrop. En allemaal bieden ze specifieke inspiratie 
en invulling voor een ‘eigen’ vriendenavontuur in de 
loop van het eerste seizoen. Welke avonturen dat 
zijn, onthult True Friend met opzet stap-voor-stap 
gedurende het seizoen. 

‘True Friend’ draait alles

Wie kent Circus ’t Hoe� e nog?
De Wieger zoekt materiaal voor tentoonstelling

In de tentoonstelling is werk te zien van 
onder meer Kees Maks, Leo Gestel, Jaap 
Bouhuys, Gerard Hordijk, Frits Klein en 
de broers Wiegman. Aan de hand van 
foto’s, filmmateriaal en affiches komt ook 
de geschiedenis van het circus aan bod, 
waaronder het Deurnese circus ’t Hoefke.

Bonte kleuren en acrobatische toeren
Het moderne circus vond haar oorsprong in 
de 18e eeuw. Eerder was er straattheater, 
maar een voorstelling in een vaste ruimte 
bestond nog niet. Tot een Engelse ex-
cavalerie officier in 1768 zijn acrobatische 
kunsten te paard vertoonde: achterstevoren 
op het paard zitten, op zijn handen staan, 
op twee paarden tegelijk staan. Vooral deze 
nummers met paarden - van oudsher de 
hoofdattractie van het circus - oefenden een 

grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. 
Ze werden gegrepen door de bonte kleuren, 
lenige acrobaten en de kracht en schoonheid 
van de paarden.

’t Hoefke 
In de tentoonstelling zijn straks schilderijen 
en tekeningen te zien, maar ook foto’s en 
filmmateriaal. Er wordt dieper ingegaan 
op de geschiedenis van het circus, met 
speciale aandacht voor circus ’t Hoefke. Het 
amateurcircus werd in 1947 in Deurne opgericht 
om geld in te zamelen voor sociale doeleinden. 
In de loop der jaren werd het circus steeds 
professioneler met spectaculaire acrobatische 
acts, een slangenmeisje, paardendressuur door 
de zussen Tiny en Anny van Doorne en een eigen 
circusorkest. Om het verhaal van ’t Hoefke nog 
meer kracht bij te zetten, is De Wieger op zoek 

naar aanvullende foto’s, affiches en verhalen 
over circus ’t Hoefke. Wie heeft die en wil die 
met De Wieger delen? Dat stellen we op prijs. 
Neem contact op met het museum via info@
dewieger.nl.

DEURNE De bovenverdieping van Museum De Wieger in Deurne is - onder voorbehoud van langdurige of 
nieuwe coronamaatregelen - vanaf 23 mei 2021 helemaal ondergedompeld in circussfeer. De tentoonstelling 

‘Hooggeëerd publiek! Het circus in de beeldende kunst 1900-1950’ is een vrolijke tentoonstelling over de 
aantrekkingskracht van het circus, leuk voor zowel de individuele bezoeker als voor gezinnen met kinderen.

De dames Tiny en Anny van Doorne met 
het paard Monty in een circusact van circus 

't Hoe� e | F RHCe 
hartstichting.nl
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Gloednieuwe acties

�  5 jaar fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar

�  5 jaar of de eerste 100.000 km gratis onderhoud

�  5 jaar gratis pechhulp

�   Verlaag het leasebedrag
met de inruilwaarde van je eigen auto

Ontvang nu tijdelijk 5 jaar fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar, bij aanschaf 
van een uit voorraad leverbare CR-V, Civic, Jazz of Honda e.

Bekijk de acties op:
gvandenakker.nl/acties

Honda HR-V Elegance
Dit model is standaard rijk uitgerust met o.a. automaat, 
navigatie, achteruitrijcamera en stoelverwarming. 

20 x 2,6

*Genoemde prijzen zijn berekend o.b.v. een looptijd van 60 maanden en een verbruik van 10.000 km per jaar. 

Scan 
de code

Direct uit voorraad leverbaarGew� n bij G� rt
c

�  5 jaar �  5 jaar � fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar

Private lease
€519,-

v.a. 399,-
p/mnd*

Veghel: Eisenhowerweg 17
T. (0413) 34 22 28
E. veghel@gvandenakker.nl

Helmond: Lagedijk 15
T. (0492) 54 36 94
E. helmond@gvandenakker.nl

Autobedrĳ f G. van den Akker: 
al 30 jaar het vertrouwde adres voor uw auto

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Bij Autobedrijf G. van den Akker ben 
je aan het juiste adres als je een auto 
wil kopen. Zowel voor de aankoop van 
een nieuwe auto als voor een occasion, 
zorgen onze medewerkers dat de juiste 
auto, passend bij jouw wensen en 
behoeften, voor je gevonden wordt. Ons 
advies is altijd eerlijk en transparant, 
zodat je altijd de juiste, goed overwogen 
keuze kunt maken. De prijzen die 
wij hanteren voor onze occasions, 
zijn zogeheten rijklaarprijzen; ze zijn 
inclusief onderhoudsbeurt, apk en 
garantie. Eenmaal in je bezit, kun je met 
een gerust hart kilometers maken: wij 
geven tot 2 jaar volledige garantie op 
gebruikte auto’s.

Ook voor onderhoud naar
Autobedrijf G. van den Akker
Niet alleen voor de aankoop van een 
auto kun je bij ons terecht, ook voor het 
onderhoud bieden wij de juiste service: 
persoonlijk, transparant en deskundig. 
We werken met korte lijnen tussen jou 

en de onderhoudsmonteurs in onze 
werkplaats, dat is wel zo duidelijk. 
Ook hierin geven wij eerlijk advies, 
zodat je weet waar je aan toe bent. 
Het onderhoud doen wij aan elk merk 
en type auto. Tijdens het onderhoud 
heb je de keuze om te wachten tot je 
auto klaar is, of regelen wij vervangend 
vervoer voor je. Je kunt zelfs kiezen 
voor een onderhoudscontract, het is 
maar net waar je voorkeuren liggen. Na 
onderhoud bieden wij je gratis pechhulp 
aan, zodat je, als je pech onderweg krijgt, 
ook kunt rekenen op de beste service.
Naast het reguliere onderhoud, 
kunt u bij ons ook terecht voor alle 
reparaties, inclusief ruitreparaties en 
schadeherstel. Ook hier geldt dat naast 
Honda, alle merken welkom zijn!

Tot ziens bij Autobedrijf 
G. van den Akker
Wij zijn 6 dagen per week geopend 
(alle dagen behalve zondag). Je bent 
van harte welkom in onze vestiging 
in Helmond of Veghel. Voor meer 

informatie, kijk op onze website www.
gvandenakker.nl. Daar vind je ook 
onze contactgegevens, openingstijden 
en de mogelijkheid om online een 
onderhoudsafspraak te plannen. Tot 
ziens!

Team Autobedrijf 
G. van den Akker

Autobedrijf G. van den Akker is een offi  ciële Honda-dealer, waar al ruim 30 jaar service en 
klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Je kunt terecht bij onze vestiging in Helmond of 

Veghel, waar alles draait om jouw rijwensen, jouw veiligheid en een optimaal onderhoud van je 
auto. Wij zijn Honda-dealer, maar ook andere merken zijn meer dan welkom.

Autobedrĳ f G. van den Akker in Helmond

Autobedrĳ f G. van den Akker in Veghel
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KlaasenVandeursen Communicatie is een modern 
communicatiebureau met lokale en landelijke klanten, dat 
meedenkt met de klant en ook een visie en richting mede 
ontwikkelt. 

Dit uit zich in de pasklare ideeën en voorstellen om uw product 
of dienst te promoten. De online en offl  ine communicatie is haar 
werkgebied.  Alles begint bij een sterk ontwerp en goed concept, 
dat is onze overtuiging.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner 
op communicatiegebied.  Een team van plm. 10 personen staat 
dagelijks klaar om de klant te bedienen. Alle expertises 
op communicatiegebied zijn aanwezig.

De modernste technieken worden dagelijks gevolgd in onze 
studio en onze medewerkers bekwamen zich voortdurend hierin 
en kunnen met meerdere personen tegelijk hier aan werken. 
Meedenken met de klant is een vanzelfsprekendheid.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN

•
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LIESSEL GROOT  
 PEELLANDHELMOND

weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.) (4000 ex.)
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Media Ukkie Dagen 2021: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’

Mediaopvoeding
Jonge kinderen vinden razendsnel hun 
weg in deze wereld vol media. Ze kijken 
hun favoriete kindertelevisie en bladeren 
door boekjes. Ze swipen vliegensvlug 
naar filmpjes op YouTube en spelen 

graag spelletjes op de tablet. Het 
mediagebruik van je kind is onderdeel 
van de opvoeding. Door samen van 
media te genieten kunnen kinderen 
volop de kansen van media benutten 
en blijven de risico’s beperkt. Wist je 

bijvoorbeeld dat door het samen kijken 
van een filmpje een kind er ook echt iets 
van opsteekt? En dat de afwisseling met 
andere activiteiten, zoals buitenspelen, 
belangrijk is? Tijdens de Media Ukkie 
Dagen krijg je op de site van de 

bibliotheek elke dag een tip om een 
mediamomentje te creëren met je kind. 
De tips zijn direct toepasbaar.

Landelijke webinar 
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ 
In het kader van de Media Ukkie 
Dagen neemt Denise Bontje, taal- en 
mediaspecialist, je tijdens het webinar 
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ mee in het 
media-aanbod voor jonge kinderen. 
Welke media zijn beschikbaar? Waar 
moet je als ouders op letten en 
welke media passen in een gezond 
mediamenu voor jonge kinderen? Hoe 
zorg je voor de nodige balans? Dit 
webinar wordt gehouden op woensdag 
31 maart van 20.00-21.00 uur. Je kunt 
dit vanaf thuis gratis volgen als je jezelf 
vooraf aangemeld hebt.

Ouders hebben vragen 
over mediagebruik
Als ouder van een peuter of kleuter heb je 
de afgelopen maanden misschien vaker 
gebruikgemaakt van het beeldscherm. 
Misschien worstel jij nu ook met het 
vinden van een goede balans en maak je 
je zorgen om de schermtijd van je kind? 
Meld je dan zeker aan voor het webinar. 
Denise laat zien hoe je je peuter of 
kleuter op een bewuste manier in 
aanraking laat komen met media zonder 

de balans uit het oog te verliezen. Door 
in te gaan op het combineren van 
voorlezen, kijken, luisteren, spelen én 
doen. Met en zonder scherm. Binnen en 
buiten. Je krijgt praktische tips en er is 
ruimte voor het stellen van vragen.

Meld je aan
Het gratis webinar wordt gegeven 
tijdens de jaarlijkse Media Ukkie 
Dagen, een initiatief van Netwerk 
Mediawijsheid. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
mediaukkiedagen.

Je krijgt dan een link toegestuurd om 
het webinar te kunnen volgen.
Wat: Een webinar met praktische tips 
om een gezond mediamenu samen te 
stellen voor jonge kinderen
Voor wie: Ouders van kinderen tussen 
de 0 en 6 jaar
Wanneer: Woensdag 31 maart 2021 van 
20 uur tot 21 uur
Hoe: Online webinar

Over Denise Bontje
Denise Bontje (@dmaakthetbont) is 
gespecialiseerd op het gebied van taal en 
mediaopvoeding én samen met Manon 
Bontje beheerder van Mediasmarties, 
de online mediagids vol media voor 
kinderen van 0 – 12 jaar. 

F | Bibliotheek Helmond-Peel

HELMOND Worstel jij wel eens met het vinden van een goede balans als het gaat om de s
chermtijd van je kind? Van 26 maart tot en met 2 april 2021 zijn het weer de Media Ukkie Dagen! 

Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 
0 tot 6 jaar. Voor ouders en verzorgers van jonge kinderen organiseert de bibliotheek een webinar 

over het media-aanbod voor jonge kinderen. Het thema van de Media Ukkie Dagen 2021 is: 
'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'.

Fractie Bach Plus sluit aan bij 
Helder Helmond en Helmond Aktief 

In het voorjaar van 2020 heeft de fractie 
van Bach Plus intensief gesproken met 
Helmond Aktief en Helder Helmond 
over hun politieke agenda’s. Een 
belangrijke reden tot het onderzoek 
was de huidige versnippering in de 
gemeenteraad. De drie fracties bleken 
in de praktijk vaak hetzelfde te denken 
over politieke thema’s die van belang 
zijn voor de Helmonders. De leden van 
de politieke partijen Helder Helmond 

en Helmond Aktief zijn vervolgens 
na de zomer gaan onderzoeken hoe 
de samenvoeging eruit zou kunnen 
zien. Daarover hebben ze onlangs 
positief gestemd. Bach Plus sluit zich 
nu hierbij aan. Jacqueline Bach: “Als 
eenmans(vrouw)fractie is het niet 
gemakkelijk om bij alle onderwerpen in 
de gemeenteraad je eigen geluid te laten 
horen. Samenvoeging met anderen 
die politiek vaak hetzelfde denken 

over de belangen van onze inwoners, 
zal effectiever zijn. We kunnen dan 
thema’s beter uitdiepen, waardoor het 
lokale belang sterker betrokken kan 
worden in de besluitvorming van de 
gemeenteraad.”

HELMOND De fractie van Bach Plus heeft besloten zich in de gemeenteraad van Helmond aan 
te sluiten bij de fracties van Helder Helmond en Helmond Aktief. De samenwerking start direct 
en zal ertoe leiden dat Jacqueline Bach op 1 oktober samen met de fractie van Helmond Aktief 

overstapt naar de fractie van Helder Helmond. 

Jacqueline Bach ontvangt uit handen van Helder Helmond voorzitter Sjef van Tilburg haar welkomstpakket F Helder Helmond

Taalcafé Helmond start online
F | Bibliotheek Helmond-Peel

HELMOND Het Taalcafé start online op woensdagmiddag. Bij het 
Taalcafé is iedereen welkom die de Nederlandse taal beter wil leren. 
Er werd eerst in de Bibliotheek en bij Speeltuin-buurthuis Leonardus 
samen geoefend om beter Nederlands te leren. Door corona ligt dat 
stil. Daarom gaat het Taalcafé online verder.

Oefen de Nederlandse taal in het online Taalcafé met hulp van een taalcoach, 
vrijwilliger en andere deelnemers. Vanuit je eigen huis of op een andere plek 
waar je rustig kunt oefenen. Je hebt wel een laptop, tablet of smartphone nodig.

Men kan oefenen met luisteren en spreken. Wie de taal beter beheerst, 
kan oefenen met luisteren, spreken, lezen en schrijven. Een taalcoach en 
vrijwilligers helpen daarbij. Wel is het nodig dat deelnemers zich aanmelden. 
Dan krijgen zij een link toegestuurd om mee te doen. Het online Taalcafé is 
geschikt voor mensen vanaf taalniveau A2. Ook wie het taalniveau niet weet en 
wel begrijpt hoe een online link werkt is welkom. Meld je steeds vóór dinsdag 
14:00 uur aan via e-mail bij: jolien.rovers@levgroep.nl 

Het online Taalcafé is elke woensdag van 14:00 tot 15:00 uur. Aanmelden dient 
wel elke week opnieuw te gebeuren. Meedoen is gratis.
Het Taalcafé is een samenwerking van de LEV Groep, Bibliotheek Helmond-
Peel en het ROC Ter AA. Zij helpen mensen gratis beter lezen, spreken, 
schrijven en rekenen. 
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F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER 
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W

Voorjaarskermis uitgesteld, 
kermis Brouwhuis geannuleerd
HELMOND De huidige coronamaat-
regelen staan het nog altijd niet 
toe om (grote) groepen mensen 
bij elkaar te laten komen en de 
afgelopen persconferentie gaf 
ook niet veel goede moed. De 
maatregelen zijn wederom verlengd 
met drie weken en er is nog geen 

zicht op versoepelingen. Dit zorgt 
ervoor dat er voorlopig ook geen 
kermissen kunnen plaatsvinden.

De Helmondse voorjaarskermis zou 
eigenlijk komend weekend van start 
gaan. Deze kermis is nu omgedoopt tot 
najaarskermis en wordt daarmee verplaatst 

naar 22 tot en met 27 oktober, precies in de 
herfstvakantie. De kermis van Brouwhuis, 
die half mei gepland stond, gaat dit jaar 
niet door. Of de Helmondse zomerkermis 
doorgaat, is op dit moment niet bekend. 
Uiteraard zullen zowel de zomer- als de 
najaarskermis moeten voldoen aan de op 
dat moment geldende coronaregels.

Een gedeelte van de net opgebouwde voorjaarskermis in 2019 | F Wim van den Broek

HELMOND Na een politieke lobby bij verschillende gemeenten zijn culinaire 
take away wandelingen - onder voorwaarden - toegestaan. Culinair 
wandelen mag wanneer elke vorm van organisatie wordt losgelaten: 
geen startpunt, geen tijdslots, geen vaste routes en geen registratie, geen 
alcohol nuttigen op straat, maximaal 2 personen of 1 huishouden. Binnen 
dit kader is besloten de WijnSpijs Take Away Wandelingen te lanceren in 
20 steden in Nederland. Hiermee steunen ze de Nederlandse horeca en 
bieden ze een veilige weekendactiviteit goedgekeurd door verschillende 
gemeentebesturen.

Binnenkort kunnen wandelaars de culinaire take away wandeling lopen langs 5 tot 
6 restaurants in Helmond. Elk restaurant serveert een culinair hapje en een non-
alcoholisch drankje. Uiteraard volledig coronaveilig en volgens de maatregelen van 
het RIVM en binnen het juridische kader dat verschillende grote gemeenten stelden. 
Directeur van WijnSpijs, Wouter Dijkstra: “Wij focussen met de gewaardeerde horeca 
op wat wel kan, in plaats van wat niet kan. Die ondernemersmentaliteit komen we 
ook veel tegen binnen de Helmondse horeca.” Op dit moment wordt er druk gewerkt 
aan de organisatie van de take away wandeling in Helmond en moet de datum 
nog worden geprikt. Om op de hoogte gehouden te worden, kun je je emailadres 
achterlaten op www.wijnspijs.nl/takeaway/helmond

Culinair take away wandelen 
binnenkort mogelijk in Helmond 

F | WijnSpijs
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Helmond Hangout gelanceerd
Uniek platform met gratis online activiteiten van onder andere Nieky Holzken en Bizzey 

De jeugd is een belangrijke groep 
inwoners van de gemeente Helmond. 
Wethouder Cathalijne Dortmans 
beaamt dit: “Samen met een groep 
betrokken kinderen en jongeren hebben 
we een speciale jeugdagenda opgesteld. 
Hierop staan allerlei onderwerpen die 
we samen met de jeugd, inwoners en 
organisaties in de stad oppakken. Met 
het Platform Helmond Hangout bieden 
organisaties en ondernemers uit de 
stad jongeren in deze moeilijke tijd de 
afleiding die ze nodig hebben. Daarnaast 
willen we dat dit een blijvend platform 
voor jongeren wordt.” Tijdens het laatste 
Jeugdvriendelijke Stad-overleg, gaven 
de jongeren aan dat zij, na een periode 
van veel thuis zijn en thuisonderwijs, 
behoefte hebben aan activiteiten. De 
wethouder zocht hierop contact met 
centrummanager Linda Haverkamp en 
ondernemers om invulling te geven aan 
deze wens.

Hangen met bekende Helmonders
Op het digitale platform ‘Helmond 
Hangout’ kunnen jongeren meedoen 
aan diverse online interactieve 
activiteiten. Het aanbod is heel divers 
en voor jongeren van 6 tot en met 18 
jaar. Van alcoholvrije cocktails shaken 
en een visueel dagboek maken tot 
leren beatboxen, dansworkshops 
en online sportlessen. Een 
aantal hangouts wordt 

gegeven door bekende stadsgenoten. Zo 
geeft sterrenchef Jermain de Rozario 
een kookles samen met zijn kinderen, 
organiseert Nieky Holzken, samen met 
zijn veertienjarge zoon Geraldo, een 
online kickboxclinic en verzorgen ook 
andere Helmondse sporthelden, zoals 
Bob de Voogd en Judith Meulendijks, 
gave hangouts en gaat burgemeester 
Elly Blanksma virtueel in gesprek met 
jongeren. Altijd al een profvoetballer 
willen worden? Volg dan de hangout van 
Helmond Sport.
“Wat dit project uniek maakt, is niet 
alleen de samenwerking en verbinding 
tussen verschillende stichtingen, 
ondernemers en verenigingen, maar 
ook de bundeling van alle activiteiten op 
1 platform”, legt centrummanager Linda 
Haverkamp uit. ‘Jongeren hoeven niet 
op allerlei plekken van verschillende 
initiatiefnemers te zoeken. Ook gaat de 
uitdrukking ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ op bij dit project. “Voor 
de aanbieders van de hangouts is dit 
een mooie gelegenheid om jongeren 
kennis te laten maken met hun 
organisatie of onderneming. Zodra de 

coronamaatregelen het toelaten is het 
de bedoeling om de hangouts niet 
alleen online maar juist ook offline aan 
de jeugd aan te bieden. De intentie is 
er in ieder geval om het platform een 
structureel karakter te geven. Zo kan 
de jeugd straks ook op 1 platform zien 
welke activiteiten en evenementen 
er voor hen georganiseerd worden in 
Helmond.”

Aanmelden voor de Hangouts
Vanaf 22 maart kunnen alle jongeren 
uit Helmond zich op het platform 
aanmelden voor de online events, 
demo’s, Q&A’s, games en workshops. 
Er zijn 2 leeftijdscategorieën: 6-11 
jaar en 12-18 jaar. Alle activiteiten 
zijn gratis. Met een aantal hangouts 
kunnen jongeren, zelfs tot 10 uur, 
maatschappelijke stage lopen door 
het volgen van diverse hangouts. De 
muzikale opening is op 25 maart. 
Tijdens het Lanceringsevent Helmond 
Hangout treden muziekartiesten en 
DJ's digitaal op van 19:30-21:30 uur. 
Zondag 28 maart haalt Helmond 
Hangout BIZZEY naar je toe met een 

live optreden en Q&A. Bezoek voor 
een overzicht van alle hangouts 

de website www.helmond-
hangout.nl. Volg Helmond 
Hangout op social media om 
op de hoogte te blijven van de 
laatste updates.

HELMOND De coronamaatregelen en de strenge lockdown hebben een grote impact op de 
jeugd. Zo ook in de gemeente Helmond. Nu sociaal contact maar beperkt mogelijk is, wil de 
Helmondse jeugd graag online en interactief activiteiten beleven. Om die wens te vervullen, 

lanceert de gemeente samen met ondernemers, organisaties en stichtingen het digitale plat-
form ‘Helmond Hangout’. Hier kunnen jongeren de komende 10 weken tot wel 150 verschillende 

workshops (hangouts) volgen. En als de lockdown voorbij is, weten de jeugd, verenigingen en 
ondernemers elkaar ook off line te vinden!

en voor jongeren van 6 tot en met 18 
jaar. Van alcoholvrije cocktails shaken 
en een visueel dagboek maken tot 
leren beatboxen, dansworkshops 
en online sportlessen. Een 
aantal hangouts wordt 

een overzicht van alle hangouts 
de website www.helmond-

hangout.nl. Volg Helmond 
Hangout op social media om 
op de hoogte te blijven van de 
laatste updates. Nieky Holzken | F Helmond Marketing

Bizzey | F Helmond Marketing

Helmond Hangout is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen onder 
andere Gemeente Helmond, Stichting Helmond City Events, Centrummanagement 
Helmond/Helmond Marketing en lokale ondernemers. Tevens valt Helmond 
Hangout onder het project Jeugdvriendelijke Stad van de Gemeente Helmond.

WWW.HELMOND-HANGOUT.NL

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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Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Spatader behandelcentrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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LZoekt u een specialist voor de 

behandeling van spataderen? 
Onze deskundige dermatologen zijn gespecialiseerd 
in de diagnostiek en behandeling van alle soorten 
spataderen. Met medische indicatie 100% vergoed door 
alle zorgverzekeraars. 

Van Rijsingen

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 24 maart t/m dinsdag 
6 april 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

100 spaarpunten

worsten, pikant, ragout,
goulash of saucijzen

Mini broodjes
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,49

2+1
GRATIS

Worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

Croissants
om zelf af te bakken
10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,39Normaal 3,

Normaal 3,49

2,49
als

lekkerste 
getest!

Normaal 5,

2+1
GRATIS

Gepelde
garnalen 26/30
400 gram - Epic

Normaal 7,99

4,99

Normaal 7,

Paastaart roomijs 
1000 ml - van Gils

Normaal 8,29

1000 ml - van Gils

Diverse smaken
Bavarois

750 ml - Van Gils - Diepvriesspecialist

Normaal 3,79

2,79

5,99

Normaal 8,29

NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!

Aardbeien of vanille
Cornets

14 stuks - Van Gils14 stuks - Van Gils

Normaal 8,99

Aspergesoep 
of Aspergesoep 

met zalm
900 ml - Van der Ende

Normaal 5,19 - 6,49

korting

2,00

5,99

Normaal 5,  - 6, - 6,

Normaal 8,

Normaal 3,

Batard
500 gram 

BroodZoalsVroeger

Normaal 1,89Normaal 1,

Dat wordt Dat wordt 
 genieten tijdens genieten tijdens 
de Paasdagen!de Paasdagen!

AdministratieMaatje
Humanitas biedt uitkomst

Maatwerk met snelle, laagdrempelige en vertrouwde ondersteuning

We merken dat de juiste ondersteuning vaak niet 
gevonden wordt door de inwoner van Helmond. 
Dit komt niet omdat er onvoldoende aanbod is; 
misschien is het grote aanbod juist wel één van 
de problemen. Men begeeft zich in een jungle 
van potentiële zorg- en hulporganisaties en dit 
maakt dat de hulp vaak voorbij gaat aan het doel. 
AdministratieMaatje wil daarom een middel zijn en 
geen doel op zich. Een middel om niet alleen de weg 
te vinden in de jungle, maar ook om zaken op orde 
te krijgen. 
Dit kan te maken hebben met het in kaart brengen 
van de (financiële) administratie, een bijdrage 
leveren aan mogelijke oplossingen van daaraan 
gerelateerde problemen of het helpen met invullen 
van bepaalde formulieren. Soms kan er ook een 
heel andere hulpvraag aan het licht komen, waarbij 
AdministratieMaatje weet naar welke aanbieder of 
naar het juiste loket verwezen dient te worden. 

De naam AdministratieMaatje geeft aan dat onze 
vrijwilliger een maatje is die naast je staat, meekijkt, 

de weg kan wijzen en je verder kan helpen.
Vanuit de kernwaarden van Humanitas werken we 
aan de uitvoering voor onze deelnemers: 
• Werkend vanuit de behoeften die 
 er zijn.
• Werkend vanuit mens tot mens, 
 op basis van gelijkwaardigheid.
• Werkend voor iedereen, ongeacht
 achtergrond, levensverhaal 
 of leeftijd.
• Werkend om de eigen regie over het
 leven (terug) te vinden.
• Werkend met aandacht, veiligheid en 
 onderling vertrouwen.

Aanmelden voor AdministratieMaatje kan 
simpel door te bellen naar 0492 – 234 949 en 
je krijgt direct iemand aan de lijn of er wordt snel 
teruggebeld.

Voor meer informatie kijk op 
www.administratiemaatje.nl

HELMOND Bij Humanitas merken we dat steeds meer gezinnen en ook alleen-
staande jongeren steeds meer in de fi nanciële problemen komen. Armoede en 

schulden zijn een groot, maar vaak ook een nog onvoldoende zichtbaar probleem.

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Dierenambulance onthult 
bord Wilma Michielsenplein

Het was een bescheiden plechtigheid. 
Twan Spierings, bedrijfsleider van 
de Dierenambulance en Bas ten 
Brugge Cate, bestuurslid van de 
Dierenambulance, hielden een kleine 
toespraak. De onthulling werd verricht 
door de kinderen van Wilma Michielsen, 
Bart en Susan Rikkers. Als uiting van 
hun dankbaarheid schonken zij een 
aandenken aan het bestuur van de 
Dierenambulance, een plaatje met 
daarop een foto van Wilma en een 
buisje met wat van de as van Wilma. Zo 
is Wilma Michielsen altijd aanwezig bij 
haar geliefde Dierenambulance en asiel.
Jarenlang heeft ze gestreden voor een 
dierenasiel in Helmond en in 2010 ging 

haar wens in vervulling. Helaas was 
de vreugde van korte duur. Maart 2011 
kreeg Wilma te horen dat ze terminale 
kanker had, haar prognose was 
minimaal 3 maanden en maximaal 10 
maanden. Ze hield op de achtergrond 
‘haar’ dierenambulance en ‘haar’ asiel in 
de gaten. Die maximaal 10 maanden zijn 
9 jaar geworden.

Wilma Michielsen was de drijvende 
kracht achter de Dierenambulance en 
ze heeft velen geïnspireerd met haar 
onuitputtelijke liefde voor dieren. Ze 
stond 24 uur per dag klaar voor de 
dieren en dat 7 dagen in de week. Ze 
vocht voor haar dieren en verwachtte 

dezelfde inzet van alle vrijwilligers. Het 
einde van haar lijdensweg is een groot 
verlies voor iedereen die haar heeft 
gekend. Uit het oog, maar absoluut niet 
uit het hart van alle dierenliefhebbers. Ze 

vocht voor haar dieren en haar gevecht 
wordt voortgezet door haar opvolgers. 
De naam Wilma Michielsen stond 
synoniem voor de Dierenambulance. 
Nu het parkeerterrein is omgedoopt tot 

Wilma Michielsenplein, blijft haar naam 
verbonden met de Dierenambulance 
Helmond.
Wilma Michielsen 
(4 maart 1945 – 18 maart 2020).

HELMOND Op donderdag 4 maart 2021 werd op het parkeer-
terrein bij de Dierenambulance Helmond, aan de Grasbeemd 

17, het straatnaambord onthuld van het Wilma Michielsenplein. 
Zij was de oprichter van de Dierenambulance Helmond. Op 

deze dag zou zij 76 jaar zijn geworden.

F | DitisHelmond

Eén jaar corona: dat hadden we in 
maart 2020 niet verwacht 

Want het is niet alleen het directe gevaar 
van het virus dat ons bezighoudt, maar 
ook de gevolgen van alle maatregelen die 
de overheid heeft moeten nemen. Dat 
vraagt veel van ons als samenleving en 
van ons als mensen. Bedrijven die niet 
meer kunnen ondernemen, organisaties 
die compleet zijn stilgevallen, ons 
sociale leven dat is lamgelegd. We 
werken thuis, zien nauwelijks vrienden 
en familie en veel mensen kampen met 
klachten als somberheid, eenzaamheid 
en zelfs depressie. Gelukkig zien we ook 
de veerkracht van onze samenleving 
en de betrokkenheid die we bij elkaar 
hebben. Vaak lijkt dat haast vanzelf te 
gaan, en soms moeten we elkaar daar 

een beetje in stimuleren. Maar het is 
goed om te zien dat veruit de meeste 
mensen van goede wil zijn en elkaar 
proberen te helpen waar dat kan.’
Het is ergens ongrijpbaar: een jaar al! 
Vorig jaar maart kwamen we in een 
eerste (intelligente) lockdown terecht. 
Bij veel mensen heerste toen nog het 
gevoel dat we die zomer wel van het 
virus af zouden zijn. Niet dus. Nog voor 
de zomer ten einde was, steeg het aantal 
besmettingen weer gestaag. Het is een 
heftig jaar geweest. Voor iedereen, maar 
sommige sectoren zoals de horeca, zijn 
extra hard getroffen. En helaas duurt de 
crisis nog voort.
Gelukkig is het einde van de tunnel in 

zicht, zo lezen we ook in de terugblik. 
Het vaccineren moet ons immers uit de 
crisis helpen. Daarnaast is per sector 
uiteengezet welke uitdagingen op het 
pad van de gemeente zijn gekomen en 
hoe deze aangepakt zijn. De cijfers in 
het document liegen er niet om, onze 
stad heeft het zwaar te verduren gehad. 
Desondanks is er met man en macht 
geprobeerd zo goed mogelijk met deze 
situatie om te gaan.
De terugblik fungeerde als basis van een 
gesprek dat de gemeenteraad 18 maart 
jl. gevoerd heeft. Het gesprek is terug 
te kijken op helmond.raadsinformatie.
nl. Bij agendapunt 3 is ook een link te 
vinden naar de terugblik.

HELMOND Het college heeft vorige week een terugblik gestuurd aan de gemeenteraad over 
één jaar corona in Helmond. Het document begint met de woorden: ‘Eén jaar coronacrisis. Wie 
had in het voorjaar van 2020 kunnen bedenken dat we een jaar verder nog steeds in deze crisis 

zouden zitten. Een crisis die zo enorm veel aspecten heeft gekregen. 

Opschoondag 
Apostelwij k

MIERLO-HOUT Zoals traditioneel deden enkele die-hards uit de 
Apostelwijk afgelopen zaterdag 20 maart ook weer mee om het 
zwerfvuil in de Apostelwijk op te ruimen. Gezien het resultaat was de 
inzet niet overbodig! 

Jammer genoeg wordt er nog veel te veel (klein) zwerfafval in de openbare 
ruimte aangetroffen. De slogan ‘Met gemak gooi je het afval in de afvalbak’ zit 
nog niet echt tussen de oren. Mogelijk gaat het statiegeld op plastic (2021) en 
blikjes (2022) positieve resultaten opleveren.

Groet Buurtvereniging / Buurtpreventie Apostelwijk

Er is volop zwerfvuil opgeruimd | F Berry Smits

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:partner voor:
Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/ 
opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 31 maart

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AANKLOPPEN • AANNAAIEN • ALERT • ALLES • APENKOP • BEAUTY
BEKOREN • BLIJKBAAR • COMPROMIS • FISIS • HIAAT • HOCKEY

HUIVEREN • HYPNOSE • INMENGING • JUDOKA • JUWELIER
KLIEK • NIETEN • OVERIG • PLAKBAND • PLANK • POLKA • RACKET

SLUNGEL • SPATJE • UKKIE • VALHELM • VATBAAR • VOORZITTER

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

StyleDok Elzaspassage 10 | 06 82682155 
*te besteden bij StyleDok, de winkel waar je de mooiste 

woonaccessoires kunt kopen!

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

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 10: Wendy v.d. Velden  |  Oplossing: UITGAAN

We ontvingen vorige week woensdag een verschrikkelijk bericht:

onze Jan van Schaik uit Helmond is overleden.
Op die 17de maart, in de bossen van Stiphout,

 kreeg hij een fatale hartaanval.

Het is onvoorstelbaar als je weet hoe actief Jan was, 
alleen al als vrijwilliger en medebestuurder bij ons,  hoe intens 

hij de dingen deed, met hart en ziel en voor 200%. 
Hij stond vol in het leven. Het is niet te bevatten.

Onze gedachten gaan uit naar Elly, de kinderen en kleinkinderen. 
Zij zullen hem verschrikkelijk missen. Wij wensen hen heel veel 

sterkte toe met dit verlies.

Wij zijn dankbaar voor wat onze Jan allemaal voor 
Stichting Duofietsen Helmond en haar gasten betekend heeft. 

Ook wij zullen hem ongelooflijk missen.

Het bestuur van de Stichting Duofietsen Helmond: 
Flip, Henk, Marjolijn en Daphne.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 25 maart – 5 april 2021 / week 12 en 13

Donderdag 25 maart 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 27 maart Palmpasen
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Harry en Liza van Kessel-van Hout vw verjaardag

Zondag 28 maart Palmpasen
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout met eerste communicanten gezinsviering
Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; André de Bruijne; Ardina Verhees-
Hendriks 

Donderdag 1 april Witte donderdag 17.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Pastoor Elsen. Pastoor Strijbosch. Pastoor Verhoeckx. Pastoor van de Spijker. Pastoor 
Verbeek. Pastoor van de Ven. Overleden kapelaans van de Luciakerk. Pater Frits Bollen. 
Pastoor der Kinderen. Pastoor van Lierop.

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag 15:00 uur Kruisweg 

Zaterdag 3 april Paaswake 19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Jos van Nunen; familie van Oorschot-Janssen vw verjaardag moeder; de familie Vogels-
Theunissen; Piet en Nella Hoefnagels-Verheijen en zoon Piet; Harrie van Asten en 
overleden ouders, broers en zussen. Ouders Weyts-Janssen en overleden kinderen. Jan 
Rooijakkers. 

Zondag 4 april Eerste Paasdag 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos Huijbers-Adelaars; Bert en Cyril van Boxmeer-
Verhagen vw verjaardag; overleden ouders Jetten en Meijs en overleden familieleden

Maandag 5 april Tweede Paasdag

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden 
niet gebruikt zolang de anderhalve-meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. 
E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 
0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

Eucharistievieringen en misintenties 28 maart – 5 april 2021 / week 12 en 13

Zondag 28 maart  Palmzondag 11.00 uur familie Langewouters, Piet van Neerven en Irma 
van Neerven-Harnisch, Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Henk Ceelen, 
Cune Hettema, Ann Takkenberg, Riet Broens, Riek Vinken, Louis Maas en Riek Maas-
Welten.

Donderdag 1 april Witte Donderdag  19.00 uur

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag Kruisverering en hulde  19.00 uur

Zaterdag 3 april Paaszaterdag  19.00 uur

Zondag 4 april 1e Paasdag 11.00 uur Harrie van Hamond, Maria van Hamond-Rutten, Jan 
Ooms en Irene Ooms-Verhamme, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer 
-Roelofs, Louis Maas en Riek Maas-Welten, Anneke van der Els-van Dijk, Bernard 
Bergkamp, familie Langewouters, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska 
Kerkhof-Sijmens, Jeroen Kager, overleden familie Van Eijk-van Etten, Frans Schepers, 
Joep Corstens, Piet van de Kemenade, Arthur van den Boom, Jo Verhoeven.

Maandag 5 april 2e Paasdag  11.00 uur Adrianus en Marietje Klaasen-Verstappen, Mien 
Klaasen-Knoops, Frans Klaasen

Uw gaven voor de collecte kunt U overmaken op rekening NL90RABO 0123801184 
van de Damiaan de Veuster parochie te Helmond onder vermelding van ‘collecte’

Ben jij de persoon die graag video filmpjes 
maakt van gebeurtenissen in je wijk?

Dan zorgen wij dat die minstens 1000 keer 
bekeken worden, middels promotie op onze 

Facebook en Instagram kanalen en 
Weekkrant De Loop.

Samen brengen we ons mooie Helmond 
in beeld en brengen het bij de mensen thuis!

 
Mail naar: redactie@deloop.eu

ENTHOUSIASTE 
FILMMAKERS

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

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

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 

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

De Damiaan 
bĳ  Weekkrant 

De Loop 

HELMOND In deze uitgave van 
Weekkrant De Loop vindt u de 
paaseditie van Parochieblad 

Damiaan de Veuster. 

De Damiaan wordt verspreid in 
de volgende wijken: Oranjebuurt-

Zwanenbeemd (O.L. Vrouw), 
Stiphout (St. Trudo), Mierlo-Hout, 

Brandevoort, Helmond-West, 
Annawijk (St. Lucia/ Goddelijke 
Voorzienigheid. Het blad dient 

ook bezorgd te worden in 
brievenbussen met een nee-ja 

sticker. 

12e jaargang 

Nummer 1 

Maart 2021

Oplage 15.000 ex. 

www.damiaanhelmond.nl 3. Kapel 4. Jozef Jaar 6. Kerkbalans 7. Welkom!

Een engel zijn
Eigenlijk zielig, die engelen. Het zijn 
de enige wezens in de hemel die 
moeten werken. De rest komt in het 
beloofde land, krijgt iedere dag rijs-
tebrij met een gouden lepeltje als ik 
de verhaaltjes van vroeger moet ge-
loven en hoeft helemaal niets anders 
te doen dan te genieten. Engelen 
werken zich uit de naad. Je zult maar 
beschermengel zijn. De hele dag op-
letten. Je zult maar iedere dag, 24 uur, 
jaar in jaar uit moeten opletten. En 
dan de pech hebben dat iemand 110 
wordt. Als ik ooit tot engel gepromo-
veerd word, wil ik in ieder geval geen 
beschermengel worden. 

En ik wil wel grote vleugels. Want 
van die kleine kippenkluifjes, daar 
moet ik niet aan denken. Je bent toch 
kapot van al dat geklapper. Net zoiets 
als in de hoogste versnelling op de 

fiets trappen. En ik wil ook niet bloot, 
want dat vind ik wat gênant met al 
die miljoenen mensen die daar rond-
lopen. Nee, als ik gewoon boven een 
onopvallend plekje krijg vind ik dat 
prima. Een goed gesprek met Na-
poleon en eindelijk zien of Karel de 
Grote echt zo groot was, dat is vol-
doende. En graag wat afwisseling 
in het menu, want een eeuwigheid 
rijstebrij eten lijkt me geen pretje. 
Onzin allemaal, natuurlijk. Maar het 
gaat wel allemaal over het leven na 
dit leven. Er zijn mensen die stellig 
beweren dat het met de dood alle-
maal ophoudt. Het zou kunnen, want 
er is (behalve Jezus zelf ) nog nooit ie-
mand teruggekomen om te vertellen 
hoe het daarboven is. En daar gaat 
het om. Dat heet nou geloof. Geloof 
is: niet weten, wel accepteren. Ver-
trouwen. God heeft de wereld en de 

mensen niet geschapen omdat Hij 
zich verveelde. Hij heeft Zijn Zoon 
niet aan het kruis laten sterven om-
dat Hij die dag niets beters te doen 
had. En Hij heeft Zijn Zoon ook geen 
loze beloftes laten doen.  Bewijzen, 
roepen sommige mensen. God laat 
zich niet op commando bewijzen. Hij 
is geen wetenschappelijk onderwerp 
waar mensen op kunnen afstuderen.

Mensen willen met het verstand al-
les beredeneren. Dat mag. Maar God 
valt niet te beredeneren. Verstand en 
gevoel zijn twee verschillende din-
gen die zich niet laten combineren. 
Bij geloof is er alle sprake van gevoel. 
Het gevoel dat er iemand is op wie 
je kunt vertrouwen, op kunt steunen. 
Die je niet in de steek laat. En die 
beloofd heeft dat er na dit leven een 
beter en fijner leven staat te wachten. 
Dat heet geloof. Een engel zal ik wel 
nooit worden. Hoewel, misschien re-
serve-engel. Maar dan wel met grote 
vleugels. Dat is de voorwaarde.

Pastoor Pieter Scheepers
Geheel eigentijds. De bellende engel met grote vleugels op de Sint Jan in Den Bosch. 

F| ©www.kerkfotografie.nl

DAMIAAN Je bent een engel, zei iemand deze week. Een aardig compliment en het was ook welgemeend. Maar toen dacht ik: eigenlijk liever nog even niet. Nog tijd genoeg om een engel te zijn. Trouwens, dat word je ook niet zomaar. Engel is een speciaal beroep. Beschermengel, aartsengel. Dat word je niet zo maar. Daar moet je 
een opleiding voor gehad hebben.

De vastenperiode is van oudsher 
een periode van bezinning en 
het ondersteunen van mensen 
verder weg. Dit heeft onze pa-
rochie al jaren geprobeerd uit te 
dragen. Met name in de weke-
lijkse eucharistievieringen, maar 
ook door de projecten welke het 
MOV, al bijna 60 jaar in onze pa-
rochie ondersteunt.

Het afgelopen jaar hebben wij 
samen een project in Kenia on-

dersteund waar vroeger broeder 
Driek Rooijakkers werkzaam was. 
Binnenkort hopen wij de slotrap-
portage van het project te mogen 
ontvangen. Voor het komende jaar 
wil het MOV op verzoek van de 
mensen in Ko, Ghana een toilet-
gebouw gaan realiseren voor de 
leraren en leraressen, in de afgelo-
pen jaren hebben we daar voor de 
jongens en voor de meisjes, apart 
al een tweetal toiletgebouwen ge-
realiseerd die erg intens gebruik 

worden. De school moet uit eigen 
middelen of inspanningen bij de 
bouw, zo’n 25 % van de kosten 
zelf opbrengen. De contacten met 
Ghana zijn ontstaan omdat vroe-
ger in Ghana Pater Hans van de 
Ven gewoond en gewerkt heeft 
totdat hij op jonge leeftijd in Ghana 
verongelukt is.

Tevens zijn we aan het onderzoe-
ken of we ook een project kunnen 
ondersteunen in Tanzania, waar 

vroeger Zuster Betsie Rijkers vele 
jaren gewerkt heeft en waar haar 
nicht Helma nog steeds goede 
contacten heeft. Wellicht bent u 
verder of meer geïnteresseerd in 
de projecten van het MOV deze 
kunt u vinden op onze website: 
www.movstiphout.nl

Vanwege de corona hebben wij 
besloten om geen huis aan huis-
collecte te laten plaatsvinden dit 
jaar, maar aan u het verzoek te 
doen, om een vrijwillige bijdrage. 
U kunt dit doen door uw bijdrage 
in de bus te doen achter in de kerk, 
via de website kunt u ook doneren, 

www.movstiphout.nl, of u bijdrage 
over te maken op bankrekening 
NL 09 RABO 0149607261 t.n.v. Stg. 
MOV Stiphout ovv. actie in de vas-
ten.( deze bijdragen zijn aftrekbaar 
van de belasting omdat wij een 
anbi hebben)

Namens onze partners in Ghana, 
Kenia en Tanzania heel hartelijk 
dank voor uw hulp toen en hope-
lijk ook nu en in de toekomst.

Stichting MOV Stiphout

Actie in de vasten

NU TE ZIEN OP YOUTUBE
ZOEK NAAR ‘HELMONDNU’ VOOR HET KANAAL

WWW.HELMONDNU.NL
Serviceclub Tafelronde 162
schenkt ‘zwangere’ watusi

Weekkrant De Loop (Wim Klaasen) filmde hoe 
de koe zijn eerste schreden in haar nieuwe 
leefomgeving zette. Voorzitter Maarten Koolen van 
de Stichting Dierenparken Helmond, dierenarts 
Jasper Vink, de mannen van Tafelronde 162 en 
bezoekers zien toe wat er gebeurt als de koe wordt 
losgelaten in het grote park.  De twaalf jaar oude 
koe is Duits en is via een handelaar naar Helmond 
gekomen. Ze zou ooit eigendom zijn geweest van 
Circus Knie. Ook stier Wadoeti - de naam is bedacht 
door leerlingen van de Wilhelminaschool - woont 
sinds zeven jaar in De Warande. De stier heeft ook 
een Duitse achtergrond; als kalfje is hij vanuit de 
dierentuin van Berlijn naar Helmond gekomen.

De Helmondse afdeling van de landelijke 
serviceclub voor mannen tot veertig jaar oud houdt 
events in de stad en zet zich in voor goede doelen. 

“Onze kinderen vinden dit hartstikke leuk. Normaal 
eten wij met de Tafel eens per maand hier in de 
tuinkamer. Straks hebben we uitzicht op de watusi”, 
aldus De Ruijter. ,,We kunnen haar een blaadje sla 
en een aai over de bol komen geven voordat we aan 
tafel gaan”, zegt Giesen. 

Met ‘hun’ watusi-koe hebben ze Dierenpark De 
Warande zeer waarschijnlijk ook meteen een baby-
watusi geschonken. Warunde 162 zou drachtig zijn.

HELMOND In dierenpark De Warande in Helmond lopen sinds zaterdag 
drie watusi-runderen rond. Serviceclub Tafelronde 162 heeft een koe 

cadeau gedaan met de naam Warunde 162.

Fogo (9 maanden oud) is buiten geboren en 

opgegroeid. Hij is op zijn hoede, maar door met hem 

te spelen ontspant hij zich steeds meer. Hij ligt te 

rollebollen, komt kopjes geven en je kunt hem goed 

aaien. Deze jongen ontwikkelt zich volop! 

Fogo heeft een licht hartruisje. Uit een hartecho bleek 

dat afkomstig te zijn van een hartklep die een beetje 

lekt. Er is een redelijke kans dat het vanzelf verdwijnt 

als hij volledig uitgegroeid is. Voor de zekerheid wordt 

geadviseerd om jaarlijks een hartecho te laten maken. 

Leuk, lief jong katertje voor mensen met ervaring. 

Geen druk huishouden, want dan krijgt Fogo het te 

zwaar te verduren. Hij moet straks wel voldoende 

naar buiten kunnen. Houd er rekening mee dat hij 

nog nooit een huis van binnen heeft gezien, en gun 

hem een uitgebreide wentijd. Met wat geduld zal 

Fogo zich nog een heel eind ontwikkelen, hij gaat in 

sneltreinvaart vooruit en het is hartstikke leuk om hem 

daarbij te stimuleren.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

FOGO
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BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN DIVERSEN CURSUS

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? Div. Abraham en 
Sarah opblaasfiguren voor jong 
en oud € 35,- tel. 0492-510855 

www.ikgeefeenfeestje.nl

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

BUSINESS     OWNER

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).  

TE HUUR

Appartement 
Hoofdstraat 115B 
(begane grond), 

Mierlo-Hout (75 m2), 
woonkamer, 2 slaapkamers, 
keuken, 2 wc’s, badkamer.

Per 1 maart a.s. te 
aanvaarden (tijdelijk 

contract, max. 2 jaren).
info@adcommunicatie.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Te Koop gevraagd:

Complete inboedels/ antiek/ 
eiken meubels.

T: 06-21839778

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.

Cursus schilderen met acrylverf 
op donderdagavond.

Zie www.atelier-overhorst.nl 
Tel: 0492525451

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR: 
HELMOND-OOST: HOPMANSTRAAT, 

BRAAKSE BOSDIJK EN PIET SOERSTRAAT
BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912 

BRAAKSE BOSDIJK EN PIET SOERSTRAAT
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Maak nu een persoonlijke afspraak.
BEL 0492-590933BEL 0492-590933
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

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

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

Wacht niet te lang met 
het kopen van een fiets, 

door extreem grote 
vraag naar fietsen

lopen levertijden op.

DE 
BESTE 

SERVICE

DE 
RUIMSTE 
KEUZE

VEEL
OP

VOORRAAD 

Als u een afspraak maakt,
dan nemen wij alle tijd voor u.

Als u een afspraak maakt,
dan nemen wij alle tijd voor u.

Als u een afspraak maakt,


