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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

GEOPEND OP AFSPRAAK  
Voor het maken van een afspraak zie  

www.bloemenenplantenoutlet.nl

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond • 06-51141395

KONINGSDAG GEOPEND  
van 9.30 tot 17.00 uur

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

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

VERSCHUREN APK & BANDEN  

ONAFHANKELIJKE
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

Gemeente
berichten

 0492 - 46 12 38

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

Hai kapte, kapte nog ne keier!

‘SKIETUH  WILLY!’

ACCU HAAGSCHAAR

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

€ 269,=

Actieprijs

Trimmen & Knippen in een handomdraai

Inclusief lader & accu
115 iHD45 299,= 
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F | Wim van den Broek

WoensXL
Wij gaan weer open op zon- en feestdagen!

25 april koopzondag27 april Koningsdag2 mei    koopzondag

Al 50 jaar gezellig en vertrouwd winkelen
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Helmond SportBlijft onder de aandachtSport
Hiking, Running,Biking

VacaturesWerken in de regio
WinkelenKoop lokaal, vooral nu!

LIEROP

Bĳ na alle lichten op groen?

Willy bracht meerdere generaties veel plezier, een unieke Helmonder. 
Helaas is hij ons ontvallen en leeft hij voort in talloze herinneringen.

Weekkrant De Loop wenst iedereen veel sterkte met dit verlies.

F | Wim van den Broek

1946 - 2021
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Nissan Pulsar 1.2 DIG-T N-Connecta 2016
49Dkm, Navigatie, Camera, ECC, Cruise 
control, Keyless, € 199 p/m 13.945

ŠKODA Fabia Combi 1.2 TSI Sprint Pro 2013
56Dkm, Automaat, Navigatie, Cruise, Ecc, 
1ste Eig., Volledige historie, € 169 p/m 10.950

Fiat Panda 0.9 TwinAir Edizione Cool 2014
64Dkm, Automaat, Parkeersensoren 
achter, Lmv, € 129 p/m 7.945

Mercedes-Benz B-klasse 150 2009
Businessclass, 126Dkm, Hoge instap, Airco, 
Parkeersensoren v+a, € 119 p/m 7.450

Opel Agila 1.2i Automaat 2011
40Dkm, Airco, Hoge instap 7.445

Renault Twingo Automaat 2018
13Dkm, Automaat, Airco 11.845

Kia Sportage 2.0i 2012
163 Pk, Navigatie + Camera , Trekhaak 12.445

Kia Niro 1.6 Hybride 2020
Automaat, 10 Inch, Navigatie, Climate 
control, Nieuw model 26.945

Renault Clio 1.6i Automaat Wagon 2010
83Dkm, Navigatie, Climatronic, 
Lichtmetalen velgen 8.945

Alfa Romeo Giulietta 170PK Automaat 2016
60Dkm, Leder, Navigatie, 18Inch 17.845

Mitsubishi ASX 1.6i ClearTec 2015 
Climate control, Cruise control, 18Inch, 
Trekhaak 13.945

Suzuki Swift 1.3 Cool 2010
103Dkm, 1ste Eigenaar, Dealer onderhou-
den, Airco, Zeer nette staat, € 99 p/m 6.450

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2017
74Dkm, Hoge instap, Navigatie, Camera, 
Cruise control, Climate control, € 249 p/m 16.950

Seat Leon 1.4TSi 2011
125Pk, 129Dkm, Navigatie, 
Climate control, 7.945

Smart Fortwo 1.0 Pure 2017
39Dkm, Zeer zuinig, Hoge instap, Cruise 
Control, Airco, € 119 p/m 8.250

Suzuki Ignis 1.2Select Automaat 2018
44Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, Airco, 
Zeer zuinig, Hoge instap, € 239 16.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

SHOWROOM WEER GEOPEND
OP AFSPRAAK

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND

MAAK EEN AFSPRAAK! 
Bel: 0492 - 58 89 69 
E-mail: Mark@vdnieuwenhuijzen.nl
WhatsApp: 06 - 54 22 02 83
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

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

Winkels en 
terrassen 

weer open!

Audities voor Bloedwij n en gele rozen:
spanning in het kwadraat

HELMOND Vorige week vonden de audities voor de TV-serie ‘Bloedwijn en gele rozen’ 
plaats in het LEV-gebouw. Deze Helmondse serie zal later dit jaar opgenomen worden, 

als de subsidieregeling doorgang mag vinden.

Het waren spannende avonden voor 
regisseur Anton van Stekelenborg, co-
regisseuse Jeannet Harpe en schrijfster 
Karin de Laat. Letterlijk. De eerste audities 
waren voor een hoofdrol, waarin Karin de 
tegenspeelster was van de auditant. De 
rol omvatte een psychopatisch ogende 
echtgenoot, waardoor de spanning al 
vanaf het begin om te snijden was. Een 
harde schreeuw of uitroep joeg ons allen 
de stuipen op het lijf en te meer bij Karin, 
die zich goed inleefde.  De één bracht het 

heel beklemmend, de ander blonk uit 
in de tragische overgang van liefdevolle 
echtgenoot naar akelige vent waar je de 
kriebels van krijgt. Er waren momenten 
dat je liever achter de muur wegkroop, 
op andere momenten zat je op het puntje 
van je stoel. Omdat niet het hele script 
vrijgegeven is, was het mooi om te zien 
hoe elke auditant zijn eigen interpretatie 
gaf aan de rol. Dat het om een thriller 
gaat, was overduidelijk.
Deze gespannen sfeer past perfect bij 

de zorgvuldig uitgekozen scènes die 
gespeeld moesten worden en daarbij 
ook bij de serie an sich. Karin schreef 
het verhaal, een psychologische thriller 
die tot het eind spannend zal blijven. De 
audities zijn inmiddels allemaal achter 
de rug en voor de 65 auditanten is het 
nu wederom spannend: afwachten 
wie welke rol toebedeeld zal krijgen. 
Als de gemeente groen licht geeft 
op 22 april, worden daarna de rollen 
bekend gemaakt. 

De audities zorgden voor de nodige spanning | F Wendy Lodewij k

Er worden foto’s en video-opnamen gemaakt van de auditanten alvorens de auditie 
afgenomen wordt | F Wendy Lodewij k

Karin de Laat, schrij fster van ‘Bloedwij n 
en gele rozen’ | F Wendy Lodewij k

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

DOOR: WENDY LODEWIJK
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Sluiting gemeente op 26 en 27 april 
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) 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 woensdag 28 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 maandag 26 april wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Koningsdag 
(27 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is dinsdag 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 
• Maandag 26 april: geopend volgens de reguliere openingstijden 
 (van 13.00 tot 17.00 uur)
• Koningsdag: gesloten

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 4 mei 2021 en 18 mei 
2021. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. 

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Bachlaan 9 12-04-2021 wijzigen gevel voorzijde  5846681

Prof. Dondersstraat 54 12-04-2021 constructieve ingreep ten behoeve van  5792201

  vergunningvrije aanbouw  

Holterbergweide 22 13-04-2021 vervangen garagedeur door pui  5665669 

Burgemeester Geukerspark  13-04-2021 oprichten wooncomplex de weef met 5614603

2 t/m 68 doorlopend  67 appartementen en maken uitweg   

Steenweg 11 13-04-2021 plaatsen tijdelijke overkapping  5834877

Wesselmanlaan 25 13-04-2021 kappen van 4 bomen  5960103

Montgomeryplein 8 16-04-2021 onzelfstandige kamerbewoning met  5555483

  zorgcomponent  

Sneeuwheide 5 16-04-2021 wijzigen erfafscheiding.  5802819

Katoenstraat 1 t/m 13  16-04-2021 oprichten 12 woningen  5704911

oneven  

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

Binnen Parallelweg 66 28-02-2021 realiseren 16e appartement  5857051

  en vergroten fietsenstalling 

Baroniehof 194 08-04-2021 oprichten garage/hobbyruimte 5928687

Kasteel-Traverse 90 06-04-2021 plaatsen hekwerken t.b.v. afvalberging 5968037

Horst 15 05-04-2021 oprichten carport 5971695

Hendrik Mesdagstraat 8 28-02-2021 oprichten berging 5864437

Kievitstraat 15 31-03-2021 plaatsen nieuwe dakpannen 5954645

Huiskensstraat 23 23-03-2021 plaatsen erfafscheiding 5934871

Burgemeester Krollaan 87 17-03-2021 aanbouw met diverse functies 5813727

de Hoefkens 2A 13-04-2021 uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw  5994203

  fase 4 

in de Ecozone t.h.v. de 01-04-2021 Realiseren mobiele hangplekken 5954379

skatevoorziening (Broederwal-Kaldersedijk) 

Brandevoort kadastraal U 7672 13-04-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 5994079

Schootense Dreef 7 30-03-2021 Inpandig verbouwing/realisatie van 130  5955389

  opslagunits. 

Arcostraat 2 24-03-2021 oprichten carport 5940451

Weyerweg 40 08-04-2021 verbouwing woonhuis 5980211

Verliefd Laantje 15-04-2021 kappen van 1 boom  6001783

Rivierensingel voor huisnr. 701 15-04-2021 kappen van 2 bomen 6001575

Piet Soerstraat 37 03-04-2021 aanvraag oprit/uitweg 5969267

Bakshoeve 12 06-04-2021 plaatsen pergola 5974115

Engelseweg 179 15-04-2021 plaatsen tijdelijke overkapping 6001615

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

Sijzenstraat 8 17-02-2021 vergroten woning  5833379

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

kadastraal U 6630 

Duizeldonksestraat 2 22-02-2021 maken uitweg  5846035

Steenweg 11 17-02-2021 plaatsen tijdelijke overkapping  5834877

Mierloseweg 28 27-02-2021 plaatsen dakterras   5806201

Hendrik Mesdagstraat 8 28-02-2021 oprichten berging  5864437

Verdilaan 20 22-02-2021 vergroten woning  5848059

Veehuisehoeve 3 03-03-2021 plaatsen hek   5876339

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

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  

van der Ende, G.C.S.  10-02-1997

Schaddelee, S.M.A.A.  26-11-2001

Cupa, P.  10-08-1987

Wendels, G.D.   27-03-1986

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. 

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Rietbeemdweg 3 e.o. (locatiecode AA079409662)

Melder:  Next Level Helmond 2 B.V.

Datum ontvangst: 2 april 2021

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

• Buitengebied - Lieshoutseweg 76 

 Voor dit perceel wordt een bestemmingsplan voor een productiegerichte 

 paardenhouderij voorbereid. Het agrarische bouwblok van dit perceel ligt op dit moment 

 in 2 bestemmingsplannen: Buitengebied Helmond en Buitengebied 1997. Met dit 

 bestemmingsplan komt er 1 bouwblok voor een productiegerichte paardenhouderij.

• ’t Hout – Aquamarijnstraat

 De locatie aan de Aquamarijnstraat betreft een braakliggend terrein dat oorspronkelijk 

 hoorde bij de aangrenzende begraafplaats. Het voornemen is om op dit braakliggende 

 terrein achttien grondgebonden woningen te realiseren die via een nieuw te creëren hof 

 worden ontsloten op de Aquamarijnstraat.

• Suytkade I - Hoek Taftstraat – Fluweelstraat

 Op de locatie aan de Taftstraat 2 is een supermarkt aanwezig. Deze supermarkt heeft 

 een oppervlakte van circa 1.500 m² bvo, in een pand met een oppervlakte van 2.000 m² bvo. 

 Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van de supermarkt mogelijk naar 2.000 m² bvo 

 binnen het bestaande gebouw, het aanpassen van de gevel en het aanleggen van een 

 tweede parkeerterrein.   

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit maakt de gemeente bekend in de Staatscourant, weekblad De Loop en 

op  www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te bereiden.

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

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  

Bais, W  23-11-1998

Vastgesteld bestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen 
(percelen 1656 – 1657)

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 april 2021 het bestemmingsplan Brouwhuis 

– Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Het plangebied is onderdeel van de woonwijk Brouwhuis en ligt aan de oostkant van Helmond. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend perceel ten zuiden van de 

woningen aan het Elbeplantsoen aan de rand van de bossen van de Brouwhuissche Heide. Het 

bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1400BP180049-2000. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal 

in te zien vanwege het coronavirus. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 26 april 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Let op: op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Beemdweg - Keersluisweg te Helmond (locatiecode: 

AA079408913). Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het 

evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage 

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 april tot 3 juni 2021 in te zien bij cluster Milieu 

gevestigd op het tijdelijk Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30. 

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 3 

juni 2021). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

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

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

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

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 april 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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

 

Omega 3 vispakket

voor € 9,955 malse haringen
en 1 grote makreel 

Verse sliptong 
1 kilo voor €15
2 kilo voor € 25 

warm gerookte
zalmbuikjes 

500 gr voor € 8,95

Verse zeebaars 1 kilo voor € 9,95 

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

 

Omega 3 vispakket

voor € 9,955 malse haringen
en 1 grote makreel 

Verse tonijn 100gr voor € 2,95 

warm gerookte
zalmbuikjes 

500 gr voor € 8,95

Verse dorade 1 kilo voor € 9,95 
Een heerlijke vis, in de oven of gebakken. Ook ideaal voor de bbq 

die eet je niet, die snoep je! 

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

 

1 kg voor € 8
3 kilo voor € 20 

Verse tongschar 

Alle salades  100gr voor € 2,50 

Zeeuwe lamsoor 100 gr voor €2,50 

Verse kabeljauwfilet 500 gr voor € 8
1 kg voor € 13,95 Super aanbieding!! 

Het seizoen is weer begonnen! 

een heerlijk visje om te
bakken

Manders: delen is het nieuwe hebben?

Volgens de schrijvers wordt onze 
heilige koe in de toekomst de deur 
uit gedaan. We stappen in deelauto’s 
en dat betekent automatisch minder 
parkeerplaatsen. Omdat Helmondse 
beleidsmakers overtuigd zijn van deze 
ontwikkeling komen er alvast nieuwe 
regels. Bouwvergunningen krijgen 
lagere parkeernormen en er wordt een 
extra Mobiliteitsprogramma van Eisen 
opgesteld. 
Wat zijn de feiten? Eind 2020 reden er in 
Nederland ongeveer 64.000 deelauto’s 
rond. Om het in perspectief te plaatsen 
dat is 0,6% van het totale aantal auto’s 
in ons land. Uit onderzoek blijkt dat de 
deelauto’s vooral jonge hoogopgeleide 
stedelingen heeft weggehouden uit 
het openbaar vervoer. Als innovatieve 
ondernemers willen investeren in 
deze deelsystemen kan onze fractie 
dat alleen maar toejuichen. Tot nu 
toe is echter gebleken dat het alleen 

winstgevend kan zijn in grote steden 
met een hoge woningdichtheid en zeer 
hoge parkeertarieven zoals Londen, 
Parijs en Amsterdam. U weet we 
hebben een stad met ambities, maar we 
kunnen Helmond echt niet in dat rijtje 
plaatsen.
Er is vanwege kostenbesparingen wél 
een toenemende aandacht voor de 
deelauto aan de kant van de bedrijven 
en organisaties. De behoefte van 
zakelijk rijders om van hun auto van 
de zaak af te stappen blijkt echter 
beperkt. In het Nationaal Zakenauto 
Onderzoek (2019) komt de deelauto 
er ronduit bekaaid af. Op de vraag ‘Van 
welke andere vervoermiddelen maakt 
u ook regelmatig gebruik?’ staat achter 
deelauto zelfs 0%.
De deelauto leeft momenteel vooral in 
de hoofden van de plannenmakers en 
de media. De vraag kan dan ook gesteld 
worden of er in de Helmondse visie 

op deelmobiliteit geen sprake is van 
wensdenken? Het lijkt onze fractie dan 
ook verstandig dat bij het vormgeven 
van nieuw mobiliteitsbeleid en de 
consequenties voor het ruimtelijk beleid 
grote flexibiliteit wordt ingebouwd rond 

de parkeernormen.
Onze fractie laat zich echter graag 
overtuigen van het tegendeel. We 
kennen allemaal het spreekwoord ‘goed 
voorbeeld doet goed volgen’ en daarom 
stellen we voor dat de wethouders 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

De gemeente Helmond is haar visie op deelmobiliteit aan het formuleren. Volgens deze plannen is delen het nieuwe hebben. 
Consumenten willen niet langer producten bezitten, ze willen slechts toegang tot die producten. 

Vooral voor de jonge generatie zou bezit afgedaan hebben. 

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

zelf het voortouw nemen. Ze gaan 
zoveel mogelijk gebruik maken van de 
gemeentelijke Amber-auto’s en in het 
weekend en de avonduren stellen ze 
diezelfde auto’s als deelauto beschikbaar 
voor de burgers en omwonenden, delen 
is immers het nieuwe hebben.

F | Theo Manders
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De wekelijkse boodschappen doen 
bij lokale bakker, groenteboer, slager 
en toch ook die leuke tapasplank 
of een handdoek in je winkelmand 
bijvoegen. De klant hoeft niet langer 
omslachtig al hun websites af en 
afzonderlijk af te rekenen. Het credo 
‘gemak dient de mens’ geldt nu ook 
hier. Op www.DeWinkelVanHier.nl 
treft de consument producten van een 
delicatessenzaak, slager, groenteboer, 
bierbrouwer, snoepwinkel tot een 
cadeauwinkel voor kinderen en zelfs 
een dierenspeciaalzaak. 

En hier is natuurlijk gewoon hier. Zo’n 
30 winkels uit Helmond en Deurne 

starten samen. Al snel volgen er 
meer, ook uit andere Peelgemeenten. 
Voedingsmiddelen, maar ook non-
food producten zoals bijzonder 
servies, tafellakens en zelfs kleding 
aan toe. Tegen dezelfde prijs als in de 
winkel én op 5 dagen thuisbezorgd. 
DeWinkelVanHier.nl is één shop met 
één winkelwagen en waarbij je maar 
één keer hoeft af te rekenen. 

Idee uit Helmond en Deurne
Het idee achter deze website van 
DeWinkelVanHier.nl komt van de 
ondernemers achter GJD Horeca 
en Events uit Helmond en KonaCom 
software uit Deurne. De eerste 

is een onderneming met horeca, 
evenementen, webshops en marketing. 
De tweede is leverancier van 
kassasystemen voor retail en horeca. 
Ook het Duitse Lozuka (software voor 
platforms) is betrokken. Hun creatieve 
geesten bedachten dat saamhorigheid 
de fundering van een fijne samenleving 
is. De initiatiefnemers zijn blij dat 
winkeliers én ondernemersverenigingen 
enthousiast reageren. 
Verse salades, vegaburger en 
vruchtensap voor Linda, verse 
visschotel en ambachtelijke biertjes 
voor Jan, en stoofschotel met een 
Italiaans wijntje voor Annelize en voor 
haar Rachid juist een lamskotelet, met 

een alcoholvrij drankje. Chocolaatjes 
en vruchtenslof voor na dit diner. 
Geserveerd op opvallende schaaltjes. 
Het schoolfruit voor de kinderen ligt al 
op de schaal. En, de kluif voor de hond 
is niet vergeten. 

Waarom lokaal?  
Omdat de producten ook deels hier 
vandaan komen, zoals biologische 
groente van zorgtuinderij De Bundertjes, 
of bij een bakker of delicatessenzaak 
gemaakt zijn. Het geeft gewoon een 
goed gevoel dat je winkels in de buurt 
ondersteunt en je de winkeleigenaar 
kent. Je weet dat de kwaliteit klopt. 
Met de online bestelling zorgt de 
klant voor werkgelegenheid en leer/
werktrajecten en stages in de omgeving. 
Dat lijkt voor een klant die online bestelt 
niet zo belangrijk, maar is voor de 
economie in de regio wel degelijk van 
belang! Plus, het kost een klant niets 
extra’s. De klant ziet bij de producten 
welke winkel het aanbiedt. Mooie 
bijkomstigheid voor de winkel is dat zij 
maar een klein deel betalen aan www.
DeWinkelVanHier.nl
In het introductieweekend, afgelopen 
16-18 april, waren er zelfs meteen 
winkeliers die zich ook hebben 
aangemeld. Ook zijn er al bestellingen 
gedaan.

Duurzaam
De initiatiefnemers zijn al in gesprek 
met een Helmondse start-up op de 
Automotive Campus over elektrisch 
vervoer. Door de samenwerking wordt 
bespaard op vervoersbewegingen en zal 
er binnenkort een bijzonder voertuig in 
de straten verschijnen. 

Deelnemer Iets Anders | F Momentom

Lancering DeWinkelVanHier.nl
Lokale winkels bundelen krachten in één webshop

HELMOND | REGIO Koop lokaal. Die term valt steeds vaker. Als tegenhanger van kopen bij grote, 
bekende online ketens. Toch gaat het samen, online én lokaal. Tientallen handen van onderne-

mers uit Helmond en Deurne zijn ineengeslagen. Samen staan zij sterker. Plus, samen bieden ze 
de consument meer gemak dan ieder voor zich kan. En gemak, daar draait het tegenwoordig om. 

Het gemak van online bestellen mét de kwaliteit van je lokale winkelier. Vanaf vrijdag 16 april 
heeft een dertigtal Helmondse winkeliers hun aanbod op één website. Via één bezorgdienst. 

Winkels die al 
aangesloten zijn:

• Bakkerij ’t Bakkertje

•’t Streeckhuys

• Il Borgo

• Coenen Tafelcultuur

• Vleeschmeester 
 Ronnie van Osch

• Weijts groente en fruit

• Belloni Delicatessen 

• Terralife gezondheidswinkel

• Tiendas Diferentes

• Zorgtuinderij De Bundertjes

• De Deftige Aap, ambachtelijke
 bieren en gerechten

• De Zoete Inval snoepwinkel

• Kaldi Koffie en thee

• Style Dok home

• Iets Anders sieraden 
 & lifestyle

• Impression Geurwinkel

• Jumper dierenspeciaalzaak

• 3 Vosjes houten speelgoed

• BBox Bijoux

• Juuds Foederer

• Hein van Helvoirt 

 Visspeciaalzaak 

• Hema Deurne

• Bukkems schoenen

• Van Best Schoenen

• PetsYMotion

• ’t Streeckhuys

Helmondse winkels:

Deurnes aanbod:

Tambour-maîtrewissel
bij  Phileutonia 

Op de website van KSH Phileutonia staat te lezen: ‘Als je iemand moet 
opvolgen die al meer dan 60 jaar lid is van KSH Phileutonia en daarvan 
al zo’n 50 jaar voorop loopt als tambour-maître, dan is dat een uitdaging. 
Toch hebben we iemand gevonden die het stokje, in dit geval de mace, 
overneemt en Jan van der Sommen gaat opvolgen als tambour-maître: 
Björn Lijten, een muzikant in hart en nieren. 

Björn volgt niet alleen Jan van der Sommen op, maar ook Marcel van 
Kemenade die jarenlang met grote inzet en enthousiasme de eerste 
tambour-maître ondersteunde.’

HELMOND Bij de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia heeft een tambour-maîtrewissel 

plaatsgevonden. Björn Lijten zal voortaan 
de harmonie voorgaan.

Het zogeheten stokje wordt overgedragen aan Björn Lij ten F Wim van den Broek
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A
anbiedingen zijn geldig van 21 t/m

 27 april 2021 en zolang de voorraad strekt.
A

anbiedingen zijn geldig van 21 t/m
 27 april 2021 en zolang de voorraad strekt.

Solanum op stam
Deze kuipplant heeft de hele 
zomer een rijke blauwe bloei. 
In 21cm-pot. 11.99

Bacopa
Of Sneeuwvlokje geeft een 
tapijt van witte bloemen. Ge-
schikt voor in de tuin of als 
hangplant. 1.75

0.99 1.89

Calibrachoa
Deze prachtige minipetunia 
bloeit de hele zomer en heeft 
3 kleuren in één pot. 2.75 p.st.

Gazania in schaal
Houdt van een lichte tot zon-
nige plek en bloeit de hele 
zomer. In 27cm-pot. 12.95

7.99

Senetti
Kan zowel binnen als buiten en 
heeft een rijke lange bloei. In 
diverse kleuren. In 23cm-pot. 8.99

8.99

5.99

Plan je 
bezoek op: 

coppelmans.nl/
afspraak

Elke zondag & 
Koningsdag open

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

De meeste van onze hoortoestellen zijn nu verkrijgbaar in een oplaadbare variant. 
De meerprijs voor oplaadbaar is bij Van Boxtel nu tijdelijk € 199,- voor twee toestellen*. 
U hoeft dan nooit batterijen te vervangen. Goed voor uw portemonnee én voor het milieu! 

Deze actie is geldig in onderstaande vestiging t/m 31 mei 2021.

Kies voor het gemak van oplaadbare hoortoestellen
Bel 088 – 52 52 000 of ga naar 

www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Helmond, Zuid Koninginnewal 30a
*Vraag naar de voorwaarden. 

Nooit meer 
batterijen 

vervangen?
Meerprijs

oplaadbaar 

€ 199,-
€299,-van

voor
€299,
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Houdoe!

Het is weer bijna Koningsdag.
Oranje shirt
Oranje tompouce
Roodwitblauw
De vlag voor buiten
Mijn kroontje
Outfitje voor de hundjes
Ik ben dur hullemaal klaar vur. 
We vieren un dinsdag de verjaar-
dag van onze koning, Willem Al-
exander. Al van kinds af aan vind 
ik het unne keileuke dag, en niet 
omdat we vrij zijn, neeje, ik ben 
echt een fan van ons koningshuis. 
Het is keileuk da wij da hebben in 
Nederland vind ik. Vural de jonge 
garde van tegenwoordig. Onze 3 
prachtige prinsessen, zo skôn en 
die Maxima mee durre Willem ik 
ben fan. Echt hil men leven kijk ik 
al Koningsdag op tv.
Vruuger was het trouwens Konin-
ginnedag, de miste zullen da nog 
wel weten. Natuurlijk eet ik al 
die jaren dan un oranje tompou-
ce, want die hadde toen ook al. 
Vruuger was er op Koningsdag een 
defilé op Soestdijk, dat was met 
koningin Juliana, en witte wat, ik 
heb als kind in het defilé mee meu-
gen lopen met de wandelsportclub 
waar ik lid van was (wat was ik 
toch trots) en toen liepte echt op 
unne meter afstand van de fami-
lie die boven aan de trap stond. Ik 
had bloemen bij vur Juliana, wat 
een mooie herinnering. Ik heb ook 
nog bedankbrieven die ik terug 
kreeg als je een verjaardagskaart 
naar de koningin stuurde. Maar 
dat doe ik allang niet meer.
Onze pap had een plakboek met 
van alles over het koningshuis wat 
hij uitknipte en bewaarde. Mooie 
herinneringen die nu allemaal 
weer boven komen in deze tijd. Te-

genwoordig zén ze elk jaar in een 
aandere stad ergens in Nederland, 

dan zit ik aan de buis gekluisterd 
en ben benieuwd wat ze allemaal 
voor kleding dragen en hoe hun 
haar zit. Leuk dat de prinsessen 
ook voortaan een woordje mogen 
voeren, genieten. En net nu komen 
ze ook nog is heel dichtbij en wel in 
Eindhoven. Helaas moeten we net 
as vurig jaar weer allemaal via de 
TV meekijken, anders had ik ze-
ker even gaan kijken. 
Dees jaar dus weer ginne slinger-
markt, weer ginne koningsnacht, 
nergens gin optredens waar we 
heen meugen. We gaan het dit jaar 
weer beleven via de TV net als vu-
rig jaar. Het is niet anders, we zul-
len het ermee moeten doen. Ik zit in 
men oranje shirtje inclusief kroon-
tje vur de buis, dat is een ding wat 
zeker is. En zelfs de hundjes heb-
ben bij ons een Koningsdag-ou-
tfitje, een koninklijke bandana. 
Majesteit, van harte gefeliciteerd 
met uw verjaardag. Nog vele ja-
ren in goede gezondheid samen 
met uw gezin. Hopelijk hebben we 
volgend jaar weer een groot oranje 
knalfeest. Hieperdepiep hoera! 
Fijne koningsdag allemaal 

Tot volgende week ,

Oranje boven

“Ik heb ook nog bedankbrieven 
die ik terug kreeg als je een 
verjaardagskaart naar de 

koningin stuurde. Maar dat 
doe ik allang niet meer”.

HMC speelt voor Helmond,
en jij mag zeggen waar!

F | Helmond Muziek Corps

“We missen elkaar en het samen muziek 
maken heel erg”, vertellen Irene van 
den Wildenberg-Claessens en Marloes 
Kuyten van HMC. “Een tijdje terug 
hadden we een online bijeenkomst waar 
ruim 50 leden bij ‘aanwezig’ waren. 
Daar werd de vraag gesteld wat de 
eerste activiteit zou moeten zijn als we 
weer bij elkaar mogen komen. Een van 
de meest gegeven antwoorden was ‘de 
straat op, de muziek weer door de stad 
laten klinken’.” Buiten muziek maken 
is, zelfs met alle coronamaatregelen, 
heel goed te organiseren, zo bleek wel 
tijdens de serenadedag van HMC in 
september. Toen werden op zes plekken 
in het centrum van Helmond serenades 
gebracht aan verschillende mensen die 
iets betekenen voor de stad of voor HMC. 
Irene: “Musiceren in de buitenlucht 
is coronaproof en marcheren kan 
prima met 1,5 meter afstand tussen 

alle muzikanten. Dat zou dus heel snel 
mogelijk moeten kunnen zijn.”

Normaal gesproken bepaalt de 
vereniging zelf wie en waar ze 
serenades gaat brengen, deze keer 
mogen alle Helmonders suggesties 
indienen. “Inwoners kunnen iemand, 
een bedrijf, organisatie of instelling uit 
de stad aanmelden die in hun ogen een 
muzikaal dankjewel of hart onder de 
riem verdient. Denk aan de kroegbaas 
die al maanden geen biertje meer tapt, de 
buurvrouw die zich een slag in de rondte 
werkt op de IC, het verzorgingshuis om 
de hoek of een oma die al maanden 

alleen achter de geraniums zit”, legt 
Marloes uit. “Op die manier willen we 
niet alleen de stad ín trekken maar ook 
de stad erbíj betrekken!” 
Aanmelden van een persoon of 
organisatie die een serenade van 
Helmonds Muziek Corps verdient 
kan – met een korte motivatie – via 
het aanmeldformulier op de website 
www.helmondsmuziekcorps.nl tot 
woensdag 5 mei. “Uit alle, hopelijk vele 
inzendingen wordt door ons een keuze 
gemaakt. En wie weet staan we dan 
wel, zodra het mág, met ons hele corps 
bij jouw genomineerde op de stoep!”, 
aldus Irene.

HELMOND Zoals bij alle (muziek)verenigingen liggen ook de activiteiten van het Helmonds Muziek 
Corps al maanden stil door corona. Maar nu het einde van die muziekloze tunnel in zicht komt, 

maakt de vereniging volop plannen voor het moment dat ze ‘weer mogen’. De muzikanten kunnen 
niet wáchten tot ze weer de straat op mogen om de stad met hun muziek op te vrolijken. Om daar 

de inwoners van Helmond bij te betrekken, stellen zij hen de vraag ‘Wie gun jij een serenade?’. 
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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 21 april t/m dinsdag 
4 mei 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

150 spaarpunten

Bami- of 
nasischijf 
orientaal

18 stuks - Welten18 stuks - Welten

Normaal 15,Normaal 15,9999

11,99

Normaal 15,

Kipsaté
met of zonder stokjes
150 gram - Easy Good Food

Normaal 2,99

1+1
GRATIS

Regenboogforel
4 stuks - Urker4 stuks - Urker

Normaal 11,Normaal 11,49

9,49

Gepaneerde frikandel, 
krokante frikandel of 
spicy viandel
4 stuks - Diepvriesspecialist4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,4949 - 4,59 - 4,99

3,49

Maxi classic, nootjes 
of witte chocolade

12 stuks - van Gils

Normaal 12,Normaal 12,79

9,79

Vlamtosti of tosti 
ham/kaas

20 - 24 stuks - Topking

Normaal 20,Normaal 20,99 - 23, - 23, - 23,99

20%
korting 16,79

19,19

Chocolade, 
tiramisu of kers

IJscoupe
2 stuks - Primafrost

Normaal 3,29

Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 21 april t/m dinsdag 

Normaal 3,

Normaal 11,

Normaal 2,

Normaal 4,  - 4,  - 4, 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. 

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

A.S. ZONDAG
GEOPEND 

GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

GROOTSTE ASSORTIMENT UIT DE REGIO

GERANIUMS 
hangend en staand. Vaste lage prijs 

€ 0.95 per stuk

Horeca
Samen sterk13. Tuintips

Je tuin vergroenen
Deurne
Duurzame gebiedsontwikkeling19. 25.F | Wim van den Broek

WoensXL
Wij gaan weer 
open op zon- 
en feestdagen!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Al 50 jaar gezellig en 
vertrouwd winkelen

A p r i l  /  M e i  2 0 2 1  |  w w w . g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

HELMOND
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EIND

SOMEREN 
HEIDE
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BEEK EN 
DONK
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DE MORTEL
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MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN
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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!

LIEROP

Bĳ na alle 
lichten op 

groen?
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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

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

BIJNA
alles op groen.
Eindelijk licht in de tunnel. We mogen weer naar buiten. 
Wil je gaan shoppen, dan kun je natuurlijk 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.

Nog efkes volhouden.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Nog efkes volhouden.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

3april | mei 2021Groot PEELLAND

Mark van den Bogaard
blĳ ft ondernemen

HELMOND Gasten ontbreken als we de Deftige Aap, stadsbrouwerij van Helmond, 
binnenstappen. Het is nu al zo’n 10 maanden dat Mark van den Bogaard zijn zaak gesloten 

moet houden vanwege de coronapandemie. Desondanks is daar weinig van te merken; de 
sfeer is warm, er speelt vrolijke muziek en de medewerkers fl uiten tijdens het handmatig 

afvullen van (inpandig) huisgebrouwen bier. Het komt wellicht wat tegenstrijdig over, maar 
Mark is daar heel stellig over: “Positiviteit is iets wat ons er doorheen trekt. Ik wil niet bij de 

pakken neer gaan zitten, daar schiet niemand wat mee op.”

Dat is ook precies hetgeen wat je direct aan Mark opmerkt: 
hij heeft afgelopen zondag een welgetelde 5,60 euro omgezet. 
Dat is een bedrag om te huilen, maar Mark probeert daar niet 
te veel bij stil te staan. “Natuurlijk wil ik graag opengaan en 
weer een boterham verdienen. Maar als ik heel neerslachtig 
naar de cijfers ga kijken, is de energie er zo uit. Dat past niet bij 
mij. Ik moet echter wel eerlijk zijn; met positiviteit alleen kom 
je deze crisis niet door. Creativiteit en innovativiteit gaan ermee 
hand in hand. Daarom heb ik de afgelopen maanden ook niet 
stil gezeten.”

Grotere impact dan vaak wordt gedacht
Als hij begint te vertellen, blijkt daarvan geen letter gelogen. 
Naast het ontwikkelen van weer een mooi, eigen, uniek biertje, 
heeft hij ook eigen kazen en worsten gemaakt. “Op die manier 
konden we mensen toch thuis een beetje van de smaken van 
de Deftige Aap laten genieten. Ik ben niet iemand die stil kan 
blijven zitten.” En dat is wat hem als collega én als voorzitter 
van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) afdeling Helmond 
nogal wat zorgen baart, dat andere ondernemers wellicht wat 
meer moeite hebben met vooruit kijken. 

“Ik maak me echt druk om de mede-horeca-ondernemers. 
De sluiting duurt nu al zo lang en je hoort veel verhalen van 
mensen die er psychisch aan onderdoor gaan. Zelfs zelfmoord 
is niet uitgesloten. Ik denk ook dat veel mensen onderschatten 
wat de impact is van deze crisis. De financiële steun die wij als 
horeca krijgen is matig en absoluut niet kostendekkend. Ik denk 
dat mensen onderschatten hoe het is om 10 maanden geen 
boterham te verdienen. Daarnaast zie ik dat veel personeel is 
weggegaan. Straks komt het moment dat we open mogen, en 
dan zijn er gewoon collega’s die dat alsnog niet kunnen omdat 
ze geen mankracht hebben. Het is in en in triest.”

Vooruitkijken
Toch wil Mark, zoals het hem past, het van de zonnige kant 
bekijken. “Er is een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Het 
moment dat we open mogen, komt steeds dichterbij. En wat 
dat betreft kan ik het ook wel relativeren: de dag dat we open 
mogen, is de dag dat wij geld gaan verdienen. Misschien nog 
niet voldoende, maar er komt dan iets binnen. Branches zoals 
de kermis, hebben dat niet. Voor hen is het nog heftiger. En 
daarbij moet ik ook toegeven: de afgelopen periode ben ik, zij 
het gedwongen, extra geprikkeld om creatief te zijn. De dingen 
die we nu ontwikkeld hebben, waren anders in een veel lager 
tempo van de grond gekomen.” 

En ook voor de toekomst zit Mark niet stil. Zo is hij bezig met 
circulair ondernemen: “Het bierbostel dat wij overhouden 
bij het brouwen, wordt gebruikt als voer voor het vee hier in 
de omgeving. Vervolgens komt het vlees van die betreffende 
veehouders weer terug hier op een bord te liggen. Zo komt 
er amper een vrachtwagen aan te pas.” Een duurzame 
ontwikkeling. Als mooie aanvulling hierop zit Mark in het 
kernteam voor een FairTrade gemeente. “Wijzelf werken daar 
al aan mee waar we kunnen. We schenken hier FairTrade 
koffie en thee, met FairTrade suiker en koekjes.”

Samen sterk
Mark is iemand die graag de samenwerking opzoekt. Naast 
het bovengenoemde werkt hij bijvoorbeeld ook samen met 
een zorgtuin. “Straks als we weer open mogen kan ik, samen 
met mijn collega horeca-ondernemers, geen groot feest gaan 
geven. Het zal mondjesmaat steeds beter gaan. Toch denk 
ik na hoe we dit samen kunnen aanpakken. Ik wil heel graag 
elkaar kunnen helpen, om dit samen te doen. Samen kom je 
verder dan alleen.”

binnenstappen. Het is nu al zo’n 10 maanden dat Mark van den Bogaard zijn zaak gesloten 
moet houden vanwege de coronapandemie. Desondanks is daar weinig van te merken; de 

afvullen van (inpandig) huisgebrouwen bier. Het komt wellicht wat tegenstrijdig over, maar 
Mark is daar heel stellig over: “Positiviteit is iets wat ons er doorheen trekt. Ik wil niet bij de 

Mark van den Bogaard tapt helaas (nu nog) een leeg glas bier | F Wendy Lodewĳ k

De Deftige Aap zit niet stil en heeft voor Koningsdag een mooie aanbieding! | F Ray Nicholson

Het dak van het pand waarin de Deftige Aap gevestigd zit, stamt nog uit 1550 | F Wendy Lodewĳ k

Vaten waarin het eigen bier gebrouwen wordt F Wendy Lodewĳ k

DOOR WENDY LODEWIJK
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Veel mensen kampen met (langdurige) klach-
ten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, 
migraine, uitstralingspijn naar ledematen, 
maag- en darmklachten, burn-out klachten 
of energiegebrek. Veelal is er sprake van 
een gemeenschappelijke oorzaak: vastgezet-
te spierspanning door overmatige stress, die 
voortkomt uit lichamelijke, geestelijke of che-
mische overbelasting. 

Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt 
het zenuwstelsel waardoor de communica-
tie van en naar de hersenen niet meer opti-
maal verloopt en daarmee het zelf herstellend 
vermogen van het lichaam ondermijnt. Het 
gevolg is dat je lichaam niet meer goed kan 
functioneren en er allerlei klachten en onge-
makken ontstaan.

BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze 
BSR techniek en runt sinds 1 februari 2020 
zijn eigen praktijk in Mierlo. Aanhoudende 
rug- en nekklachten brachten hem uiteindelijk 
in contact met Body Stress Release. Dirk was 

dermate onder de indruk van de resultaten dat 
hij het ook zelf wilde leren. Hiervoor volgde hij 
een speciale opleiding in Zuid-Afrika, alwaar 
deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behan-
delingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel 
fors verminderde pijnklachten ervaren en daar 
word ik héél blij van.  Net zoals je je auto on-
derhoudt, is het ook belangrijk om goed voor 
je lichaam te zorgen en ernaar te luisteren. 
Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben 
van bekkeninstabiliteit en ook mensen met 
kantoorbanen of juist met zwaar lichamelijk 
werk. Zelfs baby’s kunnen baat hebben bij 
BSR, bijvoorbeeld als ze veel huilen of zich 
overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van losBody Stress Release is een proces van los-
laten en herstellen dat altijd met drie behanlaten en herstellen dat altijd met drie behan-
delingen start. Na een zorgvuldige intake delingen start. Na een zorgvuldige intake 
omtrent actuele klachten vindt aansluitend de omtrent actuele klachten vindt aansluitend de 
eerste behandeling plaats. Vervolgbehandelineerste behandeling plaats. Vervolgbehandelin-
gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. 
Bij behandeling houdt u kleding en schoenen Bij behandeling houdt u kleding en schoenen 
gewoon aan. Het resultaat van de behandegewoon aan. Het resultaat van de behande-
ling verschilt per individu en hangt o.m. af van ling verschilt per individu en hangt o.m. af van 
hoe lang de spanning er al zit. De behandelhoe lang de spanning er al zit. De behandel-
bank beschikt over een kantelsysteem wat de bank beschikt over een kantelsysteem wat de 
opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost 55 Een behandeling voor volwassenen kost 55 
euro. Kinderen betalen minder. Een aantal euro. Kinderen betalen minder. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check 
altijd even of dat in uw geval geldt bij Zorgaltijd even of dat in uw geval geldt bij Zorg-
wijzer.nl. 

Bent u benieuwd wat Body Stress Release 
voor u kan betekenen? Kijk dan op de web-
site www.bsr-mierlo.nl of neem contact op 
via info@bsr-mierlo.nl

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 

Natuurfotowedstrĳ d
‘seizoenen’ bĳ  50-jarig
bestaan IVN Geldrop

GELDROP Een natuurfotowedstrijd maakt deel uit van 
de jubileumactiviteiten van IVN Geldrop. De twaalf beste 

seizoensfoto’s worden met naamsvermelding opgenomen in een 
natuurkalender. De makers ervan ontvangen gratis een kalender 
en voor de beste foto is er ook een cadeaubon van de plaatselijke 

middenstand. Alleen amateurfoto’s die in Geldrop of directe 
omgeving gemaakt zijn dingen mee naar deze prijs. 

Fotogenieke natuur – 
maar verstoor die niet!
Geldrop kent veel prachtige natuur binnen 
de gemeentegrenzen en net daarbuiten. 
Voor een belangrijk deel is de Kleine 
Dommel daar verantwoordelijk voor. Die 
slingert vanaf Heeze via de Goorse Zeggen, 
het kasteelpark en Hulsterbroek naar de 
Urkhovense Zeggen. Ook Gijzenrooi heeft 
met zijn kleinschalig cultuurlandschap 
fotografen veel bijzonders te bieden. En 
dan is er natuurlijk de heide in het oosten 
en zuiden: de Coeveringse/Molenheide, 
Braakhuizensche en Strabrechtse Heide. 
Fotografen zijn niet per se gebonden aan 
landschappen. Ook foto’s van in onze 
(buur)gemeente voorkomende wilde 

dieren, planten en andere organismen 
kunnen op de kalender een plaats 
veroveren. Vanzelfsprekend is het niet de 
bedoeling om de natuur te verstoren.

Reglement
Alleen foto’s van amateurfotografen 
komen voor in aanmerking voor opname 
in de kalender en de extra prijs: een 
cadeaubon van de lokale middenstand. 
Iedere deelnemer mag drie foto’s insturen, 
genomen in 2020-2021. 

De langste zijde meet minimaal 3000 
pixels en op de foto mogen geen namen, 
logo's of teksten staan. Lichte bewerking 
is toegestaan. Zo mag men de belichting 

aanpassen, de horizon rechttrekken en 
een uitsnede maken. De foto’s worden 
beoordeeld door een jury, die bestaat uit 
leden van de Werkgroep Natuurfotografie 
van IVN Geldrop. Juryleden zijn van 
deelname uitgesloten. 

Inzenden
De foto’s kunnen tot 30 september 
2021 digitaal als jpeg-bestand naar foto.
ivngeldrop@gmail.com gestuurd worden, 
met in de naam van het bestand de 
fotograaf en de maand waarin de foto is 

gemaakt. Per foto verlangt IVN een korte 
beschrijving en de fotolocatie. 

Het verhaal achter de foto mág men 
toevoegen, noodzakelijk is de vermelding 
van naam en woonplaats.

Kauw | F Annelies Stoef

Voor verdere informatie en wedstrijdvoorwaarden zie www.ivn.nl/geldrop
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Veel mensen kampen met (langdurige) klach-
ten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, 
migraine, uitstralingspijn naar ledematen, 
maag- en darmklachten, burn-out klachten 
of energiegebrek. Veelal is er sprake van 
een gemeenschappelijke oorzaak: vastgezet-
te spierspanning door overmatige stress, die 
voortkomt uit lichamelijke, geestelijke of che-
mische overbelasting. 

Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt 
het zenuwstelsel waardoor de communica-
tie van en naar de hersenen niet meer opti-
maal verloopt en daarmee het zelf herstellend 
vermogen van het lichaam ondermijnt. Het 
gevolg is dat je lichaam niet meer goed kan 
functioneren en er allerlei klachten en onge-
makken ontstaan.

BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze 
BSR techniek en runt sinds 1 februari 2020 
zijn eigen praktijk in Mierlo. Aanhoudende 
rug- en nekklachten brachten hem uiteindelijk 
in contact met Body Stress Release. Dirk was 

dermate onder de indruk van de resultaten dat 
hij het ook zelf wilde leren. Hiervoor volgde hij 
een speciale opleiding in Zuid-Afrika, alwaar 
deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behan-
delingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel 
fors verminderde pijnklachten ervaren en daar 
word ik héél blij van.  Net zoals je je auto on-
derhoudt, is het ook belangrijk om goed voor 
je lichaam te zorgen en ernaar te luisteren. 
Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben 
van bekkeninstabiliteit en ook mensen met 
kantoorbanen of juist met zwaar lichamelijk 
werk. Zelfs baby’s kunnen baat hebben bij 
BSR, bijvoorbeeld als ze veel huilen of zich 
overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van losBody Stress Release is een proces van los-
laten en herstellen dat altijd met drie behanlaten en herstellen dat altijd met drie behan-
delingen start. Na een zorgvuldige intake delingen start. Na een zorgvuldige intake 
omtrent actuele klachten vindt aansluitend de omtrent actuele klachten vindt aansluitend de 
eerste behandeling plaats. Vervolgbehandelineerste behandeling plaats. Vervolgbehandelin-
gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. 
Bij behandeling houdt u kleding en schoenen Bij behandeling houdt u kleding en schoenen 
gewoon aan. Het resultaat van de behandegewoon aan. Het resultaat van de behande-
ling verschilt per individu en hangt o.m. af van ling verschilt per individu en hangt o.m. af van 
hoe lang de spanning er al zit. De behandelhoe lang de spanning er al zit. De behandel-
bank beschikt over een kantelsysteem wat de bank beschikt over een kantelsysteem wat de 
opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost 55 Een behandeling voor volwassenen kost 55 
euro. Kinderen betalen minder. Een aantal euro. Kinderen betalen minder. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check 
altijd even of dat in uw geval geldt bij Zorgaltijd even of dat in uw geval geldt bij Zorg-
wijzer.nl. 

Bent u benieuwd wat Body Stress Release 
voor u kan betekenen? Kijk dan op de web-
site www.bsr-mierlo.nl of neem contact op 
via info@bsr-mierlo.nl

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 

Natuurfotowedstrĳ d
‘seizoenen’ bĳ  50-jarig
bestaan IVN Geldrop

GELDROP Een natuurfotowedstrijd maakt deel uit van 
de jubileumactiviteiten van IVN Geldrop. De twaalf beste 

seizoensfoto’s worden met naamsvermelding opgenomen in een 
natuurkalender. De makers ervan ontvangen gratis een kalender 
en voor de beste foto is er ook een cadeaubon van de plaatselijke 

middenstand. Alleen amateurfoto’s die in Geldrop of directe 
omgeving gemaakt zijn dingen mee naar deze prijs. 

Fotogenieke natuur – 
maar verstoor die niet!
Geldrop kent veel prachtige natuur binnen 
de gemeentegrenzen en net daarbuiten. 
Voor een belangrijk deel is de Kleine 
Dommel daar verantwoordelijk voor. Die 
slingert vanaf Heeze via de Goorse Zeggen, 
het kasteelpark en Hulsterbroek naar de 
Urkhovense Zeggen. Ook Gijzenrooi heeft 
met zijn kleinschalig cultuurlandschap 
fotografen veel bijzonders te bieden. En 
dan is er natuurlijk de heide in het oosten 
en zuiden: de Coeveringse/Molenheide, 
Braakhuizensche en Strabrechtse Heide. 
Fotografen zijn niet per se gebonden aan 
landschappen. Ook foto’s van in onze 
(buur)gemeente voorkomende wilde 

dieren, planten en andere organismen 
kunnen op de kalender een plaats 
veroveren. Vanzelfsprekend is het niet de 
bedoeling om de natuur te verstoren.

Reglement
Alleen foto’s van amateurfotografen 
komen voor in aanmerking voor opname 
in de kalender en de extra prijs: een 
cadeaubon van de lokale middenstand. 
Iedere deelnemer mag drie foto’s insturen, 
genomen in 2020-2021. 

De langste zijde meet minimaal 3000 
pixels en op de foto mogen geen namen, 
logo's of teksten staan. Lichte bewerking 
is toegestaan. Zo mag men de belichting 

aanpassen, de horizon rechttrekken en 
een uitsnede maken. De foto’s worden 
beoordeeld door een jury, die bestaat uit 
leden van de Werkgroep Natuurfotografie 
van IVN Geldrop. Juryleden zijn van 
deelname uitgesloten. 

Inzenden
De foto’s kunnen tot 30 september 
2021 digitaal als jpeg-bestand naar foto.
ivngeldrop@gmail.com gestuurd worden, 
met in de naam van het bestand de 
fotograaf en de maand waarin de foto is 

gemaakt. Per foto verlangt IVN een korte 
beschrijving en de fotolocatie. 

Het verhaal achter de foto mág men 
toevoegen, noodzakelijk is de vermelding 
van naam en woonplaats.

Kauw | F Annelies Stoef

Voor verdere informatie en wedstrijdvoorwaarden zie www.ivn.nl/geldrop
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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

* Zie voorwaarden in onze winkel. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

KOM SHOPPEN 
IN ONZE OUTLET!
Wij maken plaats voor onze nieuwe collectie en daarom staat onze outlet nu vol met 

samples van bankstellen, eettafels, fauteuils, dressoirs, kasten en lampen van 

bekende merken tegen zeer aantrekketlijke prijzen. Alles direct mee te nemen!

Bel, app of mail voor een afspraak! T (0492) 47 56 24, info@stijlenco.nl

Sofa 
Barcelona 
€ 1.349,- 
€ 674,50

Sofa Hill 
€ 1.799,- 

€ 1.255,-

Nu NL Label 

PVC 2e meter 

50% 
korting*

Kijk voor meer mooie  

aanbiedingen op onze site!

7april | mei 2021Groot PEELLAND

Jesse Roestenberg (11) uit Lieshout 
moest vorige maand voor een kleine 
operatieve ingreep naar het ziekenhuis. 
Toen hij terugkwam op de kamer kreeg 
hij een lekker ijsje en at hij een boterham. 
Na een tijdje vond de verpleegkundige 
de tijd rijp om het infuusbuisje uit zijn 
arm te halen. “Toen vroeg ze of ik een 
VR-bril op wilde als zij dat buisje eruit 
haalde. Dat leek me wel leuk.”

Ook fi jn voor de ouders
Jesse zette de bril op en voor hij het 
in de gaten had was het infuusbuisje 
uit zijn arm verdwenen. Hij had het 
nauwelijks gemerkt. “Ik deed een 
spelletje en ik mocht proberen om de 
high score te verbeteren. Dat was niet 
zo moeilijk. Die stond op zestig of zo.” 

Terwijl Jesse verzonken was in zijn 
spel, keek zijn moeder op een tablet 
mee naar de beelden die Jesse ook op 
zijn VR scherm zag. “Jesse is niet zo 
bang aangelegd, maar ik kan me goed 
voorstellen dat dit erg helpend is”, vertelt 
moeder Mariska. “Ook voor de ouder 
trouwens. Zo slaat de eventuele onrust 
van de ouder niet over op het kind. 
Hoe het ging met Jesse? Heel goed. Ik 
zat al tien minuten met een watje het 
kleine wondje dicht te houden, maar 
Jesse wilde het record steeds scherper 
stellen. Hij bleef maar ‘levens krijgen’.”

Best leuk zo’n spelletje
Ook Lotte van Berlo, de moeder van 
de vijftienjarige Luna uit Mariahout is 
enthousiast. Voor haar dochter was de 

VR-bril ‘gewoon leuk’, maar: “Ik kan me 
goed voorstellen dat het voor angstige 
of jongere kinderen echt een uitkomst is 
omdat het heel erg afleidt.”
Luna had, toen zij naar het ziekenhuis 
moest voor een operatie aan haar been, 
al een verdovingspleister gekregen bij 
het inbrengen van het infuus. “Daardoor 
voelde ik daar bijna niks van”, vertelt 
ze. Ook zij kreeg de vraag of ze, bij het 
verwijderen van het buisje, iets op de 
VR-bril wilde kijken. “Dat leek me wel 
leuk. Niet dat ik bang ben, maar het is 
best leuk om een spelletje met zo’n bril 
op te spelen. Ik moest ballonnen kapot 
slaan en mama zat op het bed met de 
tablet mee te doen. Ik heb er uiteindelijk 
niks van gevoeld want ik zat midden in 
mijn spel.”

VR-bril helpt bĳ  
kindvriendelĳ ke 

behandeling 

Innovatie in het Elkerliek:

HELMOND Een behandeling in het ziekenhuis. Dat is niet altijd 
prettig. Zeker niet voor kinderen. Op de afdeling Kind & Jeugd van het 
Elkerliek ziekenhuis is alles erop gericht om de medische zorg op een 
zo kindvriendelijke manier te leveren. Nieuw is dat kinderen vanaf vijf 
jaar tijdens een medische handeling afgeleid kunnen worden met een 

VR-bril. Zowel kinderen als ouders zijn hartstikke positief. 

Kinderverpleegkundige Nicole Reinders van het Elkerliek ziekenhuis, die het initiatief van 
haar collega Suzanne van der Heijden voortzette, noemt de VR-bril een mooie toevoeging 
aan alle dingen die het Elkerliek al doet om de zorg nóg kindgerichter te maken. “We zijn 
altijd op zoek naar manieren om het ziekenhuisbezoek voor kinderen zo aangenaam 
mogelijk te maken”, vertelt ze. “We gebruiken deze virtual reality bril om kinderen af te 
leiden als ze bang, gespannen of gestrest zijn voor bijvoorbeeld een prik. Dan letten ze 
even niet op de behandeling, maar zijn ze gericht op het spelletje of op de beelden die ze 
zien. We verleggen de focus dan even, waardoor kinderen minder angst of stress ervaren. 
Overigens stemmen we dat wel goed af met ouders én kind. Niet ieder kind wil dit. 
Sommige kinderen vinden het fi jner om toch een bepaalde vorm van controle te hebben. 
Die willen liever op een andere manier afgeleid worden.” Over de eerste ervaringen van 
het project dat in februari startte, is Nicole bijzonder tevreden. “De kinderen die dit nu 
hebben gedaan zijn over het algemeen super enthousiast.”

ls je een VR-bril op zet zie je een levensechte video of je waant je in 
een driedimensionale wereld. Door met je hoofd te bewegen past het 
beeld zich steeds aan. Je wordt als het ware ondergedompeld in 
een andere wereld.

‘Zo aangenaam mogelijk’ Een VR-bril

F | Elkerliek ziekenhuis
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hij een lekker ijsje en at hij een boterham. 
Na een tijdje vond de verpleegkundige 
de tijd rijp om het infuusbuisje uit zijn 
arm te halen. “Toen vroeg ze of ik een 
VR-bril op wilde als zij dat buisje eruit 
haalde. Dat leek me wel leuk.”

Ook fi jn voor de ouders
Jesse zette de bril op en voor hij het 
in de gaten had was het infuusbuisje 
uit zijn arm verdwenen. Hij had het 
nauwelijks gemerkt. “Ik deed een 
spelletje en ik mocht proberen om de 
high score te verbeteren. Dat was niet 
zo moeilijk. Die stond op zestig of zo.” 

Terwijl Jesse verzonken was in zijn 
spel, keek zijn moeder op een tablet 
mee naar de beelden die Jesse ook op 
zijn VR scherm zag. “Jesse is niet zo 
bang aangelegd, maar ik kan me goed 
voorstellen dat dit erg helpend is”, vertelt 
moeder Mariska. “Ook voor de ouder 
trouwens. Zo slaat de eventuele onrust 
van de ouder niet over op het kind. 
Hoe het ging met Jesse? Heel goed. Ik 
zat al tien minuten met een watje het 
kleine wondje dicht te houden, maar 
Jesse wilde het record steeds scherper 
stellen. Hij bleef maar ‘levens krijgen’.”

Best leuk zo’n spelletje
Ook Lotte van Berlo, de moeder van 
de vijftienjarige Luna uit Mariahout is 
enthousiast. Voor haar dochter was de 

VR-bril ‘gewoon leuk’, maar: “Ik kan me 
goed voorstellen dat het voor angstige 
of jongere kinderen echt een uitkomst is 
omdat het heel erg afleidt.”
Luna had, toen zij naar het ziekenhuis 
moest voor een operatie aan haar been, 
al een verdovingspleister gekregen bij 
het inbrengen van het infuus. “Daardoor 
voelde ik daar bijna niks van”, vertelt 
ze. Ook zij kreeg de vraag of ze, bij het 
verwijderen van het buisje, iets op de 
VR-bril wilde kijken. “Dat leek me wel 
leuk. Niet dat ik bang ben, maar het is 
best leuk om een spelletje met zo’n bril 
op te spelen. Ik moest ballonnen kapot 
slaan en mama zat op het bed met de 
tablet mee te doen. Ik heb er uiteindelijk 
niks van gevoeld want ik zat midden in 
mijn spel.”

VR-bril helpt bĳ  
kindvriendelĳ ke 
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HELMOND Een behandeling in het ziekenhuis. Dat is niet altijd 
prettig. Zeker niet voor kinderen. Op de afdeling Kind & Jeugd van het 
Elkerliek ziekenhuis is alles erop gericht om de medische zorg op een 
zo kindvriendelijke manier te leveren. Nieuw is dat kinderen vanaf vijf 
jaar tijdens een medische handeling afgeleid kunnen worden met een 
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Kinderverpleegkundige Nicole Reinders van het Elkerliek ziekenhuis, die het initiatief van 
haar collega Suzanne van der Heijden voortzette, noemt de VR-bril een mooie toevoeging 
aan alle dingen die het Elkerliek al doet om de zorg nóg kindgerichter te maken. “We zijn 
altijd op zoek naar manieren om het ziekenhuisbezoek voor kinderen zo aangenaam 
mogelijk te maken”, vertelt ze. “We gebruiken deze virtual reality bril om kinderen af te 
leiden als ze bang, gespannen of gestrest zijn voor bijvoorbeeld een prik. Dan letten ze 
even niet op de behandeling, maar zijn ze gericht op het spelletje of op de beelden die ze 
zien. We verleggen de focus dan even, waardoor kinderen minder angst of stress ervaren. 
Overigens stemmen we dat wel goed af met ouders én kind. Niet ieder kind wil dit. 
Sommige kinderen vinden het fi jner om toch een bepaalde vorm van controle te hebben. 
Die willen liever op een andere manier afgeleid worden.” Over de eerste ervaringen van 
het project dat in februari startte, is Nicole bijzonder tevreden. “De kinderen die dit nu 
hebben gedaan zijn over het algemeen super enthousiast.”

ls je een VR-bril op zet zie je een levensechte video of je waant je in 
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F | Elkerliek ziekenhuis
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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 financiële problemen komen. Armoede en 

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

Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

návóór

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor 
het bekleden 

met stof!

Annett is (68) en al een  paar 
jaar weduwe. ‘Na het derde 
jaar vond ik  mezelf weer 
een beetje terug. En ook al 
maakte  ik met vriendinnen 
weleens een gezellig uitstapje 
en genoot ik nog steeds 
van onze tuin, ik miste de 
dagelijkse aanspraak, het 
samen kunnen lachen, samen 
plannen maken voor een 
bezoekje aan een museum 
of de bioscoop. De kinderen 
waren heel attent, maar ze 
wonen ver weg en hebben 
ook hun eigen leven. Ik wilde 
ze niet belasten.’

Gemert - Annett besloot  zich in 
te schrijven bij  Relatiebureau 
Relatiewens ‘Ik ontdekte dat er 
veel mensen zijn zoals ik, die 
hun partner hebben verloren en 
die toch wel eenzaam zijn.’ Ze 
kwam in contact met Gerard. ‘Ik 
dacht, ik probeer het gewoon en 
het werd een succes!’ 
Gerard: ‘Je begrijpt elkaar want je 
hebt hetzelfde meegemaakt. Het 
was direct heel gezellig en heel 
erg fijn om weer die aandacht 
van iemand te voelen. We 
hebben elkaar voorgesteld aan 
onze wederzijdse kinderen en 
familieleden. De reacties zijn 

overweldigend positief. We zien 
elkaar nu regelmatig en delen lief 
en soms leed. We hebben het 
goed samen’ 

Annet en Gerard hebben elkaar 
gevonden via Relatiebureau 
Relatiewens. Het bureau werkt 
op een veilige en betrouwbare 
manier om de juiste relatie voor 
haar leden te vinden..

‘Ik dacht, ik probeer het 
gewoon en het werd een 
succes!’ 

Een partner vinden via 
Relatiebureau Relatiewens

Doordat het bureau zich 
richt op de regio, liggen de 
slagingspercentages een stuk 
hoger. “Twee keer met de trein 
naar Amsterdam is nog leuk,
maar wij merken dat onze leden 
het liever dicht bij huis zoeken.” 

“Het verschil? Wij kennen onze 
leden en daardoor gaan we net 
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Coppelmans Helmond Groen Klimaatplein: 
inspiratie voor een groene tuin

Jouw tuin klaar voor de toekomst
Het Groene Klimaatplein is ontstaan 
uit een samenwerking van de 
gemeente Helmond, Tuinbranche 
Nederland, Waterschap AA en Maas 
en Tuincentrum Coppelmans Helmond. 
Gemeente Helmond: “Een groene tuin is 
beter bestand tegen de hevige regenval 
en grote droogtes waar we steeds vaker 
mee te maken krijgen. Bovendien is 
het goed voor de biodiversiteit. Als 
gemeente proberen we de openbare 
ruimte zoveel mogelijk klimaatbestendig 
te maken. Daarnaast stimuleren we 
inwoners om ook zelf bij te dragen, 
bijvoorbeeld met onze subsidieregeling 
voor het afkoppelen van de regenpijp en 
het aanleggen van een groen dak. Maar 
ook door mee te doen aan initiatieven 
als het Groene Klimaatplein.” 

Wat biedt het Groene Klimaatplein
In het Groene Klimaatplein vind je 
informatie over het aanleggen van een 
groen dak en het verwerken van water 
in je tuin zodat hij na een fikse regenbui 
niet onbedoeld verandert in een 
zwembad. Ook zie je daar welke planten 
je het beste in je tuin kunt zetten als je 
besluit om (een deel van) de tuintegels te 
verwijderen. Op zoek naar tips om meer 
bijen, vogels en vlinders naar je tuin te 
lokken? Ook die krijg je in het Groene 

Klimaatplein. Heb je vragen of kom je er 
niet helemaal uit? Een van de speciaal 
opgeleide tuincentrummedewerkers 
helpt je graag verder. 

Coppelmans biedt nog veel meer
In onze vestiging in Helmond vindt je 
alles op het gebied van tuinen. Of het 
nu gaat om tuinplanten, perkplanten, 
kamerplanten, vijverplanten, potterie, 
tuingereedschap, meststoffen, 
barbecues, tuinmeubelen, en nog veel 
meer. Onze specialisten staan klaar om 
je te voorzien van het juiste advies.
Kortom, we hebben alles in huis om je 
tuin om te toveren tot een waar paradijs, 
zodat je deze zomer lekker kun genieten 
van een heerlijke barbecue of borrel aan 
je gave lounge set in eigen tuin. Dus 
bezoek onze vestiging in Helmond, en 
sta versteld van ons groot assortiment 
dagverse tuin-,  perkplanten en 
kruiden. Laat je inspireren op onze 
tuinmeubelafdeling waar een groot 
assortiment van onder andere Royal-
Seasons, Kettler en Platinum staat 
getoond, ook het assortiment van 
onder andere Weber en Black Basterd 
ontbreekt niet. Ook een bezoekje aan 
de vijverafdeling mag niet ontbreken, 
hier vind je alles op het gebied van 
vijveraanleg en -onderhoud, ook de 
tropische vissen zijn een bezoekje 

waard. Op de afdeling kamerplanten 
vindt je een zeer groot assortiment 
met dagverse kamerplanten, ook de 
bijbehorende potterie ontbreekt aan 
niets, laat je adviseren en maak gebruik 
van onze oppotservice!

HELMOND Houd je van groen en wil je lekker aan de slag in je 
eigen tuin? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die er zijn om 
je tuin te vergroenen. Een groene tuin is een levende tuin, waar 
ook bijen, vlinders en vogels graag komen. Met meer groen in 

je tuin maak je je tuin ook beter bestand tegen weersextremen, 
zoals hevige regenbuien en hittegolven. Het Groene Klimaat-

plein in Tuincentrum Coppelmans Helmond helpt je aan 
informatie en inspiratie. 

Nieuwsgierig
Ben je nieuwsgierig 
geworden? Neem 
dan eens een kijkje 
bij Tuincentrum 
Coppelmans Helmond, 
Akkerweg 70 te 
Helmond. 7 dagen per 
week geopend. 
Ga naar de site 
www.coppelmans.nl) 
en maak een afspraak!

Voor een kleurrĳ ke, bloeiende tuin is er nu volop aanbod F Wendy Lodewĳ k

Ook voor tuinmeubelen kun je bĳ  Coppelmans terecht F Wendy Lodewĳ k
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METEN IS WETEN 

TEST
GRATIS

VERKRIJGBAAR BIJ ADVENTURE STORE HELMOND

ADVENTURE STORE
DÈ OUTDOORSPECIALIST

Op de outdoor afdeling vind je alles 
voor het wandelen, buitensporten 
en voor al je reizen. De recreatieve 

In de winkel van Adventure Store in Mierlo-Hout (Helmond) 
vind je 1500 m2 winkelplezier onder één dak op het gebied van 

sport & outdoor. 

dische wereld over de voeten en 
beweegpatronen tijdens het wan-
delen, kunnen we veel meer men-
sen helpen aan de juiste schoenen. 
Vaak in combinatie met een corri-
gerende zool of een specifieke pas-
vorm van een wandelschoen. Er 
zijn vele schoenen met een extra 
brede of smalle leest of met extra 
ruimte voor een Hallux Valgus. Laat 
je adviseren bij de speciaalzaak. 

rugzak mee gaat en gadgets zoals 
een nieuw mes of de nieuwste ver-
rekijker, je zal versteld staan van 

Adventure Store is het adres voor al je fietsplezier, behalve voor de 
fiets zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fietskleding, -schoe-
nen, -helmen en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, mountain-
biken 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.

Adventure Store heeft een groot assortiment hardloop schoenen, 
-kleding en -accessoires. Laat je voorlichten door onze gespeciali-
seerde schoenadviseurs en maak gebruik van onze gratis persoon-
lijke voet- en loopanalyse.
Ook voor een trainingsadvies, advies over hartslagmeting of over een 
uitgebalanceerd voedingsadvies op maat kunnen we je ook verder 
helpen.

RUNNING & BIKING

winkel aanwezig van 13.00 tot 
16.00 uur voor gratis advies. 
Kijk op www.adventurestore.nl. 
wanneer de podotherapeut aan-
wezig is of bel even met de winkel. 
In de winkel hebben wij een (sport)
podoloog in fulltime dienst en 
onze andere specialisten weten je 
ook alles te vertellen over voeten, 
schoenen, looppatronen en 
alle vetertechnieken.
De laatste jaren is de weten-
schap ook in de wereld van de 
wandelschoenen toegetreden.
Met alle knowhow uit de me-

• Handwerk
• Duurzaam
• Exclusief
• Met herkomst bewijs

Linosa Lady 
identity

Met herkomst bewijs
Tessin Men 
Identity

OUTDOOR

identity
•  Men & woman
•  GTX

Identity
•  Men & woman
•  GTX

219.99 259.99

vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 
op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en 
outdoor kleding van Adventure 
Store. Ook voor de bagage die in de 

het aanbod. Natuurlijk ook voor de 
mensen die lichtgewicht reizen.
Wij werken samen met bijna alle 
gerenommeerde podotherapeuten 
uit de regio. Onze podotherapeut 
Emile Itz is regelmatig in onze 

Kom naar Adventure Store 
en ervaar de passie voor het 

wandelen!
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uitgebalanceerd voedingsadvies op maat kunnen we je ook verder 
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fiets zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fietskleding, -schoe-
nen, -helmen en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, mountain-
biken of lekker een blokje om; wij kunnen je voorzien van de juiste 
uitrusting. Zelfs voor een fiets vakantie hebben we specifieke tenten 

BIKING

uitrusting. Zelfs voor een fiets vakantie hebben we specifieke tenten 
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•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   O�  cial Partner Outdoorspecialist.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

MEI VAKANTIE 
KNALLERSKNALLERS

TEVA GRANDVIEW 
GTX WANDELSCHOEN

FALKE
WANDEL-
SOK TK 2
COOL
WOMEN

ALLE
TK2
MODELLEN

SINNER TRIPLE 
SPORTBRIL
DAMES

DEUTER
AC LITE
18 LITER
DAYPACK

TONKIN
HEREN
LIFE LINE
INSECT
WERENDE
WANDEL-
BROEK

TENSON
FLEECE
VEST 
DAMES
EN
HEREN

LITE COMFORT 5.0
SLAAPMAT

DEUTER
WANDEL
HEUPTAS

LAFUMA SIESTA L 
BATYLEEN LIGBED

STRECHER/BED

TEXAS
OUTDOOR TENT

VAN
164.99

NU

VAN
79.99 

NU

VAN
60.00 

NU

VAN
29.99 

NU

VAN
79.99 

NU

VAN
70.00

NU

VAN
130.00

NU

VAN
139.99

NU

DAMES 
EN HEREN

3 HALEN=
2 BETALEN119.99

49.99 49.99

39.99

22.99

49.99

49.99

79.99

89.99

KNALLERSKNALLERS
FALKE
WANDEL-
SOK TK 2
COOL
WOMEN

ALLE

MODELLEN

SLAAPMAT

VAN 79.9979.9979.

DEUTER
WANDEL
HEUPTAS
WANDEL
HEUPTAS

KAMPEREN

Voor zowel de mensen die lekker in hun eigen tuin recreëren als 
voor de mensen die er met de tent of luxe caravan op uit trekken, 

voor camping artikelen kun je bij Adventure Store terecht.

Uiteraard voor tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt kij-
ken zoals haringen, tarpen, grond-
zeilen en toiletvloeistoffen. Een 
grote slaapafdeling met slaapzak-
ken, luchtbedden en matten voor 
een goede nachtrust, comforta-
bele lichtgewicht meubelen om te 
relaxen, alle zaken om te kunnen 
eten & drinken, verlichting, koel-
boxen en nog veel meer! Ook op de 
campingafdeling heel veel voordeel 
met de vele zeer scherpe prijspak-
kers.

RELAX MEUBELEN
VAN LAFUMA
Betreed een wereld waarin je alles 
kunt loslaten en totale rust ervaart. 
Lafuma Mobilier trekt alles uit de 
kast om je momenten van ultieme 
ontspanning te bezorgen op ba-
sis van comfort en rust. Het merk 

boogt op een solide en bewezen 
expertise: eentje die al meer dan 

60 jaar algemeen bekend is. Het 
vlaggenschip van Lafuma, de ver-
stelbare relaxstoel, verleidt al meer 
dan een halve eeuw de liefhebbers 
van het zalige nietsdoen. 
De stoel is het resultaat van een 
nauwe samenwerking met de me-
dische wereld en is speciaal ont-
worpen om de ideale positie voor 
ontspanning te bieden in een op-
vouwbare formaat. Allemaal even 
stevig, stijlvol en praktisch, met 
maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie 
op alle meubelen.
Lafuma is verkrijgbaar bij Adven-
ture Store. In de showroom staan 
alle verschillende relaxstoelen voor 
je klaar. 

RECREATIE
Het is bijna zover: binnenkort staat 
de zomervakantie weer voor de 
deur. Nog even de laatste zaken af-
handelen en dan kan je goed voor-
bereid vakantie vieren. Je hebt het 
verdiend! 
Wat je ook gaat doen, waar je ook 
heen gaat, bij Adventure Store 
start de vakantiepret al tijdens de 
voorbereiding. Bij ons kom je in de 
stemming en kun je terecht voor 
de juiste vakantie spullen met een 
goed en eerlijk advies. Zo ga je goed 
op weg naar de heerlijke zomer-
vakantie! 
Waar de reis ook heen gaat en hoe 
je ook op vakantie gaat; Adventure 
Store, de sport & outdoor speci-
aalzaak aan de Kastanjehoutstraat 
3 te Mierlo-Hout (Helmond) is de 
zaak waar je heen gaat als je spul-
len buitengewoon goed moeten 
zijn.
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2

ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 

de Peelregio genoemd mag wor-
den. De hele familie slaagt in één 
keer, voor zowel de zwemkleding 
als de casual korte broek, t-shirt 
of strandjurkje, badslippers, wa-
terschoenen, slippers of sandalen, 
bij Adventure Store hebben ze het 
allemaal. 

TENSON
FLEECE
VEST 
DAMES

HEREN

VAN 39.9939.9939.

BBQ MASTER
3 SERIES EXS

VAN 969.00 NU

599.99599.99599.99599.
969.00969.00 NU

BBQ MASTER

18 LITER

•  Levert uitzonderlijke 
grillprestaties en 
perfecte 
kook-
resultaten.

•  Ultieme 
barbecue-
prestaties 
binnen 
handbereik

•  Gëmailleerd 
gietijzer.

RSXA CLIP
BATYLINE
RELAX
STOEL

VAN 219.99 NU

179.99

•  Waterbestendig
•  Vervangbaar 
doek

•  Hoofdkussen 
verstelbaar

BATYLINE
RELAX
STOEL

 NU

179.99179.99179.

•  Waterbestendig

Sluit je ogen en droom weg 
met Lafuma Mobilier.

•
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TENSON
FLEECE
VEST 
DAMES

HEREN

VAN 39.9939.9939.

BBQ MASTER
3 SERIES EXS

VAN 969.00 NU

599.99599.99599.99599.
969.00969.00 NU

BBQ MASTER

18 LITER

•  Levert uitzonderlijke 
grillprestaties en 
perfecte 
kook-
resultaten.

•  Ultieme 
barbecue-
prestaties 
binnen 
handbereik

•  Gëmailleerd 
gietijzer.

RSXA CLIP
BATYLINE
RELAX
STOEL

VAN 219.99 NU

179.99

•  Waterbestendig
•  Vervangbaar 
doek

•  Hoofdkussen 
verstelbaar

BATYLINE
RELAX
STOEL

 NU

179.99179.99179.

•  Waterbestendig

Sluit je ogen en droom weg 
met Lafuma Mobilier.

•
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Wat ga jij
doen in het
Land van de Peel? 

Kom dwalen door de mysterieuze natuur en laat je meevoeren langs 
kastelen en musea. Proef de smaken van de Peel en ervaar het pure leven 
op het boerenland. In het Land van de Peel prikkelen onontdekte paden je 
nieuwsgierigheid en word je uitgedaagd tot steeds een nieuw avontuur. 

Laarbeek

Deurne

Asten

Someren

Gemert-Bakel

Helmond

De Peel is een toeristisch platform rijker met de 
lancering van Land van de Peel: de nieuwe regionale 
marketingorganisatie van de gemeenten Helmond, 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. 
Vanaf 22 april kunnen bewoners en bezoekers op 
landvandepeel.nl terecht voor tips en inspiratie om 
op pad te gaan in de regio. 

Ontdek het Land van de Peel
Op de website vind je de vertrouwde informatie en 
activiteitenkalender van de lokale VVV’s, maar word 
je ook geïnspireerd en uitgedaagd om nieuwe 
ontdekkingen te doen en voorbij de gemeentegren-
zen te kijken. Zo krijg je de mogelijkheid om door het 
aanbod te bladeren per gemeente; van restaurants 
en accommodaties tot routes en activiteiten, maar 
word je ook meegenomen door de regio aan de 
hand van zes centrale thema’s.

Het avontuur dichtbij
De Peel is een regio vol mysteries en verrassingen, 
óók voor Peellanders. Want weet jij hoeveel kastelen 
de regio eigenlijk telt? Waar je moet zijn voor de 
lekkerste streekproducten, mooiste vlonderpaden 
en prijswinnende tentoonstellingen? Landvandepeel.
nl is een uitnodiging om dit en meer zelf te gaan 
ontdekken. 

Nu op veel plekken de deuren nog gesloten moeten 
blijven, vormt de website niet alleen een bron van 
inspiratie voor later, maar ook voor alles wat op dit 
moment wél mogelijk is. De afgelopen periode zijn 
er bijzondere initiatieven ontstaan die je op 
landvandepeel.nl eenvoudig terugvindt. 
Zo wandel je digitaal door de gangen van kastelen 
en musea, volg je online dansworkshops en zijn er 
culinaire wandel- en autoroutes uitgestippeld. En 
wie denkt dat de natuur dicht bij huis geen 
verrassingen meer biedt, selecteert eenvoudig een 
van de uitgelichte routes of gaat op pad met tips van 
boswachter Lieke. Laat je inspireren op 
www.landvandepeel.nl

Het Land van de Peel 
in zes themalijnen

Lorem ipsum magnisq 
uostrum namque qui

Kom verwonderen, 
genieten en pionieren
in het Land van de Peel.

Zes uitnodigingen om op ontdekking te 
gaan langs de hoogtepunten en verborgen 
plekken in de regio. 

In de weidse natuur van de Peel krijg je de 
ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden.

Ontdek de verborgen schatten en rijke historie 
van de Peel in de kastelen en musea. 

Ervaar de puurheid van het boerenleven. 
Weg van de gebaande paden leiden 
landwegen je naar de wortels van de Peel.

Volg de voetstappen van de pionierende 
Peellanders via innovatief erfgoed. 

Kom bourgondisch genieten en proef de 
smaken van de Peel op de leukste plekken.

Peellanders laten zich niet uit het veld slaan: 
bruisende evenementen worden zo lang als 
nodig is in een nieuw jasje gestoken. 
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www.landvandepeel.nl
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Landgoed Stippelberg (7,5km) vanaf boswachterswoning De Rips.
Torrevenroute Mariahoutse bossen (7,5km) vanaf Trimbaan 
Mariahout. Pak de Biezen (4,5km) vanaf de Brabantse Kluis.

3 x wandelen over minder bekende paden

Activiteiten 
agenda

Uit de regio

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Museum Helmond online
Helmond - Maak een virtuele wandeling door de eeuwenoude stijlzalen 
of de kelder. En in de online collectie kun je uitgebreid zoeken naar 
kunstwerken, foto’s en objecten. www.museumhelmond.nl

01

Helmond Hangout
Helmond - Kinderen en jongeren uit Helmond tussen de 6 en 
18 jaar kunnen tot eind mei gratis deelnemen aan (online)  
activiteiten, zoals een workshop urban dance of een techniektraining 
door spelers van Helmond Sport. www.helmond-hangout.nl

02

Museum Klok & Peel online
Asten - Neem een virtueel kijkje in het museum, ontdek het verhaal 
over een bijzonder collectiestuk en luister naar een podcast over een 
klok ‘die mazzel had’. Ook voor kleurplaten en spelletjes kan je bij het 
online museum terecht. 
www.museumklokenpeel.nl/zien-en-doen/ virtueel-museum

03

Foto-expositie ‘Deurne 1300’
Deurne - Buitenexpositie in etalages in het centrum. Ter ere van het 
1300-jarig bestaan van Deurne zijn monumenten gefotografeerd, 
met het persoonlijke verhaal van de huidige bewoners erbij. 
Gratis folder met route verkrijgbaar via VVV Deurne (op afspraak).
www.tijdlijndeurne.nl

04

Kinderactiviteiten Leef Deurne
Deurne - Voor de meivakantie zijn er tal van gratis activiteiten te 
reserveren voor kinderen van groep 1 t/m 8. Van een fotografi ework-
shop tot kleuter sport en spel en het spannende Expeditie Robinson.
www.leefdeurne.nl/meivakantie

05

De Dorpswandeling
Deurne - Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur. 
Een wandelroute van 6 km leidt je door Deurne met onderweg 
verrassings-gerechten to-go bij vijf restaurants. Voor het routeboekje 
met vouchers kun je terecht bij restaurant Op Hete Kolen en 
’t Streeckhuys. www.dedorpswandeling.nl

06

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Op vr 14 en za 15 mei vindt er een interactieve middag 
plaats met challenges en een quiz die live uitgezonden wordt. Voor 
de jeugd wordt er op vrijdag een escape-plein ingericht met voor 
iedere deelnemende ploeg een eigen plein.
www.facebook.com/Dorpsfeesten

07

april

Deel jouw favoriete plek in de Peel

Lorem ipsum magnisq 
uostrum namque qui

Ontdek het mysterie

Doe mee met 

Het mysterie van…

Onontdekte plekken en verrassende verhalen: de Peel zit vol met mysteries! 
Als local weet je natuurlijk als geen ander de unieke plekjes te vinden in jouw 
omgeving. Door ze te delen, blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen 
doen in het Land van de Peel. 

Deel jouw mysterie inclusief foto op social media met #hetmysterievan 
en #landvandepeel. Onder alle gedeelde tips wordt elke maand een 
mooie prijs verloot!

In de zes gemeenten staan ondernemers klaar om je op 
passende wijze te verwelkomen. Anders dan anders, maar 
gastvrij als altijd. Neem een virtueel kijkje bij musea, geniet 
van een bijzondere take-away of geef je op voor één van de 
aangepaste activiteiten.

Volg @landvandepeel 
ook op social media.
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

VOORJAAR 2021
afsluiten van de ‘koude’

periode en een nieuwe start!

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. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Zelfstandig wonen met zorg en vooral nieuwe contacten in 
de directe nabijheid. Komt u kijken hoe mooi de toekomst er 

weer uit kan zien ?

VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.
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De Groene Heerlijkheid
De gebiedsvisie is uitgedacht op het 
bedrijventerrein tegen het spoor, waar 
nu Praxis en Welkoop gevestigd zijn (in 
de volksmond ‘het Boerenbondterrein’). 

Hierdoor wordt eveneens gekeken 
naar verplaatsing van deze retailers 
elders in de gemeente Deurne. Het 
woningaanbod in de huidige plannen 
bestaat uit in totaal circa driehonderd 

koop- en huurwoningen. Het betreft 
verschillende typen huizen met twee 
of drie woonlagen en ook komen er 
appartementen. De nieuwe woon-
locatie krijgt een dorpse sfeer en 
gemoedelijkheid passend bij het huidige 
karakter van Deurne.

Hoge ambitie energie en comfort
Het uitgangspunt is om de woningen en 
appartementen duurzaam en gasloos 
te ontwikkelen met een hoge ambitie 
op het gebied van energie en comfort. 
De aanleg van groene verbindingen 
en een groen hart als ook de aandacht 
voor biodiversiteit zijn elementen 
waardoor natuurinclusiviteit extra 
aandacht krijgt. De haalbaarheid, het 
ruimtelijke ontwerp van de woningen 
en het bestemmingsplan worden verder 
uitgewerkt en daarna in procedure 
gebracht. Wethouder Marinus Biemans 
van Deurne is zich dagelijks bewust 
van het grote tekort aan woningen 

in zijn gemeente. “Met woningbouw 
op de ‘Boerenbondlocatie’ komt een 
lang gekoesterde wens tot uitvoering. 
De gebiedsvisie van AM vormt een 
startpunt om samen met betrokken 
partijen te streven naar een breed 
gedragen plan voor dit stukje Deurne.”
Adjunct-directeur Jaap van Engels-
hoven van AM als mede-initiatiefnemer: 
“Na de realisatie van het woongebied 
Façade in de Spoorzone zijn wij trots en 
verheugd de kans te krijgen om opnieuw 
een prachtig woongebied aan Deurne te 
kunnen toevoegen.”

AM en haar kernthema Gedurfde 
duurzaamheid en Gelukkig leven
Met de gebiedsontwikkeling De 
Groene Heerlijkheid wil AM invulling 
geven aan haar kernthema’s Gedurfde 
duurzaamheid en Gelukkig leven. 
Groen en duurzaam leven is niet alleen 
belangrijk voor de woning waarin je 
woont, maar ook in de buurt waar 
deze woning zich bevindt. Door de 
gebiedsvisie ‘De Groene Heerlijkheid’ 
zal een bedrijventerrein transformeren 
naar een fijne, toekomstbestendige 
buurt waar groen, ontmoeten en 
natuurinclusiviteit de dragers zullen zijn.

Nieuwe en 
duurzame gebieds-

ontwikkeling in 
Deurne komt een

stap dichterbij 
DEURNE De gemeente Deurne, gebiedsontwikkelaar AM en 
Voergroep Zuid hebben de intentie een nieuwe, duurzame 

gebiedsontwikkeling toe te voegen aan Deurne. Hiervoor start 
AM een haalbaarheidsonderzoek in overeenstemming met 
de gemeente en grondeigenaar Voergroep Zuid. De totale 

gebiedsvisie genaamd ‘De Groene Heerlijkheid’ omvat 
circa driehonderd woningen en appartementen. Deze visie 

komt tegemoet aan de grote behoefte aan nieuw woningaan-
bod in Deurne met zowel koop- als huurwoningen. 

“De gebiedsvisie van AM 
vormt een startpunt om samen 

met betrokken partijen te 
streven naar een breed gedragen 

plan voor dit stukje Deurne”.

F | AM

Klein
feestje

De paashaas heeft een bezoek 
gebracht aan Dierenrijk. 
Verschillende dieren in het 
park in Mierlo zijn verrast met 
versierde paaseieren. 

Onder meer de Visaya 
wrattenzwijnen, ringstaartmaki's, 
poolvossen, rode vari's en 
stokstaartjes konden genieten van 
de kleurrijke lekkernijen. “Voor 
deze diersoorten zijn kippeneieren 
een heerlijke traktatie en ze 
hebben er dan ook flink veel 
plezier van gehad", aldus hoofd 
dierenverzorging Stephan Rijnen.

dieren in Dierenrijk 
verrast met paaseieren

Poolvoss

Rode vari

Visaya wrattenzwijn

Stokstaartje

GELDROP Jong en oud kunnen 
gedurende de lockdown blijven lezen 
met de uitgebreide Afhaalservice 
die Bibliotheek Dommeldal biedt 
aan jeugd en volwassenen. Graag 
zetten we de mogelijkheden op een 
rij. Voor onderstaande services zijn 
de bibliotheken in Geldrop, Mierlo, 
Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
open van maandag tot en met 
vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Afhaalservice
In onze vestigingen in Geldrop, Mierlo, 
Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
hebben we een Afhaalservice. 
Maandag tot en met vrijdag tussen 
14.00 en 17.00 uur kan je een tas 

met door jou gereserveerde boeken 
ophalen. Reserveren gaat heel 
eenvoudig via de website: www.
bibliotheekdommeldal.nl. De door 
jou gereserveerde boeken worden 
meteen op de lenerspas geregistreerd, 
zodat de pas bij het afhalen niet 
meegenomen hoeft te worden. Over 
de uitleentermijn hoef je je geen zorgen 
te maken, alle uitgeleende materialen 
worden automatisch verlengd.

Verras me Pakketten
Zin om je blik te verruimen, je horizon 
te verbreden? Jezelf, of iemand anders 
te verrassen? Bestel dan het Verras me 
Pakket!. Speciaal voor jou stellen we 
een uniek verrassingspakket samen, 

op aanwijzing van jou, boordevol mooie 
titels. Bij het aanvragen via www.
bibliotheekdommeldal.nl kan je ook 
aangeven voor welke leeftijd het pakket 
dient te zijn. Nieuw is dat je nu ook 
tijdschriften aan dit verrassingspakket 
kunt laten toevoegen. Het ready-
to-go pakket bestaat uit 6 boeken 
of 8 tijdschriften of een combinatie 
hiervan. Neem de tas met jouw naam 
erop mee naar huis en beleef volop 
avonturen tijdens de avonduren – en 
ver daarbuiten.

BoekStart koffertjes 
Kinderen genieten al vanaf heel jonge 
leeftijd van boekjes. Samen plaatjes 
kijken en samen praten of zingen is 

goed voor de taalontwikkeling. Vandaar 
dat Bibliotheek Dommeldal meedoet 
aan BoekStart! Is jouw kindje maximaal 
1,5 jaar oud? Neem dan gratis het 
BoekStart koffertje mee, deze ligt voor 
jou klaar bij de Afhaalservice-tafel van 
de bibliotheek. In elk koffertje zitten 
twee boekjes om direct te starten met 
voorlezen.
Ook zit er een kaartje bij met een QR-
code, waarmee je je baby gratis kunt 
inschrijven bij de bibliotheek. Met dit 
gratis lidmaatschap tot 18 jaar kun 
je vervolgens volop (prenten)boeken 
lenen. Kom ook snel dit cadeau-koffertje 
ophalen, waaraan jij en je kleintje (in 
de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar) heel veel 
plezier kunnen beleven!

Bibliotheek Dommeldal vijf dagen in de week open voor Afhaalservice
F | Bibliotheek Dommeldal
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De Groene Heerlijkheid
De gebiedsvisie is uitgedacht op het 
bedrijventerrein tegen het spoor, waar 
nu Praxis en Welkoop gevestigd zijn (in 
de volksmond ‘het Boerenbondterrein’). 

Hierdoor wordt eveneens gekeken 
naar verplaatsing van deze retailers 
elders in de gemeente Deurne. Het 
woningaanbod in de huidige plannen 
bestaat uit in totaal circa driehonderd 

koop- en huurwoningen. Het betreft 
verschillende typen huizen met twee 
of drie woonlagen en ook komen er 
appartementen. De nieuwe woon-
locatie krijgt een dorpse sfeer en 
gemoedelijkheid passend bij het huidige 
karakter van Deurne.

Hoge ambitie energie en comfort
Het uitgangspunt is om de woningen en 
appartementen duurzaam en gasloos 
te ontwikkelen met een hoge ambitie 
op het gebied van energie en comfort. 
De aanleg van groene verbindingen 
en een groen hart als ook de aandacht 
voor biodiversiteit zijn elementen 
waardoor natuurinclusiviteit extra 
aandacht krijgt. De haalbaarheid, het 
ruimtelijke ontwerp van de woningen 
en het bestemmingsplan worden verder 
uitgewerkt en daarna in procedure 
gebracht. Wethouder Marinus Biemans 
van Deurne is zich dagelijks bewust 
van het grote tekort aan woningen 

in zijn gemeente. “Met woningbouw 
op de ‘Boerenbondlocatie’ komt een 
lang gekoesterde wens tot uitvoering. 
De gebiedsvisie van AM vormt een 
startpunt om samen met betrokken 
partijen te streven naar een breed 
gedragen plan voor dit stukje Deurne.”
Adjunct-directeur Jaap van Engels-
hoven van AM als mede-initiatiefnemer: 
“Na de realisatie van het woongebied 
Façade in de Spoorzone zijn wij trots en 
verheugd de kans te krijgen om opnieuw 
een prachtig woongebied aan Deurne te 
kunnen toevoegen.”

AM en haar kernthema Gedurfde 
duurzaamheid en Gelukkig leven
Met de gebiedsontwikkeling De 
Groene Heerlijkheid wil AM invulling 
geven aan haar kernthema’s Gedurfde 
duurzaamheid en Gelukkig leven. 
Groen en duurzaam leven is niet alleen 
belangrijk voor de woning waarin je 
woont, maar ook in de buurt waar 
deze woning zich bevindt. Door de 
gebiedsvisie ‘De Groene Heerlijkheid’ 
zal een bedrijventerrein transformeren 
naar een fijne, toekomstbestendige 
buurt waar groen, ontmoeten en 
natuurinclusiviteit de dragers zullen zijn.

Nieuwe en 
duurzame gebieds-

ontwikkeling in 
Deurne komt een

stap dichterbij 
DEURNE De gemeente Deurne, gebiedsontwikkelaar AM en 
Voergroep Zuid hebben de intentie een nieuwe, duurzame 

gebiedsontwikkeling toe te voegen aan Deurne. Hiervoor start 
AM een haalbaarheidsonderzoek in overeenstemming met 
de gemeente en grondeigenaar Voergroep Zuid. De totale 

gebiedsvisie genaamd ‘De Groene Heerlijkheid’ omvat 
circa driehonderd woningen en appartementen. Deze visie 

komt tegemoet aan de grote behoefte aan nieuw woningaan-
bod in Deurne met zowel koop- als huurwoningen. 

“De gebiedsvisie van AM 
vormt een startpunt om samen 

met betrokken partijen te 
streven naar een breed gedragen 

plan voor dit stukje Deurne”.

F | AM

Klein
feestje

De paashaas heeft een bezoek 
gebracht aan Dierenrijk. 
Verschillende dieren in het 
park in Mierlo zijn verrast met 
versierde paaseieren. 

Onder meer de Visaya 
wrattenzwijnen, ringstaartmaki's, 
poolvossen, rode vari's en 
stokstaartjes konden genieten van 
de kleurrijke lekkernijen. “Voor 
deze diersoorten zijn kippeneieren 
een heerlijke traktatie en ze 
hebben er dan ook flink veel 
plezier van gehad", aldus hoofd 
dierenverzorging Stephan Rijnen.

dieren in Dierenrijk 
verrast met paaseieren

Poolvoss

Rode vari

Visaya wrattenzwijn

Stokstaartje

GELDROP Jong en oud kunnen 
gedurende de lockdown blijven lezen 
met de uitgebreide Afhaalservice 
die Bibliotheek Dommeldal biedt 
aan jeugd en volwassenen. Graag 
zetten we de mogelijkheden op een 
rij. Voor onderstaande services zijn 
de bibliotheken in Geldrop, Mierlo, 
Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
open van maandag tot en met 
vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Afhaalservice
In onze vestigingen in Geldrop, Mierlo, 
Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
hebben we een Afhaalservice. 
Maandag tot en met vrijdag tussen 
14.00 en 17.00 uur kan je een tas 

met door jou gereserveerde boeken 
ophalen. Reserveren gaat heel 
eenvoudig via de website: www.
bibliotheekdommeldal.nl. De door 
jou gereserveerde boeken worden 
meteen op de lenerspas geregistreerd, 
zodat de pas bij het afhalen niet 
meegenomen hoeft te worden. Over 
de uitleentermijn hoef je je geen zorgen 
te maken, alle uitgeleende materialen 
worden automatisch verlengd.

Verras me Pakketten
Zin om je blik te verruimen, je horizon 
te verbreden? Jezelf, of iemand anders 
te verrassen? Bestel dan het Verras me 
Pakket!. Speciaal voor jou stellen we 
een uniek verrassingspakket samen, 

op aanwijzing van jou, boordevol mooie 
titels. Bij het aanvragen via www.
bibliotheekdommeldal.nl kan je ook 
aangeven voor welke leeftijd het pakket 
dient te zijn. Nieuw is dat je nu ook 
tijdschriften aan dit verrassingspakket 
kunt laten toevoegen. Het ready-
to-go pakket bestaat uit 6 boeken 
of 8 tijdschriften of een combinatie 
hiervan. Neem de tas met jouw naam 
erop mee naar huis en beleef volop 
avonturen tijdens de avonduren – en 
ver daarbuiten.

BoekStart koffertjes 
Kinderen genieten al vanaf heel jonge 
leeftijd van boekjes. Samen plaatjes 
kijken en samen praten of zingen is 

goed voor de taalontwikkeling. Vandaar 
dat Bibliotheek Dommeldal meedoet 
aan BoekStart! Is jouw kindje maximaal 
1,5 jaar oud? Neem dan gratis het 
BoekStart koffertje mee, deze ligt voor 
jou klaar bij de Afhaalservice-tafel van 
de bibliotheek. In elk koffertje zitten 
twee boekjes om direct te starten met 
voorlezen.
Ook zit er een kaartje bij met een QR-
code, waarmee je je baby gratis kunt 
inschrijven bij de bibliotheek. Met dit 
gratis lidmaatschap tot 18 jaar kun 
je vervolgens volop (prenten)boeken 
lenen. Kom ook snel dit cadeau-koffertje 
ophalen, waaraan jij en je kleintje (in 
de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar) heel veel 
plezier kunnen beleven!

Bibliotheek Dommeldal vijf dagen in de week open voor Afhaalservice
F | Bibliotheek Dommeldal
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Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.
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Het 'Netherlands Carillon' terug naar Arlington (VS)

Het museum heeft tijdelijk een aantal Arlington-
klokken in huis gehad om ze aan het publiek te 
tonen in de expositie 'Klokken voor Amerika'. 
Door de coronamaatregelen heeft die fraaie 
tentoonstelling - een gezamenlijk project van het 
museum, de Singing Bronze Foundation en de 
Koninklijke Eijsbouts - tot nu toe niet de aandacht 
getrokken die ze verdiende. Het museum hoopt bij 
versoepeling van de coronamaatregelen het publiek 
alsnog op maat te bedienen.  
   
Restauratie
De 50 klokken van 'The Netherlands Carillon' 
arriveerden ruim een jaar geleden in klokkengieterij 
Eijsbouts om te worden herstemd en gerestaureerd. 
Dat was nodig, omdat dit carillon, dat nabij 
Washington DC uitziet op het befaamde Arlington 
National Cemetery, door de tand des tijds getekend 
was. Maar dat niet alleen. Het Nederlands Carillon 
was medio vorige eeuw een geschenk van het 

Nederlandse volk aan Amerika als dank voor zijn 
aandeel in de bevrijding van Nederland in WO II en 
voor de Marshallhulp. Om het nationale karakter van 
het klinkende geschenk te onderstrepen, werden 
de klokken van het carillon indertijd gegoten door 
de drie klokkengieterijen die Nederland rijk was. 
Dat pakte uit als een weeffout in een project dat - 
hoe goedbedoeld ook - met nog veel meer tegenslag 
te maken kreeg. Uiteindelijk werd The Netherlands 
Carillon niet het hoogwaardige muziekinstrument 
dat ons land had willen schenken. 

Door de kleinste klokken te herstemmen is al 
eerder geprobeerd om er een homogeen geheel 
van te maken, maar er bleef altijd iets te wensen. 
Het bleek noodzakelijk om alle klokken een keer 
terug naar Nederland te halen om ze hier door 
deskundigen onder handen te laten nemen. 
Bovendien diende het carillon voor een optimaal 
resultaat te worden uitgebreid met drie klokken. 

Dat alles heeft het afgelopen jaar bij de Koninklijk 
Eijsbouts in Asten plaatsgevonden. 

Alle noodzakelijke werkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond en vandaar dat de klokken en hun 
toebehoren onder grote belangstelling van de 
pers in twee zeecontainers werden ingepakt voor 
een veilige reis terug naar de VS. De drie nieuwe 
klokken die ter uitbreiding van het instrument 
werden gegoten, zijn al eerder opgestuurd. Deze 
klokken zijn vernoemd naar respectievelijk George 
Marshall, Eleanor Roosevelt en Martin Luther King. 
Voorafgaand aan de montage worden ze tijdelijk op 
de Nederlandse Ambassade tentoongesteld. Het 
is de bedoeling dat de 53 klokken die het carillon 
voortaan telt de komende maanden worden 

geïnstalleerd in de eveneens gerestaureerde 
klokkentoren. Daarna kan 'The Netherlands 
Carillon' voor het eerst zijn klanken in volle glorie 
uitstrooien over Arlington National Cemetery, de 
heiligste grond van de Verenigde Staten. Een her-
inauguratie wordt later in het jaar verwacht. 
  
Expositie
Intussen blijft de expositie 'Klokken voor Amerika' in 
Museum Klok & Peel in geuren en kleuren het hele 
verhaal vertellen van The Netherlands Carillon. Ook 
het rijk geïllustreerde boek 'Klokken voor Amerika' 
van VU-hoogleraar Diederik Oostdijk is nog voor 
een prikkie te koop in de museumboekhandel en via 
de museumwebsite. De expositie zal na heropening 
van de museumdeuren de komende maanden nog 
te bezoeken zijn. 

Voor actuele informatie gelieve het publiek de site 
www.museumklokenpeel.nl te raadplegen.

ASTEN In Asten zijn onlangs bij Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij de gerestaureerde klokken van 'The Netherlands Carillon' Arlington weer ingepakt om te 
worden verscheept naar Amerika. Klokkengieter Joost Eijsbouts en zijn medewerkers zien met voldoening terug op een eervolle en geslaagde restauratie- en 

uitbreidingsopdracht. De klokken werden ook uitgezwaaid door vertegenwoordigers van Museum Klok & Peel en de Singing Bronze Foundation.

De klokken worden klaar gemaakt voor transport | Foto’s Rob Fritsen

“Deze klokken zijn 
vernoemd naar respectievelijk 

George Marshall, Eleanor Roosevelt 
en Martin Luther King”.
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Het 'Netherlands Carillon' terug naar Arlington (VS)

Het museum heeft tijdelijk een aantal Arlington-
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Door de coronamaatregelen heeft die fraaie 
tentoonstelling - een gezamenlijk project van het 
museum, de Singing Bronze Foundation en de 
Koninklijke Eijsbouts - tot nu toe niet de aandacht 
getrokken die ze verdiende. Het museum hoopt bij 
versoepeling van de coronamaatregelen het publiek 
alsnog op maat te bedienen.  
   
Restauratie
De 50 klokken van 'The Netherlands Carillon' 
arriveerden ruim een jaar geleden in klokkengieterij 
Eijsbouts om te worden herstemd en gerestaureerd. 
Dat was nodig, omdat dit carillon, dat nabij 
Washington DC uitziet op het befaamde Arlington 
National Cemetery, door de tand des tijds getekend 
was. Maar dat niet alleen. Het Nederlands Carillon 
was medio vorige eeuw een geschenk van het 

Nederlandse volk aan Amerika als dank voor zijn 
aandeel in de bevrijding van Nederland in WO II en 
voor de Marshallhulp. Om het nationale karakter van 
het klinkende geschenk te onderstrepen, werden 
de klokken van het carillon indertijd gegoten door 
de drie klokkengieterijen die Nederland rijk was. 
Dat pakte uit als een weeffout in een project dat - 
hoe goedbedoeld ook - met nog veel meer tegenslag 
te maken kreeg. Uiteindelijk werd The Netherlands 
Carillon niet het hoogwaardige muziekinstrument 
dat ons land had willen schenken. 

Door de kleinste klokken te herstemmen is al 
eerder geprobeerd om er een homogeen geheel 
van te maken, maar er bleef altijd iets te wensen. 
Het bleek noodzakelijk om alle klokken een keer 
terug naar Nederland te halen om ze hier door 
deskundigen onder handen te laten nemen. 
Bovendien diende het carillon voor een optimaal 
resultaat te worden uitgebreid met drie klokken. 

Dat alles heeft het afgelopen jaar bij de Koninklijk 
Eijsbouts in Asten plaatsgevonden. 

Alle noodzakelijke werkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond en vandaar dat de klokken en hun 
toebehoren onder grote belangstelling van de 
pers in twee zeecontainers werden ingepakt voor 
een veilige reis terug naar de VS. De drie nieuwe 
klokken die ter uitbreiding van het instrument 
werden gegoten, zijn al eerder opgestuurd. Deze 
klokken zijn vernoemd naar respectievelijk George 
Marshall, Eleanor Roosevelt en Martin Luther King. 
Voorafgaand aan de montage worden ze tijdelijk op 
de Nederlandse Ambassade tentoongesteld. Het 
is de bedoeling dat de 53 klokken die het carillon 
voortaan telt de komende maanden worden 

geïnstalleerd in de eveneens gerestaureerde 
klokkentoren. Daarna kan 'The Netherlands 
Carillon' voor het eerst zijn klanken in volle glorie 
uitstrooien over Arlington National Cemetery, de 
heiligste grond van de Verenigde Staten. Een her-
inauguratie wordt later in het jaar verwacht. 
  
Expositie
Intussen blijft de expositie 'Klokken voor Amerika' in 
Museum Klok & Peel in geuren en kleuren het hele 
verhaal vertellen van The Netherlands Carillon. Ook 
het rijk geïllustreerde boek 'Klokken voor Amerika' 
van VU-hoogleraar Diederik Oostdijk is nog voor 
een prikkie te koop in de museumboekhandel en via 
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van de museumdeuren de komende maanden nog 
te bezoeken zijn. 

Voor actuele informatie gelieve het publiek de site 
www.museumklokenpeel.nl te raadplegen.

ASTEN In Asten zijn onlangs bij Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij de gerestaureerde klokken van 'The Netherlands Carillon' Arlington weer ingepakt om te 
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uitbreidingsopdracht. De klokken werden ook uitgezwaaid door vertegenwoordigers van Museum Klok & Peel en de Singing Bronze Foundation.

De klokken worden klaar gemaakt voor transport | Foto’s Rob Fritsen

“Deze klokken zijn 
vernoemd naar respectievelijk 

George Marshall, Eleanor Roosevelt 
en Martin Luther King”.
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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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Speeltuin de Kievit
gaat weer open

Digitale Abonnementen 
en losse verkoop
Ben je een regelmatige bezoeker van de 
speeltuin, dan is het voordelig om een 
abonnement aan te schaffen. Vanaf 
dit seizoen werken we met digitale 
abonnementen die je eenvoudig via de 
website kunt bestellen en betalen. In 
plaats van een fysieke pas ontvang je dit 
jaar een QR code per email die gescand 
wordt bij de entree. Losse entree kan 
gewoon in de speeltuin bij het paviljoen 
worden gekocht en dient met PIN te 
worden betaald. 

Seizoen 2021
De eerste 150 betalende bezoekers 
of abonnementhouders krijgen in 
de dagen na de opening een gratis 
brandweerhelm aangeboden (dus 
vanaf 19 april). Verkoop van snacks en 

dranken in ons paviljoen is helaas nog 
niet mogelijk zolang de coronamaatregel 
(terrassen gesloten) van toepassing is. 
Ook respecteren we alle voorschriften in 
verband met corona; anderhalve meter 
en handen desinfecteren. 

Verhuur van onze lounge en chalet voor 
(kinder)feestjes kan nu nog niet. Zodra 
binnen dit seizoen hier mogelijkheden 
voor komen, zullen we dit via de media 
en in de speeltuin communiceren. Voor 
kinderfeestjes in het algemeen: houdt 
onze site of Facebook in de gaten. 

Vrijwilligers
Er is wederom hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op vrijwilligers 
en we kunnen er altijd nog een aantal 

gebruiken. Zowel voor het klusteam 
(woensdagavond en/of zaterdag) en in 
de zomer extra op maandagochtend), 
als voor het winkelteam (één of enkele 
middagen per maand) zijn er nog 
vrijwilligers nodig. We werken met 
een enthousiast en gezellig team en 
sluiten samen het seizoen af met een 
overheerlijke barbecue in de speeltuin. 
Aanmelden kan via info@speeltuin-
dekievit.nl. 

Nieuwe toestellen
Vanaf 18 april hopen wij de nieuwe 
klimtoren van de grote glijbaan in gebruik 
te kunnen nemen, na de technische 
goedkeuring. Daarnaast zullen door 
schenking van de Ronde Tafel Nuenen 
nog een tweetal nieuwe toestellen in onze 
zandbak worden geplaatst. Wij gaan voor 
een fantastisch seizoen en zien u graag 
weer terug in onze speeltuin. Tot speels 
in de mooiste speeltuin van de regio. 

NUENEN Vanaf zondag 18 april is Speeltuin de Kievit weer 
geopend. Ofwel; zonder beperkingen in de bezoekersaantallen. 
Daar zijn we erg blij mee. ‘Als vanouds’ bieden we toegang voor 
abonnementhouders en aan individuelen via losse entreever-

koop. Ook zullen er weer evenementjes en speciale dagen zijn. 
Uiteraard staat ons team van enthousiaste vrijwilligers weer 
klaar om de bezoekers te ontvangen. Wat ons betreft kan het 

buitenspeelseizoen beginnen!

F | Speeltuin de Kievit

www.speeltuin-dekievit.nl. 
www.facebook.com/
speeltuindekievit 
info@speeltuin-dekievit.nl 

Paddenaantallen opnieuw 
teleurstellend volgens IVN Geldrop

Weinig paarvorming
“Een zorgelijke situatie”, zegt Plonie 
van Campen, coördinator van de 
Paddenwerkgroep van IVN Geldrop. “We 
zien de aantallen padden nu al diverse 
jaren achtereen afnemen. In 2018 telden 
we met onze grote vrijwilligersgroep 
nog bijna 3800 padden op onze 
overzetlocaties. Eerder zagen we al dat 
bij de Bosrand minder padden in de 
emmers vielen, maar daar stond een 
verrassende toename bij de Rederijklaan 
tegenover. Nog steeds trekken daar, op 
de grens van Geldrop en Mierlo, veel 
meer padden over, maar de aantallen 
zijn schrikbarend afgenomen. Wat we 
helemáál verontrustend vinden, is dat we 
dit jaar zo weinig amplexen aantroffen. 
Dat zijn paddenpaartjes, waarbij 
het vrouwtje het mannetje naar de 
geboortepoel draagt. Deze paren moeten 
tenslotte voor het nageslacht zorgen.”

Voedselgebrek door 
klimaatsverandering
“We weten niet waarom er zo weinig 
padden trekken maar misschien moeten 

we de oorzaak meer in de zomer dan 
in de winter zoeken”, suggereert Plonie. 
“We hebben nu al drie opeenvolgende 
warme, droge jaren achter de rug. Je kon 
in je eigen tuin zien dat er weinig slakken 
waren toen het erg heet was. Die beestjes, 
voedsel voor padden, verdroogden 
zelfs! Daar komt bij dat veel insecten, 
wormen en andere bodemdiertjes diep 
in de bodem wegkruipen als het heet en 
droog is. Voor de padden worden hun 
prooidieren dan onbereikbaar.” Padden 
zijn namelijk maar korte tijd bij het water, 
om te paren en eitjes af te zetten. De rest 
van het jaar verblijven ze in het bos onder 
struiken, takken en bladeren. 

Beperkte paddentrek in 
warme winter
“We zagen na de warme winterweken al 
in januari enkele padden op weg naar hun 
geboortepoel. Half februari plaatsten we 
de schermen langs de wegen. Een dag 
later zaten er meteen negen padden in 
de emmers maar helaas kwam daarna de 
serieuze paddentrek niet op gang”, aldus 
de coördinator van de Paddenwerkgroep. 

“Uiteindelijk hebben we bij de Bosrand 
slechts 157 en bij de Rederijklaan 490 
padden overgezet. En ruim honderd 
salamanders en kikkers. Dit zijn er nog 
minder dan vorig jaar, terwijl het er toen 
al van een forse afname sprake was.“

Andere mogelijke oorzaken
Meerdere factoren kunnen een rol 
spelen bij de afname: te koude of 
te droge nachten bijvoorbeeld. Of 
misschien trokken de amfibieën 
extreem vroeg doordat de winter zo 
warm begon. Volgens Plonie is er 
geen aanwijzing voor vroege trek. “We 
hebben geen doodgereden padjes op 
de weg gevonden. En evenmin padjes 
met donkere vlekken, die duiden op het 
dodelijke ranavirus.”

Hulp bij het overzetten
Vanwege de coronamaatregelen konden 
schoolkinderen helaas niet helpen bij 
het overzetten en verviel de excursie. 
“Wij vinden educatie belangrijk om 
mensen te betrekken bij de natuur en het 
beschermen van padden in het bijzonder. 
Ik wil onze ruim dertig vrijwilligers van de 
Paddenwerkgroep bedanken. Ze zijn elk 
jaar opnieuw ’s morgens vroeg paraat, 
weer of geen weer.”

GELDROP De padden lijken jaar na jaar in aantal af te nemen en dat baart IVN zorgen. Paddenoverzetters heeft IVN Geldrop 
genoeg, maar evenals vorig jaar vond de Paddenwerkgroep relatief weinig padden in de ingegraven emmers. Mogelijk zijn de droge 

zomers met gebrek aan voedsel de amfi bieën fataal geworden. 

Een amplex: het vrouwtje draagt het mannetje naar de geboortepoel | F IVN Geldrop
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Speeltuin de Kievit
gaat weer open

Digitale Abonnementen 
en losse verkoop
Ben je een regelmatige bezoeker van de 
speeltuin, dan is het voordelig om een 
abonnement aan te schaffen. Vanaf 
dit seizoen werken we met digitale 
abonnementen die je eenvoudig via de 
website kunt bestellen en betalen. In 
plaats van een fysieke pas ontvang je dit 
jaar een QR code per email die gescand 
wordt bij de entree. Losse entree kan 
gewoon in de speeltuin bij het paviljoen 
worden gekocht en dient met PIN te 
worden betaald. 

Seizoen 2021
De eerste 150 betalende bezoekers 
of abonnementhouders krijgen in 
de dagen na de opening een gratis 
brandweerhelm aangeboden (dus 
vanaf 19 april). Verkoop van snacks en 

dranken in ons paviljoen is helaas nog 
niet mogelijk zolang de coronamaatregel 
(terrassen gesloten) van toepassing is. 
Ook respecteren we alle voorschriften in 
verband met corona; anderhalve meter 
en handen desinfecteren. 

Verhuur van onze lounge en chalet voor 
(kinder)feestjes kan nu nog niet. Zodra 
binnen dit seizoen hier mogelijkheden 
voor komen, zullen we dit via de media 
en in de speeltuin communiceren. Voor 
kinderfeestjes in het algemeen: houdt 
onze site of Facebook in de gaten. 

Vrijwilligers
Er is wederom hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op vrijwilligers 
en we kunnen er altijd nog een aantal 

gebruiken. Zowel voor het klusteam 
(woensdagavond en/of zaterdag) en in 
de zomer extra op maandagochtend), 
als voor het winkelteam (één of enkele 
middagen per maand) zijn er nog 
vrijwilligers nodig. We werken met 
een enthousiast en gezellig team en 
sluiten samen het seizoen af met een 
overheerlijke barbecue in de speeltuin. 
Aanmelden kan via info@speeltuin-
dekievit.nl. 

Nieuwe toestellen
Vanaf 18 april hopen wij de nieuwe 
klimtoren van de grote glijbaan in gebruik 
te kunnen nemen, na de technische 
goedkeuring. Daarnaast zullen door 
schenking van de Ronde Tafel Nuenen 
nog een tweetal nieuwe toestellen in onze 
zandbak worden geplaatst. Wij gaan voor 
een fantastisch seizoen en zien u graag 
weer terug in onze speeltuin. Tot speels 
in de mooiste speeltuin van de regio. 

NUENEN Vanaf zondag 18 april is Speeltuin de Kievit weer 
geopend. Ofwel; zonder beperkingen in de bezoekersaantallen. 
Daar zijn we erg blij mee. ‘Als vanouds’ bieden we toegang voor 
abonnementhouders en aan individuelen via losse entreever-

koop. Ook zullen er weer evenementjes en speciale dagen zijn. 
Uiteraard staat ons team van enthousiaste vrijwilligers weer 
klaar om de bezoekers te ontvangen. Wat ons betreft kan het 

buitenspeelseizoen beginnen!

F | Speeltuin de Kievit

www.speeltuin-dekievit.nl. 
www.facebook.com/
speeltuindekievit 
info@speeltuin-dekievit.nl 

Paddenaantallen opnieuw 
teleurstellend volgens IVN Geldrop

Weinig paarvorming
“Een zorgelijke situatie”, zegt Plonie 
van Campen, coördinator van de 
Paddenwerkgroep van IVN Geldrop. “We 
zien de aantallen padden nu al diverse 
jaren achtereen afnemen. In 2018 telden 
we met onze grote vrijwilligersgroep 
nog bijna 3800 padden op onze 
overzetlocaties. Eerder zagen we al dat 
bij de Bosrand minder padden in de 
emmers vielen, maar daar stond een 
verrassende toename bij de Rederijklaan 
tegenover. Nog steeds trekken daar, op 
de grens van Geldrop en Mierlo, veel 
meer padden over, maar de aantallen 
zijn schrikbarend afgenomen. Wat we 
helemáál verontrustend vinden, is dat we 
dit jaar zo weinig amplexen aantroffen. 
Dat zijn paddenpaartjes, waarbij 
het vrouwtje het mannetje naar de 
geboortepoel draagt. Deze paren moeten 
tenslotte voor het nageslacht zorgen.”

Voedselgebrek door 
klimaatsverandering
“We weten niet waarom er zo weinig 
padden trekken maar misschien moeten 

we de oorzaak meer in de zomer dan 
in de winter zoeken”, suggereert Plonie. 
“We hebben nu al drie opeenvolgende 
warme, droge jaren achter de rug. Je kon 
in je eigen tuin zien dat er weinig slakken 
waren toen het erg heet was. Die beestjes, 
voedsel voor padden, verdroogden 
zelfs! Daar komt bij dat veel insecten, 
wormen en andere bodemdiertjes diep 
in de bodem wegkruipen als het heet en 
droog is. Voor de padden worden hun 
prooidieren dan onbereikbaar.” Padden 
zijn namelijk maar korte tijd bij het water, 
om te paren en eitjes af te zetten. De rest 
van het jaar verblijven ze in het bos onder 
struiken, takken en bladeren. 

Beperkte paddentrek in 
warme winter
“We zagen na de warme winterweken al 
in januari enkele padden op weg naar hun 
geboortepoel. Half februari plaatsten we 
de schermen langs de wegen. Een dag 
later zaten er meteen negen padden in 
de emmers maar helaas kwam daarna de 
serieuze paddentrek niet op gang”, aldus 
de coördinator van de Paddenwerkgroep. 

“Uiteindelijk hebben we bij de Bosrand 
slechts 157 en bij de Rederijklaan 490 
padden overgezet. En ruim honderd 
salamanders en kikkers. Dit zijn er nog 
minder dan vorig jaar, terwijl het er toen 
al van een forse afname sprake was.“

Andere mogelijke oorzaken
Meerdere factoren kunnen een rol 
spelen bij de afname: te koude of 
te droge nachten bijvoorbeeld. Of 
misschien trokken de amfibieën 
extreem vroeg doordat de winter zo 
warm begon. Volgens Plonie is er 
geen aanwijzing voor vroege trek. “We 
hebben geen doodgereden padjes op 
de weg gevonden. En evenmin padjes 
met donkere vlekken, die duiden op het 
dodelijke ranavirus.”

Hulp bij het overzetten
Vanwege de coronamaatregelen konden 
schoolkinderen helaas niet helpen bij 
het overzetten en verviel de excursie. 
“Wij vinden educatie belangrijk om 
mensen te betrekken bij de natuur en het 
beschermen van padden in het bijzonder. 
Ik wil onze ruim dertig vrijwilligers van de 
Paddenwerkgroep bedanken. Ze zijn elk 
jaar opnieuw ’s morgens vroeg paraat, 
weer of geen weer.”

GELDROP De padden lijken jaar na jaar in aantal af te nemen en dat baart IVN zorgen. Paddenoverzetters heeft IVN Geldrop 
genoeg, maar evenals vorig jaar vond de Paddenwerkgroep relatief weinig padden in de ingegraven emmers. Mogelijk zijn de droge 

zomers met gebrek aan voedsel de amfi bieën fataal geworden. 

Een amplex: het vrouwtje draagt het mannetje naar de geboortepoel | F IVN Geldrop
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NJOJ Brand Store zoekt nieuwe collega's wegens doorslaand succes

Helmondse internetondernemer
ontwerpt eettafelstoelen

HELMOND Toegegeven, het ligt niet voor de hand, een internetondernemer die meubels ontwerpt. 
Maar als je weet dat online marketinggoeroe Merijn Janssen eind vorig jaar is gestart met de 

verkoop van design bartafels, statafels en eettafels, wordt de achterliggende reden al duidelijker. 
“We verkopen prachtige tafels in onze NJOJ Brand Store, maar we wilden er ook graag stoelen bij 
hebben, zo simpel is het”, lacht Janssen. “En als ze er niet zijn, dan ontwerp je ze toch gewoon?”

Janssen kreeg daarbij hulp van collega 
en veelzijdige ontwerpster Yolanda van 
Ede. “Samen hebben we een lijn van 
vier prachtige bartafel- en eettafelstoelen 
ontworpen”, vertelt een trotse Janssen. 
“De eerste prototypes worden nu 
vervaardigd door VDL HMI BV en als ze 
helemaal naar verwachting zijn, nemen 
we ze in productie. Zo wordt de NJOJ 
Brand Store uitgebreid met een aantal 
prachtige nieuwe items!”

Staan is in!
Een NJOJ bartafel is binnen een 
minuut om te bouwen tot een in het oog 
springende, lekker robuuste eettafel. “In 
principe zijn de bartafels ontworpen om 
er lekker aan te staan”, vertelt Janssen. 
“Dat is ook wat we willen: dat mensen 
meer gaan staan in plaats van zitten. 
We verkopen de bartafels al veel aan 
ondernemingen in de horeca, maar 
ook daarbuiten. Staand vergaderen en 
lunchen is anno 2021 hartstikke in! Maar 
toch… een 5-gangen diner of een gezellig 
avondje met vrienden, daar wil je op den 
duur wel bij zitten. En dus vonden we 
dat er behalve barkrukken ook stoelen 
moesten komen.”

NJOJ de dining chair
Zowel over het design als het zitcomfort 

werd intensief nagedacht. “We hebben 
heel wat stoelen uitgeprobeerd”, vertelt 
Janssen. “Zo zijn we uitgekomen op 
een lijn luxe barkrukken, met rugleuning 
en armsteunen als optie, en een lijn 
eettafelstoelen. Natuurlijk in dezelfde stijl 
als de bartafels en eettafels van NJOJ. 
We hebben ze ‘dining chairs’ gedoopt.” De 
stoelen worden uitgevoerd met stevige, 

lekker zittende kussentjes in een bruin-
witte en zwart-witte koeienhuid. 

Voor buitenstoelen worden de kussentjes 
met een aparte stof uitgebracht. 
Vanzelfsprekend ontbreekt bij de stoelen 
ook de befaamde voetensteun niet. 
“Zo zijn we straks hartstikke compleet”, 
knikt Janssen.

Wegens succes collega’s gezocht
De meubels van NJOJ zijn live te bezichtigen 
in de showroom aan de Steenovenweg 19 in 
Helmond. “Maar natuurlijk kun je ze ook op 
de website njojbrandstore.nl van alle kanten 
bekijken”, zegt Janssen. 

“Daarnaast hebben we een digitale én een 
fysieke inspiratiebrochure. Wegens het 

succes komen we handen te kort en zijn 
wij op zoek naar een vrouw of man die het 
leuk vindt om deze luxe brochure huis-aan-
huis te gaan verspreiden in Helmond en 
omstreken. Daarnaast zoeken we ook een 
meubelverkoper voor in de showroom en 
de business-2-businessmarkt, alsmede een 
klusjesman. Mensen die mee willen genieten 
van het succes zijn van harte welkom!”

Concepttekening van de stoelen | F NJOJ Brand Store Merĳ n Janssen en Yolanda van Ede in de VDL-fabriek | F NJOJ Brand Store

HELMOND Twee jaar terug zijn we op Hemelvaartsdag voor het eerst met de Franse Markt bij de 
Cacaofabriek terecht gekomen. Vanwege de uitbreiding van activiteiten zijn toen ook het Annatheater en 
het buurthuis St. Anna erbij betrokken. Vooral in het Annatheater kreeg veel jeugd de kans bij optredens hun 
talenten te tonen. Omdat ook de variëteit bij de Cacaofabriek groter werd dan oorspronkelijk bij het huidige 
Hotel Fletcher, de afslag over het kanaal en het grasveld bij de flats, is de naam van het organisatiecomité 
veranderd in stichting Soet op Suyt. 

De ambitie om nog meer verenigingen, scholen en groepen erbij te betrekken werd steeds groter, maar helaas kon dat 
vanwege de coronatoestanden vorig jaar niet doorgaan. Het heeft  wel gevolgen gehad voor de naam van de het festijn, 
dat heet voortaan Cultimondo. Maar ook dit jaar zullen er op Hemelvaartsdag geen activiteiten, tentoonstellingen of 
culinaire aanbiedingen zijn bij de Cacaofabriek of het Annatheater. Er is nog geen datum bekend, maar er blijft  een 
mogelijkheid dat in de zomer (augustus of september) er wel een markt bij de Cacaofabriek zal komen. De connecties 
met veel aanbieders uit heel Nederland zijn er om bezoekers te verrassen met bijzondere voedselproducten en 
kunstaanbiedingen van schilderwerk, glas, metselkunst etcetera. Uiteraard blijft  de optie bestaan dat personen of 
groepen de wens hebben om aan het publiek hun talenten te tonen. Natuurlijk zal het organisatiecomité kijken welke 
mogelijkheden zij kunnen ondersteunen, maar dat is uiteraard ook afhankelijk van de financiële ondersteuning van 
diverse instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente. Laten we hopen dat volgend jaar weer alles op een normale manier 
verloopt en dan zal stichting Soet op Suyt weer op Hemelvaartsdag een bijzondere dag voor Helmond organiseren met 
een grote bijdrage van allerlei partijen en alle leeft ijdscategorieën om veel bezoekers te amuseren. Uiteraard verwacht 
de stichting Soet op Suyt ook dat de regionale aandacht zal toenemen. 

Geen Cultimondo (Franse Markt)
op Hemelvaartsdag

HELMOND SPORT ROND DE TOSS

VOOR ADVERTENTIES 
EN INFO:

INFO@RONDDETOSS.NL

De Ei� eltoren op de Franse 
Markt van 2019 | F Wim van 

den Broek
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NJOJ Brand Store zoekt nieuwe collega's wegens doorslaand succes

Helmondse internetondernemer
ontwerpt eettafelstoelen

HELMOND Toegegeven, het ligt niet voor de hand, een internetondernemer die meubels ontwerpt. 
Maar als je weet dat online marketinggoeroe Merijn Janssen eind vorig jaar is gestart met de 

verkoop van design bartafels, statafels en eettafels, wordt de achterliggende reden al duidelijker. 
“We verkopen prachtige tafels in onze NJOJ Brand Store, maar we wilden er ook graag stoelen bij 
hebben, zo simpel is het”, lacht Janssen. “En als ze er niet zijn, dan ontwerp je ze toch gewoon?”

Janssen kreeg daarbij hulp van collega 
en veelzijdige ontwerpster Yolanda van 
Ede. “Samen hebben we een lijn van 
vier prachtige bartafel- en eettafelstoelen 
ontworpen”, vertelt een trotse Janssen. 
“De eerste prototypes worden nu 
vervaardigd door VDL HMI BV en als ze 
helemaal naar verwachting zijn, nemen 
we ze in productie. Zo wordt de NJOJ 
Brand Store uitgebreid met een aantal 
prachtige nieuwe items!”

Staan is in!
Een NJOJ bartafel is binnen een 
minuut om te bouwen tot een in het oog 
springende, lekker robuuste eettafel. “In 
principe zijn de bartafels ontworpen om 
er lekker aan te staan”, vertelt Janssen. 
“Dat is ook wat we willen: dat mensen 
meer gaan staan in plaats van zitten. 
We verkopen de bartafels al veel aan 
ondernemingen in de horeca, maar 
ook daarbuiten. Staand vergaderen en 
lunchen is anno 2021 hartstikke in! Maar 
toch… een 5-gangen diner of een gezellig 
avondje met vrienden, daar wil je op den 
duur wel bij zitten. En dus vonden we 
dat er behalve barkrukken ook stoelen 
moesten komen.”

NJOJ de dining chair
Zowel over het design als het zitcomfort 

werd intensief nagedacht. “We hebben 
heel wat stoelen uitgeprobeerd”, vertelt 
Janssen. “Zo zijn we uitgekomen op 
een lijn luxe barkrukken, met rugleuning 
en armsteunen als optie, en een lijn 
eettafelstoelen. Natuurlijk in dezelfde stijl 
als de bartafels en eettafels van NJOJ. 
We hebben ze ‘dining chairs’ gedoopt.” De 
stoelen worden uitgevoerd met stevige, 

lekker zittende kussentjes in een bruin-
witte en zwart-witte koeienhuid. 

Voor buitenstoelen worden de kussentjes 
met een aparte stof uitgebracht. 
Vanzelfsprekend ontbreekt bij de stoelen 
ook de befaamde voetensteun niet. 
“Zo zijn we straks hartstikke compleet”, 
knikt Janssen.

Wegens succes collega’s gezocht
De meubels van NJOJ zijn live te bezichtigen 
in de showroom aan de Steenovenweg 19 in 
Helmond. “Maar natuurlijk kun je ze ook op 
de website njojbrandstore.nl van alle kanten 
bekijken”, zegt Janssen. 

“Daarnaast hebben we een digitale én een 
fysieke inspiratiebrochure. Wegens het 

succes komen we handen te kort en zijn 
wij op zoek naar een vrouw of man die het 
leuk vindt om deze luxe brochure huis-aan-
huis te gaan verspreiden in Helmond en 
omstreken. Daarnaast zoeken we ook een 
meubelverkoper voor in de showroom en 
de business-2-businessmarkt, alsmede een 
klusjesman. Mensen die mee willen genieten 
van het succes zijn van harte welkom!”

Concepttekening van de stoelen | F NJOJ Brand Store Merĳ n Janssen en Yolanda van Ede in de VDL-fabriek | F NJOJ Brand Store

HELMOND Twee jaar terug zijn we op Hemelvaartsdag voor het eerst met de Franse Markt bij de 
Cacaofabriek terecht gekomen. Vanwege de uitbreiding van activiteiten zijn toen ook het Annatheater en 
het buurthuis St. Anna erbij betrokken. Vooral in het Annatheater kreeg veel jeugd de kans bij optredens hun 
talenten te tonen. Omdat ook de variëteit bij de Cacaofabriek groter werd dan oorspronkelijk bij het huidige 
Hotel Fletcher, de afslag over het kanaal en het grasveld bij de flats, is de naam van het organisatiecomité 
veranderd in stichting Soet op Suyt. 

De ambitie om nog meer verenigingen, scholen en groepen erbij te betrekken werd steeds groter, maar helaas kon dat 
vanwege de coronatoestanden vorig jaar niet doorgaan. Het heeft  wel gevolgen gehad voor de naam van de het festijn, 
dat heet voortaan Cultimondo. Maar ook dit jaar zullen er op Hemelvaartsdag geen activiteiten, tentoonstellingen of 
culinaire aanbiedingen zijn bij de Cacaofabriek of het Annatheater. Er is nog geen datum bekend, maar er blijft  een 
mogelijkheid dat in de zomer (augustus of september) er wel een markt bij de Cacaofabriek zal komen. De connecties 
met veel aanbieders uit heel Nederland zijn er om bezoekers te verrassen met bijzondere voedselproducten en 
kunstaanbiedingen van schilderwerk, glas, metselkunst etcetera. Uiteraard blijft  de optie bestaan dat personen of 
groepen de wens hebben om aan het publiek hun talenten te tonen. Natuurlijk zal het organisatiecomité kijken welke 
mogelijkheden zij kunnen ondersteunen, maar dat is uiteraard ook afhankelijk van de financiële ondersteuning van 
diverse instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente. Laten we hopen dat volgend jaar weer alles op een normale manier 
verloopt en dan zal stichting Soet op Suyt weer op Hemelvaartsdag een bijzondere dag voor Helmond organiseren met 
een grote bijdrage van allerlei partijen en alle leeft ijdscategorieën om veel bezoekers te amuseren. Uiteraard verwacht 
de stichting Soet op Suyt ook dat de regionale aandacht zal toenemen. 

Geen Cultimondo (Franse Markt)
op Hemelvaartsdag

HELMOND SPORT ROND DE TOSS

VOOR ADVERTENTIES 
EN INFO:

INFO@RONDDETOSS.NL

De Ei� eltoren op de Franse 
Markt van 2019 | F Wim van 

den Broek



32 vrijdag 23 april 2021 de loop weekkrant HELMOND22 april | mei 2021 Groot PEELLAND

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

KRIJG JIJ HET 
WARM VAN DE 
KOU?
LEERLING 
KOELMONTEUR
een technisch handig iemand 
met kennis op electrotechnisch 
gebied en installatietechniek.

Meer informatie kun je vinden op
www.vekah.nl of bel naar 0492-555 222

VACATURE 
PAGINA

Openluchtmis 
Deurne-Zeilberg 

geannuleerd

Het H. Cornelius Genootschap Zeilberg hoopt deze eeuwenoude traditie weer 
te kunnen organiseren op zondag 19 september 2021. We hopen u dan in goede 
gezondheid te ontmoeten. Organisatie: H. Cornelius Genootschap Zeilberg onderdeel 
werkgroep vieringen SCC Den Draai. 

DEURNE De op zondag 2 mei geplande H. Cornelius open-
luchtmis in Deurne-Zeilberg gaat niet door! Op dit moment 

zijn er vanwege de coronapandemie te veel belemmeringen en 
onzekerheden om dit evenement op een verantwoorde wijze te 

kunnen voorbereiden en organiseren.

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

Cornelius.genootschap.zeilberg@gmail.com

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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6e editie Asperges op de Velden
verzet naar september

VELDHOVEN Als gevolg van de COVID-situatie ziet de organisatie van Asperges op de Velden geen andere mogelijkheid dan het evenement, 
wat in mei gepland stond, te verplaatsen naar de zomer. Het stijlvolle pop-uprestaurant zal van 2 tot en met 19 september 2021 op dezelfde locatie te 
vinden zijn. Organisator Bertie Klaassen vertelt enthousiast: “We bieden dezelfde sfeer en kwaliteit die gasten al jaren van ons gewend zijn, maar met 

gebruik van andere soorten asperges dan de witte variant, die zijn immers maar tot 24 juni verkrijgbaar. 

Daarnaast gebruiken onze chefs diverse 
verrassende ingrediënten van Hollandse 
bodem, veelal afkomstig van de velden 
en boerenakkers die rondom het pop-
uprestaurant zijn gelegen. Alle gasten 
worden met een aperitief en amuse 
ontvangen op de locatie. Vervolgens 
worden zij op ludieke wijze, en geheel 
passend bij de locatie, rondgeleid over 
de velden en maken kennis met ons 
nieuwe concept:
Bourgondisch op de Velden! 
Dit is iets wat we vanuit de organisatie 
graag aanbieden en waar niet extra 
voor betaald hoeft te worden, zoals dat 
voorheen bij de rondleidingen wel zo 
was. We doen graag een stapje extra 
en kijken er enorm naar uit om alle 
gasten een geweldige beleving en een 
fantastische avond te bezorgen.”
Reserveer nu alvast een 
plekje zonder enige verplichting
De organisatie is ervan overtuigd dat het 
evenement in september daadwerkelijk 
mag en kan plaats vinden, uiteraard 
volgens de corona-maatregelen die dan 
gelden. Bertie vervolgt: “Gezien de vele 
mogelijkheden van de locatie kunnen 
wij verzekeren dat we ons hier volledig 
aan kunnen conformeren. 

Ons stijlvolle pop-uprestaurant zal 
weer bijna drie weken lang verrijzen 

op de velden van Aspergekwekerij 
John Kelders in Veldhoven. Hier 
bereiden top-chefs dagelijks lunches 
en diners met onder andere asperges 
en Brabantse streekproducten.” Gezien 
de inmiddels al zeer grote animo, er zijn 
al diverse avonden uitverkocht, wordt 
geïnteresseerden geadviseerd om nu al 
een optie te plaatsen om verzekerd te 
zijn van een tafel. De optie is op ieder 
moment opzegbaar of overdraagbaar 
en is geheel kosteloos. De organisatie 
zal de gasten die voor mei hebben 
gereserveerd als eerste de kans geven 
om deze te verplaatsen naar september. 
Zij worden een dezer dagen benaderd.

Top-chefs koken op de velden
Het inmiddels regionaal bekende 
evenement biedt elk jaar weer een 
uitgebreid en gevarieerd programma. 
Voor jonge en oude gasten, voor 
particulieren en zakelijke gezelschappen. 
Net als voorgaande jaren zullen 
toonaangevende restaurants in het 
pop-uprestaurant koken met de vers 
gestoken asperges van het land. 

Zo zullen de sterrenrestaurants Wiesen 
uit Eindhoven en Eden uit Valkenswaard 
culinaire hoogstandjes serveren. Tevens 
biedt Bourgondisch op de Velden 
een podium aan het exclusieve Lugar 

uit Waalre, het stijlvolle restaurant 
Smaek uit Geldrop en het verrassende 
Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en geniet 
van uiteenlopende gerechten die alle 
zintuigen prikkelen. 

Op zondag 5 september, de laatste 
dag van de schoolvakantie,  wordt 
traditioneel de familiedag georganiseerd 
met allerlei activiteiten en professionele 
opvang voor de kleintjes. Zo kunnen 
de kids knutselen, spelen en zelfs 
pony rijden. En de tweede zondag, 12 

september, is de primeur van The Brand 
Eats & Beats met live muziek, heerlijke 
gerechten en cocktails. De organisatie 
legt momenteel de laatste hand aan 
het programma, de aanvullingen zullen 
via de website en social media kanalen 
worden gecommuniceerd.

W W W. B O U R G O N D I S C H O P D E V E L D E N . N L

Shopping mall WoensXL Eindhoven breidt shopmogelĳ kheden
uit door koopzondagen vanaf 25 april weer te openen

“Onze bezoekers van WoensXL zijn 
al jaren gewend dat we de eerste en 
laatste zondag van de maand geopend 
zijn en daarbij spreiden we de aantallen 
bezoekers, zodat onze gasten veilig en 
rustig hun aankopen kunnen doen. We 
bereiken langzaam een kantelpunt en 
hopen dat we snel weer terug kunnen 
naar onze normale openingstijden.” Ook 
winkeliers reageren enthousiast op het 
besluit om ook de zondagen weer open 

te gaan. Alle ondernemers en horeca-
exploitanten houden zich netjes aan 
de maatregelen, zodat klanten veilig en 
prettig kunnen shoppen.

Ook op Koningsdag 27 april 
opent WoensXL de deuren
Voor winkelen op afspraak geldt: neem 
contact op met de winkel van jouw keuze 
en maak een afspraak om te winkelen. 
Dit gebeurt in bepaalde tijdslots en er 

moet 4 uur zitten tussen het moment 
van het maken van de afspraak en het 
daadwerkelijke bezoek. 
Click and collect bij winkels en winkelen 
op afspraak zal nog even de standaard 
blijven, maar gelukkig zien we steeds 
meer bezoekers welke hier hun modus 
in hebben gevonden. Alle ondernemers 
heten u dagelijks van harte welkom en 
hebben de tijd voor u. Onderstaande 
(essentiële) winkels zijn dagelijks geopend 

zonder afspraak:
• Supermarkten en andere
 levensmiddelenzaken, zoals bakkers,
 groentezaken, viswinkels en 
 slijterijen
• Markten voor levensmiddelen
• Drogisterijen en apotheken
• Servicepunten voor het versturen
 of ontvangen van brieven en
 postpakketten
• Dierenspeciaalzaken

• Banken en andere punten voor
 financiële dienstverlening
• Opticiens en audiciens
• Locaties voor reparatie en
 onderhoud van
 consumentenartikelen
• Wasserijen en stomerijen
• De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-
 zaken (afhalen van bestelling)
• Winkels buiten voor bloemenverkoop
• Afhaalmogelijkheden horeca

EINDHOVEN Om (werkende) mensen meer mogelijkheden te 
bieden aankopen te doen in deze tijd, heeft WoensXL beslo-
ten vanaf 25 april ook weer het centrum op koopzondagen te 

openen. “We kregen veel vragen vanuit onze klanten of we ook 
op zondag open zouden kunnen”, vertelt de voorzitter van de 

winkeliersvereniging, Marcel Emmen. 

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.

Welkom bij shopping mall WoensXL Eindhoven!
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6e editie Asperges op de Velden
verzet naar september

VELDHOVEN Als gevolg van de COVID-situatie ziet de organisatie van Asperges op de Velden geen andere mogelijkheid dan het evenement, 
wat in mei gepland stond, te verplaatsen naar de zomer. Het stijlvolle pop-uprestaurant zal van 2 tot en met 19 september 2021 op dezelfde locatie te 
vinden zijn. Organisator Bertie Klaassen vertelt enthousiast: “We bieden dezelfde sfeer en kwaliteit die gasten al jaren van ons gewend zijn, maar met 

gebruik van andere soorten asperges dan de witte variant, die zijn immers maar tot 24 juni verkrijgbaar. 

Daarnaast gebruiken onze chefs diverse 
verrassende ingrediënten van Hollandse 
bodem, veelal afkomstig van de velden 
en boerenakkers die rondom het pop-
uprestaurant zijn gelegen. Alle gasten 
worden met een aperitief en amuse 
ontvangen op de locatie. Vervolgens 
worden zij op ludieke wijze, en geheel 
passend bij de locatie, rondgeleid over 
de velden en maken kennis met ons 
nieuwe concept:
Bourgondisch op de Velden! 
Dit is iets wat we vanuit de organisatie 
graag aanbieden en waar niet extra 
voor betaald hoeft te worden, zoals dat 
voorheen bij de rondleidingen wel zo 
was. We doen graag een stapje extra 
en kijken er enorm naar uit om alle 
gasten een geweldige beleving en een 
fantastische avond te bezorgen.”
Reserveer nu alvast een 
plekje zonder enige verplichting
De organisatie is ervan overtuigd dat het 
evenement in september daadwerkelijk 
mag en kan plaats vinden, uiteraard 
volgens de corona-maatregelen die dan 
gelden. Bertie vervolgt: “Gezien de vele 
mogelijkheden van de locatie kunnen 
wij verzekeren dat we ons hier volledig 
aan kunnen conformeren. 

Ons stijlvolle pop-uprestaurant zal 
weer bijna drie weken lang verrijzen 

op de velden van Aspergekwekerij 
John Kelders in Veldhoven. Hier 
bereiden top-chefs dagelijks lunches 
en diners met onder andere asperges 
en Brabantse streekproducten.” Gezien 
de inmiddels al zeer grote animo, er zijn 
al diverse avonden uitverkocht, wordt 
geïnteresseerden geadviseerd om nu al 
een optie te plaatsen om verzekerd te 
zijn van een tafel. De optie is op ieder 
moment opzegbaar of overdraagbaar 
en is geheel kosteloos. De organisatie 
zal de gasten die voor mei hebben 
gereserveerd als eerste de kans geven 
om deze te verplaatsen naar september. 
Zij worden een dezer dagen benaderd.

Top-chefs koken op de velden
Het inmiddels regionaal bekende 
evenement biedt elk jaar weer een 
uitgebreid en gevarieerd programma. 
Voor jonge en oude gasten, voor 
particulieren en zakelijke gezelschappen. 
Net als voorgaande jaren zullen 
toonaangevende restaurants in het 
pop-uprestaurant koken met de vers 
gestoken asperges van het land. 

Zo zullen de sterrenrestaurants Wiesen 
uit Eindhoven en Eden uit Valkenswaard 
culinaire hoogstandjes serveren. Tevens 
biedt Bourgondisch op de Velden 
een podium aan het exclusieve Lugar 

uit Waalre, het stijlvolle restaurant 
Smaek uit Geldrop en het verrassende 
Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en geniet 
van uiteenlopende gerechten die alle 
zintuigen prikkelen. 

Op zondag 5 september, de laatste 
dag van de schoolvakantie,  wordt 
traditioneel de familiedag georganiseerd 
met allerlei activiteiten en professionele 
opvang voor de kleintjes. Zo kunnen 
de kids knutselen, spelen en zelfs 
pony rijden. En de tweede zondag, 12 

september, is de primeur van The Brand 
Eats & Beats met live muziek, heerlijke 
gerechten en cocktails. De organisatie 
legt momenteel de laatste hand aan 
het programma, de aanvullingen zullen 
via de website en social media kanalen 
worden gecommuniceerd.

W W W. B O U R G O N D I S C H O P D E V E L D E N . N L

Shopping mall WoensXL Eindhoven breidt shopmogelĳ kheden
uit door koopzondagen vanaf 25 april weer te openen

“Onze bezoekers van WoensXL zijn 
al jaren gewend dat we de eerste en 
laatste zondag van de maand geopend 
zijn en daarbij spreiden we de aantallen 
bezoekers, zodat onze gasten veilig en 
rustig hun aankopen kunnen doen. We 
bereiken langzaam een kantelpunt en 
hopen dat we snel weer terug kunnen 
naar onze normale openingstijden.” Ook 
winkeliers reageren enthousiast op het 
besluit om ook de zondagen weer open 

te gaan. Alle ondernemers en horeca-
exploitanten houden zich netjes aan 
de maatregelen, zodat klanten veilig en 
prettig kunnen shoppen.

Ook op Koningsdag 27 april 
opent WoensXL de deuren
Voor winkelen op afspraak geldt: neem 
contact op met de winkel van jouw keuze 
en maak een afspraak om te winkelen. 
Dit gebeurt in bepaalde tijdslots en er 

moet 4 uur zitten tussen het moment 
van het maken van de afspraak en het 
daadwerkelijke bezoek. 
Click and collect bij winkels en winkelen 
op afspraak zal nog even de standaard 
blijven, maar gelukkig zien we steeds 
meer bezoekers welke hier hun modus 
in hebben gevonden. Alle ondernemers 
heten u dagelijks van harte welkom en 
hebben de tijd voor u. Onderstaande 
(essentiële) winkels zijn dagelijks geopend 

zonder afspraak:
• Supermarkten en andere
 levensmiddelenzaken, zoals bakkers,
 groentezaken, viswinkels en 
 slijterijen
• Markten voor levensmiddelen
• Drogisterijen en apotheken
• Servicepunten voor het versturen
 of ontvangen van brieven en
 postpakketten
• Dierenspeciaalzaken

• Banken en andere punten voor
 financiële dienstverlening
• Opticiens en audiciens
• Locaties voor reparatie en
 onderhoud van
 consumentenartikelen
• Wasserijen en stomerijen
• De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-
 zaken (afhalen van bestelling)
• Winkels buiten voor bloemenverkoop
• Afhaalmogelijkheden horeca

EINDHOVEN Om (werkende) mensen meer mogelijkheden te 
bieden aankopen te doen in deze tijd, heeft WoensXL beslo-
ten vanaf 25 april ook weer het centrum op koopzondagen te 

openen. “We kregen veel vragen vanuit onze klanten of we ook 
op zondag open zouden kunnen”, vertelt de voorzitter van de 

winkeliersvereniging, Marcel Emmen. 

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.

Welkom bij shopping mall WoensXL Eindhoven!
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Regionale marketingorganisatie 
Land van de Peel lanceert 

toeristisch platform

Intensieve samenwerking 
Land van de Peel is een initiatief van de 
zes Peelgemeenten en Innovatiehuis de 
Peel. Regiomarketeers Jolijn Brouwers 
en Naline Roodbeen zijn begin dit jaar 
met veel ambitie van start gegaan 
met alle voorbereidingen binnen de 
organisatie. Alle werkzaamheden zijn 
erop gericht om de Peel op de kaart 
te zetten als geliefde, waardevolle en 
leefbare regio. 

Als organisatie vervult Land van de 
Peel een verbindende rol, gericht op de 
bovenlokale marketing, terwijl de VVV’s 
en Helmond Marketing hun waardevolle 
positie als lokale organisatie behouden. 

Zo bundelen alle betrokken partijen 
de krachten om de Peel samen met 
ondernemers, organisaties en culturele 
instellingen regionaal, nationaal en 
internationaal onder de aandacht te 
brengen.

Ontdek het mysterie
Centraal staan zes thema’s waarbinnen 
het toeristisch aanbod uit de regio 
wordt gebundeld en gepresenteerd 
vanuit de gedachte van het mysterie: 
de Peel als onontdekte regio waarin, 
ook voor bewoners, nog veel te 
ontdekken valt. Op deze manier worden 
bewoners, bezoekers en ondernemers 
gestimuleerd tot het ontdekken van 

de ‘Weidse natuur’, ‘Kastelen en 
musea’, ‘Bourgondisch genieten’, ‘Het 
boerenleven’, ‘Bruisende evenementen’ 
en ‘Innovatief erfgoed’. Naast de website 
ontwikkelen de regiomarketeers 
de komende tijd diverse Peelbrede 
uitingen, zoals campagnes, routes, 
plattegronden en inspirerende pagina’s 
in lokale en regionale bladen.

Het avontuur dichtbij 
op landvandepeel.nl
Op het nieuwe platform is volop aandacht 
voor het ontdekken van de regio, kijkend 
voorbij de gemeentegrenzen. En nu op 
veel plekken de deuren nog gesloten 
moeten blijven, vormt de website niet 

alleen een bron van inspiratie voor later, 
maar ook voor alles wat op dit moment 
wél mogelijk is. De afgelopen periode 
zijn er bijzondere initiatieven ontstaan 
die je op landvandepeel.nl terugvindt. 

En wie denkt dat de natuur dicht 
bij huis geen verrassingen meer 
biedt, selecteert eenvoudig een van 
de uitgelichte routes of gaat op pad 
met tips van de boswachter. Het 
aanbod aan inspirerende content zal 
doorlopend worden aangevuld om 
de nieuwsgierigheid van bezoekers te 
blijven prikkelen.

Met de lancering van Land van de Peel 
is niet alleen het officiële startsein 
gegeven voor de organisatie en de 
website, maar ook voor de eerste 
campagne ‘Het mysterie van’. Hierbij 

wordt een beroep gedaan op de kennis 
van de Peellanders;

Oproep: Doe mee met 
‘Het mysterie van…’ 
Onontdekte plekken en verrassende 
verhalen: de Peel zit vol met mysteries! 
Als local weet je natuurlijk als geen 
ander de unieke plekjes te vinden in 
jouw omgeving. 
Door ze te delen, blijven we met elkaar 
nieuwe ontdekkingen doen in het Land 
van de Peel. 

Dus wat is jouw favoriete plek in de 
Peel? Met welke tip stuur jij een ander 
graag op pad? Deel jouw ‘mysterie’ 
inclusief foto op social media met 
#hetmysterievan en #landvandepeel. 
Onder alle gedeelde tips wordt elke 
maand een mooie prijs verloot.

REGIO De Peel is een toeristisch platform rijker met de lancering van Land van de Peel: 
de regionale marketingorganisatie van de gemeenten Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 

Laarbeek en Someren. Vanaf 22 april kunnen bezoekers en bewoners op de website 
www.landvandepeel.nl terecht voor tips en inspiratie om op pad te gaan in de regio. 

Buntven, Deurne. Weidse natuur is één van de zes themalij nen van Land van de Peel. Een regio waar volop de ruimte is om te dwalen 
over paden, de vrij heid te voelen, rust te vinden en op te laden | F Harold van den Hurk.

Nationaal Park de Groote Peel. Weidse natuur is één van de zes themalij nen van Land 
van de Peel. Een regio waar volop de ruimte is om te dwalen over paden, de vrij heid te 

voelen, rust te vinden en op te laden | F Peter Hogenstein

www.landvandepeel.nl

Van Keilegom maakte op achttienjarige 
leeftijd de overstap van de jeugd van 
RSC Anderlecht naar de beloften van 
KV Mechelen, tot een debuut in het 
eerste elftal kwam het niet. Afgelopen 
seizoen werd de nu 21-jarige Belg na de 
winterstop door KV Mechelen verhuurd 
aan KSK Heist, een ploeg die op het 
derde niveau uitkomt. 

Tot op heden kwam hij in 30 compe-
titiewedstrijden uit voor Helmond Sport 
(vrijwel uitsluitend als rechtsbuiten), 

waarin hij maar liefst negenmaal 
scoorde en twee assists gaf. Arno Van 
Keilegom: “Ik ben erg blij een meerjarig 
contract bij Helmond Sport te tekenen. 
De overstap ging erg gemakkelijk en het 
gevoel bij de club was direct goed. Het 
belangrijkste is dat ik veel speelminuten 
kan maken en van toegevoegde waarde 
kan zijn voor het team met mijn 
doelpunten en assists. Ik wil dit de 
komende jaren graag verder uitbouwen 
en daardoor de club ook op de ranglijst 
verder doen stijgen.” 

Technisch manager Louis Coolen: “Het 
contract van Arno bij KV Mechelen 
loopt aan het einde van dit seizoen 
af. Dat hij nu voor onze club kiest als 
volgende stap in zijn loopbaan, mag 
worden beschouwd als een positief 
neveneffect van onze samenwerking 
met KV Mechelen. 

Het geeft aan dat wij een speler als Van 
Keilegom een prima platform kunnen 
bieden om aan zijn verdere ontwikkeling 
te werken.” 

Helmond Sport contracteert 
Arno Van Keilegom voor 

drie seizoenen
HELMOND Arno Van Keilegom speelt ook de komende sei-

zoenen bij Helmond Sport. De in dit seizoen van KV Mechelen 
gehuurde aanvaller heeft een contract voor drie jaar getekend. 

Arno van Keilegom | F Helmond Sport

24 april | mei 2021 Groot PEELLAND
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Linda Schrurs | F Senzer

Ieder mens wil van 
betekenis zĳ n

Armoedeplatform Helmond wil 
partners die zich bezighouden 
met het armoedebeleid met 
elkaar verbinden. Dit is het 
laatste artikel in een serie 
van vier. Deze week: een 
participatiecoach van Senzer: 
Linda Schrurs. Meer info: 
www.armoedeplatform-
helmond.nl.

HELMOND Linda Schrurs 
werkt bij Senzer. Deze orga-
nisatie voert voor de arbeids-
marktregio Helmond-De Peel 
de Participatiewet uit. Via 
Senzer werken ruim 2.000 
mensen bij honderden be-
drijven. Ook verzorgt Senzer 
inkomensondersteuning voor 
4.500 bijstandscliënten. Linda 
is participatiecoach: “Ik kijk 
naar de mens. Iedereen met 
een uitkering wil graag aan de 
slag, maar wat is er mogelijk? 
Daar help ik ze bij.”

Hoe gaat het in zijn werk?
Na de online aanvraag begint het vaak 
met een telefoontje. “Er is geen inkomen 
meer. Kan er aanspraak gemaakt 
worden op een uitkering? In het 
telefoongesprek proberen we dat helder 
te krijgen. Als nog niet alle belangrijke 
stukken aangeleverd zijn, vragen we 
daarna om het papierwerk: formulieren 
invullen en relevante informatie delen. 
Daarmee gaan we aan de slag. We 
maken een afspraak met de aanvrager. 
We kijken dan of er recht is op een 
uitkering en we kijken ook of we iemand 
aan passend werk kunnen helpen. Dat 
zoeken van passend werk is iets wat 
de participatiecoach doet. Mensen 
weten vaak wat ze willen. We kijken wat 
haalbaar is, kijken naar de talenten en 
de kwaliteiten. We zoeken passend werk 
als een manier om weer meer deel uit te 
maken van onze maatschappij.”

Bemiddeling lang/kort
“We begeleiden en bemiddelen bij 
werkgevers. Soms kan dat heel direct 
en kunnen mensen snel binnen een 
bedrijf aan de slag. Maar dat is niet 
voor iedereen weggelegd. Bij Senzer 
kloppen ook mensen aan die een lagere 
succesfactor hebben: denk hierbij 
onder andere aan daklozen of mensen 
in de reclassering. Daarnaast hebben 
mensen vaak te maken met financiële 
problemen en/of psychische klachten. 

Dat vraagt om langere ondersteuning 
om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen op 
te bouwen. We gaan met zo iemand 
intern aan de slag en kijken naar de 
arbeidscompetenties die iemand heeft 
of verder kan ontwikkelen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld ook aan hoogopgeleiden 
met een vorm van autisme. Zij voelen 
vaak een grote druk vanuit henzelf of 
de maatschappij, hun mogelijkheden 
worden vaak niet goed ingeschat.  En 
werk moet je in de ruimste zin van 
het woord zien. Dat kan een betaalde 
baan zijn, vrijwilligerswerk, maar 
ook als mantelzorger ervaar je dat je 
maatschappelijk nuttig bent. Ons doel 
is om eruit te halen wat in iemand 
zit. Iedereen wil graag, maar wat kan 
iemand?”

Samenwerken
Het centraal stellen van de mens zie 
je ook terug in de steeds verdergaande 
samenwerking met andere instanties 
die zich bekommeren om armoede en 
welzijn. Er is veelvuldig overleg met 
WMO, jeugdzorg, maatschappelijk 
werk, ORO, woningcoöperaties en 
de GGZ. “Samen met wijkagent en 
wijkverpleging kijken we zo ‘achter de 

voordeur’. Hierdoor kunnen we zaken 
vroeg signaleren en eerder helpen. Denk 
daarbij aan overlast, verwaarlozing 
en onveilige situaties. Met kennis 
van bijvoorbeeld de sociale kaart en 
ervaringsdeskundigen boeken we 
resultaat!” 
Onze maatschappij is heel complex en 
competitief. De kaders worden bepaald 
en steeds bijgesteld door de politiek. 
Ook werkgevers hebben hun wensen. 
Senzer geeft daar praktisch handen 
en voeten aan. “We proberen dat te 
doen in vertrouwen vanuit de behoefte 
van mens en maatschappij. Eigenlijk 
doen we een omgekeerde toets: wat 
heb jij nodig om je deelname aan de 
maatschappij meer betekenis te geven?”

Helmond moet betrokkenheid
van inwoners vergroten 

Ingezonden politiek bericht

Inwoners die een zienswijze indienen, worden nu enkel op de hoogte 
gebracht van de raadsvergadering waarin deze wordt besproken. Dat terwijl 
de inhoudelijke behandeling vaak in commissieverband plaatsvindt, in de 
gemeenteraad blijft vervolgens enkel de stemming over. Raadslid Martijn 
Rieter van Helder Helmond vindt dat dit anders moet en opperde daarom 
inwoners voortaan proactief van beide vergaderingen op de hoogte te stellen.

Om de kloof tussen inwoners en politiek – die in Helmond getuige de lage 
verkiezingsopkomst uitzonderlijk groot is – te verkleinen, wordt het college 
van B en W daarnaast verzocht ook naar andere maatregelen te kijken. Deze 
moeten bijdragen aan het voor inwoners zo toegankelijk mogelijk maken 
van de besluitvorming. Op GroenLinks, SP en Lokaal Sterk na, stemden alle 
partijen in met het voorstel.

HELMOND De gemeenteraad stemde dinsdagavond 13 april 
in met een voorstel van Helder Helmond om de betrok-

kenheid van inwoners bij de bestuurlijke besluitvorming te 
vergroten. Helmond kent de laagste verkiezingsopkomst 
van Nederland en inwoners worden bij zienswijzen nog 

onvoldoende geïnformeerd. Het college van B en W moet 
daarom op zoek naar maatregelen om dit te verbeteren.

Traploopchallenge 
sluit af met bootcamp 

De Stichting ondersteunt kwetsbare 
mensen met afstand tot de maatschappij 
en/of arbeidsmarkt. Aan de buitenkant 
is onzichtbaar wat hen is overkomen. 
Wij zorgen voor online tools, middelen en 
cursussen waardoor hun leven meer de 
moeite waard wordt en er meer begrip 
komt voor onzichtbare beperkingen.

Verschillende sponsorevenementen 
moesten het afgelopen half jaar 
worden afgelast in verband met 

de coronamaatregelen. Ook deze 
traploopchallenge moest verzet worden 
toen we nog maar met twee mensen 
tegelijk naar buiten mochten. Maar nu 
is het dan toch zover! Alle deelnemers 
hebben een donatie gedaan en 
Bootcamp Sterk met Suzan doneert 
het lesgeld van de deelnemers van die 
ochtend. Je kunt alleen meedoen door 
je vooraf aan te melden. Je kunt nog 
meedoen, kijk op Facebook en meld je 
aan bij Bootcamp Sterk met Suzan!

HELMOND Als afsluiting van de traploopchallenge van De 
Stichting Van Waarde organiseert Bootcamp Sterk met Suzan 

voor ons een speciale traploopbootcamp in groepjes van vier. Dit 
gebeurt bij de brug van de Bakelsedijk over de kanaalomleiding.

www.helmondnu.nl

HELMOND Nederland is de afgelopen 
weken in de ban geweest van de BBC/
Netflix-serie The Serpent. De serie 
is gebaseerd op het (waargebeurde) 
verhaal van een seriemoordenaar 
die jonge toeristen vermoordde. De 
hoofdrol (Charles Sobhraj) wordt 
gespeeld door Tahar Rahim.
Onze mooie stad heeft het 
geschopt tot een vermelding in 
deze internationale serie en gaat 
daarmee de wereld over.

Helmond gaat de wereld over
Helmond in de serie The Serpent | F Ad KlaasenD’n Helmonder nu ook te ook te koop

bij  Albert Heij n Dierdonkpark

DIERDONK AH Dierdonkpark gaat 
nu ook beeldjes van d’n Helmonder 
verkopen voor de Jeugd Academy 
van Helmond Sport. Per verkocht 
beeldje van € 19,95 gaat € 5,- naar 
de jeugd. De door Ray Nicholson 
ontworpen beeldjes blijven ook te 
koop bij de pop-upstore van Helmond 
Sport in de Elzas Passage. Samen 
Helmond, samen sterk, samen 
sporten, samen voor de jeugd!



37vrijdag 23 april 2021de loop weekkrant HELMOND

April: Senioren en Veiligheidsmaand! 
Deze keer uitgelicht: Hulpvraagfraude 

Stelt u zich voor…
U zit net lekker aan een kop koffie als 
er een berichtje binnenkomt van uw 
kleinzoon. Hij heeft blijkbaar een nieuw 
nummer. Heeft die jongen nu alweer een 
nieuwe telefoon? U reageert met een 
duimpje. De koffie is net op als er nog 
een berichtje binnenkomt: uw kleinzoon 
heeft een probleem en heeft meteen geld 
nodig om de huur te kunnen betalen. Hij 
betaalt het morgen direct terug, want 
dan wordt zijn salaris gestort. 

Wat gek, normaal gesproken heeft 
uw kleinzoon nooit geldproblemen. 
Natuurlijk wilt u uw kleinzoon helpen, 
dus u maakt het geld over. Later die dag 
belt hij op voor een praatje. Als u vraagt 
of het is gelukt met de huur, blijkt dat uw 
kleinzoon helemaal geen geld nodig had. 
Het nieuwe nummer was niet van hem, 
maar van iemand anders. En zo bent u 
ineens opgelicht. 

Internetcriminelen proberen 
op allerlei manieren – zoals 
hulpvraagfraude - aan geld te komen
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter 
zich dus voor als een bekende via 
bijvoorbeeld WhatsApp. U wordt gevraagd 
om snel te helpen door geld over te maken 
of te klikken op een betaalverzoek. Vaak 
staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ 
een nieuw nummer heeft, maar soms 
wordt zelfs het echte WhatsApp-account 
gebruikt van de persoon die u kent. 
Vertrouw zo’n bericht nooit zomaar!

Waar moet u op letten?
• Maak nooit zomaar geld over zonder 
 dat u iemand daadwerkelijk hebt
 gesproken of gebeld. Controleer
 altijd rechtstreeks bij de bekende
 door zijn/haar oude nummer 
 te bellen. Niet gebeld = geen geld!
• Plaats uw telefoonnummer nooit
 openbaar op social media,

 websites of online handelsplatformen
 (bijvoorbeeld Marktplaats). 
• U kunt voor een WhatsApp-account
 twee-staps-verificatie instellen. Dat
 is een extra beveiliging waarbij u na
 het invullen van een gebruikersnaam
 en wachtwoord op een tweede 
 manier moet bevestigen dat u 
 het echt zelf bent. 

Bent u toch slachtoffer geworden? 
• Meld het onmiddellijk bij uw bank 
 (ook bij een poging) om het
 rekeningnummer van de oplichter 
 te laten blokkeren en zo andere
 slachtoffers te voorkomen.
• Doe altijd aangifte bij de politie 
 (ook bij een poging). Dit kan ook
 digitaal. Maak een bestandje aan van
 het WhatsApp gesprek, zodat u die
 bij de aangifte kunt voegen.
• Meld het bericht – ook als u er niet in
 bent getrapt - bij de Fraudehelpdesk.

Kijk voor tips, webinars en meer 
informatie op de website www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl
Daar is van alles te vinden over de 
verschillende vormen van criminaliteit. 

Op 15 april en 22 april zijn er webinars 
over vormen van online criminaliteit 
en online veiligheid geweest. Deze én 
voorgaande webinars kunt u gratis 
terugkijken via de website. 

Bel de babbeltiplijn: iedere
woensdag in april bereikbaar
Naast digitale informatie op de website 
wordt in de maand april ook een 
speciaal telefoonnummer beschikbaar 
gesteld om persoonlijke tips te krijgen 
of om een verhaal als slachtoffer kwijt te 
kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is 
op alle woensdagen in april te bereiken 
tussen 9:00 en 17:00 uur op 030 – 34 
00 670.

HELMOND Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is april door het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen tot de Senioren en Veiligheidsmaand. Ook Helmond staat 
deze maand in het teken van verschillende vormen van online criminaliteit waar senioren slachtof-

fer van kunnen worden. Een van deze vormen is hulpvraagfraude, bijvoorbeeld via WhatsApp. 

F | Gemeente Helmond

Nieuw in Helmond-West: kindcentrum Westwij zer

Samen doen
Kindcentrum Westwijzer is een 
samenwerking tussen Korein (kinder-
opvang) en Qliq. Primair (onderwijs). 
Het kindcentrum is gehuisvest in het 
wijkhuis aan de Cortenbachstraat; een 
gebouw dat meteen opvalt als je door de 
wijk loopt. Het wijkhuis is een prachtig 
initiatief van bewoners en organisaties 
die op allerlei manieren betrokken zijn 
bij de wijk. Er is een gemeenschappelijk 
doel: samen doen. Twee peuters van 

de peuterspeelzaal en een leerling van 
groep 8 onthulden daarom ook samen 
het bord van het nieuwe kindcentrum.

Doorgaande lijn voor kinderen
Samen doen is ook de rode draad in de 
samenwerking tussen de basisschool en 
de kinderopvang. Want de ontwikkeling 
van kinderen begint niet bij 4 jaar, deze 
start eigenlijk al voordat het kind geboren 
is. Het laatste jaar zochten Qliq Primair 
en Korein elkaar steeds intensiever 

op. Na een fase van kennismaken 
ontstond de behoefte om met name op 
pedagogisch vlak een doorgaande lijn 
voor kinderen te creëren. 

Hoe mooi is het als je samen dezelfde 
boodschap afgeeft aan het kind! Zo 
ontstond het idee om samen verder te 
gaan als Kindcentrum Westwijzer. 

Meer weten? Kijk op:
www.westwijzerhelmond.nl

HELMOND-WEST Afgelopen week werd in Helmond-West een fraai nieuw bord onthuld. Kinder-
opvang en onderwijs gaan hier voortaan samen verder als Kindcentrum Westwijzer: “Een veilige 

plek waar we iedereen uitdagen om zich optimaal te ontwikkelen op een passend niveau.” Bij 
Kindcentrum Westwijzer kunnen kinderen van 0-13 jaar terecht voor dagopvang, peuterwerk, 

onderwijs en buitenschoolse opvang.

Drie kinderen onthullen het nieuwe bord | F Suzy van Kilsdonk

Angel is een vriendelijke, levenslustige, actieve jongedame 
van net 1 jaar die wel van gezelligheid en leven in de 
brouwerij houdt. Alles is één grote speeltuin voor haar en 
het leven is een feestje. En u weet het: bij een feestje kan er 
wel eens iets sneuvelen, dus uw huis moet wel een beetje 
‘hufterproof’ zijn. Ze krijgt graag aandacht, heeft graag 
mensen om zich heen. Er moet veel met haar gespeeld 
worden; laat haar maar � ink rondracen! Het is een goed 
idee als ze de (afgezette) tuin in kan zodat ze lekker kan 
rondrausen en haar energie kwijt kan. Ze is daar wel nog 
wat onzeker in; bij onbekende geluiden wil ze gelijk weer 
naar binnen. Angel heeft chronische niesziekte gehad, maar 
de laatste maanden manifesteert die zich nauwelijks meer. 
Met wat geluk is ze er overheen gegroeid. Mocht het toch 
weer een keer de kop opsteken, dan kan de dierenarts een 
antibioticakuurtje voorschrijven. Angel kan het best als enige 
kat gehouden worden. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

ANGEL
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0800 1232
Breederzorg.nl

Breederzorg Thuiszorg is op zoek naar leuke collega’s voor 
de functies verzorgende IG en verpleegkundige.
Ben jij in bezit van dit diploma en kan jij je vinden in onze missie en visie?
 

Dan maak jij kans om onderdeel te worden van ons team!

Hier kun je op rekenen:
- Leu- Leuke collega’s in een gezellig team
- Een uitstekend salaris (verzorgende IG: €2.133 tot €2.971, MBO verpleegkundige: €2693 tot €3264, 
 HBO verpleegkundige: €2762 tot €3707)
- Een auto of scooter van de zaak*
- Een smartphone met onbeperkt bellen en data
- Bovenop 8% vakantiegeld ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering
- Een hoop gezelligheid! Meerdere keren per jaar leuke teamuitjes of teambuilding

BBreederzorg is meermaals uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland (2020 & 2021). 
Benieuwd hoe het ook anders kan? Kijk snel op www.breederzorg.nl

*Vraag onze afdeling HR naar de voorwaarden.

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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Solarcentury heeft onlangs een flyer rondgestuurd om de omgeving te 
informeren over zonneweide Stiphout. In deze flyer geven wij inzicht in 
de vijf belangrijkste feiten over de zonneweide. 

Punt drie legt uit hoe wij onze rol als ontwikkelaar zien en wij vergelijken 
onszelf met de projectontwikkelaar van de nieuwbouwwijk Tyboschplein. 
Wij willen hierbij verduidelijken dat deze vergelijking als voorbeeld diende 
en er geen relatie bestaat tussen de partijen betrokken bij de nieuwbouwwijk
en de Solarcentury.

Solarcentury

De politie, gemeente, Belastingdienst, 
Openbaar Ministerie en andere diensten 
werken samen aan een veilige en 
leefbare binnenstad. De grootschalige 
aanpak tegen drugsgerelateerde 
criminaliteit en ondermijning is daar 
onderdeel van. De politie heeft op 15 
maart 2021 een onderzoek ingesteld bij 
de woning en de bijbehorende erven. Zij 
trof bij het doorzoeken van de woning 
en de daarbij horende schuur 10,2 

gram heroïne en 7,3 gram cocaïne aan 
en andere zaken die wijzen op handel 
in drugs. Harddrugs vallen onder de 
verbodsbepalingen van artikel 3 van de 
Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen 
gerapporteerd aan de burgemeester 
van Helmond. Op basis van de feiten en 
omstandigheden heeft de burgemeester 
besloten tot de tijdelijke sluiting. 

De sluiting maakt een einde aan de 
verboden situatie ter bescherming van 
de openbare orde en het woon- en 
leefklimaat. Er zijn geen bijzondere 
omstandigheden gebleken. 

(Anoniem) melden van 
verdachte zaken helpt
Meldingen van inwoners helpen bij 
de aanpak van criminaliteit. Inwoners 
die verdachte situaties zien of het 

vermoeden dat er in hun buurt criminele 
activiteiten plaatsvinden, kunnen dat 
melden bij de politie via 0900 88 44. 
Melden kan ook via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800 70 00. Dit is het 
onafhankelijke meldpunt waar inwoners 
anoniem informatie kunnen geven over 
criminaliteit. 

Damoclesbeleid
Het besluit van de burgemeester 
is genomen op grond van het de 
‘Beleidsregel handhavingsprotocol 
Opiumwet 13b Helmond 2019’ 
(Damoclesbeleid). Daarmee is de 
burgemeester bevoegd bestuursdwang 
toe te passen wanneer in woningen of 

lokalen (dan wel in of op bij woningen 
of lokalen en daarbij behorende 
erven) verdovende middelen worden 
verkocht, afgeleverd, verstrekt of 
aanwezig zijn. Deze maatregel betekent 
dat de burgemeester een woning of 
lokaal en daarbij behorende erven 
mag sluiten en (indien aanwezig) een 
exploitatievergunning mag intrekken.

De beleidsregel is tot stand gekomen met 
inachtneming van de uitgangspunten 
van het landelijke drugsbeleid en 
in samenspraak met het Openbaar 
Ministerie en de politie. Samen zetten 
zij zich in voor een harde aanpak van 
handel in verdovende middelen.

Woning Trompstraat vier maanden
dicht na vondst drugs

HELMOND-OOST Vorige week heeft burgemeester Blanksma een woning met bijbehorende 
erven aan de Trompstraat voor vier maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs 

aangetroff en die boven de norm voor eigen gebruik ligt. Er zijn geen bijzondere omstandigheden 
om af te zien van tijdelijke sluiting.

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 
 

 

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

Herstelwerkzaamheden Ameideplein 
CENTRUM Tot en met 23 april vinden er in het kader van veiligheid herstelwerkzaamheden plaats aan het Ameideplein. Het plein is dan in z’n geheel afgezet. 

De stenen van de rijbaan rondom het Ameideplein en de rijstroken op het Ameideplein worden in zijn geheel vervangen door asfalt. Deze werkzaamheden 
vinden plaats van tot en met vrijdag 23 april.   

De stenen worden vervangen omdat de situatie onveilig is
De stenen op het Ameideplein verschuiven steeds meer. De openingen 
tussen de stenen worden steeds groter en dat levert gevaarlijke 
situaties op. Voor ieders veiligheid is daarom besloten om de stenen 
te vervangen door asfalt. Het asfalt is een tijdelijke oplossing, totdat de 
er duidelijkheid is over de plannen voor het Ameideplein.

Geen hinder voor de zaterdagmarkt
Het Ameideplein is helemaal afgezet. Er is een omleiding ingesteld. 
Er zijn informatieborden waarop staat dat de bevoorrading van de 
winkels via de Kerkstraat loopt. De zaterdagmarkt zal geen hinder 
ondervinden van de werkzaamheden. In de directe omgeving zijn 
voldoende parkeerplaatsen.

Meer informatie
Wil u meer weten of heeft u vragen? 
Dan kunt u contact met ons opnemen via 14 0492 of een e-mail 
sturen naar gemeente@helmond.nl.
Op de speciale website van Andes (live.andes.nl/helmond) vindt 
u een actueel overzicht van alle wegafsluitingen.

Corona tijd, 
geen activiteiten!

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT
waardebon cadeau!

www.
helle

mond
gift.n
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en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 
gegevens in!

Iedere maand wordt de prijswinnaar bekend 
gemaakt via onze website en via Facebook.

Bewaar deze strook Bewaar deze strook zorgvuldig als bewijszorgvuldig als bewijs

WWW.HELLEMONDGIFT.NL
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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!

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

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!

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

XL vaccinatielocatie Helmond opent 24 april
Er is hard gewerkt om per 24 april in Brabant-Zuidoost bijna 10.000 vaccinaties per dag te 
kunnen gaan zetten. Op beide XL locaties in Helmond en Eindhoven kunnen dan per locatie 
+/- 5000 vaccinaties per dag gezet worden. Uiteraard is men hierbij afhankelijk van het 
aantal beschikbare vaccins.

De locatie sporthal De Braak sluit per 23 april. Met alle inwoners die een afspraak voor een 2e vaccinatie 
op de locatie in sporthal De Braak hadden staan, is contact opgenomen om de afspraak voor de 2e 
vaccinatie te verzetten naar de nieuwe XL locatie aan de Haverdijk 11. Op de Haverdijk en Sojadijk is 
tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld.

www.helmondnu.nl
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 22 april – 2 mei 2021 / week 16 en 17

Donderdag 22 april 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 24 april
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Harrie van Asten; Marian van den Bosch-
Raijmakers en Rinus Raaijmakers

Zondag 25 april 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Uit dankbaarheid bgv 52e 
huwelijksdag; Cisca Schepers-van de Mortel; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-
Hendriks; Annemie van de Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax; Jan 
van Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-Verschure; Willemien 
van Roij-van Stiphout; Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik; 
Bep van Rijsingen-van Gennip; uit dankbaarheid bgv huwelijksverjaardag; Geert 
Menting vw sterfdag; Henri en Maria v.d. Berg-Jacobs vanwege trouwdag.

Donderdag 29 april 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 1 mei
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Zondag 2 mei 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos Huijbers-Adelaars;

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

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

Eucharistievieringen en misintenties 25 april – 2 mei 2021 / week 16 en 17

Zondag 25 april 11.00 uur Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, 
Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers. Jan Kuijpers, Piet 
van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann 
Takkenberg, Riet Broens, Riek Vinken-van Bommel, Frans Klaasen.

Zondag 2 mei 11.00 uur Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere 
familieleden, Jac en Trees Jansen, Wijnheimer en familie Wijnheimer Roelofs, 
Bernard Bergkamp, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-
Sijmens, Jeroen Kager, Frans Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade, 
Arthur van den Boom.

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

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.

‘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

Familieberichten

Overlijdens
berichten uit 
de regio
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350 | 06-30073181
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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 28 april

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

AANVANGEN • AARDIGHEID • ALUMINIUM • BOOGSCHEUT • BROMMEN
CANCAN • DAARVOOR • DAPPER • DOZIJN • EIKEL • ENERGIE 

ENERVEREND • ETSER • FLADDEREN • GRIEF • GRIEKS • HACHJE 
INBREKER • OMHAAL • PAARD • RAKEN • STIEFKIND • VERZWAKKEN

WEERWOLF • WEGGAAN

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!

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

style
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 14: Monique Gieben  |  Oplossing: HYACINT

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

STEUN DE LOkALE 
ONDERNEMER
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HELMONDloopjes
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

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 en 
Mikey Verspaget.

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.

HELMONDloopjes
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

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

www.poetszorg.nl    085 076 11 00

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar - 

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, (rol)
gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. Gratis 
meten en prijsopgaaf. Willie’s 
stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en 
Sarah opblaasfiguren voor 

jong en oud € 35,- 
tel. 0492-510855 

www.ikgeefeenfeestje.nl

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). 

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,  . 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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.

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 jaar).

info@adcommunicatie.nl

WWW.HELMONDNU.NL
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Maak nu een persoonlijke verkoopafspraak en wij nemen ruim de tijd voor u.

BEL 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

waardebon|DL
nu 20% korting op een  
fietstas
naar 
keuze
geldig t/m 
1 MEI 2021

20% korting
waardebon|

20% korting op een  20% korting op een  

TOP
kwaliteit fietsen 

en de beste service!

TOP
kwaliteit fietsen 

en de beste service!

met Bosch middenmotor vanafmet Bosch middenmotor vanaf met bosch middenmotor en met bosch middenmotor en 
riemaandrijving vanaf

Koga E-Nova cp

2699.- 3399.-

Gazelle Orange C8


