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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70
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Zomerbloeiers in terraspot
Grote 29cm-terraspot. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren. 14.99 p.st.

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
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Wij zijn dringend op zoek naar 
woningen in uw wijk.

Overweegt u uw 
woning te verkopen?

• Gratis waardebepaling
• Vaste prijs  • Geen opstartkosten

Tevens huur-
woningen gezocht 
in alle prijsklasse.

Mierloseweg 13a, 5707 AB  Helmond
06-17497192 | frank@housetosell.nl

actieprijs 
vanaf

Advies - Verkoop - Installatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

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

€799,=

Robotmaaier

Maak tijd vrij voor zaken 
die echt belangrijk zijn!

Opening kunst-
project ‘Dat Wat Blijft’ 

Zomerbloeiers in terraspotZomerbloeiers in terraspot
Grote 29cm-terraspot. Verkrijgbaar Grote 29cm-terraspot. Verkrijgbaar 

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Overweegt u uw 
woning te verkopen?

actieprijs 
vanaf

Advies - Verkoop - Installatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl
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Maak tijd vrij voor zaken Maak tijd vrij voor zaken 
die echt belangrijk zijn!die echt belangrijk zijn!

Houdoe mondkapje

Uiteraard zijn er nog wel plaatsen, waar de anderhalve meter afstand niet gehand-
haafd kan worden (denk aan het openbaar vervoer, taxi’s, veerboten en touringcars, 
op luchthavens en in vliegtuigen en in het voortgezet onderwijs), waar de mondkap-
jesplicht nog wel zal blijven gelden. Desondanks kunnen we weer zonder dat lapje 
stof gaan winkelen of een dierentuin bezoeken.

En alhoewel het vanaf zaterdag dan weliswaar niet meer verplicht is, zullen er altijd 
mensen zijn die het liever nog wel dragen. Die er geen vertrouwen in hebben dat het 
veilig is, die denken dat corona van het najaar weer net zo hard terugkomt, of die zich 
er simpelweg fijner bij voelen. 

Dat mag natuurlijk iedereen voor zichzelf bepalen. We gaan voor nu in elk geval de 
goede kant op in het gevecht tegen corona. Een mooi begin van de zomer!

HELMOND Het zal voor velen een ware opluchting zijn:
 op de meeste plaatsen vervalt vanaf aanstaande zaterdag de 
mondkapjesplicht. Heerlijk weer vrij ademen en ‘zien’ wat de 

ander zegt! Letterlijk een verademing. 
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Volkswagen Polo 1.2 Easyline 2012
80Dkm, Airco, 5-Deurs, Metallic, 
€ 128 p/m 7.900

Suzuki Swift 1.2 Comfort 2010
118Dkm, Airco, Leder stuur, USB, 
€ 119 p/m 5.945

Alfa Romeo Giulietta 1.4i Automaat
62Dkm, 170Pk, Leder , NL-Auto, 
Perfecte staat 17.845

Hyundai Tucson 1.6i 2016
63Dkm, Navigatie, PDC, 
Stoelverwarming 17.845

Kia Rio 1.2i 2015
SportsLine, 32Dkm, Schuifdak, Trehaak 11.445

Kia Carens 1.6i Executive 2016
7-Persoons, Climatronic, Cruise control, 
136Pk, Navigatie + Camera 14.995

Opel Adam 1.0i Turbo 2017
48Dkm, 90Pk Turbo, Airco, 
Cruise control. 11.445

Nissan Qasqhai 1.3i 160Pk N-Tec 2020
Automaat, Schuifdak, 18ich, Trekhaak , 
5400Km 33.445

Dacia Logan MCV Royal 2018
Navigatie, Camera, Airco, PDC, 
Trekhaak 11.945

Citroen Berlingo 1.6i 2010
5-Persoons, Airco, 2 x Schuifdeur, PDC 7.445

Suzuki Swift 1.2 Dynamic Automaat 2015
55Dkm, Airco, Cruise control, LED, 
Elektrische ramen, LMV, € 169 p/m 11.950

Suzuki Vitara 1.4 S 2016
141 PK, Navigatie, Camera, Leer, Full LED, 
Meest luxe uitvoering, € 229 p/m 15.945

Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ 2015
32Dkm, Navigatie, Xenon, LED, Keyless, 
Stoelverwarming, Cruise control, € 269 p/m 16.700

Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited 141pk 2016
Automaat, 71Dkm, Navi, Cam., D.Detect, 
Keyless, Cruise, ECC, PDC, € 279 p/m 18.700

Smart Fortwo 1.0 Pure 2017
39Dkm, Airco, Cruise control, LMV, 
Zeer Zuinig, € 119 p/m 8.250

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
10Dkm, Navigatie, Camera, LED, Cruise & 
climate control, Hoge instap, € 239 p/m 16.950

(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.

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

Kupanda2Grow zaait om te laten groeien 
HELMOND Op 10 november 2020 werd de Stichting Kupanda2grow opgericht. 

Kupanda betekent in het Swahili zaaien. Kupanda2grow wil dus zaaien om te groeien. Niet 
letterlijk, maar figuurlijk. Door het opzetten van lang- en kortdurende projecten wordt namelijk 
het zaad gelegd voor een betere toekomst voor de arme bevolking in Kenia. Dit in navolging van 
broeder Driek Rooijakkers, die vanaf 1969 actief was in het missiegebied Ngong, Kenia, waarin 

de dorpen Abossi en Lemek liggen.

Deze broeder Driek, oftewel ‘Brother 
Henri’, zoals hij bekend was in Kenia, is 
een oom van de familie Rooijakkers uit 
Stiphout, mede-oprichters van Kupan-
da2grow. 
Ook na het overlijden van ‘Brother Henri’ 
in 2011 bleven familie, vrienden en colle-
ga’s betrokken. Niet alleen door financi-
ele ondersteuning van kleine projecten, 
waar zij zich sterk voor maakten. Zo werd 
Henk Kusters, ook een oomzegger, op 
enig moment benaderd door de pastoor 
van Abossi, Father Antony. Die vroeg 
hem hulp bij onderzoek naar mogelijke 
landbouwontwikkeling in zijn parochie, 
die voor 95% bestaat uit kleine, arme 
boer(inn)en. Henk bezocht het gebied 
en talloze boerenbedrijfjes en interview-
de vele mensen. De conclusie was dat 
er met het bouwen van een landbouw-
praktijkschool volop mogelijkheden zijn 
om de landbouw verder te ontwikkelen. 
Er zullen trainingen worden gegeven die 
arme boeren inzicht geven in een betere 
bedrijfsvoering. En dat zal resulteren in 
een hogere levensstandaard voor de lo-

kale bevolking van Abossi en Lemek.
Henk werkte het idee verder uit en richtte 
samen met familieleden en vrienden dus 
Kupanda2grow op. Het doel is enerzijds 
het van de grond krijgen van deze land-
bouwpraktijkschool ‘From Aid to Trade’, 
oftewel ‘Van Hulp naar Handel’. Dit is een 
10-jaren-plan met een gerichte financie-
ringsstroom waarvoor we actief allerlei 
fondsen benaderen. Op korte termijn zal 
met dit project gestart kunnen worden. 
Inmiddels is er al een samenwerkings-
verband met Wilde Ganzen. Die steunen 
goede doelen in binnen- en buitenland. 

Gelijktijdig zijn er ook kleine projecten 
om de directe nood te lenigen op het 
gebied van watervoorziening, scholing 
en zorg. Om de kortdurende projecten te 
kunnen financieren, wil Kupanda2grow 
in de toekomst, indien de coronamaat-
regelen het mogelijk maken, wederom 
geld inzamelen middels activiteiten zoals 
een vlooienmarkt, sponsorloop et cetera. 
Verder zijn wij op zoek naar financiële 
steun van eigenlijk iedereen. We zijn op 

zoek naar eenmalige, maandelijkse of 
jaarlijkse donaties, schenkingen of giften 
om een positieve verandering te brengen 
in het dagelijks leven van de mensen in 
Kenia. We realiseren ons dat we dit niet 
1, 2, 3 voor elkaar krijgen en dat alles in 
kleine stapjes gaat, maar ook dan kan 
een grote afstand overbrugd worden. 
Alle bestuursleden alsook andere betrok-
kenen zijn met veel enthousiasme bezig 
het werk van ome Driek voort te zetten 
en duurzaam werk te verrichten. 

Wij willen u via De Loop graag blijven 
informeren over onze vorderingen en ac-
tiviteiten. Doet u met ons mee? Kijk voor 
meer informatie op www.kupanda2 
grow.com en/of onze Facebookpagina 
en Instagram.

Ook als u geïnteresseerd bent om deel te 
nemen aan onze activiteiten of de men-
sen in Kenia via ons wilt steunen, neem 
dan contact op.

Alvast hartelijk bedankt!

Vlnr: voorzitter Theo van Dulmen, secretaris Henk Kusters, bestuur en 
werkgroepleden Hans Rooijakkers, Anneke vd Berk (Rooijakkers) en Mart Rooijakkers

 | F Stichting Kupanda2grow

Een perkje vol witte anjers voor de veteranen
Burgemeester Blanksma: “Een plek van erkenning en waardering.”

Waarom een witte anjer 
voor veteranendag?
“Sinds 2005 gebruikt men in Nederland 
de witte anjer om waardering en respect 
te tonen voor veteranen. Je kunt de wit-
te anjer dragen (links op de borst) maar 
er worden ook steeds meer witte anjer-
perkjes aangelegd in Nederland.”

Komt er een witte anjerperkje 
in Helmond?
“Jazeker. Het witte anjerperkje is een 
initiatief van Nationaal Comité Vetera-
nendag, waar ik lid van ben. Helmonder 
Wilbert Linders stuurde mij kort na het 
ontstaan van het initiatief een brief, dat 

hij graag op bezoek wilde komen om te 
vertellen hoe belangrijk een witte an-
jerperkje in Helmond voor hem en vele 
veteranen zou zijn. Na ons gesprek zijn 
we meteen aan de slag gegaan met de 
realisatie.”

Het lijkt u dicht aan het 
hart te staan, klopt dat?
“Dat klopt inderdaad. Dankzij de vete-
ranen genieten wij en vele anderen in 
de wereld vandaag van onze vrijheid. 
Zij stonden op voor een ander, soms 
met gevaar voor eigen leven. Sommi-
ge veteranen hebben zelfs hun leven 
gegeven in hun strijd voor vrijheid. Dat 

vergt ontzettend veel moed en verdient 
een oneindige dankbaarheid. En met 
die dankbaarheid wil ik actief bezig zijn. 
Daarom ben ik ook toegetreden tot het 
Nationaal Comité Veteranendag.” 

Wat betekent het witte 
anjerperkje voor de veteranen?
“Het witte anjerperkje is een plek van 
erkenning en respect. Maar het kan ook 
een plek zijn waar veteranen hun geval-
len broeders herdenken. 
We hebben in Helmond ruim 650 ve-
teranen. Met het witte anjerperkje la-
ten we aan onze lokale veteranen onze 
dankbaarheid en waardering zien. Het 

Het bordje dat bij het perkje zal worden geplaatst | F Gemeente Helmond

perkje is een teken van onze verbonden-
heid met de veteranen.”

Waar en wanneer wordt 
het perkje geopend?
“Deze zondag om 9:30 uur open ik 
samen met aanwezige veteranen ons 

witte anjerperkje in het Hortensiapark. 
Het perkje ligt nabij het bevrijdingsmo-
nument en de gedachteniskapel, zo 
krijgt het ook een prominente plek in 
onze jaarlijkse dodenherdenking en be-
vrijding. Neem vooral een kijkje wanneer 
je in de buurt bent.” 
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Tips om maden te bestrijden
Het scheiden van uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) is duurzaam. Van het 
ingezamelde GFT-afval in Helmond laat de gemeente namelijk compost maken. 
Een veelvoorkomend probleem bij het scheiden van GFT-afval is dat er maden in 
de container kunnen komen. Hieronder vindt u een aantal tips om maden in de 
container te bestrijden als u ze helaas toch aantreft in uw container. 

• Gooi zout, kalk of zand over de maden heen. Maden zijn nogal vochtige 
 beestjes en kunnen daar niet tegen. 
• Leg een takje klimop (hedera) in de container. Dit is giftig voor maden.
• Hang takjes lavendel in de container of gebruik lavendel spray, hier hebben 
 maden een hekel aan. 
• Maden houden niet van licht en houden van vochtige plekken. Zet daarom de 
 container open en laat de natuur zijn werk doen, de vogels eten de maden 
 graag op.
• Heb je maden gehad, maar is de bak nu geleegd? Reinig de container dan nog 
 grondig met azijn en kokend heet water. Na het reinigen kunt u wat zout in de
 container strooien.

Hooravond over de Voorjaarsnota 2021
De gemeenteraad hoort graag uw mening

De gemeenteraad houdt dinsdag 29 juni een hooravond over de Voorjaarsnota. 
De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2022. Aan de hand 
van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van 
de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Wat vindt u van 
de plannen die in de Voorjaarsnota staan? De gemeenteraad hoort graag uw 
mening. Laat deze horen tijdens de hooravond op dinsdag 29 juni om 18.00 uur. 
Dat gebeurt digitaal via Microsoft Teams. Graag vooraf aanmelden als u wilt 
inspreken. 

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de gemeente alleen geld uitgeeft dat 
beschikbaar is. De voorjaarsnota en de programmabegroting helpen daarbij. 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geeft de raad sturing aan waar het 
geld van de gemeente volgend jaar wel en niet wordt uitgegeven. Het gaat om 
hoofdlijnen, die vertaald worden naar invulling van programma’s en projecten in 
het najaar tijdens de programmabegroting.

Uw mening is belangrijk
Een belangrijk moment dus. Daarom wil de raad graag weten wat u vindt van de 
voorgestelde plannen. U kunt de Voorjaarsnota downloaden op 
www.helmond.nl/bestuur. Laat uw mening horen en meld u aan voor de 
hooravond.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar 
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 25 juni. Geef in uw mail uw naam 
en telefoonnummer door, het onderwerp uit de Voorjaarsnota waarover u wilt 
inspreken en eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan maximaal vijf 
minuten spreektijd tijdens de hooravond. 

Vervolg behandeling Voorjaarsnota
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 6 juli de Voorjaarsnota 
inhoudelijk. De fracties geven dan hun reactie en stellen hun vragen aan 
het college. Vervolgens beantwoordt het college deze vragen en volgt er een 
discussie over de Voorjaarsnota. Tot slot stemt de raad of de Voorjaarsnota wordt 
vastgesteld of dat er nog zaken veranderen. Deze vergadering kunt u volgen via 
de livestream op de website van de gemeente via helmond.raadsinformatie.nl. 

Digitaal sportcafé voor sportclubs 
Op maandagavond 28 juni van 19.15 tot 21.00 uur organiseert de gemeente 
Helmond een digitaal sportcafé voor alle sportaanbieders in Helmond. Het is 
een avond waar verschillende onderwerpen omtrent sport aan bod komen. 
Bovendien is er volop gelegenheid om uw eigen ideeën te delen en om in 
contact te komen met andere (vertegenwoordigers van) clubs voor een mooie 
samenwerking. Bent u erbij?

Programma 
Iedereen in de sport merkt dat door de coronamaatregelen plannen en 
activiteiten keer op keer uitgesteld werden. Gelukkig worden er stappen gezet 
en lijkt de algehele heropening van de sport wel steeds dichterbij te komen. De 
gemeente hoort graag hoe de Helmondse clubs weer opstarten, waar knelpunten 
liggen en welke eventuele hulpvragen er zijn. 
Ook komt het lokaal sportakkoord en de sportnota -die dit jaar geactualiseerd 
wordt- aan bod. U krijgt informatie over de laatste ontwikkelingen en er is ruimte 
om eigen ideeën in te brengen.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor deelname aan het digitaal sportcafé? Dan kunt u uw 
naam, de naam van uw vereniging en uw mailadres doorgeven via 
sport@helmond.nl. Aanmelden kan tot 28 juni 16.00 uur. Voorgaand aan het 
digitaal sportcafé ontvangt u van de gemeente de inloglink voor Zoom inclusief 
instructies. 

Heeft u input voor het digitaal sportcafé?
Dan hoort de gemeente dit graag. Mail uw suggesties dan naar 
sport@helmond.nl. Deze input neemt de gemeente mee bij de verdere uitwerking 
van het programma. 

Quick Scan Lokale Democratie - Dit is uw 
kans: lever een bijdrage!
Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking tussen de 
gemeente en bewoners? Dan kunt u zich nu aanmelden om deel te nemen aan 
het gesprek tussen de raad, college, ambtenaren en inwoners! 

De gemeenteraad maakt een Quick Scan Lokale Democratie van gemeente 
Helmond. Met de Quick Scan worden beelden verzameld om het gesprek in 
gang te brengen tussen raad, college, ambtenaren en inwoners over de lokale 
democratie. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep die 
het proces begeleidt. Wilt u deze kans benutten? Dan kunt u zich aanmelden 
via: raadsgriffie@helmond.nl. Als er meer dan drie aanmeldingen binnenkomen, 
vindt er een loting plaats.

De Quick Scan
Met een online vragenlijst kunnen álle inwoners, raadsleden, collegeleden 
en gemeente-ambtenaren van gemeente Helmond hun mening geven over 
gemeentelijke besluitvorming, draagvlak, participatie en communicatie. Er wordt 
gevraagd naar de onderlinge samenwerking: intern bij de gemeente, maar ook 
tussen de gemeente en inwoners. Uiteindelijk levert de Quick Scan input voor een 
verbeterplan waarmee de vier partijen gezamenlijk aan de slag kunnen om de 
lokale democratie te versterken. 

Raadslid Martijn Rieter vertelt:
‘’Ik verwacht uit de Quick Scan te ontdekken wat de valkuilen zijn en waar kansen 
liggen om de lokale democratie te verbeteren. Ik vind het belangrijk om het 
vertrouwen van de inwoners te hebben en dat zij er bewust van zijn dat de stem 
van een inwoner essentieel is.’’

Raadslid Désirée Meulenbroek roept inwoners op zich aan te melden:
‘’We zoeken onbevangen inwoners van Helmond die waarde hechten aan de 
democratie die met feedback willen komen. Daarmee kunnen we vooruit.’’ 

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Rudzinska, M. 19-11-1991

Ezzarfani, Y. 01-04-1990

Janssen, O.J.M. 15-04-1961

Yilmaz, D. 25-05-1978

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 wil maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s) Geboortedatum 

Banouh, M.A. 04-04-1997

Mohammed, J.H. 01-04-1993

Ettaibi, K. 24-11-1995

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (1)
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Jurrius Fruit gelegen aan Goorsebaan 16, te Helmond wegens uitbreiding van het aantal 

paarden. 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken? Dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met L. van de Kerkhof van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

tel. (088) 3690 488.

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 juni, 13 juli en 27 juli. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox. 

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

Bekendmakingen
 

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

Heibloemweg 6 15 juni 2021 wijziging brandveiligheid  6021039

Hoofdstraat 155 15 juni 2021 toevoeging extra parkeerplaatsen en  6074667

  extra uitrit 

Egelantier 3 15 juni 2021 Interne verbouwing   6021111

St. Trudostraat 15 16 juni 2021 opwaarderen pand   5935123

Sijzenstraat 8 18 juni 2021 uitbreiden woning  6119165

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

Stepekolk-Oost 8 15-06-2021 verbouwen woning  6164751

  (aanpassen constructie) 

Veestraat 11 15-06-2021 realiseren bovenwoning 6165515

Binnen Parallelweg 66 15-06-2021 oprichten extra appartement, berging,  6161199

  erfafscheiding, gevelbenaming 

Varenschut 18 16-06-2021 vergroten bedrijfshal 6163339

Branshoef 22 17-06-2021 het plaatsen van een erker 6173037

Bosselaan 4A 17-06-2021 wijzigen situatie 6172723

Geysendorfferstraat 29 17-06-2021 aanbrengen gevelreclame 6173355

Aarle-Rixtelseweg 73 18-06-2021 maken uitweg 3,75 meter 6174851

 

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

Molenstraat 169-171 26-04-2021 legaliseren woonstudio’s  6001749

Vossenbeemd 120 22-04-2021 tijdelijk vestigen detailhandel scooters  6025819

Eikendreef 47-51 28-04-2021 oprichten zorgappartementen  5593851

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Ameidewal, Marktstraat  15-06-2021     Zomerkermis (9 t/m 14 juli 2021) 2021-00416

en Markt  

Cacaokade 1 05-05-2021     Franse Markt (26 september 2021) 2021-00328

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Barkeet                    Steenweg 18A-18B Het oprichten van een uitgaanscafé 

waar ook spelletjes kunnen worden gedaan.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Dock Havenweg 4c drank- en horecawetvergunning 50542061/

14-06-2021

Steenoven Automotive Campus 30 drank- en horecawetvergunning 34004809/

Catering  14-06-2021

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 juni 2021

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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koorklaskoorklasStart 
• Zoek je een fijne hobby en heb je altijd al willen zingen?

• Twijfel je? Doe gewoon mee en ervaar hoe het gaat!

• Aan bod komt: zangtechniek en muziektheorie.

• Kennismaking met vooral Slavische muziek. 

• Kosten? Een bescheiden bijdrage!

• Wanneer starten we?

Maandag 13 september, 19.00 uur 

Rembrandtzaal Hotel Lambert

• Meer info: www.helmondsslavischkoor.com

• Aanmelden: info@helmondsslavischkoor.com

Hoe aantrekkelijk vind je Helmond? Wat kan er beter in 
de gemeente? Scan de QR-code of ga naar de link en vul de 

enquete in. https://nl.research.net/r/GLHelmond

ENQUÊTE

SUPERKIEN
VANAF 28 JUNI
IEDERE MAANDAGAVOND TOVGEBOUW HELMOND

AANVANG 20.00 UUR // ZAAL OPEN VANAF 18:30 UUR

MAXIMAAL UIT TE KEREN GELDPRIJZEN....
PRIJZENPOT VAN € 1500 | HOOFDPRIJS € 400!

Tevens een loterij voor het winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden 
en/of mooie prijzen. Regelmatig een extra gratis loterij !

Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Weekaanbiedingen

 

 

3 stuks voor € 6
6 stuks voor € 10 

Broodje haring € 2,75 per stuk
2 voor € 5 

Gestoomde 
zalmmoten

€ 2,95 per stuk
2 stuks voor € 5,50 
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Helmonds Slavisch Koor – Koorklas
HELMOND Terwijl het land op veel plaatsen oranje kleurt, lezen en horen we dat versoepelingen 

in de coronabeperkingen niet meer ver weg zijn. We krijgen meer ruimte voor allerlei zaken die 
veel mensen na aan het hart liggen: buitensport, toeschouwer-zijn bij sportwedstrijden, meer 

bezoek ontvangen en ook over Waskracht was te lezen in het ED.

Buiten zingen met een koor, konden we 
al in beeld zien op tv. Veel muzieklief-
hebbers, waaronder ook leden van de 
zangkoren in Helmond, kijken uit naar 
de eerste repetities en zullen wellicht ook 
voor de zomervakantie weer op hun trou-
we repetitieplek te vinden zijn. 

Voor het Helmonds Slavisch Koor een 
reden om nogmaals de aandacht te ves-
tigen op het initiatief om in september 
te starten met een koorklas. Zoek je een 
hobby of wil je ontdekken of dat zingen in 
koorverband iets voor jou is: Helmonds 

Slavisch Koor biedt je die mogelijkheid. 
Kennismaken met muziek, zangtech-
niek, wat muziektheorie en naast Slavi-
sche muziek ook lichtklassieke werken 
zingen, het zit allemaal in het aanbod van 
10 lessen, waarvoor een kleine financië-
le bijdrage wordt gevraagd. De mappen 
met daarin de muziek worden ter be-
schikking gesteld. Mocht iemand daarna 
lid worden van HSK, dan wordt de kleine 
bijdrage verrekend in de contributie. De 
Slavische teksten worden met behulp 
van fonetisch schrift uitgelegd en vor-
men voor de deelnemers geen belemme-

ring om enthousiast aan de slag te gaan. 
Op het repertoire staan naast Slavische 
werken onder andere het Slavenkoor van 
Verdi, het bruiloftskoor uit Rusalka van 
Dvorak en Ave Verum van Mozart. Start: 
maandag 13 september 19.00 uur in de 
Rembrandtzaal van Hotel Lambert aan 
de Kerkstraat in Helmond.

Meer informatie
www.helmondsslavischkoor.com
Aanmelden:
info@helmondsslavischkoor.com
Zie linker bladzijde voor de advertentie.

College stelt voor 
vergunningaanvraag 
zonneveld Stiphout 

af te wijzen 

Er is een aantal redenen om de ontwerpbeschikking niet te verlenen. Aller-
eerst is middels het aangeleverde plan van aanpak niet aangetoond dat er 
momenteel voldoende draagvlak bestaat onder de direct aanwonenden. Te-
vens is de benodigde financiële participatie niet voldoende met zekerheden 
onderbouwd. Ook voldoet het plan niet aan de gemeentelijke stedenbouw-
kundige en landschappelijke eisen.

Achtergrond
Op 19 maart 2021 diende initiatiefnemer Solarcentury B.V. een vergun-
ningsaanvraag in om een zonneveld aan te leggen rondom de Venstraat in 
Stiphout. We ontvingen daarop veel kritische vragen over de procedure en 
inspraakmomenten. In april hebben we zodoende een informatiebijeenkomst 
voor inwoners uit Stiphout gehouden en is onder inwoners uit Helmond een 
enquête uitgezet. 

Daarin werden vragen gesteld om het draagvlak te toetsen en ideeën te pei-
len over duurzaamheid, in Helmond en Stiphout in het bijzonder. Uit deze 
enquête blijkt dat met name direct aanwonenden zich niet kunnen vinden in 
de plannen zoals de initiatiefnemer deze wilde uitvoeren. De vergunningaan-
vraag is inmiddels op alle relevante aspecten beoordeeld en daaruit volgt de 
conclusie dat deze op grond van diverse aspecten niet verleend kan worden.

Meer informatie
Voor een korte uitleg over de procedure vergunningaanvraag zonneveld 
Venstraat Stiphout, kijk op www.helmond.nl/procedure-vergunning-
aanvraag-zonneveld-venstraat-stiphout.

STIPHOUT Het college van B&W heeft op 22 juni het 
dossier van de vergunningsaanvraag van Solarcentury 

B.V. voor het ontwikkelen van een zonneveld in Stiphout 
vrijgegeven. Op 29 juni aanstaande wordt het college-
voorstel, dat de ontwerpbeschikking en bijbehorende 
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) betreft, aan 
de adviescommissie voorgelegd. Op 13 juli neemt de 

gemeenteraad hierover een besluit.

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 
 

 

Treurwilg redt het helaas niet

In 2016, 2019 en 2021 liet de gemeen-
te al onderzoeken wat de toestand van 
de treurwilg is. Uit deze onderzoeken 
blijkt dat de treurwilg een slechte ge-
zondheid heeft en is aangetast door de 
zogeheten tonderzwam. De verwachte 
levensduur is hooguit 5 tot 10 jaar. De 
onderzoekers adviseerden de treurwilg 
niet te verplaatsen. Bezwaarmakers 
tegen de kapvergunning bestreden deze 
conclusie en via hen heeft zich een des-
kundige groenspecialist bij de gemeente 
gemeld die het aandurfde de boom te 
verplaatsen en te onderhouden, tegen 
acceptabele kosten. Dat verplaatsen 
zou gebeuren door de treurwilg over het 
Stadskantoor heen te takelen naar de 
nieuwe, beoogde locatie Parc Bruxelles. 
Ondanks de slechte gezondheid leek 
locatie Parc Bruxelles een goede optie.

De beoogde locatie is 
verontreinigd en zou eerst 
gesaneerd moeten worden
In maart bleek vervolgens dat de bodem 
van de beoogde nieuwe locatie (Parc 
Bruxelles) niet schoon was en dat er 

nader bodemonderzoek nodig was. Het 
blijkt een flinke vervuiling te zijn, ook in 
de diepere lagen. Als de gemeente de 
treurwilg daar wil plaatsen, is zij ver-
plicht de grond te saneren. Inclusief de 
kosten van de verplaatsing gaat dat ruim 
€ 65.000 kosten. Overigens, de aange-
troffen verontreiniging vormt geen enkel 
gezondheidsrisico voor parkbezoekers 
en omwonenden.

Alternatieve locaties zijn 
niet goed bereikbaar
Vanwege de hoogte van dit bedrag is 
de gemeente samen met de genoem-
de groenspecialist naar alternatieve 
locaties gaan zoeken. In dat geval is er 
geen sprake meer van takelen, maar van 
slepen. Er zijn enkele locaties bekeken, 
maar deze zijn helaas niet bereikbaar 
via deze methode van verplaatsing. Dat 
komt door te smalle wegen, met als ge-
volg schade aan lantaarnpalen en be-

bouwing. Bovendien werd verwacht dat 
de treurwilg dan ook zelf te veel schade 
oploopt.  

Helaas is het kappen van de 
treurwilg onvermijdelijk geworden
Alle inspanningen ten spijt, heeft het 
college helaas moeten concluderen dat 
het kappen van de boom onvermijdelijk 
is. Het college vindt de totale kosten – 
dus inclusief de sanering – maatschap-
pelijk niet verantwoord; mede in relatie 
tot de onzekerheid over de levensduur 
van de treurwilg. 

De inwoners die destijds bezwaar heb-
ben gemaakt tegen de kap én construc-
tief hebben meegedacht over een ande-
re oplossing, worden geïnformeerd over 
dit besluit. Omdat de vergunning inmid-
dels onherroepelijk is geworden, mag en 
gaat de gemeente de treurwilg kappen. 
Dat gebeurt rond augustus/september.

HELMOND Het huidige Stadskantoor van Helmond wordt momenteel gesloopt. Er staat een 
treurwilg op het terrein. Deze kan door de huidige en toekomstige werkzaamheden niet daar 
blijven staan. Eerder werd daarvoor een kapvergunning verleend, maar het college van B&W 

heeft begin dit jaar besloten om een mogelijke verplaatsing nader te bekijken, mede op verzoek 
van enkele betrokken inwoners. 

Prijsstijging koopwoningen
opnieuw hoger

REGIO Bestaande koopwoningen 
waren in mei 12,9 procent duurder 
dan een jaar eerder. Dat is de groot-
ste prijsstijging na april 2001. 

De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, 
maar trok in 2020 weer aan. Dit blijkt 
uit onderzoek naar de prijsontwikkeling 
van bestaande particuliere koopwonin-

gen in Nederland van het CBS en het 
Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen
In juni 2013 bereikten de prijzen van 
koopwoningen een dieptepunt. Sinds-
dien is er sprake van een stijgende 
trend. De index lag in mei 2021 op het 
hoogste niveau ooit. Vergeleken met het 

dal in juni 2013 waren de prijzen in mei 
66,8 procent hoger.
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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 23 juni t/m dinsdag 6 juli 
2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

225 spaarpunten

Gepelde 
garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,Normaal 7,99

10,99

2 zakjes
voor

6,49

Hawaii spies of 
shaslick spies
9 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,Normaal 8,99

Ambachtelijke 
worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,Normaal 5,99

3,99

Normaal 5,Normaal 5,

Dikke of dunne
Frites

1 kilogram - PrimPom

Normaal 2,Normaal 2,09

1,49

Als 
lekkerste 
getest!

Frituur, Airfryer
en Oven

Cornet aardbei
of vanille

14 stuks - van Gils

Normaal 8,Normaal 8,99 

Echt
roomijs

5,99

GRATIS tegen
inlevering van

Zakje vers 
diepvriesfruit 

naar keuze
500 gram - Fruitlife

Normaal 3,19 - 4, - 4,79

keuze uit
8 smaken

Normaal 3,

ngen

Frikandel
Best Bite

40 stuks - van Reusel40 stuks - van Reusel

Normaal 18,Normaal 18,Normaal 18,Normaal 18,99

13,99

STUNT
STUNT
STUNT

Beekerheide 34
5741 HC Beek en Donk
Tel: +31 (0)492 599 030
info@sicuro.nl | www.sicuro.nl

BEN JIJ HANDIG EN ZOEK JE EEN 
LEUKE EN GEVARIEERDE BAAN?
WIJ ZOEKEN EEN TIMMERMAN

EN / OF MONTEUR!
Wil je soliciteren, of wil je meer informatie? Stuur 

dan een bericht  aan onderstaand mailadres!

Wij ziging politiek leiderschap 50PLUS 

Het Hoofdbestuur van 50PLUS heeft Martin van 
Rooijen gevraagd om nu het politiek leiderschap 
van 50PLUS op zich te nemen en het bestuur is 
verheugd dat hij met enthousiasme en uit volle 
overtuiging die taak op zich wil nemen.
Martin van Rooijen heeft een hele lange ervaring, 
zowel in de politiek als daarbuiten. Bijna 50 jaar 
geleden was hij al staatssecretaris van financiën. 
Hij is bij uitstek deskundig op terreinen die voor de 
senioren in Nederland van groot belang zijn, zoals 
pensioenen, belastingen, economie en koopkracht. 
De Rijksbegroting kent voor hem geen geheimen. 
Hij heeft kennis van zaken en beschikt over een 
diepgaande dossierkennis. In de Eerste Kamer 
wordt dan ook goed naar hem geluisterd.

De kiezers van 50PLUS hebben dus nog steeds een 
duidelijke stem in Den Haag!

HELMOND 50PLUS kan momenteel niet beschikken over zijn zetel in de Twee-
de Kamer. Dat wil niet zeggen dat het geluid van 50PLUS op het Binnenhof is 

verstomd. Integendeel! In de Eerste Kamer zijn de senatoren Martin van Rooijen 
en Martine Baay-Timmerman nadrukkelijk aanwezig om op te komen voor de 

belangen van alle senioren in Nederland.

hartstichting.nl

Martin van Rooij en | F 50PLUS
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Vertrek Michael Rieter
bij  Helder Helmond 

Een dag hiervoor reageerde voormalig 
fractievoorzitter Michael Rieter op zijn 
onverwachte vertrek bij onze partij. 
Een besluit dat we betreuren, maar te-
gelijkertijd ook respecteren. Echter, in 
zijn persoonlijk schrijven roept hij een 
naar onze mening een onjuist beeld op, 
waardoor we ons genoodzaakt voelen 
nogmaals kort te reageren. In een per-
soonlijke brief hebben we dit hem ook 
medegedeeld.

Zoals eerder vermeld, komt Michaels 
vertrek als een verrassing. Michael is, 
samen met Thea Martens en anderen, 
de oprichter van Helder Helmond en 
fungeerde jaren als boegbeeld. Dat deed 
hij met verve. Zoals Michael het be-
schrijft, ziet hij Helder Helmond als ‘zijn 
partij’, hij persoonlijk zou de ziel vormen. 
Die suggestie delen we echter niet. Voor 
ons is Helder Helmond een brede volks-
partij, voor en door álle Helmonders die 
graag een bijdrage leveren. Zo krijgen 
we juist steeds meer, steeds positievere 
reacties op onze ideeën, activiteiten en 
zichtbaarheid. Met dank aan onze leden 
die er gezamenlijk de schouders onder 
zetten. Het sterkt ons in de gedachten 
dat de ziel van Helder Helmond bij ons 
in goede handen is.

Wij als Helder Helmond, gestaafd door 
onze energie en politieke betrokkenheid, 
gaan verder richting de gemeenteraads-
verkiezingen 2022 en de voorziene 
samenvoeging van de huidige fracties 
Helder Helmond, Helmond Aktief en 
BachPlus op 1 oktober aanstaande.

Tot slot, we wensen Michael veel succes 
met zijn vervolgactiviteiten en bedanken 
onze leden voor hun getoonde vertrou-
wen in ons. Met dit persbericht willen 
wij als bestuur, leden en fracties een 
eind maken aan alle berichten, gissin-
gen en publieke uitingen.

Met Heldere groet
Bestuur Helder Helmond
Namens dezen
Voorzitter Sjef van Tilburg

HELMOND Op woensdagavond 16 juni werd voor alle Helder 
Helmond-leden een extra ledenvergadering gehouden. In deze 

goed bezochte ledenvergadering, die in goede harmonie en 
betrokkenheid is verlopen, werd door het bestuur en de fractie 

van Helder Helmond de nodige informatie gegeven over de 
lidmaatschapopzegging van raadslid Michael Rieter.

Nieuw record taxusinzameling
door Astrid Matthij sse

Astrid met ‘haar’ opbrengst | F Astrid Matthij sse

Het spande er zaterdagavond even 
om. Zou er een nieuw record behaald 
worden aan het einde van het week-
end? Vorig jaar bleef het aantal zakken 
steken op 103. Dit was goed voor zo'n 
1040 kilogram aan snoeiafval. Zaterdag 

waren er wel al 82 zakken gebracht, 
maar omdat er dit jaar andere, grotere 
en slappere zakken geleverd waren door 
de coronacrisis, was moeilijk in te schat-
ten om hoeveel kilo het nu ging. Zondag-
avond kwam de Taxus Taxi de opbrengst 

ophalen. 107 (!) zakken werden geleegd 
in de toen nog lege vrachtwagen. Na 
weging in Oss was het nieuwe record 
bekend: 1250 kilo taxussnoeiafval!

Iedereen bedankt voor de bijdrage! Het 
is een fantastische opbrengst, waarvan 
weer heel wat chemokuren kunnen 
worden gemaakt.

Doet u volgend jaar weer mee?

HELMOND In het weekend van 19 en 20 juni was het inzame-
len geblazen in de Wevestraat in Stiphout. Astrid Matthijsse 

hield hier haar jaarlijkse inzamelingsactie van taxussnoeiafval, 
waar we eerder in De Loop over hebben bericht.

Waskracht Helmond speelt op 23 locaties in de stad

 Daar is het leven echt, net als achter 
de voordeuren van Helmond. Dus, komt 
dat zien! Komt dat zien!

Reserveer alvast een plek in je eigen 
agenda voor een voorstelling in de buurt. 
Alle data en speelplekken staan op de 
stadsplattegrond. Een kaartje kopen 
hoeft niet. Waskracht gaat toeren met 
een feestelijke stoet van voertuigen en 
mensen. 

Die zorgeloze vrolijkheid kunnen we al-
lemaal heel goed gebruiken.

HELMOND Zoals de wasvrouw vroeger door de stad trok om de vuile was op te halen, zo trekt 
de Waskracht-karavaan in september door de wijken van Helmond. Waskracht brengt op 23 
locaties een bonte theatervoorstelling die zich afspeelt achter de schermen van een circus.

F | Waskracht

www.waskrachthelmond.nl

STIPHOUT | MIERLO-HOUT
Onze redactie ontving van de 
Fietsersbond Helmond het 
heuglijke bericht dat het hek 
op het fietspad op de brug 
over de Schootense Loop (ein-
delijk) verwijderd is. 

Hiermee wordt de afwisselende 
fietsroute over onder andere de Vo-
gelenzang, bedrijventerrein Groot
Schooten, de Automotive Cam-
pus en Burgemeester Krollaan 
weer voor het publiek toeganke-
lijk. Het rood geasfalteerde pad 
vormt een mooie (fiets)verbinding 
tussen Stiphout en Mierlo-Hout.

Nieuws over 
fi etspad 

Stiphout - 
’t Hout 

hartstichting.nl
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NIVEAU 2 & 3 

The Read Shop wenst je een hele fijne 

zomer met veel puzzel- en leesplezier.
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woordzoeker, sudoku,
Zweeds, kruiswoord en 
paspuzzel
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The Read Shop cadeaukaart, 
leuk om te krijgen… 
makkelijk om te geven!

Vanaf € 500

TRS_adv_Puzzelboekje_160x240.indd   1TRS_adv_Puzzelboekje_160x240.indd   1 27-05-21   10:1027-05-21   10:10

GRATIS PUZZELBOEKJE T.W.V. € 2,99 BIJ AANKOOP 
VAN € 10,00 AAN TIJDSCHRIFTEN. OP=OP

Kijk voor de dichtstbijzijnde winkel op readshop.nl

GRATIS

Natuurlijk zijn wij deze week weer geopend, 
echter sluiten onze deuren komende zaterdag 26 

juni defi nitief. Uiteraard hebben wij ons assortiment 
weer aangevuld om u tot het laatste moment nog te 

kunnen voorzien van de mooiste (bloeiende)
planten en bomen!

Tuincentrum Peter van Gennip
Medevoort 29, Helmond. 0492-546077

De laatste 
openingsweek!

40% korting op alle bomen en planten.

60% korting op alle sierbomen!

Tot wel 50 % korting op niet-levende materialen zoals 
gereedschap, tuinbeelden en andere artikelen.

KORTING 

**Speciale weekactie**
Bloeiende Hortensia’s van €7,95 voor 

€4,95. Met 40% korting nog slechts €2,97!!

Ook benieuwd? Neem gerust een kijkje! Wij bedanken u hartelijk 
voor het vertrouwen in ons de afgelopen jaren!

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl
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VACATURES

• Medewerker/voorman renovatiesloop
• Grondwerker/rioolspecialist
• Ervaren stratenmaker
• Meewerkend uitvoerder GWW
• Medewerker weegbrug/planning afvalcontainers & verkoop bouwstoffen
• Hoofd verkoop circulaire bouwmaterialen, bouwstoffen en afvalcontainers
• Calculator/werkvoorbereider sloopwerken binnendienst
• Specialist bodemsanering
• Projectleider GWW

Indien u meer informatie wenst van ons bedrijf kunt u dit vinden op
www.vankaathoven.nl of telefonisch 06-51377914

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Everbest 4a
5741 PM Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:

Twee zelfh ulpgroepen voor mensen met 
een depressie in Eindhoven zoeken 

een nieuwe contactpersoon

Je deelt jouw ervaringen rondom depressie en 
vindt (h)erkenning, steun en begrip bij elkaar. Daar-
naast bewaak je het groepsproces en ben je aan-
spreekpunt voor onze organisatie en mensen die 
zich aanmelden voor de depressiegroep. 

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in 
contact te komen. De deelnemers komen regelma-
tig samen zonder professionele hulpverlening. In 
deze groepen kunnen deelnemers hun ervaringen 
delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Door het 
deelnemen aan een zelfhulpgroep, krijg je erkenning 
en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven 
soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde 
probleem helpt! De ene depressiegroep komt één 
keer in de twee weken bij elkaar op dinsdagochtend 

in Eindhoven. Deze groep is toegankelijk voor alle 
leeftijden. De andere depressiegroep komt samen in 
Eindhoven, om de week op woensdagavond. Deze 
groep is bedoeld voor jongeren tot en met 40 jaar.

Mocht je niet geïnteresseerd zijn in de rol van con-
tactpersoon, maar wel graag willen deelnemen aan 
één van de depressiegroepen, dan is er nog vol-
doende ruimte in Eindhoven én Someren.

Interesse?
Om je aan te melden kun je contact opnemen 
via mail/telefoon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.
nl/040 - 21 18 328. Voor meer informatie over 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of 
andere zelfhulpgroepen kun je kijken op de website: 
www.zelfhulpnetwerk.nl.

REGIO De zelfhulpgroepen depressie in Eindhoven zoeken voor de dinsdagoch-
tendgroep en de woensdagavondgroep een nieuwe contactpersoon. Het thema 
depressie staat in deze groepen centraal en samen met de andere contactper-

soon ben je de kartrekker van deze groep.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

WEBSITE 
BOUW/HOSTING
info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Werkzaamheden
Het bedrijf SPIE voert de werkzaam-
heden uit. Ze verven de sluisdeuren 
opnieuw en vervangen het houtwerk 
van de sluisdeuren. Ook vernieuwen 
ze de draaipunten (scharnieren) van 
de deuren. Tot slot vervangen ze de 
aandrijvingen van de nivelleerschuiven, 
waarmee het water in en uit de sluis 
stroomt. Deze werkzaamheden zijn 
eind vorig jaar al aan het benedenhoofd 
(de noordkant) uitgevoerd en ook recent 
aan beide hoofden (uiteinden) van sluis 
Schijndel.

Droogzetten
Om dit werk te kunnen doen worden de 
deuren uit de sluis gehaald en de sluis 
drooggezet. De sluis is tijdens de werk-

zaamheden gestremd voor het scheep-
vaartverkeer. 

Tegelijk werkzaamheden sluis 
4,5,6 in de Zuid-Willemsvaart
Tijdens de stremming voor Helmond 
worden de sluizen in Veghel, Keldonk en 
Beek en Donk ook aangepakt. Istimewa 
Elektro vervangt dan in opdracht van 
Rijkswaterstaat het ICT-systeem voor 
de bediening van de sluizen 4, 5, en 6. 
Hierna worden ze 24/7 bediend door de 
bediencentrale in Tilburg. Dit gebeurt nu 
nog deels vanuit Schijndel.

Meer informatie over de werkzaamhe-
den in Schijndel en Helmond en over het 
verbeteren van de ICT systemen vindt u 
op de website van Rijkswaterstaat.

Tweede deel werkzaamheden
sluis Helmond start 23 juni

BROUWHUIS Tussen 23 juni en naar verwachting 16 juli wordt 
het bovenhoofd (de Somerense kant) van de sluis in Helmond 
opgeknapt. Eind vorig jaar is het benedenhoofd van de sluis al 

onder handen genomen.

F | Rijkswaterstaat – StudioRetouched 

Opening kunstproject ‘Dat Wat Blijft’ 
bij De Cacaofabriek in Helmond 

HELMOND Dompel je van 4 juli tot en met 25 juli onder in de wereld van de Zuid-Willemsvaart 
en de vele verrassende verhalen over het kanaal. Dat Wat Blijft, een varende expositie die de 

vele bijzondere verhalen over de 122 kilometer lange Zuid-Willemsvaart tot leven brengt, gaat op 
zondag 4 juli van start aan de Albatroskade in Helmond. 

Op het binnenvaartschip Oostenwind 
zijn verrassende korte documentaire-
films, objecten, schilderijen, borduur-
werken, foto’s en poëzie over het kanaal 
te zien. Van 4 tot en met 11 juli meert 
de expositie aan in Helmond en van 
16 tot en met 25 juli is Veghel aan de 
beurt. Het kunstproject is een initiatief 
van kunstenaar Monique Broekman en 
co-curator Alexandra van Dongen en 
komt in samenwerking met de bewo-
ners en ondernemers aan de Zuid-Wil-
lemsvaart tot stand.

Indringende verhalen over 
de Zuid-Willemsvaart
Aan de Zuid-Willemsvaart komt eigenlijk 
de hele wereld samen. Door de jaren 
heen vonden uiteenlopende bewoners 
en ondernemers hier hun plek. Dat Wat 
Blijft, een reizende expositie op het bin-
nenvaartschip Oostenwind, verzamelt 
en bewaart hun verhalen. Door de ogen 
van kunstenaar Monique Broekman 
krijgen deze verhalen een nieuwe, waar-
devolle betekenis. 

Via indringende korte documentaire-
films – over opgroeien en ondernemen, 
stilstaan bij het verleden, kijken naar de 
toekomst en in sommige gevallen ook 
afscheid nemen – en schilderijen brengt 
zij de geschiedenissen van (oud-)ka-
naalbewoners tot leven. Het Edah Mu-
seum en De Cacaofabriek in Helmond, 
kunstenaar Bert Loerakker en Theo van 
Keulen, Tahné Kleijn, stadskunstenaar 
van Helmond, Museum Klok en Peel in 

Asten, Angela de Weijer, stadscompo-
nist van Meierijstad, en kanaaldichter 
Rick Terwindt leveren ook een bijdrage 
aan de tentoonstelling. 

Monique Broekman: “Ik woon zelf aan 
de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch en 
kijk uit op de mooie oude huizen aan de 
overkant van het kanaal, met daarach-
ter de Sint-Janskathedraal. Tijdens Dat 
Wat Blijft leer ik mijn overburen – en 
hun verhalen – steeds beter kennen. 
We maken allemaal onderdeel uit van de 
geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. 
Maar we creëren ook allemaal onze ei-
gen geschiedenis langs het kanaal. In 
Dat Wat Blijft worden al deze verhalen 
bewaard voor de toekomst.”

Opening expositie: 
zondag 4 juli in Helmond
Tijdens de opening van Dat Wat Blijft 
staan er verschillende activiteiten op 
het programma. Zo nemen stadgids 
Jan van Bussel en stadshistoricus Giel 
van Hooff je mee van De Cacaofabriek 
naar de Oostenwind aan de Albatros-
kade. En vertellen zij onderweg meer 
over de interessante geschiedenis van 
de Zuid-Willemsvaart. Ook staan er 
muzikale en poëtische verrassingen op 
het programma. En natuurlijk kun je de 
expositie in het schip bekijken.
• 13:00: officiële opening
• 13.15 optreden van accordeonist 
 Otine van Erp en zanger en dichter
 John van der Sanden
• 14:00, 15:00, 16:00, 17:00: 

 historische wandeling met stadsgids
 Jan van Bussel en stadshistoricus
 Giel van Hooff
• 15:10: poëzieperformance door 
 Kanaaldichter Rick Terwindt bij de
 kraan aan de Zuid-Willemsvaart, met
 duiker Ruud Verhees en synchroon-
 zwemster Lisanne Verhees van Duik-
 team Nederweert en ZPC 
 Nederweert.
• 16:15 optreden van accordeonist 
 Otine van Erp en zanger en dichter
 John van der Sanden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli via 
info@puckworks.nl. Wees snel, want 
er is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. We houden ons uiteraard aan 
de coronarichtlijnen.

Locatie en bezoektijden expositie
• Van 7 tot en met 11 juli aan de 
 Albatroskade in Helmond. In 
 samenwerking met De Cacaofabriek.
• Van 16 tot en met 25 juli (finissage van
 19:00 tot 20:00) aan de Noordkade
 in Veghel. In samenwerking met 
 Fabriek Magnifique.
Op 5 en 6 juli en 19 en 20 juli is het schip 
niet te bezoeken. Op datwatblijft.nl 
staat een overzicht van de activiteiten 
die tijdens de expositie worden georga-
niseerd. Aanmelden is niet nodig.

Dat Wat Blijft
Dat Wat Blijft is een multidisciplinair 
kunstproject van beeldend kunstenaar 
Monique Broekman, in samenwerking 
met co-curator en kunsthistoricus Al-
exandra van Dongen, filmer Esgo Klein, 
meubelmaker en tentoonstellingbou-
wer Jan van Hees en productieleider 
Heleen Moors. Stichting Puckworks is 
opdrachtgever van Dat Wat Blijft. De 
eerste editie van Dat Wat Blijft was in 
2019 in Den Bosch. Vanaf juli 2021 gaat 
het schip weer varen. De start is in Hel-
mond, de volgende stop is Veghel, en in 
oktober staan Weert en Maastricht op 
het programma. Het schip reist daarna 
tot en met 2022 – als het kanaal twee-
honderd jaar bestaat – via verschillende 
locaties naar Luik.

Nieuwe start Samenloop voor
Hoop Helmond/Laarbeek?

KWF stopt landelijk met 
de Samenloop
In april ontving het bestuur van de Sa-
menloop het teleurstellende bericht van 
KWF Kankerbestrijding om geheel te 
stoppen met de Samenloop in Neder-

land. Dit besluit werd door KWF vooral 
om financiële redenen genomen. De 
kosten die KWF zelf hiervoor maakte, 
zoals hun personele inzet, waren te 
hoog om verder te gaan. Na het verwer-
ken van dit trieste nieuws wordt nu in 

HELMOND De Samenloop voor Hoop Helmond/Laarbeek 
maakt zich op voor een nieuwe start. Om met meer mensen 

van gedachten te wisselen over kansen en uitdagingen van dit 
idee, organiseert het bestuur een informatieavond. In Inloop-
huis de Cirkel is iedereen van harte welkom op dinsdag 13 juli 

aanstaande om 19.00 uur.

F | Samenloop voor Hoop

Helmond en Laarbeek gedacht aan een 
nieuwe, frisse start. Op lokaal niveau.

Op eigen kracht
Er is veel voor te zeggen om op eigen 
kracht, met eigen zelfstandigheid, lo-
kaal aan de slag te gaan om een nieu-
we toekomst als opvolger van de oude 
Samenloop op poten te gaan zetten. 
Het warme gevoel om iets bijzonders 
te organiseren voor mensen die kanker 

hebben gehad of op dit moment vech-
ten tegen die ziekte, hun familieleden 
en andere betrokkenen. Belangrijk is 
het evenement ook om financiële steun 
te bieden aan kankeronderzoek en In-
loophuis de Cirkel. Het bestuur van de 
Samenloop voor Hoop Helmond/Laar-
beek is enthousiast om de toekomst in 
te gaan. Daarom wordt met de huidige 
vrijwilligers en teamcaptains van de 
deelnemende groepen de handschoen 

opgepakt; daar is het gesprek op 13 juli 
ook voor. Met elkaar praten over hoe een 
nieuwe opzet eruit kan zien, welke idee-
en en voorstellen er leven. Een nieuwe 
naam, een nieuwe website et cetera, et 
cetera. Verder is iedere geïnteresseerde 
van harte welkom.

Dinsdag 13 juli 19.00 uur
Inloophuis de Cirkel
Evertsenstraat 19 Helmond
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Burgemeesters
Aan het woord3. Sport
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Lambertus Concerten presenteert: 
De Vier jaargetijden van Vivaldi

door het Cugnon Consort 

F | Lambertus Concerten

HELMOND Op zondagmiddag 4 juli 2021 kunt u luisteren naar het laatste concert van dit 
seizoen: de beroemde Vier jaargetijden van Antonio Vivaldi door het Cugnon Consort, een mix 
van young professionals en ervaren musici. Alle seizoenen komen in deze uitvoering voorbij, in 

de prachtige ambiance van de Raadszaal van Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 in Helmond. Een 
must voor iedere muziekliefhebber! 

Dit concert is met zitplaatsen op 1,5m 
afstand. Tijd: 15:00 - 16:00uur. Entree: 
€ 10 - € 15. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
lambertusconcerten.nl

Het laatste concert van een door corona 
geplaagd cultureel seizoen, maar wat 
voor een! In de historische Raadszaal 
van Kasteel Helmond speelt het Cugnon 
Consort de beroemde Vier jaargetijden 
van Antonio Vivaldi. De oorspronkelij-
ke bundel van 12 concerten werden in 
1725 voor het eerst gepubliceerd. De 
eerste vier concerten werden vernoemd 
naar een seizoen: La primavera (lente), 
L’estate (zomer), L’autunno (herfst) en 
L’inverno (winter). Elk concert bestaat 
uit drie delen, met een langzaam mid-
dendeel en twee snellere hoekdelen.

We nodigen u van harte uit; komt u het 
beluisteren en meemaken: het frisse en 
ontluikende groen van de lente; de war-
me en zwoele klanken van de zomer, het 

gepassioneerde en stormachtige van de 
herfst en het ijle, heldere karakter van 
de winter? Herkent u ze in de delen: het 
blaffen van de hond, het onweer, de di-
verse vogelgeluiden? 

Het Cugnon Consort bestaat deze keer 
uit 7 musici, young professionals (die 
eerder hebben deelgenomen aan het 
Cugnon Project) en ervaren musici, 
die na een intensieve projectweek de 
volledige vier jaargetijden uitvoeren. De 
naam Cugnon verwijst naar het gelijkna-
mige Waalse dorpje waar in 2011 in het 
plaatselijke kasteel de samenwerking 
tussen professionele musici en mu-
ziekstudenten begon, samengebracht 
door violist Chris Duindam. Het Cugnon 
International Chamber Music Festival 
(CICMF) is de bakermat van het Cug-
non Project en wordt al voor de tiende 
keer gehouden. Na het succes van de 
eerste editie ontstond een jaarlijkse tra-
ditie, die sinds 2015 wordt voortgezet in 

Heeswijk-Dinther. Recent speelde het 
Cugnon Consort Vivaldi & Rosina, een 
opera in vier seizoenen. Eerder speel-
de het ensemble bijvoorbeeld Mozart 
& Webern, en Bruisend Bach, waarin 
dubbel- en tripelconcerten van Bach te 
horen waren.

Wat deze uitvoering onder andere zo 
speciaal maakt, is dat elk van de vier 
jaargetijden solistisch wordt ingevuld 
door een andere violiste. Zoals elk 
seizoen een eigen karakter heeft, zo 
heeft elke violiste haar eigen muzikale 
insteek. Alles samen levert dit een su-
blieme, prachtige interpretatie op. Deze 
uitvoering van De vier jaargetijden, een 
van de beroemdste en meest gelief-
de werken van Vivaldi, vormt daarom 
een absolute kraker. Wilt u het cultu-
rele seizoen 2020-2021 afsluiten met 
een muzikaal juweeltje? Dan is dit uw 
kans! Voor meer informatie en kaarten: 
lambertusconcerten.nl.

F | Annatheater

Auditie Anna Producties 
voor jongeren met spelervaring

Ben jij gek op theater en niet van het po-
dium weg te slaan? Wil jij graag meedoen 
in een theatervoorstelling? In deze groep 
krijg je de mogelijkheid om je talent te 
laten zien en te ontwikkelen. En je leert 
een heleboel over het vak acteren! De 
repetities zijn elke donderdag van 19.00 
tot 21.00 uur en een aantal keren in het 
weekeinde. De repetities beginnen op 11 
november 2021.

Reacties op onze laatste 
voorstelling ‘Antigone’:
Joost van Neer, classicus: “Ik moet zeg-
gen dat ik zeer onder de indruk was: niet 
alleen van de bewerking van het stuk, 
maar ook van het spel. Professioneel 

en authentiek. Ook de belichting en het 
decor was heel goed. Prachtig!” Bas 
Veldhuizen, adviseur bij Kunstloc Bra-
bant: “Ik was van begin tot eind geboeid 
en werd zonder ook maar één hapering 
langs complexe politieke en familiaire 
verwikkelingen geleid. Een geweldige 
prestatie!” 
datum: vrijdag 2 juli.
tijd: van 17.00 tot 18.30 uur
Er wordt contributie gevraagd om deel 
te nemen aan deze productie.

Heb je interesse? Neem contact op met 
Lavínia Germano, laviniagermano@
annatheater.nl of bel: 
06 – 44 36 92 88.

HELMOND Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op vrijdag 
2 juli audities voor de theaterproductie die begin oktober 2022 

in première zal gaan.

Golfers van 
De Gulbergen steunen 

Stichting Old Grand Dad

Het motto van de Old Grand Dad Golf-
club van Nederland is ‘grootvaders op 
de golfbaan een prettige dag laten bele-
ven en iets 'doen' voor de gehandicapte 
jeugdige medemens’

De wedstrijd
Zo’n 40 grootvaders van de Golfclub 
speelden deze woensdag mee. Zij geno-
ten van een stralende, zonnige dag met 
temperatuur van boven de 30 graden. 
Voor de organisatie een reden de wed-
strijd (vanwege deze hoge temperatuur) 

te halveren. Het was een gezellige en 
sportieve wedstrijd, waarbij het in eer-
ste instantie niet ging om het winnen, 
maar om een bijdrage aan het goede 
doel. Na afloop van de wedstrijd konden 
de consuls van de Old Grand Dad bij De 
Gulbergen, Marcel van Bree en André 
Dams, een bedrag van ruim € 1.250 aan 
de stichting overmaken.

De winnaar
Winnaar en best golfende grootvader bij 
De Gulbergen is Jos Timmermans ge-

worden. Het was een nipte overwinning. 
Hij werd op de voet gevolgd door Erhan 
Dukul, Ad van Gent, Gus Rodriguez, 
Dave Champness en Albert van Oss. 

Een afvaardiging van 5 spelers mogen 
woensdag 7 juli naar de regiofinale op 
de golfbaan van het Rijk van Margraten 
in Margraten. Indien daar goed gepres-
teerd wordt, dan wacht de landelijke 
finale bij Golf- Countryclub Crossmoor 
in Weert. De winnaar van die wedstrijd 
mag zich OPA VAN HET JAAR noemen!

REGIO Woensdag 16 juni werd op de golfbaan van De Gulber-
gen de jaarlijkse Old Grand Dadwedstrijd gespeeld door opa’s 
(de Grand Dads). De Stichting Old Grand Dad is een landelijke 

stichting met als doel om jeugdige gehandicapten te ondersteu-
nen bij hun sport of spel. 

Winnaar Jos Timmermans | F Stichting Old Grand Dad
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ORANJE
BOVEN

Wil jij ook scoren? 
De beste voorzet om te scoren is om naar Drive-In Boulevard 
Engelseweg te Helmond te gaan. Daar kun je naar hartelust 
shoppen. 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.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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DE ENGELSEWEG, DAAR SCOOR JE.

3juni/juli 2021Groot PEELLAND

Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Someren terecht 
gekomen?

Ik ben Dilia Blok, burgemeester van Someren 
sinds 4 december 2017. Voor die tijd was So-
meren voor mij een onbekende gemeente in een 
onbekende regio. Ik heb ‘gewoon’ op de vacature 
gesolliciteerd. 
Ik ben op 4 april 1966 geboren in Gouda en m’n 
verdere leven getogen in Berkenwoude, een klein 
dorpje in de Krimpenerwaard. Daar was ik vanaf 
1994 gemeenteraadslid en sinds 2005 wethou-
der namens een lokale politieke partij, naast mijn 
werk als verpleegkundige/unithoofd in het Eras-
mus MC.

Ik heb 2 broers en ben trotse (suiker)tante van 5 
nichtjes en inmiddels ook een heerlijk stel achter-
nichtjes en –neefjes. 

Wat spreekt u het meest aan, 
in uw functie als burgemeester?

De grote diversiteit aan taken en rollen is het 
mooiste aan de functie van burgemeester. De 
invulling daarvan kun je grotendeels zelf bepalen. 
Geen dag is hetzelfde en verloopt bijna nooit zo-
als gepland. De betekenis die je kunt geven aan 
gebeurtenissen en aandacht voor de mensen, bij 
‘lief en leed’ vind ik zeer waardevol. 

In samenwerking met inwoners, ondernemers, 
politiek en medewerkers inzetten op een goed 
woon-, leef- en ondernemersklimaat, nu én in de 
toekomst vind ik één van de belangrijkste doelen.

 En wat maakt specifiek uw gemeente zo 
mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld iets 
waar u echt trots op bent?

De enorme sociaal-maatschappelijke betrok-
kenheid én vrijwillige inzet van de inwoners op 
velerlei gebied is indrukwekkend. Someren is een 
echte allemans gemeente, waar iedereen meetelt 
en mee kan doen. 

De hoge arbeidsethos en het krachtige onderne-
merschap staan symbool voor de wijze waarop 
Someren vanuit historisch perspectief gezien 
heeft overleefd en zich nog altijd ontwikkelt. 
Daarbij zorgt de ligging, te midden van prach-

tige natuur, dat het een gemeente is die gezien 
mag worden.

De coronacrisis is een erg lastige periode 
en is helaas nog niet voorbij, maar het einde 
is in zicht. Welke plannen en wensen heeft u, 
als straks weer alles kan en mag, eventueel 
in samenwerking met de andere gemeenten 
in de Peel

De coronacrisis heeft veel impact op het dagelijks 
leven en zal nog lange tijd haar gevolgen kennen, 
vrees ik. Naast persoonlijk verdriet en zorgen 
zijn ook de economische effecten voor bepaalde 
branches enorm. Ik hoop dat we de goede erva-
ringen en ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 
jaar behouden en vooral goed blijven luisteren 
naar wat ‘de mens en ondernemer’ in Someren 
nu nodig heeft. Samen met onze maatschappe-
lijke, economische en bestuurlijke partners, aan-
gevuld met professionele hulpverleners op divers 
terrein, willen we de ondersteuning bieden die 
iemand nodig heeft om zijn/haar moeilijke situ-
atie te boven te komen.

Wat heeft de gemeente Someren de 
afgelopen periode gedaan om de duurzaam-
heid te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld 
bepaalde innovaties ontwikkeld?

Het programma Onweerstaanbaar Someren gaat 
op een integrale wijze de effecten van de klimaat-
verandering te lijf. Een programma wat regionaal 
en landelijk aandacht krijgt. 
Als gemeente willen we het goede voorbeeld ge-
ven. Dat doen (en deden we) onder andere door 
het bouwen van een modelwoning als voorbeeld 
voor de mogelijkheden van duurzaam bouwen, 
waar meerdere bedrijven op innovatieve wijze 
aan meegewerkt hebben. Ook het realiseren van 
de volledig duurzaam opgezette nieuwe woon-
wijk Groote Hoeven is een mooi project wat in 
gevorderde uitvoering is. Maar we hebben ook 
‘gewoon’ zonnepanelen op nagenoeg alle ge-
meentelijke gebouwen. 

De wijze waarop de gemeenteraad met elkaar 
tot besluitvorming kwam en komt met betrek-
king tot bijvoorbeeld het zonneparkenbeleid, het 
duurzaamheidsprogramma en de input voor de 
Regionale Energie Strategie verdient een compli-
ment. Niet ‘het politieke spel’, maar de toekomst 
van Someren staat voor iedereen centraal. 

Burgemeester van Someren, Dilia Blok
F | Gemeente Someren 

Kunt u een korte introductie geven? Wie 
bent u, waar k  omt u vandaan en hoe bent 
u bij de gemeente Asten terecht gekomen?

Ik ben Anke van Extel-van Katwijk, getrouwd 
met Edwin en samen hebben wij twee 
kinderen: Anna van 14 en Jan van 12 jaar. 
Wij wonen in Gemert en zijn op zoek naar 
een huis in de gemeente Asten. In Gemert-
Bakel ben ik de afgelopen jaren wethouder/
locoburgemeester geweest. De gemeente 
Asten was op zoek naar een betrokken, 
empathische burgemeester die tussen de 
mensen en boven de partijen staat. Ik wilde 
graag burgemeester worden in een gemeente 
waar ik, maar ook zeker ons gezin, zich thuis 
zou kunnen gaan voelen en Asten past daar 
goed in. Ik ben dan ook nog steeds enorm 
trots dat de gemeenteraad van Asten het 
vertrouwen in mij uitgesproken heeft. 

Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?

Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen en 
ik heb sommige functies nog niet kunnen 
uitoefenen op de manier zoals ik deze graag 
zou willen uitvoeren. Ik kijk dan ook enorm uit 
naar de periode dat we corona onder controle 
hebben en ik mijn rol als verbinder, netwerker 
en aanjager echt kan gaan oppakken. Stel deze 
vraag over een jaar en ik hoop te kunnen zeggen 
welke functie mij het meeste aanspreekt. 

En wat maakt specifiek uw gemeente zo 
mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld iets 
waar u echt trots op bent?

Van alles wat ik tot nu toe heb mogen ervaren, 
ben ik enorm trots op de gemeenschapszin, 
het doorzettingsvermogen en de creativiteit. 
Corona heeft ervoor gezorgd dat alle 
activiteiten geen doorgang konden vinden. 

En als ik dan zie hoe de vrijwilligers een 
digitaal Reundje Klot organiseren, het 4 mei-
comité een waardevolle digitale herdenking 
verzorgt en de oranjecomités jong en oud 
enthousiasmeren op diverse manieren dan 
mogen we daar samen echt rots op zijn. Dit 
geeft mij ook vertrouwen in de toekomst. 
Mensen staan te trappelen om al die mooie 
evenementen weer te mogen organiseren.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wensen 
heeft u, als straks weer alles kan en mag, 
eventueel in samenwerking met de andere 
gemeenten in de Peel?

Samenwerking in de Peel is enorm van 
belang. Samen staan we natuurlijk sterker. 
We zoeken de samenwerking met elkaar 
op diverse terreinen van zorg, economie, 
plattelandsvernieuwing tot recreatie en 
toerisme. We zijn niet stil blijven staan 
en hebben ook het afgelopen jaar flink 
doorgewerkt met elkaar en ik denk dat onze 
samenwerking alleen nog maar beter kan 
worden. 

Wat heeft de gemeente Asten de afgelo-
pen periode gedaan om de duurzaamheid 
te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde 
innovaties ontwikkeld?
Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten is 
één van de thema’s in onze toekomstagenda. 
We werken op dit thema intensief samen 
in de regio. Zo zijn we dit jaar samen met 
het Energiehuis Helmond, de gemeente 
Helmond en alle omliggende gemeenten, 
het Energiehuis Slim Wonen gestart. Verder 
nemen we ook deel aan ‘De Groene Zone’, 
een project om zonnepanelen te plaatsen op 
woningen. Dit doen we ook samen met 12 
andere gemeenten uit de regio.

Burgemeester van Asten, 
Anke van Extel-van Katwijk | F Gemeente Asten

Geef me de 5
Wij hebben alle acht burgemeesters van de Peelgemeenten (Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren, 
Asten, Nuenen, Gemert-Bakel, Deurne en Laarbeek) een vijftal vragen voorgelegd. Op deze manier 
willen wij hen aan u, onze lezers, voorstellen. In afgelopen editie las u al over de burgemeesters van 
de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. In deze editie leest u over de burgemeester van Someren 
(Dilia Blok), de burgemeester van Asten (Anke van Extel), de burgemeester van Gemert-Bakel (Michiel 
van Veen) en de burgemeester van Laarbeek. De gemeenten Deurne en Nuenen hebben aangegeven 
niet te willen meewerken aan deze artikelen.

www.grootpeelland.nl
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ORANJE
BOVEN

Wil jij ook scoren? 
De beste voorzet om te scoren is om naar Drive-In Boulevard 
Engelseweg te Helmond te gaan. Daar kun je naar hartelust 
shoppen. 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.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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DE ENGELSEWEG, DAAR SCOOR JE.

3juni/juli 2021Groot PEELLAND

Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Someren terecht 
gekomen?

Ik ben Dilia Blok, burgemeester van Someren 
sinds 4 december 2017. Voor die tijd was So-
meren voor mij een onbekende gemeente in een 
onbekende regio. Ik heb ‘gewoon’ op de vacature 
gesolliciteerd. 
Ik ben op 4 april 1966 geboren in Gouda en m’n 
verdere leven getogen in Berkenwoude, een klein 
dorpje in de Krimpenerwaard. Daar was ik vanaf 
1994 gemeenteraadslid en sinds 2005 wethou-
der namens een lokale politieke partij, naast mijn 
werk als verpleegkundige/unithoofd in het Eras-
mus MC.

Ik heb 2 broers en ben trotse (suiker)tante van 5 
nichtjes en inmiddels ook een heerlijk stel achter-
nichtjes en –neefjes. 

Wat spreekt u het meest aan, 
in uw functie als burgemeester?

De grote diversiteit aan taken en rollen is het 
mooiste aan de functie van burgemeester. De 
invulling daarvan kun je grotendeels zelf bepalen. 
Geen dag is hetzelfde en verloopt bijna nooit zo-
als gepland. De betekenis die je kunt geven aan 
gebeurtenissen en aandacht voor de mensen, bij 
‘lief en leed’ vind ik zeer waardevol. 

In samenwerking met inwoners, ondernemers, 
politiek en medewerkers inzetten op een goed 
woon-, leef- en ondernemersklimaat, nu én in de 
toekomst vind ik één van de belangrijkste doelen.

 En wat maakt specifiek uw gemeente zo 
mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld iets 
waar u echt trots op bent?

De enorme sociaal-maatschappelijke betrok-
kenheid én vrijwillige inzet van de inwoners op 
velerlei gebied is indrukwekkend. Someren is een 
echte allemans gemeente, waar iedereen meetelt 
en mee kan doen. 

De hoge arbeidsethos en het krachtige onderne-
merschap staan symbool voor de wijze waarop 
Someren vanuit historisch perspectief gezien 
heeft overleefd en zich nog altijd ontwikkelt. 
Daarbij zorgt de ligging, te midden van prach-

tige natuur, dat het een gemeente is die gezien 
mag worden.

De coronacrisis is een erg lastige periode 
en is helaas nog niet voorbij, maar het einde 
is in zicht. Welke plannen en wensen heeft u, 
als straks weer alles kan en mag, eventueel 
in samenwerking met de andere gemeenten 
in de Peel

De coronacrisis heeft veel impact op het dagelijks 
leven en zal nog lange tijd haar gevolgen kennen, 
vrees ik. Naast persoonlijk verdriet en zorgen 
zijn ook de economische effecten voor bepaalde 
branches enorm. Ik hoop dat we de goede erva-
ringen en ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 
jaar behouden en vooral goed blijven luisteren 
naar wat ‘de mens en ondernemer’ in Someren 
nu nodig heeft. Samen met onze maatschappe-
lijke, economische en bestuurlijke partners, aan-
gevuld met professionele hulpverleners op divers 
terrein, willen we de ondersteuning bieden die 
iemand nodig heeft om zijn/haar moeilijke situ-
atie te boven te komen.

Wat heeft de gemeente Someren de 
afgelopen periode gedaan om de duurzaam-
heid te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld 
bepaalde innovaties ontwikkeld?

Het programma Onweerstaanbaar Someren gaat 
op een integrale wijze de effecten van de klimaat-
verandering te lijf. Een programma wat regionaal 
en landelijk aandacht krijgt. 
Als gemeente willen we het goede voorbeeld ge-
ven. Dat doen (en deden we) onder andere door 
het bouwen van een modelwoning als voorbeeld 
voor de mogelijkheden van duurzaam bouwen, 
waar meerdere bedrijven op innovatieve wijze 
aan meegewerkt hebben. Ook het realiseren van 
de volledig duurzaam opgezette nieuwe woon-
wijk Groote Hoeven is een mooi project wat in 
gevorderde uitvoering is. Maar we hebben ook 
‘gewoon’ zonnepanelen op nagenoeg alle ge-
meentelijke gebouwen. 

De wijze waarop de gemeenteraad met elkaar 
tot besluitvorming kwam en komt met betrek-
king tot bijvoorbeeld het zonneparkenbeleid, het 
duurzaamheidsprogramma en de input voor de 
Regionale Energie Strategie verdient een compli-
ment. Niet ‘het politieke spel’, maar de toekomst 
van Someren staat voor iedereen centraal. 

Burgemeester van Someren, Dilia Blok
F | Gemeente Someren 

Kunt u een korte introductie geven? Wie 
bent u, waar k  omt u vandaan en hoe bent 
u bij de gemeente Asten terecht gekomen?

Ik ben Anke van Extel-van Katwijk, getrouwd 
met Edwin en samen hebben wij twee 
kinderen: Anna van 14 en Jan van 12 jaar. 
Wij wonen in Gemert en zijn op zoek naar 
een huis in de gemeente Asten. In Gemert-
Bakel ben ik de afgelopen jaren wethouder/
locoburgemeester geweest. De gemeente 
Asten was op zoek naar een betrokken, 
empathische burgemeester die tussen de 
mensen en boven de partijen staat. Ik wilde 
graag burgemeester worden in een gemeente 
waar ik, maar ook zeker ons gezin, zich thuis 
zou kunnen gaan voelen en Asten past daar 
goed in. Ik ben dan ook nog steeds enorm 
trots dat de gemeenteraad van Asten het 
vertrouwen in mij uitgesproken heeft. 

Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?

Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen en 
ik heb sommige functies nog niet kunnen 
uitoefenen op de manier zoals ik deze graag 
zou willen uitvoeren. Ik kijk dan ook enorm uit 
naar de periode dat we corona onder controle 
hebben en ik mijn rol als verbinder, netwerker 
en aanjager echt kan gaan oppakken. Stel deze 
vraag over een jaar en ik hoop te kunnen zeggen 
welke functie mij het meeste aanspreekt. 

En wat maakt specifiek uw gemeente zo 
mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld iets 
waar u echt trots op bent?

Van alles wat ik tot nu toe heb mogen ervaren, 
ben ik enorm trots op de gemeenschapszin, 
het doorzettingsvermogen en de creativiteit. 
Corona heeft ervoor gezorgd dat alle 
activiteiten geen doorgang konden vinden. 

En als ik dan zie hoe de vrijwilligers een 
digitaal Reundje Klot organiseren, het 4 mei-
comité een waardevolle digitale herdenking 
verzorgt en de oranjecomités jong en oud 
enthousiasmeren op diverse manieren dan 
mogen we daar samen echt rots op zijn. Dit 
geeft mij ook vertrouwen in de toekomst. 
Mensen staan te trappelen om al die mooie 
evenementen weer te mogen organiseren.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wensen 
heeft u, als straks weer alles kan en mag, 
eventueel in samenwerking met de andere 
gemeenten in de Peel?

Samenwerking in de Peel is enorm van 
belang. Samen staan we natuurlijk sterker. 
We zoeken de samenwerking met elkaar 
op diverse terreinen van zorg, economie, 
plattelandsvernieuwing tot recreatie en 
toerisme. We zijn niet stil blijven staan 
en hebben ook het afgelopen jaar flink 
doorgewerkt met elkaar en ik denk dat onze 
samenwerking alleen nog maar beter kan 
worden. 

Wat heeft de gemeente Asten de afgelo-
pen periode gedaan om de duurzaamheid 
te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde 
innovaties ontwikkeld?
Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten is 
één van de thema’s in onze toekomstagenda. 
We werken op dit thema intensief samen 
in de regio. Zo zijn we dit jaar samen met 
het Energiehuis Helmond, de gemeente 
Helmond en alle omliggende gemeenten, 
het Energiehuis Slim Wonen gestart. Verder 
nemen we ook deel aan ‘De Groene Zone’, 
een project om zonnepanelen te plaatsen op 
woningen. Dit doen we ook samen met 12 
andere gemeenten uit de regio.

Burgemeester van Asten, 
Anke van Extel-van Katwijk | F Gemeente Asten

Geef me de 5
Wij hebben alle acht burgemeesters van de Peelgemeenten (Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren, 
Asten, Nuenen, Gemert-Bakel, Deurne en Laarbeek) een vijftal vragen voorgelegd. Op deze manier 
willen wij hen aan u, onze lezers, voorstellen. In afgelopen editie las u al over de burgemeesters van 
de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. In deze editie leest u over de burgemeester van Someren 
(Dilia Blok), de burgemeester van Asten (Anke van Extel), de burgemeester van Gemert-Bakel (Michiel 
van Veen) en de burgemeester van Laarbeek. De gemeenten Deurne en Nuenen hebben aangegeven 
niet te willen meewerken aan deze artikelen.

www.grootpeelland.nl
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Barbecues
Uiteraard kijken we thuis en kunnen we 
vooraf lekker de BBQ aan steken. Of dit 
nu een houtskool BBQ van Weber, een 
gas BBQ van Campingaz of een kamado 
van Yakiniku, met een gevulde maag 
kijkt (en drinkt) het altijd beter. Ook voor 
gasvullingen of andere BBQ benodigd-
heden hebben we alles op voorraad.

Relax
Om relaxed de wedstrijden te ondergaan 
hebben we een grote collectie relaxstoe-
len van o.a. Lafuma. Kijken vanuit de 
hangmat of een lichtgewicht kampeer 
stoel of bed is natuurlijk ook mogelijk. 

Cool
Ook voor verkoeling in de vorm van Intex 
zwembaden en jacuzzi`s hebben wij 
alles in huis, wel onder voorbehoud zo-
lang de voorraad strekt ! Ben er dus snel 
bij want Op=Op! 
Wil je de drank koud serveren hebben 
we koelboxen in alle formaten. Lukt het 
koelen nog steeds niet, kom dan eens 

kijken naar onze Cobber koel sjaals, met 
een unieke langdurige afkoelende wer-
king van 4 tot 5 dagen!

Drinks
Als het te heet onder de voeten wordt 
door de voetbalprestaties van het Neder-
lands elftal dan zorgen wij dat uw blikjes 
drank goed koud gehouden kunnen 
worden zodat u snel weer kunt afkoelen. 
Ook voor Klean Kanteen drinkflessen of 
lichtgewicht en onbreekbaar glasservies 
hebben we diverse mogelijkheden.

Gratis Buiten Gewoon 
Goed magazine 
Bij Adventure Store kunt u gratis het 
outdoor lifestyle magazine Buiten Ge-
woon Goed ophalen. Bomvol met alles 
wat te maken heeft met rezien, wande-
len, fietsen en andere outdoor activi-
teiten. Ook vind je in dit magazine veel 
informatie en tips. Je kunt zelfs een reis 
naar Karinthië winnen, haal maar snel 
het magazine op of lees het digitaal op 
www.adventurestore.nl

EK Knallers 
by Adventure Store

Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak uit Mierlo-Hout, 
heeft alle zaken in huis om je optimaal voor te bereiden 

voor het EK Voetbal. 

Adventure Store is dé outdoor speciaalzaak uit Helmond en staat bekend om zijn uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid. Hier vind je alles op het gebied van wandelen, 
reizen, backpacken, kamperen, biking en running. Adventure Store is offi  cieel partner van Outdoorspecialist.nl

Tijdens deze dagen kun 
je ook nog kans maken op 
een fantastische  Weber 
Master Touch premium ter 
waarde van 399,= euro! 
Kijk naar de voorwaarden 
op onze website www.
adventurestore.nl

Graag aanvullen met de 
uitleg zoals Rik op de site zet!

Meedoen is 
heel simpel!
• Zorg dat je Adventure
 Store volgt op Facebook of
 Instagram
• Kijk voor de post van
 Win een Weber
• Laat daar in een reactie
 weten met wie jij het EK
 voetbal gaat kijken
• Delen in je story’s hoeft
 niet, maar wordt wel
 enorm gewaardeerd!

Van de drie soorten gas: butaangas, 
propaangas en LPG, worden butaan- 
en propaangas vooral gebruikt voor re-
creatieve doeleinden, zoals koelboxen, 
kachels, kooktoestellen, barbecues, 
etc. Het verschil tussen butaan- en 
propaangas is het kookpunt (tempera-
tuur waarbij het gas van vloeistof in gas 
overgaat en andersom). Bij butaan is dat 
0 °C en bij propaan -44 °C. Dit betekent 
dat butaangas vloeibaar en dus onbruik-
baar wordt om te koken of verwarmen 
bij een temperatuur lager dan 0 °C. 

Butaangas is daarom niet geschikt voor 
de wintermaanden (of in koude om-
standigheden in de zomer; bijvoorbeeld 
in het hooggebergte). Propaangas wordt 
pas bij -44 °C vloeibaar en is daardoor 
verreweg het meest gebruikte gas. Het 
voordeel van butaangas is echter weer 
dat het een hogere verbrandingswaarde 
heeft dan propaan!

Campingaz gasflessen
De meest bekende gasfles is de blauwe 
fles van Campingaz. Deze gasflessen zijn 
gevuld met butaangas. Campingaz heeft 
een uniek ruilsysteem door heel Europa. 
Op campings, bij supermarkten en bij 
tankstations kunt u lege flessen inruilen 
voor volle. Hierdoor zijn de gasfessen 
vooral in het buitenland altijd gemakke-
lijk te verkrijgen; een uitzondering daarop 
vormt Noord-Europa. Daar is Campingaz 
niet of nauwelijks verkrijgbaar. Wel zijn 
de Campingaz flessen in verhouding 
duurder dan andere gasflessen.

De Campingaz flessen zijn klein van for-
maat en licht in gewicht. Hierdoor zijn 
ze eenvoudig mee te nemen bij het kam-
peren. Omdat Campingaz gasflessen 
wel duurder zijn, kunt u bij het barbe-

cueën of thuisgebruik beter kiezen voor 
de goedkopere groene propaan gasfles.

Plaatsen van gasflessen
• Plaats gasflessen altijd rechtop 
 en graaf ze niet in.
• Plaats de gasfles niet in direct 
 zonlicht of dicht bij een warmtebron,
 zoals een open vuur of kachel.
• Plaats de (ongebruikte) gasfles altijd
 in een goed geventileerde ruimte.
 Omdat vrijkomend gas naar beneden 
 zakt, moet u het vloerrooster van de
 disselbak van uw caravan altijd 
 geopend houden. Plaats de gasfles,
 waar mogelijk, buiten.

Gasslang aansluiten/vervangen
• Gebruik altijd een slang die geschikt
 is voor het soort gas dat u gebruikt en
 kies een slang die voorzien is van een
 jaartal en de naam van de fabrikant.
• Wij adviseren een gasslang om de
 4/5 jaar te vervangen. Dit omdat het
 doorstromende gas en eventuele 
 toevoegingen het rubber kunnen 
 aantasten.
• Gasslangen moeten periodiek 
 vakkundig gecontroleerd worden op
 slijtage, lekkage en beschadigingen.
 Bij verkleuring, vervorming, 
 beschadiging of tekenen van 
 poreusheid moet u de slang direct
 vervangen. Neem geen enkel 
 risico, bij twijfel de slang vervangen!
• Omdat u rekening moet houden met
 drukverlies, houdt u de slang zo kort
 mogelijk. Maar voorkom dat de slang
 strak komt te staan, gaat knikken 
 of gaat draaien.
• Houd de slang uit de buurt 
 van warmtebronnen.
• Gebruik nooit open vuur om een 
 lek op te sporen.

Weetjes over gas !

Voor gas ga naar Adventure Store Helmond

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

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

•

vrijdag 25 juni

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

ADVENTURE STORE HEEFT ALLE ZAKEN IN DE WINKEL OM DE JE OPTIMAAL 
VOOR TE BEREIDEN VOOR HET KOMENDE EK. 

KIJK VOOR
MEER INFO
OP WWW.

ADVENTURE
STORE.NLKOM SNEL EN WEES VOORBEREID!

WIN EEN

KIJK VOOR
MEER INFO
OP WWW.

ADVENTURE
STORE.NL

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

Elke zondag open
van 12.00 - 17.00 uur

(juni/juli)
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BIJBAAN BIJ
CENTER PARCS?

zwembad, sport, entertainment,
groen, techniek, receptie,

schoonmaak, shops, cycle center
salaris € 4,25 - € 12,23 bruto per uur

verdien een super zomerbonus*
gratis zwemmen, bowlen etc.

STUUR ONS EEN APPJE 06-51003915
*vraag naar de voorwaarden

Het Meerdal en Limburgse Peel in America
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GS Staalwerken Gerwen is de specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardi-
gen van stijlvolle interieurtrappen, trappen voor industri le toepassing en noodtrappen voor 
binnen of buiten. Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve 
en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al dan niet gecombineerd met hout en 
glas, voor o.a. bouwmaatschappijen, architectenbureaus en aannemers van overheids- en 
woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrijkt met een 
trap van GS Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Tekla Tekenaar
Taken / Verantwoordelĳkheden Functie-eisen:

Wĳ bieden een:

• Het ontwerpen van stalen trappen en
 hekwerken in een 3D tekenpakket
 (Tekla Structures);
• Maken van detailtekeningen, mono's en
 stuklijsten met de daarbij
 behorende specifi caties en toleranties;
• Het signaleren en communiceren 
 van meerwerk;
• Bewaken van deadlines;
• Doorvoeren van wijzigingen in 
 bestaande tekeningen;
• Actief meewerken aan het 
 onderhouden en ontwikkelen van
 tekenstandaarden;
• Ondersteunen van de werkplaats en 
 montage met betrekking tot te
 produceren en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding 
 (bij voorkeur Werktuigbouwkunde
 of gelijkwaardig);
• Ruime ervaring met Tekla;
• Basis kennis van de Nederlandse, 
 Duitse en Engelse taal in woord
 en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie 
 met een grote mate van
 verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele 
 bedrijfscultuur;
• Markt conform salaris en goede 
 secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met 
 uitdagende werkzaamheden.

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

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene die wij zoeken? Neem dan 
contact op met onze HR Manager Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per 

mail j.d.laat@gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Groep | Vossenbeemd 41 | 5705 CL Helmond | Tel.: (+31) 492 – 50 55 00
info@gsstaalwerken.co  | www. gsstaalwerken.com

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON
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Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond
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info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)
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Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
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KlaasenVandeursen Communicatie
www.adcommunicatie.n
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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
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Diversiteit
Nederland staat te boek als fietsland. 
Dat is niet voor niets. “Nederland is 
een ideaal fietsland”, legt Henk uit. 
“Het is over het algemeen vrij vlak, 
maar heel afwisselend van landschap. 
Je hebt er uitgestrekte bossen, mooie 
natuurgebieden, strand en duin en de 
Waddeneilanden.” Of wat denk je van de 
kleurrijke heide, polderweggetjes met 
een eindeloos uitzicht of slingerende 
dijken. Er is in ons kleine landje genoeg 
moois te zien en te ontdekken op 
de fiets. “En de fietspaden zijn van 
goede kwaliteit”, vult Henk aan. Wel zo 
comfortabel voor langere fietstochten. 
Daarnaast zijn er diverse mooie routes 
uitgezet. Je kent ze vast wel, die 
zogeheten ANWB-paddenstoelen. Of de 
paaltjes met daarop knooppuntroutes, 
in verschillende kleuren aangegeven. 
Online is natuurlijk ook genoeg inspiratie 
te vinden voor een leuke (nieuwe) route.

Door corona waren de mensen min 
of meer verplicht hun vertier in eigen 
land te zoeken. “Zo kwamen ze tot de 
ontdekking hoe mooi het er is! Meer 
mensen brengen hun vakantie in eigen 
land door en nemen vaak hun fietsen 
mee. Daardoor is het aantal nieuwe 
klanten sterk gestegen, vooral voor de 
verkoop van elektrische fietsen is de 
stijging van 50% (2020) naar 80% 
(2021) van de totale verkoop gegaan. 

Ook zijn de mensen beter voorbereid als 
ze in de winkel komen.”

Innovaties
De fietsindustrie zit uiteraard ook niet 
stil. Er zijn diverse innovaties ontwikkeld. 
Henk vertelt: “De riemaandrijving (in 
plaats van een ketting) bij elektrische 
fietsen is nieuw, dit vergt onder 
andere minder onderhoud. Ook is er 
door innovatieve nieuwe elektronica 
nu veel minder uitval. Betere accu’s 
zorgen voor langer fietsplezier en er 
is geïnvesteerd in meer comfort en 
veiligheid. De trend van 2021 is toch 
wel de elektrische bakfiets die je steeds 
meer in het straatbeeld ziet verschijnen, 
vooral handig om je kinderen veilig 
en snel te vervoeren. Er kunnen 3 
kinderen in de bak en eentje achterop. 
De telefoonhouder is ook zo’n artikel 
wat hard gaat, dit spaart je onnodige 
dure bekeuringen. Voor de elektrische 
fietser zijn er telefoonhouders waarin 
je telefoon ook meteen opgeladen kan 
worden (SKS Comfit). Spiegels voor 
op het stuur gaan ook heel goed, dit 
vooral voor de veiligheid van jezelf en je 
medeweggebruikers.

Fietsen vooral als recreatie
In de loop der jaren is natuurlijk veel 
veranderd op fietsgebied. Niet alleen 
alle nieuwe (technische) snufjes, maar 
ook het gebruik van de fiets. “Dat 

valt mij inderdaad ook op. Mensen 
kopen nu meer hun fiets op basis van 
een beleving, meestal voor recreatief 
gebruik en niet meer zoals voorheen 
echt als vervoersmiddel om van A 
naar B te komen. We zijn nu meer 
een vrijetijdswinkel geworden, fietsen 
moet vooral leuk en comfortabel zijn. 
De doelgroep welke een elektrische 
fiets aanschaft, is ook veel breder 
geworden. Vroeger verkocht je deze 
vooral aan de ouderen, nu zie je veel 
meer jeugd en alles wat ertussen in 
zit. Ook het samenstellen van een fiets 
naar eigen wens is iets van de laatste 
jaren. Daarnaast verkopen we ook veel 
eerdergenoemde elektrische bakfietsen 
aan jonge ouders waarin ze hun 
kinderen kunnen vervoeren.

Vind de juiste fiets
De zomer staat voor de deur. Officieel is 
ze nog niet begonnen, maar we hebben 
de afgelopen weken al wel mogen 
genieten van heerlijk zomers weer. Bij 
veel mensen zullen de fietskriebels wel 

op komen borrelen. Zeker na een qua 
temperatuur tegenvallend lenteseizoen. 
Is je fiets eigenlijk wel aan vervanging toe? 
Of zoek je iets nieuws om van de zomer 
mee op pad te gaan? Dan is het belangrijk 
dat je de juiste fiets koopt. De beste test 
hiervoor is een proefrit. Henk licht toe: 
“Een fiets kan er nog zo mooi uitzien, 
maar hij moet wel bij je passen. Een 
goede voorbereiding is het halve werk: 
Waar gebruik je je fiets voor? Hoe vaak ga 
je je fiets gebruiken? Zoek ook een degelijk 
merk uit, zodat je terug kan vallen op de 
garantie en de levering van onderdelen, 
mocht er onverhoopt iets stuk gaan. De 
meeste fietsen zijn bij ons uit voorraad 
leverbaar of anders op bestelling. Wij 
verkopen de merken: Koga, Agu, Gazelle, 
Batavus, Puky, Loekie, Sparta, Ortlieb, 
Urban Arrow en Pegasus.”

Strabrechtse Heide
Ten slotte vragen we Henk naar een 
echt mooie fietsroute hier in de buurt. 
Daar is hij vrij resoluut in. “Voor mij vind 
je bij uitstek in de Strabrechtse Heide de 

mooiste fietsroutes. Het is een prachtig 
stukje natuur in onze achtertuin, waar 
elk seizoen weer anders is. Geniet na 
afloop van je fietstocht eens van een 
lekkere lunch of kopje koffie bij de 
Strabrechtse Hoeve waar eigenaar 
Peter-Paul van Meerwijk en zijn team je 
ontvangt op 1 van zijn zonnige terrassen.”

Zin om te gaan fietsen?
Begint het bij jou ook te kriebelen om 
met je tweewieler op pad te gaan? Bij 
Henk van Rooij vind je altijd de fiets 
die het beste bij je past. De winkel is 
te vinden aan de Mierloseweg 23 in 
Helmond. Voor meer informatie, ga naar 
www.henkvanrooijfietsen.nl

Nederland 
fi etsland! 

De zon op je snoet, de wind door je haar: de meeste mensen 
houden wel van een mooie fi etstocht op zijn tijd. Mede door 
corona zijn we fi etsen in eigen land meer gaan waarderen. 

We spraken met Henk van Rooij over wat fi etsen nou zo leuk 
maakt en de nieuwigheidjes hieromtrent. 

Het team van Henk van Rooĳ  fi etsen | F Wendy Lodewĳ k

Nieuw: Culinaire fi etsroute 
‘Reis & Spĳ s Land van de Peel’ op 26 en 27 juni

Het initiatief is een samenwerking tus-
sen de regionale marketingorganisatie 
Land van de Peel, activiteitenorganisatie 
Reis & Spijs en vijf horecaondernemers 
in de regio. Reis & Spijs is geboren in tij-
den van corona en wegens het succes 
van eerdere routes voortgezet. Het sluit 
bovendien aan op de behoefte van Ne-

derlanders om de vakantie deze zomer 
in eigen land door te brengen en ook te 
genieten van de eigen, vaak prachtige 
omgeving.

Deelnemende horeca
De horecagelegenheden waar de 
deelnemers onderweg van een hapje 

en drankje genieten zijn Bij GUUS in 
Someren, INNESTO in Asten, De Rei-
zende Man in Deurne, Pastoorke van 
Moorsel in Lierop en De Strabrechtse 
Hoeve in Mierlo. 
Geïnteresseerden kopen vooraf een 
deelnamebewijs van €32.50 via de 
website www.reisspijs.nl en krijgen 
dan een eenvoudig te volgen fietsroute 
van ongeveer 50 km die in de middag 
tussen 12.00 en 18.00 uur gereden kan 
worden, met een start- en opstaplocatie 
naar keuze. Inbegrepen zijn de vijf ge-
rechtjes bij telkens een andere sfeervol-
le horecagelegenheid, tijdens een leuke 
middag eropuit.

In het weekend van 26 en 27 juni kunnen bewoners en be-
zoekers van de Peel tijdens een georganiseerde fi etstocht de 
veelzijdige regio ontdekken onder het genot van een hapje en 

drankje. De ‘Reis & Spijs | Land van de Peel Route’ voert langs 
bezienswaardigheden, door een afwisselend natuurlandschap 
en sfeervolle dorpjes. Onderweg genieten de deelnemers van 

een gerechtje bij vijf verschillende horecagelegenheden. 

Onderweg genieten de deelnemers van een gerechtje bĳ  vĳ f verschillende horecagelegen-
heden, waaronder INNESTO in Asten | F Land van de Peel

Onderweg genieten de deelnemers van een gerechtje bĳ  vĳ f verschillende horecagelegen-
heden, waaronder INNESTO in Asten | F Land van de Peel

www.reisspijs.nl
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BIJBAAN BIJ
CENTER PARCS?

zwembad, sport, entertainment,
groen, techniek, receptie,

schoonmaak, shops, cycle center
salaris € 4,25 - € 12,23 bruto per uur

verdien een super zomerbonus*
gratis zwemmen, bowlen etc.

STUUR ONS EEN APPJE 06-51003915
*vraag naar de voorwaarden

Het Meerdal en Limburgse Peel in America

V

a

c

a

t

u

r

e

s

GS Staalwerken Gerwen is de specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardi-
gen van stijlvolle interieurtrappen, trappen voor industri le toepassing en noodtrappen voor 
binnen of buiten. Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve 
en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al dan niet gecombineerd met hout en 
glas, voor o.a. bouwmaatschappijen, architectenbureaus en aannemers van overheids- en 
woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrijkt met een 
trap van GS Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Tekla Tekenaar
Taken / Verantwoordelĳkheden Functie-eisen:

Wĳ bieden een:

• Het ontwerpen van stalen trappen en
 hekwerken in een 3D tekenpakket
 (Tekla Structures);
• Maken van detailtekeningen, mono's en
 stuklijsten met de daarbij
 behorende specifi caties en toleranties;
• Het signaleren en communiceren 
 van meerwerk;
• Bewaken van deadlines;
• Doorvoeren van wijzigingen in 
 bestaande tekeningen;
• Actief meewerken aan het 
 onderhouden en ontwikkelen van
 tekenstandaarden;
• Ondersteunen van de werkplaats en 
 montage met betrekking tot te
 produceren en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding 
 (bij voorkeur Werktuigbouwkunde
 of gelijkwaardig);
• Ruime ervaring met Tekla;
• Basis kennis van de Nederlandse, 
 Duitse en Engelse taal in woord
 en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie 
 met een grote mate van
 verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele 
 bedrijfscultuur;
• Markt conform salaris en goede 
 secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met 
 uitdagende werkzaamheden.

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

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene die wij zoeken? Neem dan 
contact op met onze HR Manager Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per 

mail j.d.laat@gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Groep | Vossenbeemd 41 | 5705 CL Helmond | Tel.: (+31) 492 – 50 55 00
info@gsstaalwerken.co  | www. gsstaalwerken.com
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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
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Diversiteit
Nederland staat te boek als fietsland. 
Dat is niet voor niets. “Nederland is 
een ideaal fietsland”, legt Henk uit. 
“Het is over het algemeen vrij vlak, 
maar heel afwisselend van landschap. 
Je hebt er uitgestrekte bossen, mooie 
natuurgebieden, strand en duin en de 
Waddeneilanden.” Of wat denk je van de 
kleurrijke heide, polderweggetjes met 
een eindeloos uitzicht of slingerende 
dijken. Er is in ons kleine landje genoeg 
moois te zien en te ontdekken op 
de fiets. “En de fietspaden zijn van 
goede kwaliteit”, vult Henk aan. Wel zo 
comfortabel voor langere fietstochten. 
Daarnaast zijn er diverse mooie routes 
uitgezet. Je kent ze vast wel, die 
zogeheten ANWB-paddenstoelen. Of de 
paaltjes met daarop knooppuntroutes, 
in verschillende kleuren aangegeven. 
Online is natuurlijk ook genoeg inspiratie 
te vinden voor een leuke (nieuwe) route.

Door corona waren de mensen min 
of meer verplicht hun vertier in eigen 
land te zoeken. “Zo kwamen ze tot de 
ontdekking hoe mooi het er is! Meer 
mensen brengen hun vakantie in eigen 
land door en nemen vaak hun fietsen 
mee. Daardoor is het aantal nieuwe 
klanten sterk gestegen, vooral voor de 
verkoop van elektrische fietsen is de 
stijging van 50% (2020) naar 80% 
(2021) van de totale verkoop gegaan. 

Ook zijn de mensen beter voorbereid als 
ze in de winkel komen.”

Innovaties
De fietsindustrie zit uiteraard ook niet 
stil. Er zijn diverse innovaties ontwikkeld. 
Henk vertelt: “De riemaandrijving (in 
plaats van een ketting) bij elektrische 
fietsen is nieuw, dit vergt onder 
andere minder onderhoud. Ook is er 
door innovatieve nieuwe elektronica 
nu veel minder uitval. Betere accu’s 
zorgen voor langer fietsplezier en er 
is geïnvesteerd in meer comfort en 
veiligheid. De trend van 2021 is toch 
wel de elektrische bakfiets die je steeds 
meer in het straatbeeld ziet verschijnen, 
vooral handig om je kinderen veilig 
en snel te vervoeren. Er kunnen 3 
kinderen in de bak en eentje achterop. 
De telefoonhouder is ook zo’n artikel 
wat hard gaat, dit spaart je onnodige 
dure bekeuringen. Voor de elektrische 
fietser zijn er telefoonhouders waarin 
je telefoon ook meteen opgeladen kan 
worden (SKS Comfit). Spiegels voor 
op het stuur gaan ook heel goed, dit 
vooral voor de veiligheid van jezelf en je 
medeweggebruikers.

Fietsen vooral als recreatie
In de loop der jaren is natuurlijk veel 
veranderd op fietsgebied. Niet alleen 
alle nieuwe (technische) snufjes, maar 
ook het gebruik van de fiets. “Dat 

valt mij inderdaad ook op. Mensen 
kopen nu meer hun fiets op basis van 
een beleving, meestal voor recreatief 
gebruik en niet meer zoals voorheen 
echt als vervoersmiddel om van A 
naar B te komen. We zijn nu meer 
een vrijetijdswinkel geworden, fietsen 
moet vooral leuk en comfortabel zijn. 
De doelgroep welke een elektrische 
fiets aanschaft, is ook veel breder 
geworden. Vroeger verkocht je deze 
vooral aan de ouderen, nu zie je veel 
meer jeugd en alles wat ertussen in 
zit. Ook het samenstellen van een fiets 
naar eigen wens is iets van de laatste 
jaren. Daarnaast verkopen we ook veel 
eerdergenoemde elektrische bakfietsen 
aan jonge ouders waarin ze hun 
kinderen kunnen vervoeren.

Vind de juiste fiets
De zomer staat voor de deur. Officieel is 
ze nog niet begonnen, maar we hebben 
de afgelopen weken al wel mogen 
genieten van heerlijk zomers weer. Bij 
veel mensen zullen de fietskriebels wel 

op komen borrelen. Zeker na een qua 
temperatuur tegenvallend lenteseizoen. 
Is je fiets eigenlijk wel aan vervanging toe? 
Of zoek je iets nieuws om van de zomer 
mee op pad te gaan? Dan is het belangrijk 
dat je de juiste fiets koopt. De beste test 
hiervoor is een proefrit. Henk licht toe: 
“Een fiets kan er nog zo mooi uitzien, 
maar hij moet wel bij je passen. Een 
goede voorbereiding is het halve werk: 
Waar gebruik je je fiets voor? Hoe vaak ga 
je je fiets gebruiken? Zoek ook een degelijk 
merk uit, zodat je terug kan vallen op de 
garantie en de levering van onderdelen, 
mocht er onverhoopt iets stuk gaan. De 
meeste fietsen zijn bij ons uit voorraad 
leverbaar of anders op bestelling. Wij 
verkopen de merken: Koga, Agu, Gazelle, 
Batavus, Puky, Loekie, Sparta, Ortlieb, 
Urban Arrow en Pegasus.”

Strabrechtse Heide
Ten slotte vragen we Henk naar een 
echt mooie fietsroute hier in de buurt. 
Daar is hij vrij resoluut in. “Voor mij vind 
je bij uitstek in de Strabrechtse Heide de 

mooiste fietsroutes. Het is een prachtig 
stukje natuur in onze achtertuin, waar 
elk seizoen weer anders is. Geniet na 
afloop van je fietstocht eens van een 
lekkere lunch of kopje koffie bij de 
Strabrechtse Hoeve waar eigenaar 
Peter-Paul van Meerwijk en zijn team je 
ontvangt op 1 van zijn zonnige terrassen.”

Zin om te gaan fietsen?
Begint het bij jou ook te kriebelen om 
met je tweewieler op pad te gaan? Bij 
Henk van Rooij vind je altijd de fiets 
die het beste bij je past. De winkel is 
te vinden aan de Mierloseweg 23 in 
Helmond. Voor meer informatie, ga naar 
www.henkvanrooijfietsen.nl

Nederland 
fi etsland! 

De zon op je snoet, de wind door je haar: de meeste mensen 
houden wel van een mooie fi etstocht op zijn tijd. Mede door 
corona zijn we fi etsen in eigen land meer gaan waarderen. 

We spraken met Henk van Rooij over wat fi etsen nou zo leuk 
maakt en de nieuwigheidjes hieromtrent. 

Het team van Henk van Rooĳ  fi etsen | F Wendy Lodewĳ k

Nieuw: Culinaire fi etsroute 
‘Reis & Spĳ s Land van de Peel’ op 26 en 27 juni

Het initiatief is een samenwerking tus-
sen de regionale marketingorganisatie 
Land van de Peel, activiteitenorganisatie 
Reis & Spijs en vijf horecaondernemers 
in de regio. Reis & Spijs is geboren in tij-
den van corona en wegens het succes 
van eerdere routes voortgezet. Het sluit 
bovendien aan op de behoefte van Ne-

derlanders om de vakantie deze zomer 
in eigen land door te brengen en ook te 
genieten van de eigen, vaak prachtige 
omgeving.

Deelnemende horeca
De horecagelegenheden waar de 
deelnemers onderweg van een hapje 

en drankje genieten zijn Bij GUUS in 
Someren, INNESTO in Asten, De Rei-
zende Man in Deurne, Pastoorke van 
Moorsel in Lierop en De Strabrechtse 
Hoeve in Mierlo. 
Geïnteresseerden kopen vooraf een 
deelnamebewijs van €32.50 via de 
website www.reisspijs.nl en krijgen 
dan een eenvoudig te volgen fietsroute 
van ongeveer 50 km die in de middag 
tussen 12.00 en 18.00 uur gereden kan 
worden, met een start- en opstaplocatie 
naar keuze. Inbegrepen zijn de vijf ge-
rechtjes bij telkens een andere sfeervol-
le horecagelegenheid, tijdens een leuke 
middag eropuit.

In het weekend van 26 en 27 juni kunnen bewoners en be-
zoekers van de Peel tijdens een georganiseerde fi etstocht de 
veelzijdige regio ontdekken onder het genot van een hapje en 

drankje. De ‘Reis & Spijs | Land van de Peel Route’ voert langs 
bezienswaardigheden, door een afwisselend natuurlandschap 
en sfeervolle dorpjes. Onderweg genieten de deelnemers van 

een gerechtje bij vijf verschillende horecagelegenheden. 

Onderweg genieten de deelnemers van een gerechtje bĳ  vĳ f verschillende horecagelegen-
heden, waaronder INNESTO in Asten | F Land van de Peel

Onderweg genieten de deelnemers van een gerechtje bĳ  vĳ f verschillende horecagelegen-
heden, waaronder INNESTO in Asten | F Land van de Peel

www.reisspijs.nl
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Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

De Kia e-Niro heeft een 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde 
Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 31-07-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden tot wel 455 kilometer, toegang tot het 
grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je 
ruiten ontdooien. Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Alle bewegingsvrijheid die je zoekt 
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang 
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de 
Kia e-Niro, dan ga je voor zorgeloos 
rijplezier. Door de combinatie van een 
actieradius tot 455 kilometer en een 
snellaadfunctie krijg je met deze aan-
trekkelijke crossover alle bewegingsvrij-
heid die je zoekt. De verrassend ruime 
laadbak en de slimme features maken 
de e-Niro bovendien de meest prakti-
sche elektrische auto in z’n klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer com-
pleet. Zo wordt de auto onder andere 
geleverd met adaptive cruise control, 8“ 
audio display met achteruitrijcamera, 
climate control, elektrische handrem en 

vermoeidheidsherkenning. Bovendien 
kun je met het geraffineerde ambient 
light kiezen uit zes kleurinstellingen die 
precies passen bij je stemming. Dat 
wordt grenzeloos genieten, met respect 
voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia bo-
ven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro 
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel 
zo’n prettig gevoel.

Aantrekkelijke tarieven 
bij VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieuwe 
Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 
31.995,00. Liever zorgeloos rijden voor 
een vast bedrag per maand? Ook dat 

kan. Voor € 379,00 per maand rijd je 
een gloednieuwe Kia e-Niro, zonder 
onverwachte kosten (zie kader). Dit 
is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen via 
VDNS Kia Helmond. Bij aflevering zor-
gen we voor een laaddruppel waarmee 
je overal in Europa je auto kunt opladen.

Breng een bezoek aan de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 

VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 15 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle le-
vering. Uiteraard kun je zonder afspraak 
naar onze showroom komen, maar onze 
voorkeur gaat uit naar het maken van 
een afspraak, zodat je gegarandeerd een 
proefrit kunt maken en onze verkoop-
adviseurs je te woord kunnen staan. 
Voor een vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een afspraak 
maken via: 0492 588 970. 

Actie VDNS Kia Helmond:
Kia e-Niro voor € 379,00 per maand
(Private Lease) of voordeel oplopend

tot € 6.000,00! 

Ontdek ‘m nu zelf

De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. 
Niet zo gek, de e-Niro overtuigt door grenzeloos comfort, 

ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 
455 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de 

showroom van VDNS Kia Helmond, of bel voor een proefritaf-
spraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar 

verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs of een laag 
Private Lease maandbedrag. 

Private Lease
Kies je voor Private Lease, dan 
kies je voor zekerheid. Voor een 
vast maandbedrag rijd je een 
goednieuwe auto. In die prijs zit 
inbegrepen: aanschaf, rente, re-
paratie- en onderhoudskosten, 
allriskverzekering, inzittenden-
verzekering, 24-uursservice, 
wegenbelasting en btw! Tevens 
is inkoop van je huidige auto 
mogelijk en zeer interessant. 

F | VDNS Kia Helmond
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Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

De Kia e-Niro heeft een 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde 
Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 31-07-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden tot wel 455 kilometer, toegang tot het 
grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je 
ruiten ontdooien. Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Alle bewegingsvrijheid die je zoekt 
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang 
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de 
Kia e-Niro, dan ga je voor zorgeloos 
rijplezier. Door de combinatie van een 
actieradius tot 455 kilometer en een 
snellaadfunctie krijg je met deze aan-
trekkelijke crossover alle bewegingsvrij-
heid die je zoekt. De verrassend ruime 
laadbak en de slimme features maken 
de e-Niro bovendien de meest prakti-
sche elektrische auto in z’n klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer com-
pleet. Zo wordt de auto onder andere 
geleverd met adaptive cruise control, 8“ 
audio display met achteruitrijcamera, 
climate control, elektrische handrem en 

vermoeidheidsherkenning. Bovendien 
kun je met het geraffineerde ambient 
light kiezen uit zes kleurinstellingen die 
precies passen bij je stemming. Dat 
wordt grenzeloos genieten, met respect 
voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia bo-
ven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro 
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel 
zo’n prettig gevoel.

Aantrekkelijke tarieven 
bij VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieuwe 
Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 
31.995,00. Liever zorgeloos rijden voor 
een vast bedrag per maand? Ook dat 

kan. Voor € 379,00 per maand rijd je 
een gloednieuwe Kia e-Niro, zonder 
onverwachte kosten (zie kader). Dit 
is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen via 
VDNS Kia Helmond. Bij aflevering zor-
gen we voor een laaddruppel waarmee 
je overal in Europa je auto kunt opladen.

Breng een bezoek aan de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 

VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 15 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle le-
vering. Uiteraard kun je zonder afspraak 
naar onze showroom komen, maar onze 
voorkeur gaat uit naar het maken van 
een afspraak, zodat je gegarandeerd een 
proefrit kunt maken en onze verkoop-
adviseurs je te woord kunnen staan. 
Voor een vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een afspraak 
maken via: 0492 588 970. 

Actie VDNS Kia Helmond:
Kia e-Niro voor € 379,00 per maand
(Private Lease) of voordeel oplopend

tot € 6.000,00! 

Ontdek ‘m nu zelf

De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. 
Niet zo gek, de e-Niro overtuigt door grenzeloos comfort, 

ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 
455 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de 

showroom van VDNS Kia Helmond, of bel voor een proefritaf-
spraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar 

verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs of een laag 
Private Lease maandbedrag. 

Private Lease
Kies je voor Private Lease, dan 
kies je voor zekerheid. Voor een 
vast maandbedrag rijd je een 
goednieuwe auto. In die prijs zit 
inbegrepen: aanschaf, rente, re-
paratie- en onderhoudskosten, 
allriskverzekering, inzittenden-
verzekering, 24-uursservice, 
wegenbelasting en btw! Tevens 
is inkoop van je huidige auto 
mogelijk en zeer interessant. 

F | VDNS Kia Helmond
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EKona. Onze koning op het veld!
Nu tijdelijk in prijs verlaagd. Private Lease vanaf €344,- per maand. 
Wat een monsterscore op deze elektrische SUV. Hyundai KONA? Yes, (p)lease!

Goedkoop overstappen naar elektrisch rijden? Dit is het moment. Maak de wissel 
en rijd direct weg in een Hyundai KONA Electric uit voorraad. OP=OP! 
Bekijk onze voorraad op oostendorp-autogroep.nl/EKona

Een monsterscore op deze
best verkochte e-SUV

EKONA
Nu tijdelijk in prijs verlaagd. Private Lease vanaf €344,- per maand. 
Wat een monsterscore op deze elektrische SUV. Hyundai KONA? Yes, (p)lease!

EKONA

Oostendorp Hyundai Helmond
Varenschut 5 in Helmond  I  T. 0492 74 56 00

Actieradius tot 484 km  Snelladen in 54 minuten   Best verkochte e-SUV € 344,-P.M.

Gecombineerd verbruik: 14,3 -14,7 (kWh/100 km) / 6,8 - 7(km/kWh); CO2 - emissie: 0 (gr/
km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens 
de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151 • Aangeboden tarieven zijn op basis 
van 60 maanden en 10.000 km per jaar • Op basis van een KONA Electric mid-range 39 kWh 
Comfort • De KONA Electric long-range 64 kWh rijd je al vanaf €366,- incl. BTW • Bovenge-
noemde tarieven gelden t/m 30 juni 2021 • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt 
en bij een Private Leasecontract welke is afgesloten in de periode vóór 1 juli 2021 • Vraag 
naar de voorwaarden bij een van onze verkoopadviseurs • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Private Lease Selectie

Private Lease vanaf

De Hyundai Kona Electric: sportief rĳ den in alle rust

De Kona heeft een sportieve uitstraling 
en opvallend design. De gesloten grille 
aan de voorzijde is een niet alledaags 
detail dat direct in het oog springt. In 
combinatie met de smalle koplampen, 
is de auto erg karakteristiek vormgege-
ven. Ik kan niet wachten om in te mogen 
stappen.

Mijn verwachtingen worden overtroffen. 
Wat een luxe, wat een fraaie uitstraling 
en wat een ruimte. De Kona is een com-
pacte SUV, maar heeft ruimte genoeg 
om met een gezin comfortabel plaats 
te kunnen nemen. Hij heeft elektrisch 
verstelbare stoelen (heerlijk dat dit niet 
trapsgewijs gaat), een infotainment 
scherm en een head-up display, om 
maar een paar eyecatchers te noemen.

Dat laatste trekt voor mij vooral de 
aandacht: er schuift een doorzichtig 
schermpje onder in je gezichtsveld, 
waarop je onder andere je snelheid kunt 
zien. Handig, zo hoef je je ogen nooit 
meer van het verkeer af te wenden om 
te weten hoe hard je rijdt. Het midden-

stuk, waar normaal de versnellingspook 
zit, is nu een mooi afgewerkt paneel met 
de knoppen voor het ‘schakelen’. Dat 
woord staat tussen aanhalingstekens, 
omdat er bij een elektrische auto niet 
geschakeld wordt. Anders dan bij een 
automaat in een benzine-auto, worden 
er niet meer toeren gemaakt als de auto 
accelereert. Deze auto begint te rollen 
als je de rem loslaat en daarna is het 
simpelweg ‘gas’ geven en remmen.

Ik rijd weg en voel me gelijk thuis in deze 
auto. Het is even wennen dat de auto 
wat harder afremt op de motor op het 
moment dat je het gaspedaal loslaat, 
maar eigenlijk is dat ook wel heel fijn. 
Pas op het laatste moment heb je je 
rempedaal nodig. De Kona is bliksem-
snel, op papier wordt een tijd van 7,6 se-
conden genoemd om van 0 naar 100 km 
per uur te komen en in de praktijk blijkt 
het niet anders. Heel vloeiend en in een 
rap tempo zit je op de gewenste snel-
heid. En dat muisstil! De auto ligt fijn 
op de weg en voelt solide aan. Na een 
stukje in het buitengebied te hebben 

gereden, rijd ik terug de stad in. Even 
kijken hoe het voelt als je vaak moet 
afremmen en bijvoorbeeld in een smal 
straatje wil keren. Ook hierin stelt de 
Kona niet teleur. Doordat de wielen zo 
ver mogelijk naar de voor- en achterkant 
zijn geplaatst, blijft de draaicirkel klein. 
De parkeersensoren en achteruitkijk-
camera met richtingslijnen maken het 
voortaan voor iedereen een eitje om te 
(par)keren. Nu de auto toch even stil-
staat, grijp ik de kans om een paar foto’s 
te maken. Een groene, witte auto in het 
groen.  Het is misschien overbodig om 
te melden, maar de Kona is een volledig 

elektrische auto. Je hebt thuis dus een 
laadpaal nodig, die je eenvoudig (bij-
voorbeeld) via Hyundai of je eigen ener-
gieleverancier kunt aanschaffen. In een 
nachtje is je auto volledig opgeladen. 

Onderweg opladen kan ook, bij een 
snellader is je auto weer voor 80% 
opgeladen in minder dan een uur tijd. 
Het is zelfs mogelijk om je auto op te 
laden aan een gewoon stopcontact 
(met de bijgeleverde kabel), al gaat het 
dan wel wat minder snel. Mogelijkheden 
te over en bovenal: nooit meer tanken. 

Er valt nog veel meer te vertellen over 
de Hyundai Kona Electric. Te veel voor 
in dit artikel. Het is een vernieuwende, 
vooruitstrevende auto met alles in zich 
om elke autorit tot een feestje te maken. 
Degene die ik heb mogen testen, was 
de Hyundai Kona Electric Premium (te-
genwoordig Limited genoemd) en is ter 
beschikking gesteld door Oostendorp 
Auto Helmond.

Een SUV zonder compromissen, staat op de site van 
Hyundai te lezen. Daar is geen letter van gelogen. Het is een 
auto met pit, een hoog rijcomfort, opvallende binnenruimte 

en een actieradius tot wel 484 km (één van de hoogste bij de 
elektrische auto’s!). Wat wil je nog meer?

Tekst en foto’s door Wendy Lodewijk
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EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket en website van, voor en door bewoners in de 
regio.  Gratis diensten voor bewoners en huiseigenaren om slim energie te besparen of op te wekken 
met deskundige gratis voorlichting om jouw woning te verduurzamen.

Top 5 meest gekozen op de website www.EnergieHuisSlimWonen.nl
1. Gratis QuickScan om je woning te scoren op bespaarmaatregelen via ‘Slim starten’
2. Lokale initiatieven en activiteiten in ‘Jouw gemeente’  en ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda’ voor aanmelden gratis webinars, workshops en thema-avonden
4. Leuke Bespaartest, om je eigen energie-verbuikers-gedrag te testen
5. Alle landelijke en lokale Subsidies en duurzame leningen in 1 overzicht!

5 Gratis bewoners webinars via ‘Agenda’ Juli-Aug 2021
•   5 juli: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
• 12 juli: Warmtepomp: een slimme oplossing voor jou ja of nee?
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je eigenwoning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?

Zomer regeling gratis diensten en voorlichting 
• Serviceloket Spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdagmiddag 13-17.00uur
• Emailservice via het het ‘Contact’ formulier voor korte vragen 
• 8 Zelftests via ‘Slim starten’ wo. QuickScan, Bespaartest of Dak-check zonnepanelen 
• Slim verder met directe bespaarmaatregel of met ‘Jouw routeplanner’
• Van 16 juli tot 16 augustus kun je geen afspraak maken met een Energiecoach!

Persbericht                                                            

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Juli – Aug Zomer agenda EnergieHuis Slim Wonen 
Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl
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het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
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Vervanging?
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Vervanging?Vervanging?

návóór

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

Oók voor 
het bekleden 

met stof!

EnergieHuis Slim Wonen helpt bewoners binnen 
de 8 Peelgemeenten op weg naar een duurzamere woning!

Slim energie besparen met gratis 
deskundige voorlichting
We spreken met Berrie Horsten (voorzitter), Jos 
Terken (vice-voorzitter en verantwoordelijk voor het 
tentoonstellen van alle apparaten en attributen in 
de showroom) en Caspar Eras (technisch mana-
ger, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken). De heren hebben, samen met pakweg 20 
vrijwilligers, een bak aan ervaring en kennis opge-
daan de laatste tijd en willen deze graag delen met 
andere inwoners. “We hebben hiervoor een slimme 
website gebouwd. Hiermee bepaal je heel eenvou-
dig de logische route naar een duurzame woning. 
Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu 
én je bent voorbereid op de transitie die eraan zit 
te komen. We nemen hier de mensen aan de hand 
mee door de wereld van energie bezuinigen, ener-
gie efficiënt benutten en zelfvoorzienend te worden 
in energie. Op deze manier kan iedereen, stapje 
voor stapje, van de fossiele brandstoffen af. Op een 

weloverwogen manier. Daarnaast is op onze web-
site heel makkelijk te vinden voor welke subsidie je 
eventueel in aanmerking komt.”

Van, voor en door bewoners 
van 8 gemeenten in de regio
Buiten de slimme en heel gebruiksvriendelijke 
website, werkt EnergieHuis Slim Wonen ook met 
20 Energiecoaches, die mensen 1 op 1 kunnen 
begeleiden in alle stappen. En, om alles nog eens 
te kunnen verduidelijken, is er ook een showroom. 
“Hier kunnen we bijvoorbeeld laten zien hoe een 
warmtepomp eruit ziet. We kunnen zelfs demon-
streren hoeveel lawaai het ding (juist niet) maakt.” 
De mensen van het EnergieHuis Slim Wonen doen 
er alles aan om iedereen wegwijs te maken. Zij wer-
ken hiervoor samen met Milieu Centraal en bieden 
hun informatie objectief aan. “Onze website linkt 
niet door naar offerte-systemen. Wij verdienen 
er zelf ook geen geld mee. Al ons werk wordt ver-

richt door deskundige vrijwilligers. Wij zetten ons 
100% in voor een juiste informatievoorziening, om 
de mensen bewust te maken van wat er allemaal 
mogelijk is. En dat doen wij dus voor de gemeen-
ten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Samen 
met de 8 gemeenten steunen wij ook lokale projec-
ten. Onze website informeert ook over lokale acties 
en initiatieven onder ‘Jouw Gemeente’. Onze voor-
lichting is gratis.”

Slim starten en daarna slim verder 
met verduurzamen van je woning
Iedereen die wil beginnen met verduurzamen van 
zijn of haar woning, kan terecht op www.energie-
huisslimwonen.nl. Vanuit daar kun je alle kanten 
op. Je kunt ‘Slim starten’ met diverse checks (wat 
kan er beter, waar moet ik beginnen) en vanuit ‘Slim 
verder’ je route uitstippelen. Voor wie liever in ge-
sprek gaat of graag de diverse oplossingen eens ‘in 
het echt’ wil zien (en daar eventueel vragen over 
wil stellen) is van harte welkom om een afspraak 
te maken. Nu geschieden die nog via Zoom, maar 
spoedig zullen de deuren van de showroom weer 
geopend mogen worden. 

Voor korte vragen kun je telefonisch of via mail 
contact opnemen. Deze gegevens zijn allemaal te 
vinden op www.energiehuisslimwonen.nl. Daar 
vind je ook informatie over gratis webinars die ver-
zorgd worden door EnergieHuis Slim Wonen. Kun 

je niet wachten en ben je benieuwd wat je zoal 
kunt verbeteren aan je woning? Doe dan de gratis 
woning-QuickScan. Deze is eenvoudig te bereiken 
op de website onder ‘Slim Starten’ of via de bijge-
plaatste QR-code. Heb je zelf je woning al helemaal 
aangepakt en duurzaam gemaakt? Dan kun jij mis-
schien wel het team van Energiecoaches komen 
versterken! EnergieHuis Slim Wonen verzorgt dan 
een (gratis) training, zodat jij je kennis goed kunt 
overbrengen. “We proberen voor elke gemeente 
een groepje coaches klaar te stomen”, aldus het 
drietal. Verduurzamen is niet moeilijk. EnergieHuis 
Slim Wonen helpt je eenvoudig de juiste stappen te 
zetten.

Meer weten of vragen? 
Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl
en/of gebruik het contactformulier!

Zo’n vier jaar geleden is met een groep burgers het initiatief 
ontstaan om het Energiehuis Helmond op te starten. Er staat ons allen immers 
een grote energietransitie te wachten en daarmee wordt een duurzame woning 

nóg belangrijker dan het al was. Het idee is om burgers te voorzien van onaf-
hankelijke, objectieve informatie. Dat concept bleek succesvol, veel mensen 

zien door de bomen het bos niet meer en hebben behoefte aan nuttige informa-
tie. In de tussentijd is vanuit de overheid bepaald dat elke gemeente een eigen 
Energieloket moet hebben. Zo is de samenwerking ontstaan met alle 7 randge-

meenten en ontstond EnergieHuis Slim Wonen.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Laarbeek terecht 
gekomen?
Ik ben Frank van der Meijden. Sinds juni 2016 
burgemeester van de gemeente Laarbeek. 
Daarvoor raadslid en later wethouder in de 
gemeente Bergeijk. Afkomstig uit de Kempen 
en gesolliciteerd naar de functie van burge-
meester in Laarbeek, omdat die gemeente bij 
me past. De mentaliteit van de gemeente en 
inwoners spreken me erg aan, net als de soci-
ale cohesie in de dorpen.

Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?
Ik ben een verbinder, een netwerker. Dat kan 
ik elke dag toepassen; mensen bij elkaar bren-
gen, ze in positie brengen en samen mooie 
dingen doen. Altijd de dialoog aangaan. Ook al 
is een onderwerp lastig, dan kun je op basis 
van een goede verstandhouding tot een oplos-
sing komen. Stevig op de inhoud en zacht op 
de relatie. Het is een bijzonder eervol ambt ten 
dienste van de gemeenschap en de mensen 
die de gemeenschap maken.

En wat maakt specifiek uw gemeente 
zo mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld 
iets waar u echt trots op bent?
In 2016 en 2017 is Laarbeek verkozen tot de 
groenste gemeente van Nederland en van Eu-
ropa. Een veer op de hoed voor al die partijen 
die hard werken om Laarbeek groen te krijgen 
en te houden. Als Waterpoort van de Peel 
gaan we toeristen wijzen op wat Laarbeek nog 
meer te bieden heeft; kunst, cultuurhistorie, 
wandelwegen en fietspaden. Aan de rand 
van Brainport hebben we een mooi en goed 
bereikbaar bedrijventerrein. We hebben een 
hoog voorzieningenniveau in accommodaties 
en sportvelden en veel actieve verenigingen, 
met WISH Outdoor als prachtig visitekaartje. 
Politiek en bestuur weten elkaar goed te vin-
den. Ik ben er trots op als Laarbeek positief in 
het nieuws komt.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wen-
sen heeft u, als straks weer alles kan en 
mag, eventueel in samenwerking met de 
andere gemeenten in de Peel?
We zijn steeds de samenwerking in de Peel 
op blijven zoeken op allerlei beleidsterreinen. 
Noodzakelijk in mijn beleving, omdat de kennis-
deling helpt om bovengemeentelijke vraagstuk-
ken effectief en efficiënt bij de kop te kunnen 
vatten. Samenwerkingsverbanden zijn nodig in 
deze tijd en moeten passen bij de schaal van 
de gemeente en het vraagstuk. Met Land van 
de Peel werken we nu samen om de Peel op 
recreatief-toeristisch vlak op de kaart te zetten. 
Daar zie ik mooie initiatieven ontstaan die zeker 
succesvol gaan zijn. Ik hoop dat het lokale po-
tentieel nog beter benut gaat worden.

Wat heeft de gemeente Laarbeek de 
afgelopen periode gedaan om de duur-
zaamheid te verbeteren? Zijn er bijvoor-
beeld bepaalde innovaties ontwikkeld?
We werken op verschillende thema’s aan 
duurzaamheid, zoals bij wonen, energie, on-
dernemen, maar ook leefomgeving en grond-
stoffengebruik. Op al deze thema’s lopen 
projecten die bijdragen aan de duurzaamheid 
in Laarbeek. We gaan actief aan de slag met 
aardgasvrij wonen en zoeken naar mogelijkhe-
den om (grootschalig) energie op te wekken. 
Ook zijn we actief betrokken bij het opstellen 
van de regionale energie strategie (RES). We 
zetten ons in voor een duurzame leefomge-
ving door bijvoorbeeld bermen anders te be-
heren en bloeiende planten en bloembollen 
aan te planten, waardoor het beter gaat met 
insecten. We stimuleren duurzaam wonen via 
diverse subsidiemogelijkheden en acties. En, 
typisch Laarbeek, we werken heel veel samen 
met onze inwoners en lokale organisaties als 
IVN en Platform Duurzaam Laarbeek om de 
gemeente groener en duurzamer te maken. 
Kortom: we doen veel en het thema staat hoog 
op onze agenda.

urgemeester van Laarbeek, 
Frank van der Meijden | F Gemeente Laarbeek

Geef me de 5
Wij hebben alle acht burgemeesters van de Peelgemeenten (Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Someren, Asten, Nuenen, Gemert-Bakel, Deurne en 
Laarbeek) een vijftal vragen voorgelegd. Op deze manier willen wij hen aan 
u, onze lezers, voorstellen. In afgelopen editie las u al over de burgemeesters 
van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. In deze editie leest u over 
de burgemeester van Someren (Dilia Blok), de burgemeester van Asten 
(Anke van Extel), de burgemeester van Gemert-Bakel (Michiel van Veen) en 
de burgemeester van Laarbeek. De gemeenten Deurne en Nuenen hebben 
aangegeven niet te willen meewerken aan deze artikelen.

Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Gemert-Bakel te-
recht gekomen?
Michiel van Veen, getrouwd, 2 kinderen, gebo-
ren in Groningen en getogen in Cuijk. Via een 
loopbaan bij Stork in Boxmeer en Eerbeek, 
wethouder geworden in Cuijk en vervolgens 
via de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
burgemeester geworden in Gemert-Bakel.

Wat spreekt u het meest aan, 
in uw functie als burgemeester?
Het is een bijzondere baan. Als burgemeester 
ben je heel erg betrokken bij het wel en wee 
van de mensen, van bedrijven en organisaties. 
Het is ontzettend breed. Je bent er voor men-
sen in goede, maar ook in slechte tijden. Er is 
zoveel ambitie in een gemeenschap, op sociaal 
vlak maar ook als gemeente op economisch en 
duurzaamheidsvlak. Het is mooi om daar één 
van de boegbeelden van te mogen zijn. 

En wat maakt specifiek uw gemeente 
zo mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld 
iets waar u echt trots op bent?
De mensen. De bevolking van onze zeven ker-
nen is trots op waar ze wonen. Er heerst hier 
een gezond chauvinisme. Mensen kijken nog 
naar elkaar om en zijn bereid elkaar te helpen 

als het noodzakelijk of gewoon leuk is. Ik ben 
er trots op dat het hier goed wonen en verblij-
ven is.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wen-
sen heeft u, als straks weer alles kan en 
mag, eventueel in samenwerking met de 
andere gemeenten in de Peel?
Er is zoveel te wensen. Maar het belangrijkste 
is dat we met elkaar op een goede wijze de ba-
lans gaan opmaken van een lange periode van 
coronaleed. Overgaan tot de orde van de dag 
kan niet zomaar. Hoe graag we dat ook willen. 
We zullen met elkaar moeten kijken voor wie 
de corona-ellende niet stopt na een vaccin of 
het loslaten van de maatregelen.

Wat heeft de gemeente Gemert-Bakel 
de afgelopen periode gedaan om de duur-
zaamheid te verbeteren? Zijn er bijvoor-
beeld bepaalde innovaties ontwikkeld?
Er is ontzettend veel innovatie in samenleving. 
Het is niet de gemeente die innoveert. Het zijn 
de ondernemers, de mensen met briljante idee-
en die het verschil maken. De gemeente stimu-
leert daar waar het kan, verbindt daar waar dat 
noodzakelijk is. Door bijvoorbeeld Innovatie-
huis De Peel brengen we mensen bij elkaar. 

Burgemeester van Gemert-Bakel, Michiel van Veen
F | Gemeente Gemert-Bakel
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EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket en website van, voor en door bewoners in de 
regio.  Gratis diensten voor bewoners en huiseigenaren om slim energie te besparen of op te wekken 
met deskundige gratis voorlichting om jouw woning te verduurzamen.

Top 5 meest gekozen op de website www.EnergieHuisSlimWonen.nl
1. Gratis QuickScan om je woning te scoren op bespaarmaatregelen via ‘Slim starten’
2. Lokale initiatieven en activiteiten in ‘Jouw gemeente’  en ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda’ voor aanmelden gratis webinars, workshops en thema-avonden
4. Leuke Bespaartest, om je eigen energie-verbuikers-gedrag te testen
5. Alle landelijke en lokale Subsidies en duurzame leningen in 1 overzicht!

5 Gratis bewoners webinars via ‘Agenda’ Juli-Aug 2021
•   5 juli: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
• 12 juli: Warmtepomp: een slimme oplossing voor jou ja of nee?
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je eigenwoning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?

Zomer regeling gratis diensten en voorlichting 
• Serviceloket Spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdagmiddag 13-17.00uur
• Emailservice via het het ‘Contact’ formulier voor korte vragen 
• 8 Zelftests via ‘Slim starten’ wo. QuickScan, Bespaartest of Dak-check zonnepanelen 
• Slim verder met directe bespaarmaatregel of met ‘Jouw routeplanner’
• Van 16 juli tot 16 augustus kun je geen afspraak maken met een Energiecoach!

Persbericht                                                            

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Juli – Aug Zomer agenda EnergieHuis Slim Wonen 
Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl

Persbericht                                                            

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

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

Oók voor 
het bekleden 

met stof!

EnergieHuis Slim Wonen helpt bewoners binnen 
de 8 Peelgemeenten op weg naar een duurzamere woning!

Slim energie besparen met gratis 
deskundige voorlichting
We spreken met Berrie Horsten (voorzitter), Jos 
Terken (vice-voorzitter en verantwoordelijk voor het 
tentoonstellen van alle apparaten en attributen in 
de showroom) en Caspar Eras (technisch mana-
ger, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken). De heren hebben, samen met pakweg 20 
vrijwilligers, een bak aan ervaring en kennis opge-
daan de laatste tijd en willen deze graag delen met 
andere inwoners. “We hebben hiervoor een slimme 
website gebouwd. Hiermee bepaal je heel eenvou-
dig de logische route naar een duurzame woning. 
Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu 
én je bent voorbereid op de transitie die eraan zit 
te komen. We nemen hier de mensen aan de hand 
mee door de wereld van energie bezuinigen, ener-
gie efficiënt benutten en zelfvoorzienend te worden 
in energie. Op deze manier kan iedereen, stapje 
voor stapje, van de fossiele brandstoffen af. Op een 

weloverwogen manier. Daarnaast is op onze web-
site heel makkelijk te vinden voor welke subsidie je 
eventueel in aanmerking komt.”

Van, voor en door bewoners 
van 8 gemeenten in de regio
Buiten de slimme en heel gebruiksvriendelijke 
website, werkt EnergieHuis Slim Wonen ook met 
20 Energiecoaches, die mensen 1 op 1 kunnen 
begeleiden in alle stappen. En, om alles nog eens 
te kunnen verduidelijken, is er ook een showroom. 
“Hier kunnen we bijvoorbeeld laten zien hoe een 
warmtepomp eruit ziet. We kunnen zelfs demon-
streren hoeveel lawaai het ding (juist niet) maakt.” 
De mensen van het EnergieHuis Slim Wonen doen 
er alles aan om iedereen wegwijs te maken. Zij wer-
ken hiervoor samen met Milieu Centraal en bieden 
hun informatie objectief aan. “Onze website linkt 
niet door naar offerte-systemen. Wij verdienen 
er zelf ook geen geld mee. Al ons werk wordt ver-

richt door deskundige vrijwilligers. Wij zetten ons 
100% in voor een juiste informatievoorziening, om 
de mensen bewust te maken van wat er allemaal 
mogelijk is. En dat doen wij dus voor de gemeen-
ten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Samen 
met de 8 gemeenten steunen wij ook lokale projec-
ten. Onze website informeert ook over lokale acties 
en initiatieven onder ‘Jouw Gemeente’. Onze voor-
lichting is gratis.”

Slim starten en daarna slim verder 
met verduurzamen van je woning
Iedereen die wil beginnen met verduurzamen van 
zijn of haar woning, kan terecht op www.energie-
huisslimwonen.nl. Vanuit daar kun je alle kanten 
op. Je kunt ‘Slim starten’ met diverse checks (wat 
kan er beter, waar moet ik beginnen) en vanuit ‘Slim 
verder’ je route uitstippelen. Voor wie liever in ge-
sprek gaat of graag de diverse oplossingen eens ‘in 
het echt’ wil zien (en daar eventueel vragen over 
wil stellen) is van harte welkom om een afspraak 
te maken. Nu geschieden die nog via Zoom, maar 
spoedig zullen de deuren van de showroom weer 
geopend mogen worden. 

Voor korte vragen kun je telefonisch of via mail 
contact opnemen. Deze gegevens zijn allemaal te 
vinden op www.energiehuisslimwonen.nl. Daar 
vind je ook informatie over gratis webinars die ver-
zorgd worden door EnergieHuis Slim Wonen. Kun 

je niet wachten en ben je benieuwd wat je zoal 
kunt verbeteren aan je woning? Doe dan de gratis 
woning-QuickScan. Deze is eenvoudig te bereiken 
op de website onder ‘Slim Starten’ of via de bijge-
plaatste QR-code. Heb je zelf je woning al helemaal 
aangepakt en duurzaam gemaakt? Dan kun jij mis-
schien wel het team van Energiecoaches komen 
versterken! EnergieHuis Slim Wonen verzorgt dan 
een (gratis) training, zodat jij je kennis goed kunt 
overbrengen. “We proberen voor elke gemeente 
een groepje coaches klaar te stomen”, aldus het 
drietal. Verduurzamen is niet moeilijk. EnergieHuis 
Slim Wonen helpt je eenvoudig de juiste stappen te 
zetten.

Meer weten of vragen? 
Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl
en/of gebruik het contactformulier!

Zo’n vier jaar geleden is met een groep burgers het initiatief 
ontstaan om het Energiehuis Helmond op te starten. Er staat ons allen immers 
een grote energietransitie te wachten en daarmee wordt een duurzame woning 

nóg belangrijker dan het al was. Het idee is om burgers te voorzien van onaf-
hankelijke, objectieve informatie. Dat concept bleek succesvol, veel mensen 

zien door de bomen het bos niet meer en hebben behoefte aan nuttige informa-
tie. In de tussentijd is vanuit de overheid bepaald dat elke gemeente een eigen 
Energieloket moet hebben. Zo is de samenwerking ontstaan met alle 7 randge-

meenten en ontstond EnergieHuis Slim Wonen.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Laarbeek terecht 
gekomen?
Ik ben Frank van der Meijden. Sinds juni 2016 
burgemeester van de gemeente Laarbeek. 
Daarvoor raadslid en later wethouder in de 
gemeente Bergeijk. Afkomstig uit de Kempen 
en gesolliciteerd naar de functie van burge-
meester in Laarbeek, omdat die gemeente bij 
me past. De mentaliteit van de gemeente en 
inwoners spreken me erg aan, net als de soci-
ale cohesie in de dorpen.

Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?
Ik ben een verbinder, een netwerker. Dat kan 
ik elke dag toepassen; mensen bij elkaar bren-
gen, ze in positie brengen en samen mooie 
dingen doen. Altijd de dialoog aangaan. Ook al 
is een onderwerp lastig, dan kun je op basis 
van een goede verstandhouding tot een oplos-
sing komen. Stevig op de inhoud en zacht op 
de relatie. Het is een bijzonder eervol ambt ten 
dienste van de gemeenschap en de mensen 
die de gemeenschap maken.

En wat maakt specifiek uw gemeente 
zo mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld 
iets waar u echt trots op bent?
In 2016 en 2017 is Laarbeek verkozen tot de 
groenste gemeente van Nederland en van Eu-
ropa. Een veer op de hoed voor al die partijen 
die hard werken om Laarbeek groen te krijgen 
en te houden. Als Waterpoort van de Peel 
gaan we toeristen wijzen op wat Laarbeek nog 
meer te bieden heeft; kunst, cultuurhistorie, 
wandelwegen en fietspaden. Aan de rand 
van Brainport hebben we een mooi en goed 
bereikbaar bedrijventerrein. We hebben een 
hoog voorzieningenniveau in accommodaties 
en sportvelden en veel actieve verenigingen, 
met WISH Outdoor als prachtig visitekaartje. 
Politiek en bestuur weten elkaar goed te vin-
den. Ik ben er trots op als Laarbeek positief in 
het nieuws komt.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wen-
sen heeft u, als straks weer alles kan en 
mag, eventueel in samenwerking met de 
andere gemeenten in de Peel?
We zijn steeds de samenwerking in de Peel 
op blijven zoeken op allerlei beleidsterreinen. 
Noodzakelijk in mijn beleving, omdat de kennis-
deling helpt om bovengemeentelijke vraagstuk-
ken effectief en efficiënt bij de kop te kunnen 
vatten. Samenwerkingsverbanden zijn nodig in 
deze tijd en moeten passen bij de schaal van 
de gemeente en het vraagstuk. Met Land van 
de Peel werken we nu samen om de Peel op 
recreatief-toeristisch vlak op de kaart te zetten. 
Daar zie ik mooie initiatieven ontstaan die zeker 
succesvol gaan zijn. Ik hoop dat het lokale po-
tentieel nog beter benut gaat worden.

Wat heeft de gemeente Laarbeek de 
afgelopen periode gedaan om de duur-
zaamheid te verbeteren? Zijn er bijvoor-
beeld bepaalde innovaties ontwikkeld?
We werken op verschillende thema’s aan 
duurzaamheid, zoals bij wonen, energie, on-
dernemen, maar ook leefomgeving en grond-
stoffengebruik. Op al deze thema’s lopen 
projecten die bijdragen aan de duurzaamheid 
in Laarbeek. We gaan actief aan de slag met 
aardgasvrij wonen en zoeken naar mogelijkhe-
den om (grootschalig) energie op te wekken. 
Ook zijn we actief betrokken bij het opstellen 
van de regionale energie strategie (RES). We 
zetten ons in voor een duurzame leefomge-
ving door bijvoorbeeld bermen anders te be-
heren en bloeiende planten en bloembollen 
aan te planten, waardoor het beter gaat met 
insecten. We stimuleren duurzaam wonen via 
diverse subsidiemogelijkheden en acties. En, 
typisch Laarbeek, we werken heel veel samen 
met onze inwoners en lokale organisaties als 
IVN en Platform Duurzaam Laarbeek om de 
gemeente groener en duurzamer te maken. 
Kortom: we doen veel en het thema staat hoog 
op onze agenda.

urgemeester van Laarbeek, 
Frank van der Meijden | F Gemeente Laarbeek

Geef me de 5
Wij hebben alle acht burgemeesters van de Peelgemeenten (Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Someren, Asten, Nuenen, Gemert-Bakel, Deurne en 
Laarbeek) een vijftal vragen voorgelegd. Op deze manier willen wij hen aan 
u, onze lezers, voorstellen. In afgelopen editie las u al over de burgemeesters 
van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. In deze editie leest u over 
de burgemeester van Someren (Dilia Blok), de burgemeester van Asten 
(Anke van Extel), de burgemeester van Gemert-Bakel (Michiel van Veen) en 
de burgemeester van Laarbeek. De gemeenten Deurne en Nuenen hebben 
aangegeven niet te willen meewerken aan deze artikelen.

Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Gemert-Bakel te-
recht gekomen?
Michiel van Veen, getrouwd, 2 kinderen, gebo-
ren in Groningen en getogen in Cuijk. Via een 
loopbaan bij Stork in Boxmeer en Eerbeek, 
wethouder geworden in Cuijk en vervolgens 
via de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
burgemeester geworden in Gemert-Bakel.

Wat spreekt u het meest aan, 
in uw functie als burgemeester?
Het is een bijzondere baan. Als burgemeester 
ben je heel erg betrokken bij het wel en wee 
van de mensen, van bedrijven en organisaties. 
Het is ontzettend breed. Je bent er voor men-
sen in goede, maar ook in slechte tijden. Er is 
zoveel ambitie in een gemeenschap, op sociaal 
vlak maar ook als gemeente op economisch en 
duurzaamheidsvlak. Het is mooi om daar één 
van de boegbeelden van te mogen zijn. 

En wat maakt specifiek uw gemeente 
zo mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld 
iets waar u echt trots op bent?
De mensen. De bevolking van onze zeven ker-
nen is trots op waar ze wonen. Er heerst hier 
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F | Gemeente Gemert-Bakel
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Kunst, cultuur en 
historie beleef je 
in het Land van de Peel

Het Land van de Peel nodigt je uit om cultuur te komen beleven. 
In de heropende musea, in theaters, kastelen, monumenten én op straat. 
Want met vele kunstenaars, historische dorpskernen en een rijke en roerige 
geschiedenis, is de Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio en plan je eigen uitstapje

Fietsroute ‘Langs het Tuinpad van…’, Deurne
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars tijdens deze fi etsroute van 22, 30 of 43 
kilometer. De themafi etsroute neemt je mee langs 
het tuinpad van Wiegersma, en vertelt over Antoon 
Coolen, Jules de Corte, Otto van Rees en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbele-
ving, met ook mooie natuurlijke elementen. Zo fi ets 
je door de Liesselse Bossen en de Brouwhuisse 
Heide. De route, die is uitgezet op het 
fi etsroutenetwerk, is te downloaden via 
landvandepeel.nl. Een routekaart met achtergrond-
informatie is voor € 1,50 verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Kunstroute Helmond
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer 1,5 uur 
door het centrum en het kasteelpark, neemt je mee 
langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
kunstobjecten van bekende kunstenaars en nieuw 
talent zijn soms opvallend of juist goed verstopt en 
vertellen ieder een verhaal over de stad of een 
bepaald thema. De route met uitgebreide 
beschrijving van de objecten is voor 2,50 euro 
verkrijgbaar bij VVV Helmond. Daarnaast is de route 
ook opgenomen in de Brabant Vertelt app.

Death Valley De Peel
Met Death Valley De Peel maak je een reis door het 
Peellandschap waar indrukwekkende verhalen over 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 
leven komen. Dit thematische routenetwerk telt in 
totaal 400 kilometer, opgedeeld in 15 fi etsroutes. 
Meer dan 100 points of interest vertellen onderweg 
het verhaal van soldaten, inwoners, vluchtelingen en 
bezetters in de Peel ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Enkele routes zijn online te vinden op 
landvandepeel.nl. Gedrukte exemplaren van alle 
routes zijn gratis beschikbaar bij de VVV’s in de Peel 
en bij Museum Klok & Peel in Asten. 

www.landvandepeel.nl

Culturele uitstapjes 
voor het hele gezin
Mooie herinneringen maak je samen. 
Ontdek het aanbod van culturele uitjes 
waaraan de hele familie plezier beleeft.

Museum Klok & Peel, Asten
Maak een spannende reis door de 
natuurhistorie van de Peel en leer zelf 
klokkenluiden. Het museum viel al meerdere 
keren in de prijzen als ‘Leukste uitje van 
Noord-Brabant’.

Boerenbondsmuseum, Gemert
Verken de wereld van de Peellanders op het 
platteland anno 1900. Wandel door 
boerderijen en ambachtshuisjes, bezoek het 
plattelandsschooltje, de klompenmakerij en 
de stoomtram.

Kasteel Helmond
Verkozen tot het ‘Kids Proof uitje 2021’. Dwaal 
door een spannende wereld van ridders en 
kasteelheren en ontdek het bijna 700 jaar 
oude kasteelverhaal.

Openluchttheaters 
Mariahout en Someren
Tip voor het najaar: bezoek een voorstelling 
in Openluchttheater Mariahout of 
Natuurtheater De Donck in Someren. 
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Blotevoetenpad 
Toon Kortoomspark, Deurne
Prikkel de zintuigen op het blotevoetenpad 
vol belevenissen, zoals uitkijktorens, 
evenwichtsbalken, een touwbrug 
en moddersloot.
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Eerste winnaar
#hetmysterievan
gekozen
Al meer 250 tips voor een bezoek 
aan de Peel zijn er afgelopen maand 
gedeeld met #hetmysterievan. 
Marjan uit Lieshout werd als eerste 
winnaar verkozen met haar mooie 
Instagram fi lmpje over de Espenloop 
in Bakel. Zij won daarmee een mand 
vol heerlijke producten uit de Peel, 
gesponsord door DeWinkelVanHier.nl

Doe ook mee en maak kans 
op een museumpakket! 

Deel ook komende maand jouw tips voor een mooie 
plek in de Peel op social media met #hetmysterievan. 
Zo blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen doen 
in het Land van de Peel! Deelnemers maken deze 
maand kans op een museumpakket met daarin:

• Een rondleiding door Kasteel Asten 
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Home Computer Museum
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Museum Helmond
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Museum De Wieger
• Gezinskaart voor 2 volwassen en 4 kinderen + 
 een doe-boekbij Museum Klok & Peel

Doe ook mee en maak kans 

msr_moments

Liked by landvandepeel and 218 others
msr_moments
                               Om van de daken te schreeuwn zo 

leuk was deze wandeling. De Espenloop in Bakel. 

Een wandelroute van 9 km die je erop hebt zitten 

voordat je er erg in hebt. #hetmysterievan #landvandepeel

Regio

Activiteiten 
agenda

Voor een overzicht van alle 

activiteiten kan je terecht 

op www.landvandepeel.nl

juli

01 Zomerkasteel Helmond
 Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
 zondag 10.00-17.00 uur. Maak kennis met
 belangrijke kasteelbewoners die je vertellen
 hoe zij leefden in dit 14e-eeuwse stadskasteel.
 Ideaal voor een dagje uit met de familie. 
 www.museumhelmond.nl/kasteel-helmond

02 Plezand
 Helmond - 10 tot 18 juli. Zandsculptuur
 evenement waarbij 10 sportclubs de uitdaging
 aan gaan. De teams doen hun best om binnen
 10 dagen hun sport te verbeelden in een zo
 mooi en creatief mogelijk zandsculptuur.
 Helmond Centrum, Elzaspassage.
 www.elzaspassage.nl/plezand-2021

03 Zomeravondrondleiding
 kasteel Asten-Heuden
 Heusden - Donderdagavond 1 / 8 /15 / 22 / 29
 juli van 19.00 – 20.00 / 20.30 uur.
 Maak onder leiding van een kasteelgids kennis
 met deze kasteelruïne en kom alles te weten
 over de heksenvervolging. Kosten € 4,50 p.p.
 kinderen t/m 7 jaar gratis. www.kasteelasten.nl

04 Aardbeien picknick
 Ommel - Een leuke en lekkere activiteit voor
 alle leeftijden! Tussen 11:00 en 16:00 kan je
 vanaf Dionysiusstraat 4 in Ommel starten met
 een mooie wandel- of fi etsroute. Je krijgt een
 picknickmand vol lekkers mee voor onderweg.
 Kosten: tot 3 jaar gratis, tot 11 jaar € 6,75, 
 vanaf 12 jaar € 12,75. Verplicht aanmelden.

05 Tentoonstelling 
 ‘Het Tapijt van Deurne’
 Deurne -  t/m 26 okt, Zo t/m vr 14.00-16.00 uur.
 Op een wandtapijt van 20 meter lang is de
 geschiedenis van Deurne vanaf de laatste IJstijd
 uitgebeeld in 40 kleurige taferelen.
 St. Willibrorduskerk, Markt 9 Deurne.
 www.willibrorduskerkdeurne.nl

06 Kijk nou eens! 
 Archeologische vondsten
 van Hendrik Wiegersma
 Deurne - t/m 19 sept, Wo t/m zo 12.00-17.00
 uur. Een (kunst)historische tentoonstelling
 waarbij wordt ingegaan op de wortels van
 Deurne en Hendriks interesse voor de
 oorsprong van Deurne. www.dewieger.nl

07 Hockey Loverz weekend 
 Handel - 9 t/m 11 juli en 16 t/m 18 juli. 
 Een onvergetelijk weekend voor hockeyliefheb-
 bers! Bezoek de feesten met o.a. een outdoor
 mainstage en doe mee met leuke activiteiten
 tijdens de dagprogramma’s. Time Out, 
 Handelseweg 11, Handel. www.hockeyloverz.nl

08 Feestweekend 
 800 jaar Handel
 Handel - 15 t/m 18 juli. Feestelijke afsluiting 
 van het 800-jarig jubileum van Handel met o.a.
 op vrijdag het speciaalbier- en foodtruckfestival
 en op zaterdag het zomercarnaval. Kerkplein,
 Handel. www.feestweekendhandel.nl

09 Fiets-puzzeltocht TTV 
 Een en Twintig
 Laarbeek - t/m 30 september. Zowel de korte
 als de lange route leidt deelnemers naar
 onbekende wegen in de buurt. Het wedstrijd-
 formulier met routebeschrijving is verkrijgbaar
 voor €5,00 bij diverse verkooppunten, te 
 vinden op de website. www.ttveenentwintig.nl

10 Kennedy Challenge
 Regio - 1 t/m 31 juli. Wandel 80 kilometer in 
 de maand juli, als alternatief voor de 
 Kennedymars! Naast de Kennedy Challenge is 
 er ook de Mini Kennedy Challenge (8 km) voor
 de kinderen. www.kennedymars.nl/challenge

11 Geluksroutes Lierop
 Lierop - Vier nieuwe wandelroutes leiden je
 langs geluksplekjes die zijn aangewezen door
 inwoners van Lierop. De gratis folder is
 verkrijgbaar bij de ingang van de Spar in 
 Lierop en bij VVV Someren.

De informatie op deze kalender 

is onder voorbehoud van 

wijzigingen. Controleer voor je 

bezoek altijd de website van de 

organisatie. 



25vrijdag 25 juni 2021de loop weekkrant HELMOND12 juni/juli 2021 Groot PEELLAND

Kunst, cultuur en 
historie beleef je 
in het Land van de Peel

Het Land van de Peel nodigt je uit om cultuur te komen beleven. 
In de heropende musea, in theaters, kastelen, monumenten én op straat. 
Want met vele kunstenaars, historische dorpskernen en een rijke en roerige 
geschiedenis, is de Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio en plan je eigen uitstapje

Fietsroute ‘Langs het Tuinpad van…’, Deurne
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars tijdens deze fi etsroute van 22, 30 of 43 
kilometer. De themafi etsroute neemt je mee langs 
het tuinpad van Wiegersma, en vertelt over Antoon 
Coolen, Jules de Corte, Otto van Rees en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbele-
ving, met ook mooie natuurlijke elementen. Zo fi ets 
je door de Liesselse Bossen en de Brouwhuisse 
Heide. De route, die is uitgezet op het 
fi etsroutenetwerk, is te downloaden via 
landvandepeel.nl. Een routekaart met achtergrond-
informatie is voor € 1,50 verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Kunstroute Helmond
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer 1,5 uur 
door het centrum en het kasteelpark, neemt je mee 
langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
kunstobjecten van bekende kunstenaars en nieuw 
talent zijn soms opvallend of juist goed verstopt en 
vertellen ieder een verhaal over de stad of een 
bepaald thema. De route met uitgebreide 
beschrijving van de objecten is voor 2,50 euro 
verkrijgbaar bij VVV Helmond. Daarnaast is de route 
ook opgenomen in de Brabant Vertelt app.

Death Valley De Peel
Met Death Valley De Peel maak je een reis door het 
Peellandschap waar indrukwekkende verhalen over 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 
leven komen. Dit thematische routenetwerk telt in 
totaal 400 kilometer, opgedeeld in 15 fi etsroutes. 
Meer dan 100 points of interest vertellen onderweg 
het verhaal van soldaten, inwoners, vluchtelingen en 
bezetters in de Peel ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Enkele routes zijn online te vinden op 
landvandepeel.nl. Gedrukte exemplaren van alle 
routes zijn gratis beschikbaar bij de VVV’s in de Peel 
en bij Museum Klok & Peel in Asten. 

www.landvandepeel.nl

Culturele uitstapjes 
voor het hele gezin
Mooie herinneringen maak je samen. 
Ontdek het aanbod van culturele uitjes 
waaraan de hele familie plezier beleeft.

Museum Klok & Peel, Asten
Maak een spannende reis door de 
natuurhistorie van de Peel en leer zelf 
klokkenluiden. Het museum viel al meerdere 
keren in de prijzen als ‘Leukste uitje van 
Noord-Brabant’.

Boerenbondsmuseum, Gemert
Verken de wereld van de Peellanders op het 
platteland anno 1900. Wandel door 
boerderijen en ambachtshuisjes, bezoek het 
plattelandsschooltje, de klompenmakerij en 
de stoomtram.

Kasteel Helmond
Verkozen tot het ‘Kids Proof uitje 2021’. Dwaal 
door een spannende wereld van ridders en 
kasteelheren en ontdek het bijna 700 jaar 
oude kasteelverhaal.

Openluchttheaters 
Mariahout en Someren
Tip voor het najaar: bezoek een voorstelling 
in Openluchttheater Mariahout of 
Natuurtheater De Donck in Someren. 

1

3

2

4

Blotevoetenpad 
Toon Kortoomspark, Deurne
Prikkel de zintuigen op het blotevoetenpad 
vol belevenissen, zoals uitkijktorens, 
evenwichtsbalken, een touwbrug 
en moddersloot.

3

13juni/juli 2021Groot PEELLAND

Eerste winnaar
#hetmysterievan
gekozen
Al meer 250 tips voor een bezoek 
aan de Peel zijn er afgelopen maand 
gedeeld met #hetmysterievan. 
Marjan uit Lieshout werd als eerste 
winnaar verkozen met haar mooie 
Instagram fi lmpje over de Espenloop 
in Bakel. Zij won daarmee een mand 
vol heerlijke producten uit de Peel, 
gesponsord door DeWinkelVanHier.nl

Doe ook mee en maak kans 
op een museumpakket! 

Deel ook komende maand jouw tips voor een mooie 
plek in de Peel op social media met #hetmysterievan. 
Zo blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen doen 
in het Land van de Peel! Deelnemers maken deze 
maand kans op een museumpakket met daarin:

• Een rondleiding door Kasteel Asten 
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Home Computer Museum
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Museum Helmond
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Museum De Wieger
• Gezinskaart voor 2 volwassen en 4 kinderen + 
 een doe-boekbij Museum Klok & Peel

Doe ook mee en maak kans 

msr_moments

Liked by landvandepeel and 218 others
msr_moments
                               Om van de daken te schreeuwn zo 

leuk was deze wandeling. De Espenloop in Bakel. 

Een wandelroute van 9 km die je erop hebt zitten 

voordat je er erg in hebt. #hetmysterievan #landvandepeel

Regio

Activiteiten 
agenda

Voor een overzicht van alle 

activiteiten kan je terecht 

op www.landvandepeel.nl

juli

01 Zomerkasteel Helmond
 Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
 zondag 10.00-17.00 uur. Maak kennis met
 belangrijke kasteelbewoners die je vertellen
 hoe zij leefden in dit 14e-eeuwse stadskasteel.
 Ideaal voor een dagje uit met de familie. 
 www.museumhelmond.nl/kasteel-helmond

02 Plezand
 Helmond - 10 tot 18 juli. Zandsculptuur
 evenement waarbij 10 sportclubs de uitdaging
 aan gaan. De teams doen hun best om binnen
 10 dagen hun sport te verbeelden in een zo
 mooi en creatief mogelijk zandsculptuur.
 Helmond Centrum, Elzaspassage.
 www.elzaspassage.nl/plezand-2021

03 Zomeravondrondleiding
 kasteel Asten-Heuden
 Heusden - Donderdagavond 1 / 8 /15 / 22 / 29
 juli van 19.00 – 20.00 / 20.30 uur.
 Maak onder leiding van een kasteelgids kennis
 met deze kasteelruïne en kom alles te weten
 over de heksenvervolging. Kosten € 4,50 p.p.
 kinderen t/m 7 jaar gratis. www.kasteelasten.nl

04 Aardbeien picknick
 Ommel - Een leuke en lekkere activiteit voor
 alle leeftijden! Tussen 11:00 en 16:00 kan je
 vanaf Dionysiusstraat 4 in Ommel starten met
 een mooie wandel- of fi etsroute. Je krijgt een
 picknickmand vol lekkers mee voor onderweg.
 Kosten: tot 3 jaar gratis, tot 11 jaar € 6,75, 
 vanaf 12 jaar € 12,75. Verplicht aanmelden.

05 Tentoonstelling 
 ‘Het Tapijt van Deurne’
 Deurne -  t/m 26 okt, Zo t/m vr 14.00-16.00 uur.
 Op een wandtapijt van 20 meter lang is de
 geschiedenis van Deurne vanaf de laatste IJstijd
 uitgebeeld in 40 kleurige taferelen.
 St. Willibrorduskerk, Markt 9 Deurne.
 www.willibrorduskerkdeurne.nl

06 Kijk nou eens! 
 Archeologische vondsten
 van Hendrik Wiegersma
 Deurne - t/m 19 sept, Wo t/m zo 12.00-17.00
 uur. Een (kunst)historische tentoonstelling
 waarbij wordt ingegaan op de wortels van
 Deurne en Hendriks interesse voor de
 oorsprong van Deurne. www.dewieger.nl

07 Hockey Loverz weekend 
 Handel - 9 t/m 11 juli en 16 t/m 18 juli. 
 Een onvergetelijk weekend voor hockeyliefheb-
 bers! Bezoek de feesten met o.a. een outdoor
 mainstage en doe mee met leuke activiteiten
 tijdens de dagprogramma’s. Time Out, 
 Handelseweg 11, Handel. www.hockeyloverz.nl

08 Feestweekend 
 800 jaar Handel
 Handel - 15 t/m 18 juli. Feestelijke afsluiting 
 van het 800-jarig jubileum van Handel met o.a.
 op vrijdag het speciaalbier- en foodtruckfestival
 en op zaterdag het zomercarnaval. Kerkplein,
 Handel. www.feestweekendhandel.nl

09 Fiets-puzzeltocht TTV 
 Een en Twintig
 Laarbeek - t/m 30 september. Zowel de korte
 als de lange route leidt deelnemers naar
 onbekende wegen in de buurt. Het wedstrijd-
 formulier met routebeschrijving is verkrijgbaar
 voor €5,00 bij diverse verkooppunten, te 
 vinden op de website. www.ttveenentwintig.nl

10 Kennedy Challenge
 Regio - 1 t/m 31 juli. Wandel 80 kilometer in 
 de maand juli, als alternatief voor de 
 Kennedymars! Naast de Kennedy Challenge is 
 er ook de Mini Kennedy Challenge (8 km) voor
 de kinderen. www.kennedymars.nl/challenge

11 Geluksroutes Lierop
 Lierop - Vier nieuwe wandelroutes leiden je
 langs geluksplekjes die zijn aangewezen door
 inwoners van Lierop. De gratis folder is
 verkrijgbaar bij de ingang van de Spar in 
 Lierop en bij VVV Someren.

De informatie op deze kalender 

is onder voorbehoud van 

wijzigingen. Controleer voor je 

bezoek altijd de website van de 

organisatie. 



26 vrijdag 25 juni 2021 de loop weekkrant HELMOND14 juni/juli 2021 Groot PEELLAND

Doe-tocht voor kids
       in Museum Klok & Peel Asten

NIEUW!

Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat wils! Speciaal voor de kinderen 
zijn er twee doe-tochten, waarin Tuurke en Vlinder de kinderen meenemen 
op avontuur door het hele museum. Ontdek spelenderwijs hoe het gieten 
van klokken werkt. Speel zelf op de beiaard. Ervaar het bijzondere van 
De Groote Peel vroeger en nu. Bekijk de vossenburcht en zie hoe groot het 
mammoetskelet is! Dwaal rond in de museumtuinen of geniet ervan op 
het terras bij het museumcafé. Tijd over? Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23 
5721 WC Asten 
0493 - 69 18 65  
info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Wijkmanager m/v
GEZOCHT

Wijkmanagement Helmond gaat met een nieuwe manager werk maken van de beleving in wijken van Helmond, 
met het economische functioneren, ruimtelijk beleid, marketing & promotie. Een wijkmanager gaat hierbij als ‘spin in het 
web’ helpen, sturen en faciliteren. De Wijkmanager functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur van 
Wijkmanagement Helmond. Hij/zij is eerste aanspreekpunt van de organisatie. Hij/zij ontvangt op ZZP-basis voor zijn/haar 
werkzaamheden voor Wijkmanagement Helmond een door het bestuur vastgestelde vergoeding op maand-/jaarbasis
uitgaande van een commitment voor enkele jaren.

Hoofdtaken van de Wijkmanager Sollicitatieprocedure

• Neemt deel aan de vergaderingen 

 van het bestuur en legt in deze vergaderingen

 verantwoording af van zijn/haar activiteiten 

 en van enkele onderliggende commissies.

• Vervult de taak van het secretariaat

• Beoordeelt de binnengekomen aanvragen op 

 juistheid en onderbouwt ze, zodat het bestuur

 een goede en snelle beslissing kan maken

 over wel of niet toewijzing van de 

 gevraagde gelden

• Stelt het jaarprogramma op met 

 bijbehorende budgetten

• Communicatief sterk in woord en geschrift;

• Enthousiasmeert, is assertief en empathisch;

• Mensen-mens, verbinder, bouwer 

 en zakelijk sterk;

• Affiniteit met Retail, horeca, zakelijke 

 dienstverlening en de sectoren zorg, 

 onderwijs, sport cultuur, agrarisch en 

 gemeente; 

• Zelfstandig kunnen werken zonder 

 aansturing en hands-on mentaliteit. 

 Werkt als ZZP-er vanuit thuis en woont 

 niet meer dan 15 minuten reizen naar

 centrum Helmond;

• Flexibel in de uren en tijden, 

 dus geen 8-17 mentaliteit;

• Geen eigen zakelijke activiteiten in 

 Wijkmanagement Helmond gebied

• Het aantal benodigde uren gemiddeld: 

 naar schatting 20 uren per week.

Sollicitatieprocedure

• Uw motivatie, uw competenties en CV mag u richten 

 aan het bestuur van Wijkmanagement Helmond 

 ad@wijkmanagementhelmond.nl

• Aanvang werkzaamheden, in overleg, eind 2021.

Na zoveel maanden lockdown zijn we blij 
dat we de horizon weer kunnen verleggen 
en snakken we weer naar een uitje. Voor wie 
graag wat onderneemt, is Museum Klok & 
Peel ideaal!

Asten: Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat 
wils. Het is één museum met twee collecties: de 
grootste collectie luidklokken en carillons van over 
de hele wereld én de collectie Peel die laat zien 
hoe bijzonder nationaal park ‘De Groote Peel’ is 
en al sinds prehistorische tijden is geweest. De 
combinatie van deze twee collecties is logisch als 
je weet dat Asten aan dit nationale park grenst en 
bovendien al meer dan 100 jaar de thuishaven is 
voor Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij. Niet voor 
niets werd het museum dit jaar opnieuw bekroond 
in de verkiezing ‘ANWB Leukste Uitje’. Het museum 
pakt nu speciaal voor de kinderen uit met een 
nieuwe doe-tocht: een grappig boekje, waarin 

Tuurke de museummascotte en zijn vriendje 
Vlinder de kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Voor de allerkleinsten 
is een doe-tocht op placemat beschikbaar. Zo 
ontdekken ze spelenderwijs. Leer hoe klokken 
gegoten en gestemd worden. Kinderen kunnen 
interactief aan de slag; je kunt zelf een klok luiden 
of het carillon bespelen. De Groote Peel was altijd 
een ondoordringbaar natuurgebied. Ontdek wat dat 
heeft betekend. Kijk hoe groot het mammoet-skelet 
is, leer hoe vleermuizen vliegen of bekijk de vosjes 
in de vossenburcht. 

Het museum ligt te midden van prachtige 
thematuinen, waar je doorheen kunt dwalen of 
kunt bewonderen met een drankje of ijsje vanaf 
het terras van het museumcafé.  Voor wie tijd over 
heeft, starten bij het museum diverse wandel- 
en fietsroutes. Dat en nog veel meer maakt het 
museum een onvergetelijke ervaring. 

Museum Klok & Peel: 
voor ieder wat wils! 

F | Museum Klok & Peel
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Doe-tocht voor kids
       in Museum Klok & Peel Asten

NIEUW!

Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat wils! Speciaal voor de kinderen 
zijn er twee doe-tochten, waarin Tuurke en Vlinder de kinderen meenemen 
op avontuur door het hele museum. Ontdek spelenderwijs hoe het gieten 
van klokken werkt. Speel zelf op de beiaard. Ervaar het bijzondere van 
De Groote Peel vroeger en nu. Bekijk de vossenburcht en zie hoe groot het 
mammoetskelet is! Dwaal rond in de museumtuinen of geniet ervan op 
het terras bij het museumcafé. Tijd over? Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23 
5721 WC Asten 
0493 - 69 18 65  
info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Wijkmanager m/v
GEZOCHT

Wijkmanagement Helmond gaat met een nieuwe manager werk maken van de beleving in wijken van Helmond, 
met het economische functioneren, ruimtelijk beleid, marketing & promotie. Een wijkmanager gaat hierbij als ‘spin in het 
web’ helpen, sturen en faciliteren. De Wijkmanager functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur van 
Wijkmanagement Helmond. Hij/zij is eerste aanspreekpunt van de organisatie. Hij/zij ontvangt op ZZP-basis voor zijn/haar 
werkzaamheden voor Wijkmanagement Helmond een door het bestuur vastgestelde vergoeding op maand-/jaarbasis
uitgaande van een commitment voor enkele jaren.

Hoofdtaken van de Wijkmanager Sollicitatieprocedure

• Neemt deel aan de vergaderingen 

 van het bestuur en legt in deze vergaderingen

 verantwoording af van zijn/haar activiteiten 

 en van enkele onderliggende commissies.

• Vervult de taak van het secretariaat

• Beoordeelt de binnengekomen aanvragen op 

 juistheid en onderbouwt ze, zodat het bestuur

 een goede en snelle beslissing kan maken

 over wel of niet toewijzing van de 

 gevraagde gelden

• Stelt het jaarprogramma op met 

 bijbehorende budgetten

• Communicatief sterk in woord en geschrift;

• Enthousiasmeert, is assertief en empathisch;

• Mensen-mens, verbinder, bouwer 

 en zakelijk sterk;

• Affiniteit met Retail, horeca, zakelijke 

 dienstverlening en de sectoren zorg, 

 onderwijs, sport cultuur, agrarisch en 

 gemeente; 

• Zelfstandig kunnen werken zonder 

 aansturing en hands-on mentaliteit. 

 Werkt als ZZP-er vanuit thuis en woont 

 niet meer dan 15 minuten reizen naar

 centrum Helmond;

• Flexibel in de uren en tijden, 

 dus geen 8-17 mentaliteit;

• Geen eigen zakelijke activiteiten in 

 Wijkmanagement Helmond gebied

• Het aantal benodigde uren gemiddeld: 

 naar schatting 20 uren per week.

Sollicitatieprocedure

• Uw motivatie, uw competenties en CV mag u richten 

 aan het bestuur van Wijkmanagement Helmond 

 ad@wijkmanagementhelmond.nl

• Aanvang werkzaamheden, in overleg, eind 2021.

Na zoveel maanden lockdown zijn we blij 
dat we de horizon weer kunnen verleggen 
en snakken we weer naar een uitje. Voor wie 
graag wat onderneemt, is Museum Klok & 
Peel ideaal!

Asten: Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat 
wils. Het is één museum met twee collecties: de 
grootste collectie luidklokken en carillons van over 
de hele wereld én de collectie Peel die laat zien 
hoe bijzonder nationaal park ‘De Groote Peel’ is 
en al sinds prehistorische tijden is geweest. De 
combinatie van deze twee collecties is logisch als 
je weet dat Asten aan dit nationale park grenst en 
bovendien al meer dan 100 jaar de thuishaven is 
voor Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij. Niet voor 
niets werd het museum dit jaar opnieuw bekroond 
in de verkiezing ‘ANWB Leukste Uitje’. Het museum 
pakt nu speciaal voor de kinderen uit met een 
nieuwe doe-tocht: een grappig boekje, waarin 

Tuurke de museummascotte en zijn vriendje 
Vlinder de kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Voor de allerkleinsten 
is een doe-tocht op placemat beschikbaar. Zo 
ontdekken ze spelenderwijs. Leer hoe klokken 
gegoten en gestemd worden. Kinderen kunnen 
interactief aan de slag; je kunt zelf een klok luiden 
of het carillon bespelen. De Groote Peel was altijd 
een ondoordringbaar natuurgebied. Ontdek wat dat 
heeft betekend. Kijk hoe groot het mammoet-skelet 
is, leer hoe vleermuizen vliegen of bekijk de vosjes 
in de vossenburcht. 

Het museum ligt te midden van prachtige 
thematuinen, waar je doorheen kunt dwalen of 
kunt bewonderen met een drankje of ijsje vanaf 
het terras van het museumcafé.  Voor wie tijd over 
heeft, starten bij het museum diverse wandel- 
en fietsroutes. Dat en nog veel meer maakt het 
museum een onvergetelijke ervaring. 

Museum Klok & Peel: 
voor ieder wat wils! 

F | Museum Klok & Peel
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COMPETITIEPROGRAMMA

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2021  FC DEN BOSCH   HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2021  HELMOND SPORT  JONG AZ    20:00
VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2021  MVV     HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021  HELMOND SPORT  JONG PSV    20:00
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021  HELMOND SPORT  FC EMMEN    21:00
MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021 FC EINDHOVEN   HELMOND SPORT   20:00
VRIJVRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021 HELMOND SPORT  JONG FC UTRECHT  20:00
VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021  VVV-VENLO    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 1 OKTOBER 2021  HELMOND SPORT  JONG AJAX    20:00
ZATERDAG 9 OKTOBER 2021  FC DORDRECHT   HELMOND SPORT   16:30
VRIJDAG 15 OKTOBER 2021  HELMOND SPORT  ADO DEN HAAG   20:00
VRIJDAG 22 OKTOBER 2021  TELSTAR    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 29 OKTOBER 2021  HELMOND SPORT  ALMERE CITY FC   20:00
ZZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 HELMOND SPORT  RODA JC    16:30
VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021  TOP OSS    HELMOND SPORT   21:00
VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021  HELMOND SPORT  EXCELSIOR ROTTERDAM 20:00
VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021  NAC     HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 3 DECEMBER 2021  HELMOND SPORT  FC VOLENDAM   20:00
VRIJDAG 10 DECEMBER 2021  DE GRAAFSCHAP   HELMOND SPORT   20:00
MAANDAG 20 DECEMBER 2021 JONG AJAX    HELMOND SPORT   20:00
VRIJVRIJDAG 7 JANUARI 2022  HELMOND SPORT  FC DORDRECHT   18:45
VRIJDAG 14 JANUARI 2022  FC EMMEN    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 21 JANUARI 2022  HELMOND SPORT  TOP OSS    20:00
VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022  JONG PSV    HELMOND SPORT    20:00
MAANDAG 7 FEBRUARI 2022  JONG FC UTRECHT  HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022  HELMOND SPORT  TELSTAR    20:00
VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022  HELMOND SPORT  VVV-VENLO   20:00
VRIJVRIJDAG 25 FEBRUARI 2022  FC VOLENDAM   HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 4 MAART 2022  HELMOND SPORT  FC EINDHOVEN   20:00
VRIJDAG 11 MAART 2022   ALMERE CITY FC   HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 18 MAART 2022  HELMOND SPORT  NAC     20:00 
N.N.B.     EXCELSIOR ROTTERDAM  HELMOND SPORT   N.N.B.
VRIJDAG 1 APRIL 2022   HELMOND SPORT  MVV     20:00
VRIJDAG 8 APRIL 2022   ADO DEN HAAG   HELMOND SPORT   20:00
VRIJVRIJDAG 15 APRIL 2022   RODA JC    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 22 APRIL 2022  HELMOND SPORT  DE GRAAFSCHAP   20:00
VRIJDAG 29 APRIL 2022   JONG AZ    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 6 MEI 2022   HELMOND SPORT  FC DEN BOSCH   20:00

KOOP OF VERLENG NU JOUW SEIZOENKAART

MEER INFO: WWW.HELMONDSPORT.NL
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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 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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Bourgondisch genieten in het Land van de Peel:
PeelPeuzelen 2021 van start

Het PeelPeuzelen is elk jaar weer een 
leuke en toegankelijke manier om de 
regio en de vele eetgelegenheden in de 
Peel te ontdekken. Het concept blijft 
gelijk aan voorgaande jaren, alleen zijn 
de bonnen dit jaar langer geldig, name-
lijk tot 15 december. Deelnemen kan 
via aanschaf van het PeelPeuzelboekje 
2021, verkrijgbaar voor 15 euro bij de 
VVV’s in de Peelregio.

Bourgondisch genieten
In het PeelPeuzelboekje zitten in to-
taal 10 bonnen (Peuzelkes) die kunnen 
worden ingeleverd bij de deelnemende 
horecabedrijven die in het boekje staan 
vermeld. Voor elk bonnetje wordt een 
lekker gerechtje geserveerd. Het boekje 

staat niet op naam, je kunt er dus ook 
samen of met het hele gezin van ge-
nieten. Je bent niet gebonden aan een 
route of arrangement, hoeft niet te re-
serveren en hebt ook nog eens keuze uit 
40 horecabedrijven verspreid over de 
gemeentes Helmond, Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel en Laarbeek. Dit seizoen 
variëren de PeelPeuzels van heerlijke 
soepen en lekkere broodjes tot smake-
lijke zoetigheden. 

PeelPeuzelen in Land van de Peel
Wie al bekend is met het concept, zal zien 
dat het PeelPeuzelboekje dit jaar in een 
nieuw jasje is gestoken. PeelPeuzelen 
2021 betreft een samenwerking tussen 
de nieuwe organisatie Land van de Peel 

en de lokale VVV’s en is het eerste Peel-
brede product dat onder de merknaam 
‘Land van de Peel’ wordt uitgegeven. 

Steun de horeca 
Vanwege de onzekerheden rondom 
(nieuwe) maatregelen wordt PeelPeu-
zelaars geadviseerd niet tot het najaar 
te wachten om te gaan peuzelen maar 
er al in de zomer van te genieten. Zoals 
voorgaande jaren is het verplicht om bij 
elke bon een consumptie bij te bestel-
len. Omdat de horeca zwaar getroffen is 
door de coronapandemie, wordt het erg 
gewaardeerd als deelnemers ervoor kie-
zen om tijdens het PeelPeuzelen nog een 
extra drankje of gerechtje bij te bestellen. 
Meer informatie:
www.landvandepeel.nl en 
www.peelpeuzelen.nl

Het succesvolle concept PeelPeuzelen krijgt dankzij de recen-
te versoepelingen toch een vervolg. De boekjes van het jaarlijks 
terugkerende initiatief zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in de Peel.

F | Land van de Peel

Deurne 1300 jaar 
Bijzondere activiteiten van start

Expositie ‘Het Tapijt van Deurne’ 
tot en met 24 oktober
Voortborduren op 1300 jaar Deurne
In de Sint Willibrorduskerk wordt het 
Tapijt van Deurne tentoongesteld, een 
20 meter lang wandkleed met 40 tafe-
relen die de geschiedenis van Deurne 
vanaf de laatste ijstijd verbeelden. Ge-
borduurd door de Paramentengroep 
van de parochie Heilige Willibrord. In de 
kerk zijn ook voorwerpen te zien en tek-
sten van de Heemkundekring. Geopend 
dinsdag tot en met zondag van 14.00 
tot 16.00 uur. Elke week verschijnt in 
het weekblad en online op deurne1300.
nl een foto van een tafereel (Hein van 
Bakel) met verhaal van Erik Vink. Een 
speciaal boek over het Tapijt is zojuist 
verschenen en verkrijgbaar bij de kerk, 
boekhandel Berkers en VVV Deurne.

Fotoroute Deurne 1300 jaar
Een leuke buitenexpositie met 50 foto’s 
en verhalen in etalages in het centrum 
van Deurne. Aan de hand van foto’s 
-door fotoclub Optika- van bijzondere 
gebouwen en haar bewoners toont de 
Tijdlijn 1300 jaar geschiedenis. Gratis 
routefolder verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Expositie ‘Keigaaf! De Peelrand-
breuk’ tot en met 31 oktober
Dwars door Deurne, vlakbij de Os-
senbeemd, loopt de Peelrandbreuk, 

een geologische breuklijn. Hoe is de 
Peelrandbreuk ontstaan? Hoe kan het 
dat het water aan de hoge kant van de 
breuk blijft? Je ontdekt het bij de Os-
senbeemd. Een leuke expo met de in-
teractieve video ‘Onderland’, de eerste 
waterleiding van Deurne, afdrukken 
(lakprofielen) van de breuk en bijzon-
dere voorwerpen zoals haaientanden 
en zwerfstenen, keigaaf dus! Te zien 
zondag tot en met vrijdag van 13.00 uur 
tot 17 uur.

13 eeuwen Deurne in De Wieger 
en de museumtuin
Jeanne Melief verbeeldt met haar pro-
ject ‘Worteling’ met gekleurd glas het 
verhaal van 1300 jaar Deurne op een 
dode eikenstam in de museumtuin. De 
expositie ‘Kijk nou eens! Archeologische 
vondsten van Hendrik Wiegersma’ is een 
mooie manier om te laten zien hoe oud 
Deurne eigenlijk al is en wat de vond-
sten vertellen over het leven van toen. 
Reserveren voor museumbezoek is 
nodig via www.dewieger.nl. Openings-
tijden: woensdag tot en met zondag van 
12.00 uur tot 17 uur.

Wandelroutes van de cultuurparade
Door Leef!Deurne zijn een zestal cul-
tuurroutes uitgezet door de Gemeente 
Deurne, waarbij je onderweg leert over 
de geschiedenis van Deurne en de lo-

kale culturele verenigingen. Je kunt de 
routes lopen via de gratis app Izi.Travel. 
Kijk voor info op www.leefdeurne.nl/
cultuurparade1

Lettermagneet Deurne
Ter gelegenheid van het themajaar ont-
wikkelde VVV Deurne dit souvenir. In de 
uitgesneden letters zie je de ‘skyline’ van 
Deurne met afbeeldingen van histori-
sche locaties. Exclusief verkrijgbaar bij 
VVV Deurne.

In 2021 bestaat Deurne 13 eeuwen. Dat vieren we met leuke 
activiteiten. Ter gelegenheid van Deurne 1300 zijn er mooie 

exposities te zien, je kunt een fotoroute en cultuurroutes lopen.

F | VVV Deurne

Meer weten? Kijk op www.deurne1300.nl
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Bourgondisch genieten in het Land van de Peel:
PeelPeuzelen 2021 van start

Het PeelPeuzelen is elk jaar weer een 
leuke en toegankelijke manier om de 
regio en de vele eetgelegenheden in de 
Peel te ontdekken. Het concept blijft 
gelijk aan voorgaande jaren, alleen zijn 
de bonnen dit jaar langer geldig, name-
lijk tot 15 december. Deelnemen kan 
via aanschaf van het PeelPeuzelboekje 
2021, verkrijgbaar voor 15 euro bij de 
VVV’s in de Peelregio.

Bourgondisch genieten
In het PeelPeuzelboekje zitten in to-
taal 10 bonnen (Peuzelkes) die kunnen 
worden ingeleverd bij de deelnemende 
horecabedrijven die in het boekje staan 
vermeld. Voor elk bonnetje wordt een 
lekker gerechtje geserveerd. Het boekje 

staat niet op naam, je kunt er dus ook 
samen of met het hele gezin van ge-
nieten. Je bent niet gebonden aan een 
route of arrangement, hoeft niet te re-
serveren en hebt ook nog eens keuze uit 
40 horecabedrijven verspreid over de 
gemeentes Helmond, Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel en Laarbeek. Dit seizoen 
variëren de PeelPeuzels van heerlijke 
soepen en lekkere broodjes tot smake-
lijke zoetigheden. 

PeelPeuzelen in Land van de Peel
Wie al bekend is met het concept, zal zien 
dat het PeelPeuzelboekje dit jaar in een 
nieuw jasje is gestoken. PeelPeuzelen 
2021 betreft een samenwerking tussen 
de nieuwe organisatie Land van de Peel 

en de lokale VVV’s en is het eerste Peel-
brede product dat onder de merknaam 
‘Land van de Peel’ wordt uitgegeven. 

Steun de horeca 
Vanwege de onzekerheden rondom 
(nieuwe) maatregelen wordt PeelPeu-
zelaars geadviseerd niet tot het najaar 
te wachten om te gaan peuzelen maar 
er al in de zomer van te genieten. Zoals 
voorgaande jaren is het verplicht om bij 
elke bon een consumptie bij te bestel-
len. Omdat de horeca zwaar getroffen is 
door de coronapandemie, wordt het erg 
gewaardeerd als deelnemers ervoor kie-
zen om tijdens het PeelPeuzelen nog een 
extra drankje of gerechtje bij te bestellen. 
Meer informatie:
www.landvandepeel.nl en 
www.peelpeuzelen.nl

Het succesvolle concept PeelPeuzelen krijgt dankzij de recen-
te versoepelingen toch een vervolg. De boekjes van het jaarlijks 
terugkerende initiatief zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in de Peel.

F | Land van de Peel

Deurne 1300 jaar 
Bijzondere activiteiten van start

Expositie ‘Het Tapijt van Deurne’ 
tot en met 24 oktober
Voortborduren op 1300 jaar Deurne
In de Sint Willibrorduskerk wordt het 
Tapijt van Deurne tentoongesteld, een 
20 meter lang wandkleed met 40 tafe-
relen die de geschiedenis van Deurne 
vanaf de laatste ijstijd verbeelden. Ge-
borduurd door de Paramentengroep 
van de parochie Heilige Willibrord. In de 
kerk zijn ook voorwerpen te zien en tek-
sten van de Heemkundekring. Geopend 
dinsdag tot en met zondag van 14.00 
tot 16.00 uur. Elke week verschijnt in 
het weekblad en online op deurne1300.
nl een foto van een tafereel (Hein van 
Bakel) met verhaal van Erik Vink. Een 
speciaal boek over het Tapijt is zojuist 
verschenen en verkrijgbaar bij de kerk, 
boekhandel Berkers en VVV Deurne.

Fotoroute Deurne 1300 jaar
Een leuke buitenexpositie met 50 foto’s 
en verhalen in etalages in het centrum 
van Deurne. Aan de hand van foto’s 
-door fotoclub Optika- van bijzondere 
gebouwen en haar bewoners toont de 
Tijdlijn 1300 jaar geschiedenis. Gratis 
routefolder verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Expositie ‘Keigaaf! De Peelrand-
breuk’ tot en met 31 oktober
Dwars door Deurne, vlakbij de Os-
senbeemd, loopt de Peelrandbreuk, 

een geologische breuklijn. Hoe is de 
Peelrandbreuk ontstaan? Hoe kan het 
dat het water aan de hoge kant van de 
breuk blijft? Je ontdekt het bij de Os-
senbeemd. Een leuke expo met de in-
teractieve video ‘Onderland’, de eerste 
waterleiding van Deurne, afdrukken 
(lakprofielen) van de breuk en bijzon-
dere voorwerpen zoals haaientanden 
en zwerfstenen, keigaaf dus! Te zien 
zondag tot en met vrijdag van 13.00 uur 
tot 17 uur.

13 eeuwen Deurne in De Wieger 
en de museumtuin
Jeanne Melief verbeeldt met haar pro-
ject ‘Worteling’ met gekleurd glas het 
verhaal van 1300 jaar Deurne op een 
dode eikenstam in de museumtuin. De 
expositie ‘Kijk nou eens! Archeologische 
vondsten van Hendrik Wiegersma’ is een 
mooie manier om te laten zien hoe oud 
Deurne eigenlijk al is en wat de vond-
sten vertellen over het leven van toen. 
Reserveren voor museumbezoek is 
nodig via www.dewieger.nl. Openings-
tijden: woensdag tot en met zondag van 
12.00 uur tot 17 uur.

Wandelroutes van de cultuurparade
Door Leef!Deurne zijn een zestal cul-
tuurroutes uitgezet door de Gemeente 
Deurne, waarbij je onderweg leert over 
de geschiedenis van Deurne en de lo-

kale culturele verenigingen. Je kunt de 
routes lopen via de gratis app Izi.Travel. 
Kijk voor info op www.leefdeurne.nl/
cultuurparade1

Lettermagneet Deurne
Ter gelegenheid van het themajaar ont-
wikkelde VVV Deurne dit souvenir. In de 
uitgesneden letters zie je de ‘skyline’ van 
Deurne met afbeeldingen van histori-
sche locaties. Exclusief verkrijgbaar bij 
VVV Deurne.

In 2021 bestaat Deurne 13 eeuwen. Dat vieren we met leuke 
activiteiten. Ter gelegenheid van Deurne 1300 zijn er mooie 

exposities te zien, je kunt een fotoroute en cultuurroutes lopen.

F | VVV Deurne

Meer weten? Kijk op www.deurne1300.nl
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Sinds 1985 is Meat insiders Helmond B.V. actief op de markt van verse en diepgevroren vlees halffabricaten. Wij werken met circa 
75 medewerkers in een modern bedrijfspand in Helmond. Met een uitstekende kennis van de markt ontwikkelt en produceert dit 
enthousiaste team, klant specifieke producten. Behalve maatoplossingen worden ook standaardproducten vervaardigd die voor 

onze afnemers een optimaal resultaat garanderen.

Wil jij werken in een professionele, dynamische foodomgeving, met prima arbeidsvoorwaarden en een

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

t.a.v. mevr. Janine Haeve, HR Manager. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.meatinsiders.com

BONUS VAN
1.000,- NETTO 
VERDIENEN MET WERKEN

IN DAGDIENST?*

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste

OPERATORS
PRODUCTIEMEDEWERKERS
VAKANTIEMEDEWERKERS

MEDEWERKER LOGISTIEK

Je werkt in een 4-daagse dagdienst en je werkzaamheden bestaan uit het 
(begeleiden en) uitvoeren van diverse productietaken, zoals het bewerken en

inpakken van diverse vleesproducten.

Je werkt in een 5-daagse dagdienst en je werkzaamheden bestaan uit het lossen, controleren, administreren, 
opslaan en transporteren van grond- en hulpstoffen voor het vervaardigen van diverse vleesproducten. Je 
werkt samen met je collega’s aan een kwalitatief goed product en je zorgt ervoor dat onze klanten elke dag 
optimaal bediend worden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele en resultaatgerichte manier 

van samenwerken. Wij houden van een hands-on en no-nonsense mentaliteit.

Meat insiders Helmond B.V.   |  Achterdijk 1, 5705 CB  Helmond  |  Tel: +31 (0)88 - 5000404

*Bonus is alleen van toepassing indien iemand 1 jaar onafgebroken in dienst is.

IN DAGDIENST?*

naar enthousiaste
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Eerste aanmeldingen 
Leontien van Moorsel Classic
Nick en Nina van Eck schrij-
ven bij Helmondse Sport-
helden geschiedenis. De 
Lieshoutse broer en zijn één 
jaar oudere zus zijn voor altijd 
de eerste aanmelders bij de 
stichting onder leiding van 
voorzitter Frans Stienen.

Het wielrennen zit de familie in het 
bloed. Nicht Inge van der Heijden 
werd al nationaal en wereldkampioen 
veldrijden en daar spiegelen de 
wielrenners zich maar al te graag aan. 
Niet zo vreemd dus dat ze al jaren 
lid zijn van de Helmondse club RWC 
Buitenlust, de eerste vereniging van 
de Helmondse sportheld Leontien van 
Moorsel. Dus toen de aanmelding voor 
haar Classic op zondag 4 juli werd 
geopend, wilden Nick en Nina zeker zijn 
van een startbewijs voor het levende 
eerbetoon aan de viervoudig Olympisch, 
negenvoudig wereldkampioen en 
zesvoudig sportvrouw va het jaar. 

De zevende en tiende plaats die de Van 
Eckjes op het nationaal kampioenschap 
van 2019, voor de coronaperiode, 
behaalden, geeft aan dat ze maar al 
te graag in de voetsporen van de grote 
kampioene van RTC Buitenlust willen 
treden. Nick van Eck spiegelt zich aan 
Mathieu van der Poel en praat al sinds 
zijn vierde jaar dat hij wereldkampioen 
wil worden. Zijn zus heeft Marianne 
Vos als haar grote voorbeeld. Leontien 
van Moorsel stopte op de Olympische 
Spelen van Athene met goud op de 

tijdrit. In 2004 waren de beide leden 
van Buitenlust nog niet eens geboren. 
Maar nu de Helmondse vereniging op 
haar complex echter een evenement 
met de naam van Van Moorsel rijker 
is, willen ze daar natuurlijk bij zijn. Met 
dank aan Helmondse Sporthelden.

De stichting heeft als doelstelling om 
de sporthelden van de vijfde stad van 
Brabant te gebruiken als voorbeeld 
voor volgende generaties. Niet door te 
wachten tot na hun overlijden, maar 
juist bij leven. En dan in het bijzonder 
voor kinderen voor wie sport geen 
vanzelfsprekendheid is, omdat daar 
thuis de financiële middelen voor 
ontbreken.  Helmondse Sporthelden 
wil kansarme kinderen de gelegenheid 
bieden om net zo veel plezier te beleven 
aan sport als Nick en Nina van Eck. 

Om die reden zullen in de aanloop naar 
de Leontien van Moorsel Classic op 
zondag 4 juli clinics worden verzorgd 
voor kinderen op basisscholen uit de 
omgeving van het complex van RTC 
Buitenlust. De dag zelf geeft kinderen 
de mogelijkheden om op het parcours 
van de Helmondse wielerclub op 
verschillende onderdelen uit te komen. 
Deelnemen aan de Leontien van 
Moorsel Classic is net als de clinics 
gratis. Geld mag voor het bestuur van 
Helmondse Sporthelden immers geen 
belemmering zijn om kinderen te laten 
sporten. Met hulp van de gemeente 
Helmond en de stichting Leergeld zal 
dan worden gezocht naar oplossingen. 

Aanmelden voor de Leontien van 
Moorsel Classic kan via de website 
www.helmondsesporthelden.nl

Nick en Ninna van Eck | F Fast Forward

Camille Claudel bij 
Theater op het Voortje 

Theater op het Voortje in Mierlo speelt in juli maar liefst 
negen keer de voorstelling Camille Claudel. Het leven van 
deze Franse beeldhouwster spreekt velen tot de verbeel-

ding. In tal van boeken en films wordt haar verhaal verteld. 

De voorstelling van Theater op het Voortje is speciaal geschreven door Co-
rinne Heyrman in nauw overleg met regisseur Anneke Schroder die veel re-
search pleegde. Schroder : “Uitgangspunt daarbij was de vraag hoe het toch 
mogelijk is dat zo’n getalenteerde vrouw 30 jaar lang in een psychiatrische 
instelling werd opgesloten.”
 
“Waarom? Hoezo? Wie was Camille Claudel eigenlijk? Wat weten we van haar 
en vooral, wat weten we nog niet? In een aantal scènes die kriskras door de 
tijd gaan, zien we Camille en de mensen die belangrijk voor haar waren en 
wellicht van grote invloed zijn geweest op de gebeurtenissen. Beeldhouwer, 
leermeester en geliefde Rodin, haar broer Paul, haar moeder en de componist 
Debussy. Het is niet de bedoeling om een geschiedenisles te geven. Interes-
santer is het, om vanuit onze eigen visie en interpretatie een beeld te geven 
van hoe het had kunnen gaan.” Een gegeven dat goed past in het gedachte-
goed van Theater op het Voortje dat kleinschalige voorstellingen maakt met 
maatschappelijke relevantie en daarbij vrijetijdspelers uit de regio met een 
professionele inslag de gelegenheid geeft zich te profileren.

Spel: Gerard van Beers, Toine van de Kerkhof, Wim Hoddenbagh, 
Yvon Leenders, Xandra de Vocht-Hoppenbrouwers. 
Muziek: Arjan Kooijmans.
Evenals vorig jaar houdt theater op Het Voortje zich aan de geldende Covid-
maatregelen volgens het RIVM. Zo is er per voorstelling plaats voor maximaal 
50 personen.

Speeldata: 
16, 17, 18, 22, 23, 24 juli om 21.30  
18, 24 ,25 juli om 15.00 uur                                                                                                                               
Kaartjes zijn te reserveren op: www.theaterophetvoortje.nl

Peelgemeenten: Samen bouwen 
aan een nog steviger sociaal domein 
in de Peelgemeenten. Dat is de 
focus van de zes organisaties: Ge-
meenschappelijke Regeling Peelge-
meenten (GR Peelgemeenten) en de 
gemeenten Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Laarbeek en Someren. De sa-
menwerking in het sociaal domein 
is in een verdere stroomversnelling 
gekomen. 

Het Dagelijks Bestuur van GR Peelge-
meenten heeft zijn handtekening gezet 
onder de koers 2021 – 2024 ‘Samen-
werken door Samen Werken’. In deze 
koers staat dat de opgaven en ambities 
voor het sociaal domein in de Peelge-
meenten grotendeels overeen komen. 
Dit betekent dat de zes organisaties de 
komende jaren samen aan deze opga-
ven gaan werken. Hierdoor is het mo-
gelijk inwoners van de genoemde vijf 
gemeenten nog beter te bedienen.

Volgende fase in de samenwerking
De regionale organisatie GR Peelge-
meenten heeft de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan het inrichten van 
de bedrijfsvoering en de werkproces-
sen. Tegelijkertijd hebben de vijf lokale 
gemeenten de afgelopen jaren hun fo-
cus gelegd op goed laten functioneren 
van de gebiedsteams. De koers 2021 
– 2024 ‘Samenwerken door Samen 
Werken’ geeft richting en inhoud aan 
de volgende fase. Marnix Schlösser, 
voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 
GR Peelgemeenten, geeft aan dat deze 
koers helemaal aansluit bij de bestuur-
lijke wens om op basis van inhoud de 
samenwerking verder vorm te geven. 

Hij licht toe: “De sfeer en de wil om dit 
in gezamenlijkheid verder vorm te geven 
is er. Er wordt enorm bevlogen gewerkt 
en met de juiste mix van regionaal en 
lokaal.” De lokale gebiedsteams kunnen 
daardoor nog beter toegerust worden en 

het leren van elkaars werkwijze, initiatie-
ven en experimenten wordt enorm ver-
beterd. Veel projecten kunnen één keer 
voor vijf gemeenten uitgevoerd worden 
in plaats van door ieder afzonderlijk. 
Het samenwerken met organisaties in 
het werkveld en de sturing op contract-
partners zal enorm verbeteren nu voor 
iedereen in het sociaal domein in de 
Peelgemeenten grotendeels dezelfde 
opgaven en ambities leidend worden.

Opgavegericht werken kansrijk
Catharine Verberne, sinds augustus 
2020 Algemeen Directeur van GR 
Peelgemeenten, is erg verheugd met de 
koers 2021-2024 ‘Samenwerken door 
Samen Werken’. Zij licht toe: “Ik ben erg 
onder de indruk van de basis die de af-
gelopen jaren gelegd is door GR Peelge-
meenten en de lokale gebiedsteams. De 
energie waarmee we het afgelopen half 
jaar aan deze koers gewerkt hebben, is 
voelbaar. Onze aanpak om de komende 

jaren verder vorm te geven aan de sa-
menwerking door middel van opgavege-
richt werken is erg kansrijk.”

Gezamenlijke opgaven
De drie opgaven waar de zes organisa-
ties zich de komende jaren op richten, 
zijn: normaliseren, bevlogen samenwer-
king rondom de inwoner en zakelijke 
samenwerking rondom de inwoner. GR 
Peelgemeenten vormt de verbindende 
schakel om de samenhang te borgen 
tussen de samenwerking met organi-
saties in het werkveld, het contracteren 
van (zorg)aanbieders en de uitvoering 
binnen lokale gebiedsteams. De lokale 
gebiedsteams vormen dagelijks het vi-
sitekaartje van de vijf gemeenten en 
maken uiteindelijk de concrete verta-
ling van de maatschappelijke opgaven 
naar inwoners. Een prachtige balans 

tussen de kracht van regionaal samen-
werken én lokaal en dichtbij voor de 
inwoner. GR Peelgemeenten is sinds 
2017 hét samenwerkingsverband in het 
sociaal domein van, voor en door de vijf 
gemeenten (Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Laarbeek en Someren). GR Peel-
gemeenten voert taken uit op het gebied 
van de Jeugdwet, de Wet maatschap-
pelijke ontwikkeling (Wmo), bijzondere 
bijstand, minimaregelingen en schuld-
dienstverlening. Ook faciliteert GR Peel-
gemeenten de gebiedsteams van de vijf 
Peelgemeenten op het gebied van be-
drijfsvoering en datagedreven werken.

Samenwerking sociaal domein
Peelgemeenten in stroomversnelling
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VACATURE: 
Medewerker Technische Dienst
(fulltime - 36 uur per week)

Solliciteer direct online  
of neem contact op met
Danny van den Berkmortel 
06 - 55 34 13 74

0492-598181 info@lavans.nl www.lavans.nl

Ben jij hoofdzakelijk mechanisch onderlegd en 
heb je affiniteit met techniek? 

Word je enthousiast van preventief onderhoud, 
storingen oplossen, gebouw-onderhoud 
en alles waar jouw technische kennis voor 
inzetbaar is? 

www.lavans.nl/solliciteren

Werken in een Helmonds, dynamisch familiebedrijf?

Nieuw regionaal koor
in Helmond

Start:  najaar 2021

Repertoire:  L icht klassiek

Regionaal  gemengd koor

Leefti jd  35-55 jaar ( jonger mag) 

Repetit ieavond:  maandag

Verdere info:  www.semprelegato.nl

Tel .  contact? Bel Ton:  06-385 85 535

Nieuw regionaal koor
in Helmond

Start:  najaar 2021

Repertoire:  L icht klassiek

Regionaal  gemengd koor

Leefti jd  35-55 jaar ( jonger mag) 

Repetit ieavond:  maandag

Verdere info:  www.semprelegato.nl

Tel .  contact? Bel Ton:  06-385 85 535

Sempre Legato - altijd verbonden
Koor in oprichting

Voor personen tussen 35 en 55 jaar (andere 
leeftijd mag natuurlijk ook) die graag willen zingen, 
bestaat de gelegenheid vanaf september. Het 
repertoire bestaat uit licht klassieke werken en uit 
zogenaamde wereldmuziek. De repetities worden 
gepland op maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 
uur op een nader te bepalen locatie.
Meer informatie is te vinden op:
www.semprelegato.nl
Aanmelden kan tot 28 juni 2021.

Mocht een van de lezers zich geroepen voelen in te 
stappen als repetitor: van harte welkom.

Nu er weer meer mogelijkheden in het verschiet liggen om met meer mensen 
een hobby uit te oefenen, brengt de groep enthousiastelingen die een nieuw 

koor, Sempre Legato, op wil richten hun initiatief nogmaals onder de aandacht.

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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De ontwikkelingen in de gezondheids-
zorg gaan snel. Zo is de zorg voor pati-
enten die een darmoperatie moeten on-
dergaan, in de laatste vijftien jaar enorm 
verbeterd. Na de ingreep krijgen patiën-
ten sneller normale voeding en gaan ze 
sneller uit bed. Ook de operatietechnie-
ken zijn veranderd. Operaties worden 
steeds minder ingrijpend, waardoor het 
herstel vlotter verloopt.

Regie bij de patiënt
Een fitte patiënt herstelt sneller, zo is 
de gedachte achter een nieuw pro-
gramma dat in het Elkerliek ziekenhuis 
is ontwikkeld. “Zoveel mogelijk factoren 
die van invloed zijn op de fitheid van 
een patiënt worden vóór de operatie 
aangepakt”, vertelt Johannes Wegdam 
die deelnam aan een onderzoek bij pa-
tiënten die een (endel)darmkankerope-
ratie moesten ondergaan. Doel van het 
programma is om de algehele conditie 
van de patiënten, voorafgaand aan de 
operatie, te verbeteren. “Daarvoor moet 
de patiënt wel zelf aan de bak”, aldus de 
chirurg. “Vanuit het ziekenhuis is voor 
de patiënt een carrousel opgezet. De 
patiënten worden eerst beoordeeld op 
verschillende gebieden, zoals bijvoor-
beeld gewicht (BMI), voeding, fysieke 
conditie, nicotine- en alcoholconsump-
tie, geestelijke gesteldheid en bepaalde 
(bloed)waarden. In een tijdsbestek van 
vijf weken gaan we samen intensief aan 

de slag om verbetering te halen op deze 
punten.” De patiënt staat er overigens 
niet alleen voor. Er wordt samengewerkt 
in een groep, zodat er ook lotgenoten-
contact ontstaat.

Betrokkenheid
Tijdens het onderzoek viel vooral de gro-
te betrokkenheid van de patiëntengroep 
op. Johannes Wegdam daarover: “Er 
was sprake van een enorme drive. Pati-
enten willen maar al te graag een actieve 

bijdrage leveren aan hun eigen herstel. 
Als we duidelijk kunnen maken dat het 
van belang is om in de aanloop naar een 
ingreep flink te investeren en actief te 
werken aan je eigen fitheid, kunnen we 
flinke slagen maken, zo blijkt.” Na afloop 
beoordeelde ruim tachtig procent (!) 
van de deelnemers het programma als 
zeer waardevol. Meerdere deelnemers 
gaven aan ook na de ingreep door te 
willen gaan. “Mensen willen écht actief 
aan hun gezondheid werken. Het gevolg 

is dat de patiënten die het programma 
volgen ook mentaal veel fitter en weer-
baarder zijn dan ervoor.”

Eigen regie
Het nieuwe programma past helemaal 
in het streven naar meer eigen regie bij 
de patiënt of, zoals het in jargon wordt 
genoemd: patiënt empowerment. “Men-
sen willen regie over hun eigen leven en 
zijn geholpen met handvatten, zodat ze 
hun eigen gezondheid positief kunnen 
beïnvloeden”, meent Wegdam. “Niet 
voor niets zetten zorgverzekeraars ook 
leefstijlprogramma’s in de markt. Pre-
ventie wordt steeds belangrijker en dat 
is een goede zaak. Mensen lijken bereid 

om hun leefstijl na een ingreep daad-
werkelijk te veranderen vanwege de po-
sitieve ervaringen in zo’n traject. Ook het 
lotgenotencontact werd door de deelne-
mers als bijzonder prettig ervaren. Erva-
ringen werden gedeeld, mensen hielpen 
elkaar door soms moeilijke momenten.”

Wat hebben we geleerd?
Met dit onderzoek heeft het Elkerliek 
aangetoond dat patiënten die dit inten-
sieve traject volgen, sneller herstellen 
en eerder naar huis kunnen. De helft 
van de patiënten uit de onderzoeks-
groep kon zelfs drie dagen na de ingreep 

het ziekenhuis weer verlaten. “We wil-
len zorg op het juiste moment en op de 
juiste plaats bieden. Dit programma laat 
zien hoe je een deel van de zorg kunt 
verplaatsen naar de voorkant, met als 
doel om het traject aan de achterkant 
te verkorten. Dat levert veel meer op 
dan alleen een korter ziekenhuistraject 
en minder heropnames”, stelt de Hel-
mondse chirurg. “Het grootste inzicht 
is dat patiënten gelukkiger, blijer en ge-
motiveerder zijn en ook willen blijven. 
Binnen het Elkerliek vinden we vooral 
deze conclusie erg belangrijk. Onze stel-
regel is: ‘samen worden we beter’. De 
belangrijkste les die we geleerd hebben? 
Dat het continu verbeteren van de zorg 
begint bij het continu blijven kijken en 
luisteren naar onze patiënten. Om uit-
eindelijk te doen wat voor die patiënten 
lijkt of blijkt te werken.” Op basis van de 
positieve ervaringen zal het Elkerliek in 
de toekomst deze werkwijze niet alleen 
toepassen bij operaties voor darmkan-
ker, maar ook bij andere grote operaties.  

Patiënt aan het roer 
bĳ  sneller herstel 

Opnameduur na darmoperatie fors beperkt

De tijd dat je na een darmoperatie een kleine twee weken in het ziekenhuis moest blijven, is 
alweer een hele tijd geleden. Een verblijf van zeven dagen is inmiddels heel gewoon. Maar, zo 
concludeert Elkerliek-chirurg Johannes Wegdam: “Door vanaf de start van het proces goed 

samen te werken met de patiënt, lukt het nu om mensen na vijf, vaak zelfs al na drie dagen te 
ontslaan. En het belangrijkste: deze patiënten zijn zeer enthousiast over de totale procedure en 

vooral over hun eigen inbreng daarin.”

F | Elkerliek Ziekenhuis

Gelukkigere patiënten
Johannes Wegdam is als 
chirurg in het Elkerliek zie-
kenhuis nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van het 
programma waarover we op 
deze pagina schrijven. Over 
dat programma zegt hij: “Er 
hebben de laatste jaren zo’n 
honderd patiënten aan mee-
gedaan. Er ligt nog geen dik 
rapport aan wetenschappe-
lijk bewijs onder, maar toch 
twijfel ik er geen moment 
aan dat dit programma ef-
fect heeft. Wat ik daarnaast 
vooral zie, is dat het de pati-
enten gelukkiger maakt. Dat 
zie ik, dat ziet de geestelijk 
verzorger, de fysiotherapeut, 
de casemanager en dat ziet 
de patiënt ook zelf. Voor pati-
enten die in dezelfde periode 
waren opgenomen voor niet-
kankergerelateerde darm-
operaties en die niet aan het 
programma deelnamen, was 
de gemiddelde opnameduur 
nog altijd zeven dagen. Dat 
zegt wel iets, lijkt me.”

Vale gier Stanislav uit Dierenrĳ k uitgezet in Bulgaars natuurgebied 
Vale gier Stanislav uit Dierenrijk is 
uitgezet in een Bulgaars natuurge-
bied. Met de herintroductie van de 
gier draagt de Nederlandse dieren-
tuin bij aan het vergroten van de po-
pulatie vale gieren in Bulgarije. 

Stanislav vertrok op 8 februari naar Bul-
garije, waar hij vervolgens een periode 
kon wennen in een opvangcentrum. A

lle omstandigheden zijn inmiddels op-
timaal, waardoor de vale gier geherin-
troduceerd werd in natuurpark Sinite 
Kamani. Hij kan gevolgd worden via een 
tracker.

Prachtig moment 
Namens Dierenrijk was hoofd dierver-
zorger Stephan Rijnen betrokken bij het 
project rondom Stanislav. “Dit was echt 
een prachtig moment. 

Als dierentuin zetten we ons actief in 
voor soortbehoud en dit is echt een fan-
tastisch iets. Wij zijn enorm trots dat we 
ons steentje bij kunnen dragen aan dit 
project en hopen natuurlijk dat Stanislav 
gaat zorgen voor nog meer vale gieren in 
het wild," zegt Rijnen. 

Dierenrijk werkt samen met Green Bal-
kans en Stichting Wildlife aan de herin-

troductie van de gier in Bulgarije. “Het 
uitzetten van Stanislav kan wel worden 
gezien als kroon op ons werk. Met onze 
bijdragen kan Green Balkans dit soort 
projecten blijven uitvoeren, om zo te 
zorgen voor het behoud en het vergro-
ten van de populatie gieren in Bulgarije. 
Dat is fantastisch!", aldus Kris Hekhuis 
van Stichting Wildlife. 

Bijna uitgestorven 
In Bulgarije zijn verschillende Europese 
giersoorten, de vale gier, de lammergier 
en de monniksgier, bijna uitgestorven. 
Boeren legden vergiftigde karkassen 
neer, bedoeld om beren en wolven te 

verjagen, maar waar ook gieren het 
slachtoffer van werden. De populatie 
ging hierdoor sinds de jaren ‘70 snel 
achteruit. 

Green Balkans zet zich in om het uit-
sterven van de gieren tegen te gaan en 
de populatie van deze dieren in het wild 
te vergroten. 

Dit doet de natuurorganisatie door het 
geven van voorlichting, het aanpakken 
van factoren waardoor de gieren ster-
ven en waar mogelijk door middel van 
het herintroduceren van gieren in hun 
natuurlijke leefgebied. F | Dierenrĳ k



34 vrijdag 25 juni 2021 de loop weekkrant HELMOND22 juni/juli 2021 Groot PEELLAND

Sunlogic begeleidt familie
Verhoeven met grootschalig

zonnepark in Mierlo
Mierlo: De vergunning voor Zonnepark Hazenwinkel in gemeente 

Geldrop-Mierlo is definitief. Een groot project van 20 hectare centraal 
gelegen tussen Mierlo, Nuenen en Helmond. Het eerste grootschalige 

zonnepark in de omgeving met 40.000 zonnepanelen zal energie 
gaan leveren aan circa 4.000 huishoudens. Dit onder begeleiding van 

onafhankelijke consultancybureau Sunlogic uit Eindhoven.

Het voormalige varkensbedrijf van de fa-
milie Verhoeven gaat plaats maken voor 
een zonnepark. De familie haalt Sunlogic 
aan boord voor de begeleiding van dit pro-
ject, een strategisch consultancybureau 

onder leiding van technisch directeur en 
ingenieur Felan Renjaan en commercieel 
directeur Bob van der Linden. Naast het 
leveren van duurzame energie aan circa 
4.000 huishoudens, besteedt het zonne-

park extra aandacht aan de verrijking van 
de omgeving, door versterking van de lo-
kale biodiversiteit. Verder is het de bedoe-
ling dat het project ook voor educatieve 
doeleinden zal worden ingezet. De familie 
Verhoeven wil het zonnepark graag lokaal 
en in eigen beheer ontwikkelen, realiseren 
en exploiteren, om zoveel mogelijk waar-
de te creëren voor de directe omgeving. 
Het is echter een nieuwe en onbekende 
markt, wat zo’n groot project complex en 
uitdagend maakt. “Het vraagstuk van fa-
milie Verhoeven sluit naadloos aan op de 
dienstverlening van Sunlogic”, vertelt Van 
der Linden. “Onze diensten strekken zich 
uit over de gehele duur van het project, op 
deze manier helpen we de familie bij het 
maken van de juiste en meest rendabele 
keuzes.” Na meer dan dertien jaar erva-
ring in verschillende facetten binnen de 
zonne-energiesector zijn ingenieur Felan 
Renjaan en commercieel expert Bob van 
der Linden hun eigen consultancybureau 
gestart. Sunlogic levert deskundig, eerlijk 
en vooral onafhankelijk advies over zonne-
energie. Door hun ervaring en kennis van 
de sector adviseert Sunlogic de familie 
Verhoeven bij iedere stap die gezet moet 
worden richting een duurzame toekomst.

Bibliotheek Dommeldal
zoekt vrijwilligers voor de

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt er elke week een vrijwilliger bij hen thuis om voor 
te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun 
taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn. 
De ouders krijgen handvatten om taal- en leesplezier blijvend een vaste plek 
in het dagelijks gezinsleven te geven.

Word ook voorleesvrijwilliger!
Bibliotheek Dommeldal is op zoek naar voorleesvrijwilligers voor de 
VoorleesExpress. Help je graag kinderen die moeite hebben met taal? Ben je 
18 jaar of ouder en minimaal 20 weken lang beschikbaar? Meld je dan aan 
als voorlezer of coördinator van de VoorleesExpress! Een mooie en dankbare 
vrijwilligersfunctie waarin je een kind een goede start kan geven. Kijk voor 
meer informatie op www.bibliotheekdommeldal.nl/voorleesexpress of 
mail naar voorleesexpress@bibliotheekdommeldal.nl

Bibliotheek Dommeldal is in de gemeente Geldrop-Mierlo 
gestart met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress 
geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 

tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

F | Bibliotheek Dommeldal
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Dat zei burgemeester mevrouw Anke 
van Extel-van Katwijk bij Museum Klok 
& Peel in Asten. Haar viel de eer te 
beurt om vanwege de heropening van 
het museum na de corona-lockdown 
de Beatrixklok te mogen luiden. Deze 
klok wordt alleen bij zeer bijzondere 
gelegenheden gebruikt. Ze werd in 2012 
speciaal gegoten voor de heropening 
van het toen vernieuwde museum door 
koningin Beatrix.  

Bijzonder was de gelegenheid in meer-
dere opzichten. Voor het museum mar-
keerde ze een nieuwe periode onder een 
nieuwe burgemeester én een nieuwe 
voorzitter. Voor burgemeester Van Extel 
vormde de heropening de eerste forme-
le kennismaking met het museum. Bij 
wijze van uitzondering had ze voor deze 
officiële handeling haar hele gezin mee-
gebracht. Voor Frans Stienen ging het 
om de eerste formele ontmoeting met 
de burgemeester in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van Museum Klok & Peel.

Om het feest compleet te maken ging 
niet alleen het museum, maar ook het 
binnen- en buitenterras en de museum-
tuinen weer open voor publiek. Deze lig-

gen er nu prachtig bij. 
Museumvrijwilligers en Senzer-mede-
werkers hebben onder de dagelijkse 
leiding van manager Frank van Kempen 
in de lockdownperiode hard gewerkt om 
een aantal langer levende wensen te re-
aliseren. 

De Peel een mysterie 
Allereerst is in museumzaal 1 de intro-
ductie-expositie 'De Peel een Mysterie' 
teruggekeerd in een 2.0-versie. In de 
nieuwe versie is de belevingswaarde 
voor kinderen nadrukkelijk vergroot. Ze 
kunnen er een verend moeras ervaren, 
meten hoeveel turven ze hoog zijn, het 
verschil voelen tussen vachten van di-
verse dieren, en allerlei Peelbewoners 
ontdekken in hun natuurlijke biotoop. 
'De Peel een Mysterie' tipt allerlei na-
tuur- en cultuurhistorische eigenheden 
van de Peel aan.  

Doe-tocht en audiotour
Voor zowel de afdeling Peel als de af-
deling Klok heeft het educatieve team 
van het museum mooie doe-tochten - 
Avontuurkes - voor kinderen bedacht. 
Dat zijn speurtochten vanuit een grap-
pig boekje, waarin Tuurke de museum-

mascotte en zijn vriendje Vlinder de 
kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Nieuw 
is ook de gratis audiotour die Museum 

Klok & Peel voortaan in 3 talen beschik-
baar heeft. Hiermee wordt het museum 
laagdrempeliger voor Engels- of Duits-
sprekende gasten. Beide aanwinsten 
zijn tot stand gekomen met steun van 
het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

En meer..
Twee nieuwe digitale luidklokkenspelen 
zijn ontwikkeld dankzij schenkingen van 
de Vereniging Rembrandt en de Turing 
Foundation. Museum Klok & Peel heeft 
zijn toegankelijkheid verder up-to-date 

gebracht met een digitale reserverings- 
en ticketservice op de website. De in-
middels opgeborgen expositie ‘Death 
Valley De Peel’ wordt in ere gehouden 
via de gelijknamige 400 km fietsroutes 
die aan de balie van het museum ver-
krijgbaar zijn en waarvan het museum 
als ToerismePoort startpunt is. De ex-
positie Klokken voor Amerika toont het 
verhaal van het door Koninklijke Eijs-
bouts gerestaureerde Netherlands Ca-
rillon van Arlington (USA).   
Voor meer info:
www.museumklokenpeel.nl

Burgemeester Anke van Extel luidt
Beatrixklok bij heropening museum

“Geweldig dat het publiek weer naar het museum kan en dat de vrijwilligers weer kunnen doen 
waar ze goed in zijn: het publiek tonen waarom Asten met zijn klokken en De Peel zo de moeite 

waard is. Zelfs de koning en koningin hebben op Koningsdag laten blijken dat ze weten dat Asten 
en klokken bij elkaar horen. Geweldig toch!”

Burgemeester Anke van Extel - van Katwijk luidt vrolijk de Beatrixklok in het kader van de heropening van Museum Klok & Peel. 
Daarnaast museumvoorzitter Frans Stienen (L) en vicevoorzitter Jan van de Rijdt (R) | F Cor van de Ven

Auditie-oproep: Kleintje BMT presenteert 
nieuwe kindermusical Maanmoppie

Maanmoppie is een nieuw voor Kleintje 
BMT geschreven voorstelling. Het 
verhaal komt uit de pen van regisseur 
en choreograaf Caresse Donks en voor 
de muziek en liedteksten tekenden 
Ad Grooten (ex-Pater Moeskroen) 
en Jeroen Habraken, die al vele 
kindershows voor onder andere de 
Efteling en Toverland op hun naam 
hebben staan. Maanmoppie belooft 
een meer dan waardig opvolger te 
worden van de laatste originele musical 
van Kleintje BMT: Boe!F, die in 2019 
werd genomineerd voor een landelijke 
Amateur Musical Award voor Beste 
Nieuwe Musical.

De voorstelling gaat over Selene. Zij 
heeft één droom: de sterren van de 
hemel zingen. Maar ze woont op de 
maan en daar doen ze niet aan muziek, 
dansen of ander plezier. Ooit hebben de 
Goden dat zo afgesproken: de zon krijgt 
het licht, warmte en liefde. En tja… de 
maan krijgt de nacht. Wanneer Selene 

twaalf wordt kleurt de maan rood en 
krijgt ze de belangrijke taak om voor 
de maanstanden te zorgen. Nu is haar 
enige kans om te zingen op hét grote 
podium van planeet Euterpia, maar 
door voor zichzelf te kiezen brengt ze 
iedereen in gevaar. Is ze op tijd terug 
voordat de zon weer op moet? Of dooft 
na haar optreden al het licht en blijft het 
voorgoed donker?

Maanmoppie is de volgende in een 
rijke geschiedenis aan musicals van 
Kleintje BMT. Al ruim twintig jaar 
zorgt de jeugdgroep van Het Brabants 
Muziek-Theater ervoor dat kinderen 
van jongs af aan kennis kunnen maken 
met zang, muziek, dans en acteren. 
Onder leiding van een professioneel 
productieteam krijgen kinderen een 
gedegen opleiding: een totaalpakket 
van spel, dans en zang, waarvan ze 
ook nog eens een dosis zelfvertrouwen 
krijgen waar ze hun leven lang profijt 
van hebben. Dat merken leerkrachten 

op school bijvoorbeeld: ‘Kleintjes’ geven 
spreekbeurten als de beste, durven 
zich makkelijker te profileren en staan 
steviger in hun schoenen. En hoe lekker 
is het als een kind leert zich even in een 
sprookjeswereld te verplaatsen? Even 
weg van de harde maatschappij, juist in 
deze tijd. Durf te dromen!
Kleintje BMT is voor Maanmoppie op 
zoek naar een vijftigtal enthousiaste 
en muzikale kinderen in de leeftijd 8 
tot 16 jaar. Audities worden begin juli 
gehouden, aanmelden kan via www.
brabantsmuziektheater.nl/audities

Nu ook in theaterland langzaamaan weer steeds meer mogelijk wordt, kondigt de Brabantse 
jeugdtheatergroep Kleintje BMT haar volgende muziektheaterproductie aan: in het voorjaar van 
2022 brengen de ‘Kleintjes’ de gloednieuwe familiemusical Maanmoppie op de planken. Begin 

juli vinden de audities plaats.

Tentoonstelling 
Renie Groenendal en 

Lambert de Haas 
Quo vadis peregrinus? Waarheen 
ga je pelgrim? Dit is het onder-
werp van een tentoonstelling 
van beelden van Renie Groenen-
dal en pen- en penseeltekenin-
gen van Lambert de Haas.

De tentoonstelling is van 10 juni 
tot 23 augustus 2021 te zien in 
de kunstzaal van de bibliotheek in 
Mierlo (Dorpsstraat 113 in Mierlo). Je 
kunt er maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 – 17.00 uur met inacht-
neming van de coronamaatregelen 
(mondkapje en anderhalve meter 
afstand) een bezoek brengen.

Aanleiding van de tentoonstelling 
zijn de pelgrimstochten van Lambert 
de Haas naar Santiago de Com-

postella en Rome. Hij heeft tijdens 
de tochten tekeningen en foto’s 
gemaakt, die vervolgens zijn ver-
werkt in werkstukken die gemaakt 
zijn met pen, ganzenveer, penseel, 
droge kwast, inkt, potlood, lood en 
zilverstift. Hij heeft daarbij gebruik 
gemaakt van verschillende grafische 
technieken. Naar aanleiding van dit 
onderwerp heeft Renie Groenendal 
de afgelopen tijd gewerkt aan een 
aantal beelden gemaakt van snoei-
hout van bomen rond het huis. Het 
gaat over pelgrims en een pelgrims-
tocht rondom het huis in zijn woon-
omgeving. De pelgrimstocht van 
ons leven, of die nu via Santiago de 
Compostella gaat of rond je huis, dat 
maakt dus niet uit. Ieder zijn eigen 
levensroute.

www.grootpeelland.nl
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Sunlogic begeleidt familie
Verhoeven met grootschalig

zonnepark in Mierlo
Mierlo: De vergunning voor Zonnepark Hazenwinkel in gemeente 

Geldrop-Mierlo is definitief. Een groot project van 20 hectare centraal 
gelegen tussen Mierlo, Nuenen en Helmond. Het eerste grootschalige 

zonnepark in de omgeving met 40.000 zonnepanelen zal energie 
gaan leveren aan circa 4.000 huishoudens. Dit onder begeleiding van 

onafhankelijke consultancybureau Sunlogic uit Eindhoven.

Het voormalige varkensbedrijf van de fa-
milie Verhoeven gaat plaats maken voor 
een zonnepark. De familie haalt Sunlogic 
aan boord voor de begeleiding van dit pro-
ject, een strategisch consultancybureau 

onder leiding van technisch directeur en 
ingenieur Felan Renjaan en commercieel 
directeur Bob van der Linden. Naast het 
leveren van duurzame energie aan circa 
4.000 huishoudens, besteedt het zonne-

park extra aandacht aan de verrijking van 
de omgeving, door versterking van de lo-
kale biodiversiteit. Verder is het de bedoe-
ling dat het project ook voor educatieve 
doeleinden zal worden ingezet. De familie 
Verhoeven wil het zonnepark graag lokaal 
en in eigen beheer ontwikkelen, realiseren 
en exploiteren, om zoveel mogelijk waar-
de te creëren voor de directe omgeving. 
Het is echter een nieuwe en onbekende 
markt, wat zo’n groot project complex en 
uitdagend maakt. “Het vraagstuk van fa-
milie Verhoeven sluit naadloos aan op de 
dienstverlening van Sunlogic”, vertelt Van 
der Linden. “Onze diensten strekken zich 
uit over de gehele duur van het project, op 
deze manier helpen we de familie bij het 
maken van de juiste en meest rendabele 
keuzes.” Na meer dan dertien jaar erva-
ring in verschillende facetten binnen de 
zonne-energiesector zijn ingenieur Felan 
Renjaan en commercieel expert Bob van 
der Linden hun eigen consultancybureau 
gestart. Sunlogic levert deskundig, eerlijk 
en vooral onafhankelijk advies over zonne-
energie. Door hun ervaring en kennis van 
de sector adviseert Sunlogic de familie 
Verhoeven bij iedere stap die gezet moet 
worden richting een duurzame toekomst.

Bibliotheek Dommeldal
zoekt vrijwilligers voor de

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt er elke week een vrijwilliger bij hen thuis om voor 
te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun 
taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn. 
De ouders krijgen handvatten om taal- en leesplezier blijvend een vaste plek 
in het dagelijks gezinsleven te geven.

Word ook voorleesvrijwilliger!
Bibliotheek Dommeldal is op zoek naar voorleesvrijwilligers voor de 
VoorleesExpress. Help je graag kinderen die moeite hebben met taal? Ben je 
18 jaar of ouder en minimaal 20 weken lang beschikbaar? Meld je dan aan 
als voorlezer of coördinator van de VoorleesExpress! Een mooie en dankbare 
vrijwilligersfunctie waarin je een kind een goede start kan geven. Kijk voor 
meer informatie op www.bibliotheekdommeldal.nl/voorleesexpress of 
mail naar voorleesexpress@bibliotheekdommeldal.nl

Bibliotheek Dommeldal is in de gemeente Geldrop-Mierlo 
gestart met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress 
geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 

tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

F | Bibliotheek Dommeldal
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Dat zei burgemeester mevrouw Anke 
van Extel-van Katwijk bij Museum Klok 
& Peel in Asten. Haar viel de eer te 
beurt om vanwege de heropening van 
het museum na de corona-lockdown 
de Beatrixklok te mogen luiden. Deze 
klok wordt alleen bij zeer bijzondere 
gelegenheden gebruikt. Ze werd in 2012 
speciaal gegoten voor de heropening 
van het toen vernieuwde museum door 
koningin Beatrix.  

Bijzonder was de gelegenheid in meer-
dere opzichten. Voor het museum mar-
keerde ze een nieuwe periode onder een 
nieuwe burgemeester én een nieuwe 
voorzitter. Voor burgemeester Van Extel 
vormde de heropening de eerste forme-
le kennismaking met het museum. Bij 
wijze van uitzondering had ze voor deze 
officiële handeling haar hele gezin mee-
gebracht. Voor Frans Stienen ging het 
om de eerste formele ontmoeting met 
de burgemeester in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van Museum Klok & Peel.

Om het feest compleet te maken ging 
niet alleen het museum, maar ook het 
binnen- en buitenterras en de museum-
tuinen weer open voor publiek. Deze lig-

gen er nu prachtig bij. 
Museumvrijwilligers en Senzer-mede-
werkers hebben onder de dagelijkse 
leiding van manager Frank van Kempen 
in de lockdownperiode hard gewerkt om 
een aantal langer levende wensen te re-
aliseren. 

De Peel een mysterie 
Allereerst is in museumzaal 1 de intro-
ductie-expositie 'De Peel een Mysterie' 
teruggekeerd in een 2.0-versie. In de 
nieuwe versie is de belevingswaarde 
voor kinderen nadrukkelijk vergroot. Ze 
kunnen er een verend moeras ervaren, 
meten hoeveel turven ze hoog zijn, het 
verschil voelen tussen vachten van di-
verse dieren, en allerlei Peelbewoners 
ontdekken in hun natuurlijke biotoop. 
'De Peel een Mysterie' tipt allerlei na-
tuur- en cultuurhistorische eigenheden 
van de Peel aan.  

Doe-tocht en audiotour
Voor zowel de afdeling Peel als de af-
deling Klok heeft het educatieve team 
van het museum mooie doe-tochten - 
Avontuurkes - voor kinderen bedacht. 
Dat zijn speurtochten vanuit een grap-
pig boekje, waarin Tuurke de museum-

mascotte en zijn vriendje Vlinder de 
kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Nieuw 
is ook de gratis audiotour die Museum 

Klok & Peel voortaan in 3 talen beschik-
baar heeft. Hiermee wordt het museum 
laagdrempeliger voor Engels- of Duits-
sprekende gasten. Beide aanwinsten 
zijn tot stand gekomen met steun van 
het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

En meer..
Twee nieuwe digitale luidklokkenspelen 
zijn ontwikkeld dankzij schenkingen van 
de Vereniging Rembrandt en de Turing 
Foundation. Museum Klok & Peel heeft 
zijn toegankelijkheid verder up-to-date 

gebracht met een digitale reserverings- 
en ticketservice op de website. De in-
middels opgeborgen expositie ‘Death 
Valley De Peel’ wordt in ere gehouden 
via de gelijknamige 400 km fietsroutes 
die aan de balie van het museum ver-
krijgbaar zijn en waarvan het museum 
als ToerismePoort startpunt is. De ex-
positie Klokken voor Amerika toont het 
verhaal van het door Koninklijke Eijs-
bouts gerestaureerde Netherlands Ca-
rillon van Arlington (USA).   
Voor meer info:
www.museumklokenpeel.nl

Burgemeester Anke van Extel luidt
Beatrixklok bij heropening museum

“Geweldig dat het publiek weer naar het museum kan en dat de vrijwilligers weer kunnen doen 
waar ze goed in zijn: het publiek tonen waarom Asten met zijn klokken en De Peel zo de moeite 

waard is. Zelfs de koning en koningin hebben op Koningsdag laten blijken dat ze weten dat Asten 
en klokken bij elkaar horen. Geweldig toch!”

Burgemeester Anke van Extel - van Katwijk luidt vrolijk de Beatrixklok in het kader van de heropening van Museum Klok & Peel. 
Daarnaast museumvoorzitter Frans Stienen (L) en vicevoorzitter Jan van de Rijdt (R) | F Cor van de Ven

Auditie-oproep: Kleintje BMT presenteert 
nieuwe kindermusical Maanmoppie

Maanmoppie is een nieuw voor Kleintje 
BMT geschreven voorstelling. Het 
verhaal komt uit de pen van regisseur 
en choreograaf Caresse Donks en voor 
de muziek en liedteksten tekenden 
Ad Grooten (ex-Pater Moeskroen) 
en Jeroen Habraken, die al vele 
kindershows voor onder andere de 
Efteling en Toverland op hun naam 
hebben staan. Maanmoppie belooft 
een meer dan waardig opvolger te 
worden van de laatste originele musical 
van Kleintje BMT: Boe!F, die in 2019 
werd genomineerd voor een landelijke 
Amateur Musical Award voor Beste 
Nieuwe Musical.

De voorstelling gaat over Selene. Zij 
heeft één droom: de sterren van de 
hemel zingen. Maar ze woont op de 
maan en daar doen ze niet aan muziek, 
dansen of ander plezier. Ooit hebben de 
Goden dat zo afgesproken: de zon krijgt 
het licht, warmte en liefde. En tja… de 
maan krijgt de nacht. Wanneer Selene 

twaalf wordt kleurt de maan rood en 
krijgt ze de belangrijke taak om voor 
de maanstanden te zorgen. Nu is haar 
enige kans om te zingen op hét grote 
podium van planeet Euterpia, maar 
door voor zichzelf te kiezen brengt ze 
iedereen in gevaar. Is ze op tijd terug 
voordat de zon weer op moet? Of dooft 
na haar optreden al het licht en blijft het 
voorgoed donker?

Maanmoppie is de volgende in een 
rijke geschiedenis aan musicals van 
Kleintje BMT. Al ruim twintig jaar 
zorgt de jeugdgroep van Het Brabants 
Muziek-Theater ervoor dat kinderen 
van jongs af aan kennis kunnen maken 
met zang, muziek, dans en acteren. 
Onder leiding van een professioneel 
productieteam krijgen kinderen een 
gedegen opleiding: een totaalpakket 
van spel, dans en zang, waarvan ze 
ook nog eens een dosis zelfvertrouwen 
krijgen waar ze hun leven lang profijt 
van hebben. Dat merken leerkrachten 

op school bijvoorbeeld: ‘Kleintjes’ geven 
spreekbeurten als de beste, durven 
zich makkelijker te profileren en staan 
steviger in hun schoenen. En hoe lekker 
is het als een kind leert zich even in een 
sprookjeswereld te verplaatsen? Even 
weg van de harde maatschappij, juist in 
deze tijd. Durf te dromen!
Kleintje BMT is voor Maanmoppie op 
zoek naar een vijftigtal enthousiaste 
en muzikale kinderen in de leeftijd 8 
tot 16 jaar. Audities worden begin juli 
gehouden, aanmelden kan via www.
brabantsmuziektheater.nl/audities

Nu ook in theaterland langzaamaan weer steeds meer mogelijk wordt, kondigt de Brabantse 
jeugdtheatergroep Kleintje BMT haar volgende muziektheaterproductie aan: in het voorjaar van 
2022 brengen de ‘Kleintjes’ de gloednieuwe familiemusical Maanmoppie op de planken. Begin 

juli vinden de audities plaats.

Tentoonstelling 
Renie Groenendal en 

Lambert de Haas 
Quo vadis peregrinus? Waarheen 
ga je pelgrim? Dit is het onder-
werp van een tentoonstelling 
van beelden van Renie Groenen-
dal en pen- en penseeltekenin-
gen van Lambert de Haas.

De tentoonstelling is van 10 juni 
tot 23 augustus 2021 te zien in 
de kunstzaal van de bibliotheek in 
Mierlo (Dorpsstraat 113 in Mierlo). Je 
kunt er maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 – 17.00 uur met inacht-
neming van de coronamaatregelen 
(mondkapje en anderhalve meter 
afstand) een bezoek brengen.

Aanleiding van de tentoonstelling 
zijn de pelgrimstochten van Lambert 
de Haas naar Santiago de Com-

postella en Rome. Hij heeft tijdens 
de tochten tekeningen en foto’s 
gemaakt, die vervolgens zijn ver-
werkt in werkstukken die gemaakt 
zijn met pen, ganzenveer, penseel, 
droge kwast, inkt, potlood, lood en 
zilverstift. Hij heeft daarbij gebruik 
gemaakt van verschillende grafische 
technieken. Naar aanleiding van dit 
onderwerp heeft Renie Groenendal 
de afgelopen tijd gewerkt aan een 
aantal beelden gemaakt van snoei-
hout van bomen rond het huis. Het 
gaat over pelgrims en een pelgrims-
tocht rondom het huis in zijn woon-
omgeving. De pelgrimstocht van 
ons leven, of die nu via Santiago de 
Compostella gaat of rond je huis, dat 
maakt dus niet uit. Ieder zijn eigen 
levensroute.

www.grootpeelland.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

GEEN FIETSEN TE KOOP?

gezocht|DL www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

Fulltime 
fi etsmonteur

liefst met ervaring.

bel of mail voor verdere info, 
vraag naar Henk

WIJ HEBBENWIJ HEBBEN
VEEL FIETSENVEEL FIETSEN

UIT VOORRAADUIT VOORRAAD
LEVERBAAR!LEVERBAAR!
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Grootste Atelierweekend ooit
Meer dan 400 deelnemende kunstenaars 

Na maandenlange sluiting, mogen nu 
ook kunstenaars weer bezoek ontvan-
gen in hun ateliers. En daar is behoefte 
aan! De kunstenaars kunnen niet wach-
ten om in hun eigen ateliers weer gas-
ten te mogen ontvangen en hun werk 
te laten zien. En kunstliefhebbers zien 
ernaar uit om nieuwe kunstenaars te 
ontmoeten en nieuwe kunstwerken te 
zien. Stichting Kunstweek organiseert 
het Landelijk Atelierweekend. 

Ashton Broeders van de stichting zegt 
daarover: “De kurk is van de fles, ieder-
een kijkt reikhalzend uit naar een week-
end met kunst in al zijn verschijningsvor-
men, van schilderijen tot keramiek en van 
glas tot brons. Er is van alles te zien. Veel 
kunstliefhebbers stippelen een eigen rou-
te uit aan de hand van hun voorkeuren en 
de informatie die zij op de website van het 
Landelijk Atelierweekend vinden.”

Deelnemende ateliers in eigen omgeving 
Maar liefst 430 kunstenaars, gevestigd 
in alle delen van Nederland, bieden 
kunstliefhebbers de kans om binnen te 
kijken in hun werkplaatsen, waardoor 
deze meer te weten komen over hun 
werkwijze en inspiratiebronnen. Daar-
naast is het ook mogelijk om kunst te 
kopen, direct bij de kunstenaars. 

Ashton Broeders: “In elke provincie zijn 
tientallen ateliers te bezoeken. Een han-
dige zoekfunctie op de website maakt 
het vinden van deelnemende ateliers in 
de eigen omgeving heel eenvoudig. Men 

kan ook selecteren op de disciplines van 
de kunstenaars.” In Helmond is bijvoor-
beeld het atelier van Marleen Revenboer 
te bezoeken.

Gratis entree
Een bezoek aan één of meer ateliers is 
gratis tijdens het Landelijk Atelierweek-
end. Bezoekers worden door deelne-
mende kunstenaars warm onthaald, 
vaak met koffie/thee en wat lekkers. Ui-
teraard gelden bij een bezoek de huidige 
overheidsmaatregelen. Deze zijn ook te 
vinden op de website van het Landelijk 
Atelierweekend.

HELMOND Aanstaand weekend, 26 en 27 juni, openen maar liefst 430 kunstenaars, verdeeld 
over heel Nederland, de deuren van hun atelier voor kunstliefhebbers. Bezoekers krijgen zo een 

unieke kijk in het leven en werken van beeldend kunstenaars in hun eigen omgeving.

Ecologisch maaibeheer
voor meer biodiversiteit

Ecologisch maaibeheer voor 
meer natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups
Het doel van ecologisch maaibeheer 
is meer biodiversiteit. Dit betekent 
dat er meer verschillende bloemen 
en planten groeien. Dit trekt meer 
verschillende insecten en vogels aan. 
En deze insecten en vogels zijn de 
natuurlijke vijanden van de eikenpro-
cessierups. Zij helpen het aantal ei-
kenprocessierupsen te verminderen.

Minder vaak maaien
Om meer ruimte te geven aan ver-
schillende bloemen en planten, is het 
nodig om minder vaak te maaien. Dit 

betekent dat we het gras 3 keer per 
jaar gaan maaien. In het verleden 
werd dit gras 6 keer per jaar of vaker 
gemaaid. Nieuw is ook dat op deze 
plekken het gemaaide gras wordt 
afgevoerd. Daardoor wordt de grond 
schraler en ontstaat ruimte voor 
meer bloemen en planten.

Start met locaties onder eiken
We zijn dit voorjaar gestart met deze 
nieuwe manier van maaien op een 
aantal locaties met eikenbomen. 
Volgend jaar breiden we het aantal 
plekken verder uit. En we houden het 
effect op de eikenprocessierups goed 
in de gaten.

HELMOND De eikenprocessierups veroorzaakt 
jaarlijks veel overlast. De Gemeente Helmond bestrijdt deze 

rupsen op verschillende manieren. En met ingang van dit 
jaar passen we ook het maaiwerk aan, om mee te helpen 

met de bestrijding.

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 
 

 

Meeste bedrij ven hadden geen extra
extern vermogen nodig vanwege corona

De enquête is gehouden in mei 2021 
onder ondernemers in het niet-finan-
ciële bedrijfsleven met minimaal 5 
werkzame personen. Hen is gevraagd 
naar de behoefte aan extern eigen of 
vreemd vermogen. Het gaat hierbij niet 
om financiële steunmaatregelen van de 
overheid tijdens de coronacrisis. Van de 
horecabedrijven trok 27 procent vanwe-
ge corona externe financiering aan om 
aan betalingsverplichtingen te voldoen. 
Daarnaast had 12 procent wel behoefte 
aan extern vermogen, maar slaagde er 

(nog) niet in om vreemd vermogen aan 
te trekken, of deed (nog) geen financie-
ringsaanvraag.

In de bedrijfstak cultuur, sport en recre-
atie trok bijna een kwart (24 procent) 
van de bedrijven externe financiering 
aan om te voldoen aan betalingsver-
plichtingen. In de industrie en in de de-
tailhandel hadden veel minder bedrijven 
behoefte aan externe financiering voor 
dit doel (10 procent). In sommige in-
dustriële branches was de behoefte aan 

externe financiering door corona groter. 
In de basismetaalindustrie trok ruim de 
helft van de bedrijven vreemd vermogen 
aan om aan de betalingsverplichtingen 
te voldoen. In de kledingindustrie had 
29 procent hiervoor behoefte aan ex-
tern vermogen.

Vaker vermogen nodig voor 
investeringen dan voor 
betalingsverplichtingen
Tijdens de coronaperiode hadden meer 
bedrijven behoefte aan extern vermo-

REGIO Verreweg de meeste bedrijven hadden geen behoefte om vanwege de coronacrisis 
extern vermogen aan te trekken. Horecabedrijven trokken het vaakst vermogen aan om aan de 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Bedrijven in verhuur en handel van onroerend goed 
trokken tijdens de coronacrisis het vaakst extern vermogen aan voor investeringen. Dit meldt 

het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Conjunctuurenquête Nederland.

gen voor het doen van investeringen dan 
aan extern vermogen voor het voldoen 
van betalingsverplichtingen veroorzaakt 
door de coronacrisis. Vooral in de on-
roerend goedbranche trokken relatief 
veel bedrijven extern vermogen aan voor 
investeringen (43 procent).

In de bedrijfstak vervoer en opslag trok 
31 procent van de ondernemers externe 
financiering aan voor investeringen. In 
de horeca was dit 17 procent. Daarnaast 
had zo’n 10 procent van de horecabedrij-
ven wel behoefte aan extern vermogen 
voor investeringen, maar slaagde er nog 
niet in om vermogen aan te trekken, of 
deed (nog) geen financieringsaanvraag.

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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Advertorial

De eerstvolgende bijeenkomst is 30 juni in Wijk-
huis ‘t Brandpunt in Brandevoort.

Een overzicht van alle wijkbijeenkomsten zie je in 
het bijgeplaatst schema rechts.

Onderwerpen die voor de wijk van belang zijn, 
kunnen zomaar terugkomen in ons verkiezings-
programma. Welzijn van de individuele bewoners 
moet het uitgangspunt zijn van de plaatselijke 
politiek. En de overheid moet dienstbaar zijn, 
uitgaan en handelen op basis van vertrouwen en 
mensen in hun kracht zetten. De rol van de wij-
ken wordt ook steeds belangrijker en vandaar wil 
CDA Helmond met jou in gesprek om dit samen 
met ons inhoud te geven.

Spreekuren
Heb je een vraag waar het CDA je bij kan helpen? 
Wil je meedenken met onze fractie of heb je on-
derwerpen om aan ons voor te leggen? Kom dan 
vooral langs op onze spreekuren, elke woensdag 
van 10:30 – 12:00 uur. De spreekuren vinden 
plaats aan de Mierloseweg 244, 5707 AV Hel-
mond.

Wanneer de woensdag niet uitkomt, maak dan 
via email even een afspraak met één van onze 
fractie- of bestuursleden via cdafractiehel-
mond@outlook.com en dan plannen we een 
ander moment.

Wij willen graag in gesprek met inwoners van Hel-
mond om te weten wat zij vinden van bestaande 
plannen, of misschien heb jij wel een goed idee 
voor Helmond, je straat, je wijk en wil je dat met 
ons delen. Wij gaan graag het gesprek met je 
aan en wie weet wat we zo voor elkaar kunnen 
betekenen. Wij zijn voor burgerparticipatie en 
spreken ons in raad en commissies ook vaak uit 
voor draagvlak bij politieke plannen. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld de discussie over zonnevelden 
in Stiphout of de situatie in Houtse Akker. Zaken 
waar onze fractie regelmatig met betrokkenen 
over spreekt.

En zo hopen we ook met jou in gesprek te komen, 
samen voor een nog mooier Helmond!
Graag tot binnenkort!

Politiek talent gezocht!
Op 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraads-
verkiezingen plaats. Het bestuur is bezig om een 
kandidatenlijst op te stellen en met de leden wer-
ken wij aan een verkiezingsprogramma.

Denk jij erover na om politiek actief te worden? 
Wil jij wat betekenen voor onze stad en draag je 
het CDA een warm hart toe? Je bent van harte 
welkom om je kandidaat te stellen voor de verkie-
zingen van 2022.

Mocht je meer informatie willen, of je meteen 
willen aanmelden als kandidaat, stuur dan een 
mailtje naar bestuur@cdahelmond.nl.

Wijkbijeenkomst CDA Helmond
in Brandevoort
Op woensdag 30 juni om 19.30 uur organiseert 
het CDA een wijkbijeenkomst in wijkhuis ‘t 
BrandPunt.

Bewoners van Brandevoort zijn van harte wel-
kom om actuele onderwerpen die van belang zijn 
voor de wijk, de buurt of de straat te bespreken, 
zodat wij samen met u kunnen zoeken naar een 
oplossing.

Onderwerpen die voor de wijk van belang zijn, 
nemen we zeker op in ons verkiezingsprogram-
ma, omdat we vinden dat het welzijn van de in-
dividuele bewoners het uitgangspunt moet zijn 
van de plaatselijke politiek. Dit betekent dat de 
overheid dienstbaar moet zijn, uit moet gaan van 
vertrouwen en mensen in hun kracht moet zet-
ten. Daarmee wordt de rol van de afzonderlijke 
wijken steeds belangrijker. Vandaar dat we als 
CDA Helmond bij u aankloppen om dit samen 
met ons inhoud te geven.

Ook presenteren we op woensdag 30 juni het 
wijkteam voor Brandevoort. Dit team bestaat uit 
CDA-leden, die sterk betrokken zijn bij Brande-
voort en klaar staan om ideeën en plannen te on-
dersteunen, maar ook om te helpen zorgen weg 
te nemen.

Verder willen we deze avond ingaan op de wo-
ningbouwplannen, zoals het Brainport Smart 

District en de (on)mogelijkheden voor zelfbouw, 
maar ook willen we aandacht besteden aan an-
dere ontwikkelingen waar we ons als CDA be-
trokken bij voelen, zoals aan het gebrek aan mo-
gelijkheden om elkaar te ontmoeten voor een deel 
van de jongeren en over de vervuiling en de plaag 
van ongedierte op diverse locaties in de wijk.

Natuurlijk interesseert het ons ook hoe u bijvoor-
beeld denkt over het winkelaanbod, het steeds 
drukker wordende treinverkeer, de recreatieve 
mogelijkheden in en rond uw wijk en de ecozone. 
Ook horen we graag wat zo positief is aan het wo-
nen in Brandevoort, dat u het elke wijk toewenst.

Hopelijk mogen we u op woensdag 30 juni om 
19.30 uur verwelkomen in wijkhuis ‘t BrandPunt 
om samen met ons te brainstormen over de prach-
tige wijk Brandevoort. De eindtijd is 21.00 uur.

Wijkbijeenkomst CDA Helmond 
in Stiphout
Op woensdag 7 juli om 19.30 uur organiseert het 
CDA een wijkbijeenkomst in MFC Stiphout.

Bewoners van Stiphout en de Warande zijn van 
harte welkom om actuele onderwerpen, die van 
belang zijn voor de wijk, de buurt of de straat te 
bespreken, zodat wij samen met u kunnen zoe-
ken naar een oplossing.

Onderwerpen, die voor de wijk van belang zijn, 
nemen we zeker op in ons verkiezingsprogram-
ma, omdat we vinden, dat het welzijn van de 
individuele bewoners het uitgangspunt moet zijn 
van de plaatselijke politiek. Dit betekent, dat de 
overheid dienstbaar moet zijn, uit moet gaan van 
vertrouwen en mensen in hun kracht moet zet-
ten. Daarmee wordt de rol van de afzonderlijke 
wijken steeds belangrijker en vandaar dat we als 
CDA Helmond bij u aankloppen om dit samen 
met ons inhoud te geven.

Ook presenteren we op woensdag 7 juli het wijk-
team voor Stiphout/Warande. Dit team bestaat 
uit CDA-leden Pieter Vervoort, Maarten Bloks 
en Hans Rooijakkers die sterk betrokken zijn bij 
deze wijken en klaar staan om ideeën en plannen 
te ondersteunen, maar ook om te helpen zorgen 
weg te nemen. Denk aan onze inzet in het kader 
van de zonnevelden.

Verder zullen we deze avond ingaan op plannen 
waar we ons, als CDA, sterk mee verbonden voe-
len. Denk aan de plannen, maar ook willen we 

aandacht besteden aan ontwikkelingen, waar 
we ons als CDA zorgen over maken, denk aan de 
ontwikkelingen rond het MFC Stiphout.

Natuurlijk interesseert het ons ook, hoe u bijvoor-
beeld denkt over het winkelaanbod, de ontspan-
ningsmogelijkheden en het groen. Ook horen we 
graag van u wat zo positief is aan het wonen in 
Stiphout/Warande, dat u het elke wijk toewenst.

Hopelijk mogen we u op woensdag 7 juli om 19.30 
uur verwelkomen in MFC Stiphout om samen met 
ons te brainstormen over de prachtige wijken Stip-
hout en Warande. De eindtijd is 21.00 uur.

Het CDA komt naar je wij k deze zomer! 

Wijkbijeenkomsten 
19.30 uur tot 21.00 uur 
· 30-06 Brandevoort
 Wijkhuis 't BrandPunt

· 07-07 Stiphout/Warande
 MFC Stiphout

·  14-07 Brouwhuis/Rijpelberg
 Tienerhuis

· 08-09 Centrum/Suytkade/Annawijk
 Hotel Restaurant St. Lambert

· 15-09 Dierdonk
 Cultureel Centrum Parkzicht

· 22-09 Helmond-Noord
 Wijkcentrum De Boerderij

· 29-09 Helmond-Oost
 Wijkhuis De Lier

· 06-10 Binnenstad
 Wijkhuis De Fonkel

HELMOND Nu we weer wat meer mogen vanwege versoepelingen van de 
coronamaatregelen, wil het CDA graag met bewoners van ons mooie Hel-

mond spreken. Wij komen daarom komende zomer langs bij jou in de buurt 
om te praten over wat je bezig houdt en om eventuele zaken waar je tegen-

aan loopt te bespreken.

www.cda.nl/noord-brabant/helmond
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Heesakkers: 8 maanden wethouder dure grap

Wat wij wel heel opmerkelijk vinden, is 
het feit dat er voor die acht maanden 
nog een nieuwe wethouder moet wor-
den benoemd. En niet alleen dat, er 
wordt vervolgens ook nog gekozen voor 
iemand die Helmond alleen kent van 
zijn jeugdheld Berry van Aerle.

De beoogde opvolger van Maas is And-
rew Harijgens, die als fractievoorzitter 
en wethouder voor GroenLinks lang 
actief is geweest in de gemeentepo-
litiek. Maar Bergen op Zoom is geen 
Helmond. En om in acht maanden tijd 
alle dossierkennis te krijgen, zal een be-
hoorlijke kluif worden. Er komt namelijk 

nogal wat op zijn bordje te liggen. Zo 
krijgt hij onder andere de portefeuilles 
Mobiliteit, Duurzaamheid en Commu-
nicatie en wordt hij projectwethouder 
Energietransitie en wijkwethouder van 
Brouwhuis en Rijpelberg.

En niet alleen het feit dat het maar voor 
acht maanden is, maakt dat het CDA 
sceptisch is over het voordragen van 
een nieuwe wethouder in plaats van de 
taken verdelen onder de zittende 5 wet-
houders. 
Het kost de gemeente ook flink extra 
geld. En de gemeentelijke spaarpot is 
behoorlijk leeg, zien we in de stukken 

rondom de voorjaarsnota. Het Eindho-
vens Dagblad kwam laatst al met een 
bijna verdrinkend spaarvarken aanzet-
ten. Wij gaven bij aanvang van dit college 
al aan dat er veel met geld gesmeten 
werd en schreven niet voor niets toen al 
dat dit college de term Sinterklaasstad 
te letterlijk neemt.

Met het terugtreden van wethouder 
Maas heeft zij recht op een wachtgeld-
regeling van twee jaar, of haar salaris in 
het onderwijs wordt de komende 2 jaar 
aangevuld tot haar huidige wethouder-
sloon. En ook haar opvolger heeft recht 
op dezelfde regeling. Daarmee zou dit 

‘grapje’ de gemeente zo’n 250.000 – 
300.000 euro extra kunnen kosten.

De CDA-fractie wenst Antoinette Maas 
veel geluk in de toekomst en wenst haar 
opvolger Andrew Harijgens veel succes. 
Een blik op Harijgens’ CV leert dat hij 
als wethouder in Bergen op Zoom ver-
antwoordelijk was voor onder andere 
energietransitie, burger- en overheids-
participatie en handhaving. Dus hand-
haaf vooral op burgerparticipatie wat 
betreft de discussie over zonnevelden in 
Stiphout. En om maar meteen een lesje 
Helmond te geven: Dat is een wijk in het 
noordwesten van Helmond.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Op 6 juli neemt wethouder Antoinette Maas afscheid van de Helmondse politiek. Ze wil de balans tussen werk en 
privé herstellen, omdat deze niet meer goed is. Een dapper besluit om te nemen, acht maanden voor de verkiezingen. 

Een besluit dat ook de CDA-fractie respecteert.

Marcel Heesakkers
burgerraadslid CDA Helmond

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

We zijn nog steeds op zoek naar iemand voor 
onze Hira, ze zit al vijf maanden bij ons. Zij is 
7 jaar en heeft een hartkwaal die HCM heet 
(verdikte hartwand en lekkende hartklep). Af 
en toe ademt ze snel en oppervlakkig, terwijl ze 
toch geen vocht achter de longen heeft. Maar ze 
kan ook gerust een tijdje enthousiast spelen met 
een hengeltje! We hebben geen idee hoeveel tijd 
van leven de dame nog heeft. Het zou geweldig 
voor haar zijn als ze geadopteerd wordt. Ze kan 
langdurig op schoot liggen. Als ze met haar 
koppie tegen je arm duwt, wil ze graag zachtjes 
geaaid worden. Ze kan liggen soezen, maar ook 
wegzakken in een diepe slaap. Het is niet zo’n 
makkelijke tante, je moet ervaring hebben en haar 
goed kunnen ‘lezen’, de dame houdt graag zelf de 
regie. Niet geschikt voor bij kinderen. Ze kan niet 
bij andere katten. Ze hoeft niet beslist naar buiten. 

Attentie: We zijn tevens dringend op zoek 
naar opvanggezinnen voor de grote aantallen 
binnenkomende kittens.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

HIRA
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Maak van je 
fotoboek een 
echte eye-catcher
Al je momenten, groot of klein, verdienen 

een HELMOND FOTOBOEK. Beleef ze opnieuw 

en deel ze met familie of vrienden.

Europa’s meest 
verkochte fotoboek

#1
100%

Tevredenheidsgarantie
Dagelijks bereikbaar 
op 0492-845350

Gecertificeerd
duurzaam

Wil je een fotoalbum maken om je mooiste herinneringen 

aan je vakanties of weekenden in te bewaren of om het na een 

bruiloft of geboorte aan je dierbaren te schenken? We nodigen 

je uit om jouw fotoboek in alle vrijheid en in vele beschikbare 

formaten te maken, hetzij afgestemd op portret-foto's of 

meer op landschapsfoto's. o.a. Medium, XL, Large liggend, XXL 

liggend of XXL staand: met onze verschillende opties kun je een 

fotoboek ontwerpen met je allermooiste herinneringen.

Adcommunicatie
Mierloseweg 244

5707 AV Helmond

T: 0492-84 53 50

M: 06-13 82 90 17

info@adcommunicatie.nl

Maak je eigen fotoboek met 
je mooiste herinneringen

Ga naar www.cewe.nl/adcom
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Ik durf het eigenlijk niet hardop te 
zeggen, maar we zijn echt goed op 
weg naar een bijna normaal leven. 
Wa hebben we op vrije tijd toch 
afgezien het leste jaar. Vanaf za-
terdag  meugen eindelijk de mond-
kapjes af, wat vur veul mensen in-
clusief mezelf heel erg fijn is. Had 
ik er in de winter gin moeite mee, in 
de zomer vind ik het afschuwelijk. 
Vind het hartstikke benauwd mee 
da wérme weer. Kapke op kapke af, 
vural praten mee zon ding op is niet 
leuk. Ik kreeg er echt een hekel aan.

We meugen ook weer meer visite 
hebben thuis. Ik heb gelijk wa da-
tums gepland met vrienden en fa-
milie, maar ook grotere feestjes kun-
nen weer gegeven worden. Ineens 
kan er weer heel veul, waar ik dan 
eigenlijk weer nie veul van snap, 
maar men heurde niet klagen. We 
kunnen ook weer op vakantie as we 
dat willen, wel met wat haken en 
ogen, maar het kan weer.

Zo gaan we allemaal toch iets ge-
zelliger de zomer in, die deze week 
echt is begonnen. Helaas deze week 
gin zomerweer, maar dan kan 
mens, dier en natuur weer efkus 
bijkomen. 

De leste weken hadden we prach-
tig werm weer, waar volop van 
genoten werd. ’s Avonds laat bui-
ten zitten mee een drankje en een 
hapje, thuis of op een terras. Ook 
de dierentuinen en pretparken zijn 
weer open, dus dag jes weg kunnen 
ook weer ingepland worden.

We meugen weer naar de bioscoop, 
het theater en langzaam worden 
er ook datums van evenementen 
bekend. Wa dochte van de Kasteel-
tuinconcerten, die staan gepland 
vur vrijdag 3 september tot en met 
vrijdag 24 september. Ik zag ook 
al een datum langskomen van de 
Bluesroute. Die zal plaatsvinden 
op vrijdag 29, zaterdag 30 en zon-
dag 31 oktober. 

Ik hoop echt dat dit allemaal door 
kan gaan en dat corona gin roet in 
het eten gaat gooien. Wat zou dit 
allemaal leuk zijn. We zijn hier 
echt allemaal aan toe. En de ver-
soepelingen, daar zijn we keiblij 
mee.

Fijn weekend.
Tot volgende week.

Bijna weer 
normaal

Houdoe!

Consumptie huishoudens groeit
met ruim 9 procent in april

REGIO In april 2021 hebben 
consumenten 9,4 procent 
meer besteed dan in april 
2020, meldt het CBS. Dit is 
de grootste groei van de con-
sumptie door huishoudens 
die het CBS na de Tweede 
Wereldoorlog heeft gemeten. 

In maart kromp de consumptie nog met 
0,4 procent. De omslag van krimp naar 
groei komt onder meer doordat de con-
sumptie in april vorig jaar op een zeer 
laag niveau lag door de eerste lockdown. 
Daarnaast werden op 28 april de ter-
rassen geopend en was het vanaf die 
datum ook mogelijk om zonder afspraak 
te winkelen. Ook was het gasverbruik 
in april veel hoger dan een jaar eerder 
doordat het veel kouder was. In april 
2021 besteedden consumenten nog wel 
9,2 procent minder dan in april 2019. De 
consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor 
prijsveranderingen en veranderingen in 
de samenstelling van de koopdagen.

Consument besteedt meer aan zo-
wel goederen als diensten
In april hebben consumenten 17,3 pro-
cent meer besteed aan duurzame goe-
deren dan in april 2020. Vooral aan kle-
ding, schoenen en personenauto’s werd 
meer uitgegeven. 
Consumenten hebben aan voedings- 
en genotmiddelen 3,4 procent meer 
gespendeerd dan in april 2020. Aan 
overige goederen, zoals gas, elektriciteit 
en motorbrandstoffen, hebben ze 19,5 
procent meer besteed. Huishoudens 
verbruikten veel meer aardgas, doordat 
het in april veel kouder was dan in april 

2020. Daarnaast hebben ze meer mo-
torbrandstoffen getankt. Consumenten 
hebben in april 6,7 procent meer be-
steed aan diensten, zoals telefoon- en 
internetabonnementen, verzekeringen, 
een bezoek aan de kapper, een restau-
rant, of een voetbalwedstrijd, dan in 
april 2020. Dit is de eerste groei van de 
consumptie van diensten na februari 
2020. Uitgaven aan diensten maken 

ruim de helft van de totale binnenlandse 
consumptieve bestedingen uit.
Drie weken geleden meldde het CBS 
dat de detailhandel in april 9,6 procent 
meer heeft omgezet dan in april 2020. 
Zowel de omzet van de non-foodsector 
als die van de foodsector groeide. Onli-
ne werd ook meer omgezet. Deze cijfers 
zijn ook gecorrigeerd voor de samenstel-
ling van koopdagen.

Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei 
In mei 2021 waren 309 duizend men-
sen werkloos. Dat is 3,3 procent van 
de beroepsbevolking. Gemiddeld over 
de afgelopen drie maanden daalde 
het aantal werklozen met 10 duizend 
per maand. Het aantal werkenden 
nam gemiddeld over de afgelopen drie 
maanden af met 4 duizend per maand. 
Dat meldt het CBS op basis van nieuwe 
cijfers. UWV registreerde eind mei bijna 
250 duizend lopende WW-uitkeringen.

In mei hadden 4,1 miljoen mensen van 15 
tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen 
betaald werk. Naast werklozen ging het om 
3,8 miljoen mensen die niet recent hebben 
gezocht en/of niet direct voor werk beschik-
baar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbe-
volking gerekend. Hun aantal is in de laatste 
drie maanden met gemiddeld 13 duizend 
per maand gestegen, vooral doordat er van-
uit de niet-beroepsbevolking minder men-
sen direct aan het werk gingen. Dat aantal 
was lager dan het aantal werkenden dat de 

beroepsbevolking verliet, doordat ze stopten 
met werken en niet op zoek gingen naar 
werk, of niet beschikbaar waren.

Werkloosheidspercentage in 
mei verder gedaald
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt in verschillende landen te kun-
nen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van 
de werkloosheidsindicator van de Internatio-
nal Labour Organization (ILO). Volgens deze 
indicator zijn mensen werkloos als ze geen 
betaald werk hebben, maar daar wel recent 
naar hebben gezocht en direct beschikbaar 
zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevol-
king van 15 tot 75 jaar. Met 309 duizend 
werklozen in mei was 3,3 procent van de 
beroepsbevolking werkloos. Tussen maart 
en augustus 2020 steeg de werkloosheid 
van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is 
dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.

WW daalt verder in mei
Eind mei verstrekte UWV bijna 250 duizend 

lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 16,8 
duizend minder dan een maand eerder 
(-6,3 procent). Dit is de vierde maand op rij 
dat de WW daalt. Vergeleken met mei vorig 
jaar ligt het aantal lopende WW-uitkeringen 
17,1 procent lager. In mei zijn er veel meer 
WW-uitkeringen beëindigd (36,6 duizend) 
dan ontstaan (19,8 duizend).

Daling WW in alle sectoren
In alle sectoren ligt het aantal lopende 
WW-uitkeringen in mei lager dan in april. De 
grootste dalingen vonden plaats in de land-
bouw (-11,2 procent), uitzendsector (-10,9 
procent), bouw (-10,3 procent) en horeca 
en catering (-9,7 procent). Hier speelt zowel 
seizoenswerk een rol als de versoepelingen 
van de coronamaatregelen die leiden tot 
weer meer vraag naar personeel.

Ontwikkeling sinds 2014
Van mei 2014 tot en met maart 2020 was 
er voortdurend sprake van netto-uitstroom 
naar werk. In april 2020 veranderde dat, 

en kwamen er per saldo meer werklozen bij 
vanuit de werkenden. Vanaf september was 
het saldo weer negatief en stroomden er 
meer werklozen naar werk dan andersom.
In april en mei 2021 was de bijdrage aan 
de ontwikkeling van de werkloosheid door 
stromen van en naar de niet-beroepsbevol-

king relatief klein. Vanaf november 2020 tot 
en met maart 2021 was er wel sprake van 
een relatief grote netto-uitstroom naar de 
niet-beroepsbevolking. In die periode daal-
de de werkloosheid dus niet alleen door 
de netto-uitstroom van werkloosheid naar 
werk. Zo’n situatie is vrij uitzonderlijk en 
deed zich het laatst voor tijdens de vorige 
crisis, toen de werkloosheid in 2014 een  
hoogtepunt bereikte.



42 vrijdag 25 juni 2021 de loop weekkrant HELMOND

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting

(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Activiteiten KBO-St. Lucia

Daarnaast zijn we bezig met de voorbe-
reiding van een aantal bijeenkomsten 
voor na de zomervakantie. Hopelijk zien 
we elkaar weer spoedig op één van onze 
clubs of op één (of alle) bijeenkomst(en).

Activiteitenoverzicht 
seniorenvereniging KBO-st. Lucia
30 juni 13.30 -16:30 uur:
Computerinloop (Geseldonk)
3 juli 11.00 -15.00 uur:
Repaircafé (Geseldonk)
6 juli 10.00 -12.00 uur:
Koffieochtend 
14 juli 13.30 -16:30 uur:
Computerinloop (Geseldonk)*
15 juli 10.00 -12.00 uur:
Bestuursvergadering (Geseldonk)

15 juli 11:00 -15:00 uur:
Repaircafé (Geseldonk)

* In verband met vakantie is de compu-
terinloop vanaf 14 juli en de hele maand 
augustus alleen een telefonisch. Coör-
dinator computerclub: Herman Nieweg, 
telefoon: 06 38 31 97 93, email: kbo.
hjnieweg@upcmail.nl.

Voorts zijn in juni de volgende clubs 
weer opgestart:

Fietsclub 
Er zijn 3 fietsgroepen:

Groep 1:
Start op woensdag 30 juni aanstaande 
met een middagtocht van circa 30 km, 
vertrek 13.30 uur. Coördinator: Martien 
Verstijnen: telefoon 06 57 77 27 15, 
email mverstijnen@hotmail.com.

Groep 2:
Is gestart op woensdag 16 juni met een 
middagtocht van circa 35 – 45 km. Co-
ordinator Albert Coppens, telefoon: 06 
20 85 67 33, email albertco@live.nl.

Groep 3:
Deze groep fietst met trapondersteu-
ning en start op donderdag 1 juli aan-

staande met een middagtocht van circa 
40 km, vertrek: 13.00 uur. Coördinator: 
Jan van Ginkel, telefoon 06 21 17 68 84, 
email vginkelj@gmail.com.

Schilderclub
Woensdag van 13.30-16.30 uur in wijk-
huis De Geseldonk (de achterkamer).
Coördinator: Mieke Wildenberg, tele-
foon: 06 48 35 37 64, email: info@
webtweets.nl.

Gymclub
Iedere vrijdag van 9.15–10.00 uur in 
wijkhuis De Geseldonk. 
Coördinator: Rita van der Velden, tele-
foon 06 18 88 67 51 email ritavander-
velden@live.nl.

Sjoelclub
Groep 1: Elke maandag van 14.00-16.00 
uur in wijkhuis De Geseldonk. 
Groep 2: Elke dinsdag van 14.15-16.30 
uur in wijkhuis De Geseldonk. 
Coördinator: Diny Jeuken telefoon: 
0492 – 522 726, email e.jeukenvan-
dekerkhof@chello.nl.

Bovenstaand overzicht wordt regel-
matig bijgewerkt. Kijk op onze website 
www.kbo-helmondstlucia.nl/vas-
te-activiteiten voor de laatste updates.

MIERLO-HOUT | BRANDEVOORT | HELMOND-WEST Namens het bestuur van seniorenvereni-
ging KBO-St. Lucia: Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kan onze seniorenver-

eniging haar activiteiten weer oppakken. Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten 
die weer opgestart zijn/worden.

KBO
ST. LUCIA

MIERLO-HOUT De grote braderie, ge-
pland op zondag 29 augustus 2021, op 
de Hoofdstraat te Mierlo-Hout, kan ook 
dit jaar helaas niet doorgaan. Wij van B.C. 
Karper ’83, die dit evenement voor de 
26e maal zouden organiseren, hebben 
met te veel aanpassingen door corona 
te maken, om dit evenement te laten 
slagen. Wij hopen samen met velen, dit 
geweldige evenement op zondag 28 au-
gustus 2022 weer te organiseren.

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien 
in het TOV, Azalealaan te Helmond. 
Een totale geldprijzenpot van € 1500,-, 
waarvan een hoofdprijs van: € 400,--  

CENTRUM Jazz in Catstown komt te-
rug! En wel op 4 en 5 september 2021. 
De vergunningen zijn inmiddels ver-
leend, dus er wordt fanatiek uitgekeken 
naar dit gezellige festival, dat overigens 
meer programmeert dan alleen jazz. 

Het is voor ieder wat wils met een fijne, 
warme sfeer. Daar moet je bij zijn! Over 
een paar weken lees je in deze krant 
meer over Jazz in Catstown.

Tevens een loterij voor het winnen van 
2 grote gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten en/of mooie extra 
prijzen. Ook vindt er regelmatig een gra-
tis grote loterij plaats.  Aanvang 20.00 
uur. Zaal open vanaf 18.30 uur. 
U komt toch ook?

GGD-testdata: 
6,7 miljoen mensen deden 

minstens één coronatest

Werknemers lieten zich vaker testen 
dan mensen met een bijstandsuitkering 
of een pensioen. Mensen die buiten de 
GGD’en om zijn getest, zitten niet in 
deze cijfers. Dit meldt het CBS op basis 
van een eerste statistische analyse van 
de GGD-testdata. Uit de GGD-data blijkt 
dat tussen 1 augustus 2020 en medio 
april 2021 er 11,3 miljoen testen op het 
coronavirus zijn afgenomen bij zo’n 6,7 
miljoen inwoners van Nederland. Het 

betekent dat 38 procent van de Neder-
landse bevolking zich in deze periode bij 
de GGD’en ten minste één keer heeft la-
ten testen. Van hen heeft 59,6 procent 
zich één keer laten testen, 24,5 procent 
twee keer en 15,9 procent drie of meer 
keren. In de helft van de Nederlandse 
huishoudens heeft minimaal één per-
soon in het huishouden zich minstens 
eenmaal laten testen bij de GGD’en. Van 
alle bij de GGD geteste personen in deze 

REGIO Tussen 1 augustus 2020 en medio april 2021 hebben 
de GGD’en 11,3 miljoen coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen 
mensen. Jongeren en jongvolwassenen lieten zich het meest 
testen, ouderen het minst vaak. Onder mensen die werken in 

het onderwijs was het percentage testen het hoogst. 

periode heeft 17 procent minstens één 
keer een positieve testuitslag gehad.

Eerste analyse van
GGD-testdatabestand
Het CBS heeft de analyse uitgevoerd op 
verzoek van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en in nauw 
overleg met het RIVM, de GGD’en en GGD 
GHOR Nederland. De geanalyseerde 
testdata komen uit CoronIT, het registra-

tiesysteem voor het testen op COVID-19 
waarin alle GGD’en samenwerken. Het 
CBS heeft de testdata verrijkt met gege-
vens over onder andere type huishouden, 
huishoudensinkomen, onderwijsniveau, 
bedrijfstak, arbeidspositie, stedelijkheid, 
voertuigbezit, op basis van de situatie in 
2020.
Vooropgesteld moet worden dat de 
GGD-data niet het volledige beeld geven 
van het deel van de bevolking dat zich 
heeft laten testen. Het is ook mogelijk 
dat mensen zich buiten de GGD om la-
ten testen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, 
verpleeghuis of bij de huisarts. Mensen 
kunnen zich ook laten testen via de werk-
gever en via commerciële teststraten. 
Veel zorgmedewerkers zijn getest in de 
zorginstellingen waar zij werken. Al deze 
testuitslagen zitten niet in het hier geana-
lyseerde GGD-databestand. Het is niet 
bekend hoeveel testen er buiten de GGD 
omgaan.

Veel jongeren, weinig ouderen
Uit de eerste analyse van de GGD-gege-
vens blijkt dat jongeren (12 tot 18 jaar) en 
jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) zich het 
meest lieten testen, ouderen het minst. 
De grote aantallen tests die kinderen in 
de basisschoolleeftijd lieten doen, zijn 
van recente datum. Vanaf 6 januari 2021 
geldt ook voor hen het advies om zich 
laten testen als zij verkoudheidsklachten 

hebben, of als zij met een besmette per-
soon in contact zijn geweest. De herope-
ning van de basisscholen verklaart het 
sterk oplopende aantal geteste kinderen 
vanaf februari 2021.

Mensen met bijstand en 
laagopgeleiden testen minder 
vaak via GGD
Werknemers (48 procent getest) en kin-
deren, scholieren en studenten (43 pro-
cent) hebben zich het meest laten testen, 
gepensioneerde ouderen het minst vaak 
(20 procent). Laagopgeleiden (vanaf 18 
jaar, 29 procent) en mensen met een 
bijstandsuitkering (24 procent) hebben 
zich minder vaak laten testen dan hoog-
opgeleiden (45 procent) en mensen met 
banen (48 procent). Ten slotte testen 
mensen met een eigen auto vaker via de 
GGD dan mensen die geen auto hebben.

Meest getest via de GGD in onderwijs
De sectorgegevens laten zien dat men-
sen die werken in het onderwijs zich het 
meest hebben laten testen. In de andere 
sectoren liggen deze percentages ruw-
weg tussen 40 en 50 procent. Dit is de 
eerste CBS publicatie op basis van de 
GGD-testdata. In de komende weken zul-
len publicaties volgen over onder andere 
de relatie met afstand tot testlocaties, 
testen op huishoudensniveau en met re-
gionale informatie.
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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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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 17 juni - 27 juni 2021 / week 24 en 25

Donderdag 24 juni 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 26 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom; Tonnie en Kees Leerentveld; Uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijmakers. 

Zondag 27 juni 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Cisca Schepers-van de Mortel; Riet Lingers-Manders; 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; Wilma van den Berg-Snijders; Jos Scheepers vw verjaardag; zr. Clasine Minkels

Donderdag 1 juli 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 3 juli 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Overleden ouders Geven-Giebels

19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Harrie van Asten; overleden ouders Weijts-Janssen

Zondag 4 juli 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; 
Toos Huijbers-Adelaars; pater Frits Bollen’; Pierre Dirks; Harrie van Kessel vw verjaardag 
13.00 uur doop Evy van der Biezen

www.damiaanhelmond.nl

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 26 juni – 4 juli 2021 / week 25 en 26.

Zaterdag 26 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 27 juni 11.00 uur Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Har-
ry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers, Piet van 
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Tak-
kenberg, Riet Broens, Riek Vinken-van Bommel, Frans Klaasen, Theodores 
de Vries en Francisca de echtgenote, Nellie en Piet Mulders-de Vries.

Zaterdag 3 juli 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 4 juli 11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meu-
len, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden, Yvonne Mutsaers-Sle-
gers, Bernard Bergkamp en moeder, Riet van Dijk-Hendriks,
Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-Sijmens, Jeroen Kager, Jac en Trees Jansen-Wijn-
heimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Frans Schepers, Joep Corstens, Piet van de Ke-
menade, Arthur van den Boom, Jo Verhoeven, Martien van Bree. 

www.damiaanhelmond.nl 
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.

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

Een graf in de natuur van 
Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.  
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt 
met de natuurbegraafplaats, voor een 
wandeling door de natuur of naar aanleiding 
van een afscheid van een dierbare. 
Maak nu een afspraak voor een oriënterend 
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid 
nog tegen het introductietarief te reserveren.  

START 26 JUNI  FORMULIEREN VOOR ZATERDAG 26-06   13.00 UUR INLEVEREN.

do 24-jun Ploegenpresentatie in Brest (i) SOORT

za 26-jun Etap 1 Brest >  Landerneau 187 km heu
zo 27-jun Etap 2 Perros-Guirec >  Mûr-de-Bretagne 182 km heu
ma 28-jun Etap 3  Lorient >  Pontivy 182 km vlak
di 29-jun Etap 4 Redon > Fougères  152 km vlak
wo 30-jun Etap 5 Changé >  Laval 27 km ITT 
do 1-jul Etap 6 Tours >  Châteauroux 144 km vlak
vrij 2-jul Etap 7 Vierzon >  Le Creusot 248 km HEUV
za 3-jul Etap 8 Oyonnax >  Le Grand-Bornand 151 km BERG
zo 4-jul Etap 9  Cluses > Tignes 145 km BERG

ma 5-jul Rustdag in Tignes 
din 6-jul Etap 10 Albertville > Valence 186 km VLAK
wo 7-jul Etap 11 Sorgues > Malaucène na de Mont Ventoux199 km BERG
do 8-jul Etap 12 Saint-Paul-Châteaux > Nîmes 161 km VLAK
 vrij 9-jul Etap 13 Nîmes > Carcassonne 220 km VLAK
za 10-jul Etap 14 Carcassonne > Quillan 184 km HEUV
zo 11-jul Etap 15 Céret > Andorra-la-Vieille 192 km BERG
ma 12-jul Rustdag in Andorra
din 13-jul Etap 16 Pas de la Case > Saint-Gaudens 169 km HEUV
wo 14-jul Etap 17 Muret > Saint-Lary-Soulan Col du Portet178 km BERG
 do 15-jul Etap 18 Pau > Luz Ardiden 130 km BERG
vri 16-jul Etap 19 Mourenx > Libourne 203 km VLAK
za 17-jul Etap 20 Libourne > Saint-Emilion 31 km  ITT
zo 18-jul Etap 21 Chatou > Parijs 112 km VLAK
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Advertorial
INSCHRIJFFORMULIER UW GEGEVENS WORDEN UITSLUITEND GEBRUIKT VOOR DIT SPEL. speeld bonusprijs

EMAIL INLEG €  10,00 P.LIJST
adres START 26-jun
plaats
TEL.
naam STAAT UW NUMMERR IN HET ROSE DAN 

rugnrs RENNERS SPEELT U MEE VOOR DE EXTRA PRIJS
1 STAAT UW NUMMER IN HET GROEN
2 DAN SPEELT U NIET  MEE voor extra prijs
3 INVULLEN GRAAG IN BLOKLETTERS.
4  FORMULIEREN,WORDEN GESCAND.
5 FORMULIEREN INLEVEREN
6 VIA EMAIL pierre.snijders@hotmail.nl
7 OF PERSOONLIJK IN DE GESELDONK
8 SLUITINGSTIJD ZATERDAG
9 26-jun 13.00 uur voor beide

10 Betalen via NL07 ABNA 052 322 1150
11 STORTINGEN BINNEN 2 DAGEN op de bank
12 HET IS NIET TOEGESTAAN om een en dezelfde renner 2x bij de eerste 15 geplaatse renners te plaatsen.
13 Contactpersoon : PIERRE SNIJDERS,Tel.: 0651.604.226.        email.> pierre.snijders@hotmail.nl
14 Bij geschillen beslist de organisatie. MINIMUM LEEFTIJD  18 JAAR
15      ER word gespeeld zonder winstoogmerk. Organisatie: Pierre Snijders

rugnrs TRUIEN 4  Bij inlevering van het formulier gaat U akkoord met het reglement.
GEEL       .  rugnr. reserve    renners HOOFDSPONSER

GROEN 1
BERG 2
WIT 3

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.
De te winnen uitkeringen zijn afhankelijk 
van de   inleg. MAX.  van  een prijs is .           € 454,00

Alleen dit inschrijfformulier inleveren 
andere formulieren worden  niet
geaccepteerd.

ONZE SITE   www.'thoutswielerspel.nl
ALS U MEESPEELT MET ONS HOUTS-WIELERSPEL

21 DAGEN GENIETEN
21 DAGEN SPANNING
DAGPRIJZEN WINNEN ELKE DAG EEN
EEN  5 DE -4DE-3DE-2DE  PRIJS EN 
DAN NOG DE HOOFDPRIJS DE EERSTE
EN TOT SLOT NOG DE GRATIS LOTERIJ

VRAAG DAAROM EEN INSCHRIJFFORMULIER AAN BIJ
pierre.snijders@hotmail.nl
of haal hem op bij de GESELDONK.
FORMULIEREN INLEVEREN VOOR ZATERDAG 26 JUNI 13.00 UUR
ONZE SPONSERS ZIJN:

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 30 juni

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

AANSTORMEN • AKKER • ANGST • BARST • BLITS • EEUWIG • EMIGREREN
ILLUSIE • IMPULS • INBEGREPEN • INCASSEREN • INGETOGEN 

KIPPENVEL • KWIJLEN • LITERATUUR • LITURGIE • PATAT • PREEK
SKILIFT • SPIRITUS • TOCHT • UITVLUCHT • UMLAUT • VADSIG

VLOEI • VURIG • WATERVAL • WITLOF • ZIEKBED

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!

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

style
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 23: Sybilla van de Laarschot  |  Oplossing: SHOWEN

www.helmondnu.nl
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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

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

DIVERSEN
Rolluiken, luifels, vloer-

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

Ontruimen van woningen, winkels, kantoren, zolders, schuren en 
garages (bezemschoon). Ook voor kleine verhuizingen en herstel-
werkzaamheden aan huis en tuin. Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306.

FEESTJE? Div. Abraham 
en Sarah opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

BRIKETTENHOUT HELMOND 
Verkoop van kachelhout en briketten in verschillende soorten. 

Ophalen of bezorgen op afspraak, tel. 06-14992150.
Voor haard-, kachel-, vuurkorf- ,zwembad en hottub 

verwarming. Zowel voor kleine of grote afname. BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622

Wilt u kennis maken met de produc-
ten van Forever, bel dan vrijblijvend 

voor een afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. De produc-
ten 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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

TE KOOP

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

OPMAAK &
ONTWERP

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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