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Bakelsedijk, Generaal Snijdersstraat, 
Lindberghplein, van Meelstraat.

bezorging@deloop.eu | 06-18938912 

BEZORGERS GEZOCHT

Lions Club Gewest Helmond 
steunt stichting Help Us Aut

24 jongvolwassenen met autisme genoten van een heerlij k dag je Efteling | F Stichting Help Us Aut

De Lions Club alsook de stichting Help 
Us Aut willen iets betekenen op maat-
schappelijk en sociaal vlak. Jan van der 
Avoort van de Lions club geeft aan: “Wij 
zoeken naar een goed doel dat ons aan-
spreekt, lokaal is en past binnen onze 
doelstelling: wij willen mensen die het 
minder goed hebben een hart onder 
de riem steken. Zo hebben we al vele 
mooie doelen gesteund.” 

De Lions Club organiseert allerlei acties 
om geld en/of goederen bij elkaar te 
sparen om aan goede doelen te kunnen 

doneren. Dit jaar was, naast de stichting 
Duofietsen, de stichting Help Us Aut 
uitgekozen als goed doel. Jan van der 
Avoort overhandigde zaterdag aan het 
begin van de dag bij de Efteling de che-
que van € 4000,- aan Lianne van Rooij, 
voorzitter van de stichting Help Us Aut. 
Na de groepsfoto gaf hij aan de groep 
aan: “Geniet van dit uitje. Wij doen dit 
graag voor jullie.”

De jongvolwassenen met autisme heb-
ben genoten van deze dag! Het was 
mooi weer en ze hebben samen vele 

attracties bezocht. Er was een groep 
die bijna alle attracties bezocht had met 
vele achtbanen, een groep die naar het 
sprookjesbos en de meer rustige attrac-
ties is geweest en de andere groepen 
hebben zich vermaakt in enkele acht-
banen alsook andere attracties. Een van 
deelnemers vertelde na afloop: "Ik heb 
vandaag super genoten en niet aan mijn 
zorgen gedacht." Een andere deelne-
mer: “Stichting Help Us Aut en sponsor, 
bij dezen heel erg bedankt voor de leuke 
dag. Zeer geslaagd.” Nog een andere 
deelnemer: “Was super.”

Hier doen we het voor! Zo mooi
De stichting Help Us Aut is heel blij met 
de donatie. “Zo hebben we de jongvol-
wassenen met autisme een hele gezel-
lige, actieve en mooie onbezorgde dag 
kunnen geven!”
(Lees verder op pag. 3)

HELMOND Dankzij de gulle gift van de Lions Club Gewest Helmond konden 24 
jongvolwassenen met autisme zaterdag 17 juli 2021 genieten van een heerlijk dagje Efteling. 

De stichting Help Us Aut heeft deze dag georganiseerd en begeleid.
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Fiat 500 L 1.4-16V Easy 2014
104Dkm, Trekhaak, Airco, Lm velgen, 
€ 139 p/m 8.945

Hyundai i20 1.2i i-Motion 2012
63Dkm, Airco, Afneembare trekhaak, USB, 
€ 112 p/m 6.950

Suzuki Alto 1.0i 2013
47Dkm, 5-Deurs, Airco 5.945

Kia E Soul Executive 2015
58Dkm, Volledig elektrisch, 17.945

Kia Ceed 1.6i Business 2013
Navigatie, Camera, Cruise control, 
Climate control 10.945

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

Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Automaat
Camera, Climate control,
 5-Deurs 9.945

Mazda 3 1.6i Navigator 2013
62Dkm, Navigatie, Stoelverwarming, 
5-Deurs 12.445

Ford Fiesta 1.0i Style 2016
Airco, Bleutooth, Electrisch pakket 8.945

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

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2017
74Dkm, Navigatie, Camera, Climate & 
Cruise control, Hoge instap, € 239 p/m 16.950

Suzuki Celerio 1.0 Comfort Automaat 2017
28Dkm, Airco, Hoge zit, Zeer zuinig, 
12 maanden garantie, € 159 p/m 10.950

BMW 1-serie 118i Automaat 2018
70Dkm, Navigatie, Lederen interieur, 
Stoelverwarming, PDC, ECC, € 289 p/m 19.940

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD 2014
44Dkm, Navigatie, Lederen interieur, Bose, 
Achteruitrijcamera, € 299 p/m 21.900

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

Citroen C4 Picasso 1.6 THP Intensive 2013
114Dkm, Navigatie, Camera, Climate con-
trol, Zeer compleet, Trekhaak, € 169 p/m 11.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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...

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

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

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

(Vervolg pag. 1)

Jongvolwassenen met autisme 
die aan een activiteit willen deel-
nemen, ervaren doorgaans veel 
obstakels. Een veelvoorkomend 
kenmerk is dat ze moeite hebben 
met het aangaan en onderhouden 
van sociale contacten. Hun gebrek 
aan inzicht, overzicht en sociale 
vaardigheden kan leiden tot een-
zaamheid en sociaal isolement. Ze 
hebben passende sociale voorzie-
ningen nodig én begeleiding, want 
alleen ergens op afstappen dat 
durven veel mensen met autisme 
niet. In een groep en begeleid door 
personen die de activiteit gepland 
en gecoördineerd hebben, wordt 
het al een stuk gemakkelijker. Want 
structuur, stimulans en aansturing 
is waar ze behoefte aan hebben.

De stichting Help Us Aut biedt 
jongvolwassenen met autisme 
ondersteuning op het gebied van 
ontspanning en vrije tijd om soci-
aal isolement te voorkomen en een 
optimale deelname aan onze maat-
schappij te bevorderen. Jongvol-
wassenen met autisme in Helmond 
kunnen sinds 2009 al deelnemen 
aan de maandelijkse samenkom-
sten die de stichting Help Us Aut 
voor hen organiseert.

Op de website www.helpusaut.
nl kan men meer informatie vinden 
over de stichting Help Us Aut.

Voor Charlotte viel alles op zij n plek 
Praktijkschool Eindhoven steekt helpende hand uit 

HELMOND | EINDHOVEN-
Praktijkschool Eindhoven 
helpt andere onderwijsinstel-
lingen met leerlingen die niet 
zo goed kunnen leren. Char-
lotte vaart er wel bij. Bakker 
Louis Keijzers uit Helmond 
heeft een neus voor talent 
onder zijn stagiaires, die hij al 
negentien jaar begeleidt.

Louis en Charlotte | F Bert Jansen

Nog geen anderhalf jaar geleden stapte 
Charlotte Schapendonk (nu 17) zijn bak-
kerszaak binnen voor een snuffelstage. 
Louis zag het meteen: “Ze heeft gouden 
handjes. En die moet je niet verloren la-
ten gaan.”

Charlotte zat op dat moment in de derde 
van de vmbo-opleiding horeca-bakke-
rij-recreatie op De Rooi Pannen in Eind-
hoven. Haar mentor was Peter Swin-
kels: “De leerlingen gaan in het derde 
jaar op een snuffelstage van een week. 
Charlotte koos voor Bakkerij Keijzers.”

Heel leuk
“Zij heeft in een week tijd zoveel laten 
zien”, vertelt Louis Keijzers enthousiast. 
“Ze pakte alles op, was 100% geïnteres-
seerd, is heel creatief en weet van aan-
pakken. In overleg met haar heb ik haar 
meteen een 0-uren contract aangebo-
den, want ze wilde ook heel erg graag 
vakantiewerk doen en op haar vrije dag 
meewerken.” Charlotte beaamt dit vol-
uit: “Ik vond het gewoon echt heel leuk.”

Besloten werd dat Charlotte bij de bak-
kerij zou blijven werken, maar wel eerst 
het derde jaar vmbo zou afmaken en 
dan zou doorstromen naar het laatste 
jaar vmbo. Remco Schapendonk, de 
vader van Charlotte, licht toe wat er 
toen gebeurde: “Charlotte liep vast. De 
berg van het examen en alle theorie die 
erbij hoorde, was voor haar te hoog. Ze 
wilde niet meer naar school, even niet 
meer leren.” Er kwamen gesprekken 
met school en uiteindelijk kwam er van-
uit Praktijkschool Eindhoven, onderdeel 

van Parmant Scholen, het voorstel om 
een zogeheten Boris-traject te gaan vol-
gen. Brigitte van Haren van de Praktijk-
school: “De school werkt nu 3 jaar met 
het Boris-traject, wij koppelen samen 
met het SBB (Samenwerkingsorgani-
satie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 
red.) de leerlingen via een stage aan het 
bedrijfsleven.”

Stageplek
Simpel gesteld betekent dit dat een 
leerling via een stageplek allerlei werk-
processen aanleert die met het vak te 
maken hebben. De leerling krijgt geen 
diploma, maar wel een Praktijkverkla-
ring met daarop al deze werkprocessen 
vermeld. Deze zijn over het algemeen op 
MBO-niveau 1 of 2. Charlotte heeft vrij-
wel alles op niveau 3 gehaald en kreeg 
op 28 juni haar Praktijkverklaring.

“Voor Charlotte viel alles op haar plek”, 
vertelt vader Remco. “De stage was 
voor haar als een warm bad. Het Bo-
ris-traject bood haar wat ze nodig had. 
Vanuit school was er veel contact met 
Louis Keijzers, de mentoren en stage-

begeleiding.” Brigitte van Haren nam 
de begeleiding van Charlotte over van 
Peter Swinkels: “Ik ben pas een half jaar 
in beeld, maar ik heb Charlotte zo zien 
groeien, ze heeft zo veel meer zelfver-
trouwen gekregen, het is een heel ander 
meisje dan eerst. Met zijn vijven was er 
vaak en veel overleg, zodat de begelei-
ding van Charlotte optimaal was.”

Summa College
Met de Boris Praktijkverklaring kan 
Charlotte doorstromen naar de oplei-
ding ‘uitvoerend bakker’ op het Summa 
College in Eindhoven. Dit is een zoge-
noemde BBL-opleiding, dat betekent 
dat Charlotte vier dagen per week bij 
Bakkerij Keijzers werkt en een dag per 
week naar school gaat.

“Bij ons is ze voornamelijk bezig met 
klein brood en gebak. En ze doet het zo 
goed. Het is eerst voordoen, 2 of 3 keer 
nadoen en dan is het gewoon goed. Ze 
heeft het prima naar haar zin achter de 
schermen van de bakkerij. Maar als ze 
met een schaal gebakjes de winkel in 
komt en ze krijgt allemaal complimenten 

van de klanten, dan zie je dat ze dat echt 
leuk vindt.”

En wat vindt Charlotte zelf: “Werken is 
het allerleukste, het is heel afwisselend. 
Brood vind ik het leukste. Gebak ook 
wel, maar brood is echt mooi. Laat mij 
maar gewoon werken, ik hoef geen ei-
gen bakkerij, dan komt er weer allemaal 
theorie bij kijken.” 

Ze ziet er wel een beetje tegenop om 
weer een dag in de week naar school te 
gaan. Maar er zit ook een positieve kant 
aan. Vader Remco werkt op de Fontys in 
Eindhoven. “Dan fietsen we ’s morgens 
samen naar Eindhoven, op de e-bike.”

Gezocht: Wandelvrij willigers
HELMOND-NOORD Zorgbooglocatie 
Moeraseik is dringend op zoek naar vrij-
willigers bij de wandelgroep. Het groep-
je begeleiders is nu heel klein, zodat we 
vaak bewoners moeten teleurstellen.

Heb je op dinsdag tijd tussen 13.15 uur 
en 15.30 uur? Dan ben je meer dan van 
harte welkom. Kun je niet op deze dag of 
op dit tijdstip, dan kun je ook individuele 

wandelvrijwilliger worden. Je spreekt 
dan zelf met de betreffende bewoner 
een dag en tijdstip af. Het is wel belang-
rijk dat je een rolstoel kunt duwen.

Ik hoop van ganser harte dat onze oh zo 
belangrijke groep wat uit kan breiden. 
Help je me mee?

Conny van Lankveld

Activiteitenbegeleider 
Moeraseik
Tamboerijnstraat 80
5702 JT Helmond
conny.van.lanveld@zorgboog.nl
Telefoon: 06 – 82 79 97 86.

www.helmondnu.nl
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Kamerverhuur? Vraag vergunning aan!
Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers 
verhuren? Wij noemen dit kamerbewoning. In de meeste gevallen mag er maar 
één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken 
heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op 8 september start een speciale 
uitgifteronde (tenderprocedure) voor kamerbewoning. Van 8 september tot en 
met 5 oktober kunt u een omgevingsvergunning voor 10 jaar aanvragen.

Als u meedoet met deze uitgifteronde is de kans dat voor uw pand toestemming 
wordt verleend groter dan wanneer u op een later moment toestemming vraagt. 
Wij verlenen namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand 
binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt. 

Voorwaarden en aanvraag indienen
Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond 
2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u digitaal 
aan via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl). Bereid uw aanvraag goed 
voor. 

Omgevingsvergunning verplicht
In de meeste gevallen geldt dat u zonder omgevingsvergunning geen kamers 
mag verhuren. Wij letten hier de komende tijd extra goed op. 

Bibob-beleid uitgebreid
Vergunningen, subsidies, of overheidsopdrachten kunnen voor criminelen ideale 
manieren zijn om geld wit te wassen of voor criminele activiteiten. De gemeente 
kan een onderzoek (laten) instellen naar de integriteit van een aanvrager van 
een vergunning of subsidie. Dat staat in de Wet Bibob. In de zes Peelgemeenten 
geldt het Bibob-beleid nu ook bij overheidsopdrachten. Hiermee willen we 
samen voorkomen dat de overheid ongewild en onbedoeld misbruik van een 
overheidsopdracht mogelijk maakt. Meer lezen? www.helmond.nl/nieuws. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 27 juli, 10 augustus en 
24 augustus. 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 dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Amijsdonk 1 28-05-2021 oprichten woning  5854745

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

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

diverse locaties 30-04-2021     Waskracht  2021-00314

  (3 september 2021 t/m 10 oktober 2021) 

Zandbergen  05-05-2021     3D Ronde Helmond (5 september 2021) 2021-00329

(Stiphoutse Bossen) 

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Molenven 3 15-07-2021  Halve van Helmond 2021  2021-00331

  (17 & 18 juli 2021)

 

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

Binnendijk 14 12-07-2021 het plaatsen van een sectionaaldeur,  5970983

  aanpassen parkeervakken  

Bruhezerweg 12 12-07-2021 verbouwen woning  5975083

Mozartlaan 9 13-07-2021 plaatsen dakkapel  5994703

Kromme Haagdijk 66 13-07-2021 inpandige wijziging woning  6155635

Engelbrechthoek 6 14-07-2021 oprichten woning en maken uitweg  6033789

Baroniehof 194 14-07-2021 oprichten garage/hobbyruimte  5928687

Bezemheide 2 15-07-2021 aanleggen uitweg/inrit  6127073

Martinalidonk 17 15-07-2021 oprichten woning  5739525

Zijdevlinder 3,  15-07-2021 oprichten woning  5943445

kavel Z14, Stiphout-Zuid 

Mierloseweg 69 16-07-2021 plaatsen loopdeur  6199913

Merelstraat 16 16-07-2021 vergroten woning  5860289

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

Brantstraat 8 09-07-2021 constructieve wijziging 6229299

Elbeplantsoen 09-07-2021 oprichten 20 woningen 6229677

Hazenwinkel fase 1a -  09-07-2021 oprichten 53 woningen en 6228101

Cluster 6 en 9/10.  maken uitwegen 

Marslaan 26 11-07-2021 oprichten berging 6231439

Studio 5701, Kasteel-Traverse 12-07-2021 functiewijziging wonen met zorg 6028797

Accordeonstraat 14 12-07-2021 vernieuwing dak en dakkapel 5893329

Eikenwal 11 12-07-2021 oprichten woning 6234789

Theo Driessenhof 35 13-07-2021 plaatsing van 4 noodlokalen  6238609

IJsselstraat 65 13-07-2021 wijzigen kozijnen 6238209

Mierloseweg 170 14-07-2021 oprichten bijgebouw 6243527

Dorpsstraat 38 14-07-2021 nieuwbouw gezondheidscentrum en  6224303

  appartementen 

Groen Loper (Zoete Kers),  15-07-2021 oprichten woning 6245027

Sectie L, nr. 3105 

kadastraal U 7914  14-07-2021 oprichten woning 6144117

Kaldersedijk 

Liverdonk kavel L74 13-07-2021 oprichten woning 6236533

Addy Kleijngeldstraat 25 15-07-2021 oprichten carport  6246961

Paulus Potterlaan 37 15-07-2021 plaatsen erker 6244471

 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een verplichte rijrichting in te stellen op de 

Kanaaldijk N.O. door middel van het plaatsen van bord D07 van Bijlage 1 van het RVV 1990, 

zodanig dat gemotoriseerd verkeer verplicht wordt linksaf (Oostende) of rechtsaf (Julianaburg) 

te slaan. 

Bezwaar maken 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. N. Jacobs, tel. 14-0492.

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



5vrijdag 23 juli 2021de loop weekkrant HELMOND

Oproep tot indienen aanvragen schaarse omgevingsvergunning voor 
kamerbewoning (tenderprocedure)   

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

verdeling en verlening van beschikbare schaarse omgevingsvergunningen voor kamerbewoning 

op 8 september 2021 een zogenoemde ‘tenderprocedure’ van start gaat. 

Beschikbaarheid schaarse omgevingsvergunningen voor kamerbewoning  

Kamerbewoning (het verhuren van kamers) is in Helmond op grond van het geldende 

bestemmingsplan meestal niet rechtstreeks toegestaan. Voor kamerbewoning is in dat 

geval een omgevingsvergunning (om af te wijken van het bestemmingsplan) vereist. In de 

beleidsregel ‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ is bepaald onder welke voorwaarden 

een omgevingsvergunning voor kamerbewoning kan worden verleend. Omdat het verlenen 

van toestemming niet overal mogelijk en wenselijk is (beleidsmatige schaarste), heeft een 

omgevingsvergunning voor niet-kleinschalige vormen van kamerbewoning (in de zin van 

voornoemde beleidsregel) een schaars karakter. Voor die schaarse vormen van kamerbewoning 

organiseert het college van burgemeester en wethouders nu een speciale uitgifteronde in de 

vorm van een zogenoemde tenderprocedure.  

Aanvraagtijdvak tenderprocedure: 8 september t/m 5 oktober 2021 

De tenderprocedure start met een aanvraagtijdvak en eindigt met het nemen van een 

beslissing op de ingediende aanvragen. Het aanvraagtijdvak start op woensdag 8 september 

2021. Vanaf 8 september 2021 kunnen belangstellende verhuurders die in aanmerking 

willen komen voor een schaarse omgevingsvergunning voor kamerbewoning in de gemeente 

Helmond gedurende een aaneengesloten periode van 4 weken  - en daarmee tot en met 

dinsdag 5 oktober 2021 – een omgevingsvergunning voor kamerbewoning aanvragen. 

Op 5 oktober 2021 om 23:59 uur sluit de indieningstermijn en daarmee het aanvraagtijdvak. 

Een aanvraag is tijdig ingediend, indien deze uiterlijk op 5 oktober 2021 (zijnde de laatste dag 

van het aanvraagtijdvak) is ontvangen. Aanvragen voor kamerbewoning kunnen ook na afloop 

het aanvraagtijdvak worden ingediend, maar daarop wordt niet eerder beslist dan nadat op 

alle ingediende tenderaanvragen is beslist. 

Beperkte geldigheidsduur 

Een schaarse omgevingsvergunning voor kamerbewoning die wordt aangevraagd in 

het kader van de tenderprocedure wordt tijdelijk, voor de duur van 10 jaar, verleend. Een 

omgevingsvergunning die wordt aangevraagd en verleend na sluiting van het aanvraagtijdvak 

van de tenderprocedure heeft een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar.    

Verdelingsmethode en toe te passen maatstaven 

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen aan de hand van de in de beleidsregel 

‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ opgenomen criteria worden beoordeeld en 

verdeeld. De beleidsregel beschrijft het procedurele verloop van de tenderprocedure en de 

daarbij toe te passen beoordelingscriteria. In voorkomende gevallen past het college de 

verdelingsmethode van een onafhankelijke loting toe alvorens te beslissen op ingediende 

aanvragen.  De beleidsregel is digitaal raadpleegbaar via onder andere de webpagina 

www.helmond.nl/kamerbewoning. 

Wijze van aanvragen

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, raden wij u aan om de regels voor 

kamerbewoning zorgvuldig door te nemen. Een aanvraag omgevingsvergunning kunt 

u aanvragen via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Alleen aanvragen die 

voldoen aan alle in de beleidsregel ‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ genoemde 

indieningsvereisten worden inhoudelijk in behandeling genomen. Voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor kamerbewoning bent u op grond van 

de geldende Legesverordening legeskosten verschuldigd. De Legesverordening is digitaal 

raadpleegbaar via www.overheid.nl .

Meer informatie 

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kamerbewoning en 

over de tenderprocedure vindt op de webpagina over kamerbewoning: 

www.helmond.nl/kamerbewoning. Voor aanvullende vragen vindt u hier ook onze 

contactinformatie. 

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Stiphout, Sectie B1478                      ontwikkeling en exploitatie van een zonneweide        5636119

(Leemkuilen) 

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 

Kuczera, M.P. 27-02-1991

Kirkiewicz, T.A. 20-02-1975

Ejsmont, K. 09-10-1992

Milczynski, S.A. 05-06-1984

Macas, M. 05-05-1989

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  

Ouahmed, F.  21-06-1992

Wal van der, E.J.M.G.  16-04-1971

Deursen van, R.G.A.  27-05-2000

Deursen van, A.J.W.  04-08-1972

Yilmaz, D.  25-05-1978

Ontwerp-omgevingsvergunning Suytkade Waterburcht 5  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van 

het geldende bestemmingsplan “Suytkade I” ten behoeve van het realiseren van een (woon)

zorggebouw op het perceel, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nummer 1108 en 

sectie H nummer 1912.

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 23 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt hiervoor een mail sturen naar 

omgevingsvergunningen@helmond.nl met als onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning 

Suytkade Waterburcht 5.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen&Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 juli 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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vb&t makelaars  •  Steenweg 18a – Helmond
Tel. 088-5454645  •  nieuwbouw@vbtmakelaars.nl

OPEN HUIS 
24 JULI

16 ROYALE 
HUURAPPARTEMENTEN 
IN HET CENTRUM 
VAN HELMOND

Nieuwsgierig? Kom naar 
ons open huis op 

zaterdag 24 juli van 
11:00 tot 13:00 uur aan 
de Binnen Parallelweg 58 

te Helmond.

centreville-helmond.nl

Huurprijzen vanaf € 995,- per maand 

SALE
Grandioos veel voordeel! 

Kom langs & profiteer!

3.99

Pennisetum Pennisetum 
hamelnhameln
In 17cm-pot. In 17cm-pot. 
5.995.99

Hybiscus Luna

In 23cm-pot, 70cm 

hoog. 11.99

7.99

SALESALESALESALESALESALESALE
8.99

Hydrangea Hydrangea 
PaniculataPaniculata
Schapekop-Schapekop-
hortensia. hortensia. 
14.9914.99

4.99

Zonnebloem 
In grote 23cm-
terraspot. 12.99

1+1
GRATIS

Lavendel 
In 13cm-pot. 2.99 p.st.

SALESALESALESALE
4.99

Dahlia XXL

8.99
Astilbe
Vaste plant 
in 23cm pot. 
In diverse 
kleuren.
9.99

5.99

Tuinhortensia

Of Hydrangea 

Macrophylla is 

verkrijgbaar in 

diverse kleuren. 

14.99 p.st.

1+1
GRATIS
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Helmond Akkerweg 70 | Elke zondag open

Koop tickets & info op:
www.bloementuin.nl

“hét tuinevent voor de buitengenieters, 
tuinliefhebbers en het hele gezin”

#Tuininspiratie   #Bijzondere bloemen & planten #Kunst  #Design  #Deco #Tuinkriebels  #Tuingeluk

Laat je inspireren tijdens:

FLOWER & GARDEN
GROENEXPO

BLOEM & TUIN
Landgoed Gulbergen | Nuenen

25 juli t/m 1 augustus
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GroenExpo Bloem & Tuin: 
van 25 juli tot en met 1 augustus 2021

Tuininspiratie in de meest 
sfeervolle en groene omgeving
De meest bijzondere planten, prachti-
ge bloemen, tuindesign en tuinsfeer; je 
vindt het allemaal bij GroenExpo Bloem 
& Tuin. Tijdens dit openluchtevene-
ment wordt al het moois op het gebied 
van buitenleven samengebracht op een 
prachtige locatie, midden in de bossen 
van Landgoed Gulbergen in Nuenen. 
Laat je inspireren door de nieuwste 
trends, ontdek unieke bloemen- en 
plantensoorten en maak kennis met de 
mooiste producten en beste kwekers 
om jouw buitenomgeving om te toveren 
tot een droomtuin. 

Voor het hele gezin!  
GroenExpo Bloem & Tuin is hét evene-
ment voor iedereen die van het buiten-
leven houdt en zich wil laten verrassen 
door de schoonheid van de natuur. Of 
je nou je tuin wil veranderen of gewoon 
inspiratie wil opdoen, of je nou zelf groe-
ne vingers hebt, of vooral wil genieten 
van je tuin; de gezellige ambiance en 
het uitgebreide programma maken van 
GroenExpo Bloem & Tuin het perfecte 
dagje uit! Voor kinderen is er ook veel te 
beleven. Er komt een IVN natuurquiz, er 
is natuureducatie, een leuke speeltuin 
en een leuke workshop. Het is een plek 
waar je van alles kunt ontdekken over 
bloemen en planten. Kinderen tot en 
met 14 jaar mogen onder begeleiding 
gratis naar binnen.

Genieten & uitrusten in 
de bossen. Zelfs voor de honden!  
GroenExpo Bloem & Tuin komt dit jaar 

met leuke foodtrucks bij de diverse 
pleintjes in het bos. Kom tot rust en 
geniet van heerlijke versnaperingen 
midden in de Brabantse natuur. Breng 
jij jouw hond mee? Dit jaar hebben wij 
voor Nederland een primeur! Een echte 
foodtruck speciaal voor honden!

Bij De Hondenbar kunt u voor uw vier-
voeter lekkere hapjes en drankjes be-
stellen: een heerlijk stukje pizza in ver-
schillende smaken – het menu van de 
chef in verschillende porties, thee, bier 
(zelfs blond of bruin) en nog veel meer!

Demonstraties en Workshops  
Naast lekker rondsnuffelen tussen alle 
bloemetjes, planten en tuindeco, zijn er 
dagelijks ook verschillende demonstra-
ties bij de standhouders en workshops, 
onder andere Ikebana, Japanse bloem-
sierkunst.

Uiteraard wordt rekening gehouden 
met de door de RIVM opgestelde coro-

naregels om uw bezoek voor uzelf en 
de standhouders zo veilig mogelijk te 
maken. Vanaf de ruim opgezette entree 
is er een duidelijke routing met één-
richtingsverkeer. Waar nodig staat een 
afscheiding waardoor makkelijk links 
en rechts kan worden gehouden. De 
stands staan wat verder uit elkaar, maar 
de route is even lang en die mag u zo 
vaak lopen als u wilt.

Koop online uw tickets
(of aan de kassa):
• Volwassenen 12,50 euro
• Kinderen tot en met 14 jaar gratis.
Check alle info op www.bloementuin.nl

NUENEN Buiten genieten, buiten leven & groene inspiratie! Wil je jouw tuin of balkon 
opnieuw inrichten of nog mooier maken? Landgoed Gulbergen staat 8 dagen in het teken van 

alles wat met buitenleven te maken heeft. Kom in contact met topkwekers, de laatste 
tuintrends of realiseer jouw nieuwe buitenkamer.

F | Bloem & Tuin

F | Bloem & Tuin

Weekkrant De Loop 
Helmond geeft vrijkaartjes 
voor Bloem & Tuin weg! 
Check onze Facebookpagina, 
doe mee met de actie en win!

www.bloementuin.nl

WIN!

Gluren bij de Buren sluit
inschrijvingen binnenkort 

Aanmelden kan tot 1 augustus 2021 

HELMOND Acts en tuineige-
naren hebben nog twee weken 
om zich in te schrijven voor het 
gastvrije tuinenfestival Gluren 
bij de Buren. De deadline staat 
op 1 augustus en iedere soort 
tuin of act is welkom: muzikan-
ten, dansers, theatermakers en 
cabaretiers krijgen een podium 
op een balkon, dakterras, in een 
stadstuin of jouw achtertuin.

Aanmelden kan tot 
1 augustus 2021
De organisatie van Gluren bij de Bu-
ren hoopt zoveel mogelijk Helmond-
se acts een plek te geven. Het kan 
niet gek genoeg, alle tuinen hebben 
potentie om tot podium te dienen. 
De aanmeldingen zijn al mooi ver-
spreid door heel Helmond, bij ie-
dereen in de buurt vindt dus al een 
optreden plaats en dat is precies 
wat wij willen. Enthousiaste arties-
ten en tuineigenaren kunnen zich 
aanmelden via glurenbijdeburen.
nl/informatie/aanmelden.

Partner worden?
Gluren bij de Buren is niet alleen 
op zoek naar tuinen en acts, maar 
ook naar lokale samenwerkingen. 
Organisaties kunnen als partner 
het tuinenfestival zowel financieel 
als creatief versterken. Bij interesse 
kan men contact opnemen via hel-
mond@glurenbijdeburen.nl.

Gluren bij de Buren Helmond
Zondag 5 september 2021
12:00 - 17:00 uur
Helmond
Entree: Pay what you can
www.glurenbijdeburen.nl

Facebook evenement: 
www.facebook.com/even-
ts/600197414288387
Instagram: www.instagram.
com/gluren_bij_de_buren

F | Gluren bij de Buren – Maarten J. Eykman

Willem Boetzkes nieuw burger-
commissielid Helder Helmond 

HELMOND Helder Helmond is dé 
lokale politieke partij van, voor en 
vooral met Helmonders. Vanaf deze 
maand zal Willem Boetzkes plaats-
nemen als burgercommissielid voor 
Helder Helmond. 

Commissieleden bestuderen en bespre-
ken de dossiers voordat hierover een 
besluit wordt genomen in de gemeente-
raad. Willem Boetzkes heeft zich onder 
anderen actief ingezet rondom het zon-
neveld in Stiphout. Door inwoners te in-
formeren, handtekeningen op te halen, 
de gemeenteraad te benaderen en het 
gesprek met de wethouder aan te gaan, 
heeft hij ervoor gezorgd dat er naar de 
inwoners van Stiphout is geluisterd. ”Er 
moet beter naar de inwoners geluisterd 
worden, niemand kent de unieke eigen-
schappen van zijn/haar buurt zo goed 

als de mensen die er wonen”, aldus Wil-
lem Boetzkes.

Willem is 36 jaar, vader van 3 dochters, 
en weet als geboren Helmonder wat er 
speelt in de stad. Wij wensen hem veel 
succes als burgercommissielid. 

Willem Boetzkes | F Helder Helmond
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 21 juli t/m dinsdag 
10 augustus 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

100 spaarpunten

9,99

Kipsaté of 
varkenssaté

27 stuks - Diepvriesspecialist27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,99

7,99

Normaal 11,

Frikandel extra
40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 13,Normaal 13,Normaal 13,49

Classic, noot of wit 
Giants (magnums)
16 stuks - Domini

Normaal 17,99 8,99

OP
=

OP

Normaal 17,

Spacerunners of cooltwins 
Waterijsjes
10 - 12 stuks - Dedert

Normaal 1,35 - 1,49

0,99

2+1
GRATIS

Mini pizzabodems
10 stuks - Fondo Crust

Normaal 3,6969Normaal 3,

Rundvlees, goulash, 
kipsaté of stoofvlees

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,39 - 3, - 3,79  

2 schalen
voor

5,00
Normaal 3,  - 3,

Stokbrood met 
kruidenboterkruidenboter

175 gram

Normaal 0,Normaal 0,89

Normaal 1,  - 1, - 1,

werkenbijdezorgboog.nl

Sanne, Wijkverpleegkundige 
Wijkteam Asten
#samendezorgboog                                   06-20336878

“Hulpmiddelen en 
zorgtechnologie, dat is 

werken in de wijk! Ontdek 
net als ik hoe uitdagend

de wijkzorg is.” 

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

Weekaanbiedingen

 

 10% korting op 
uw totale aankoop! 

Voor alle thuisblijvers deze
vakantie.

Tegen inlevering van deze bon.
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Om me heen hoor ik best wel wat 
Helmonders die voor de KWF de 
Mont Ventoux gaan beklimmen op 
2 en 3 september dit jaar. Zo kwam 
ik Team Peelland tegen. Bij advoca-
tenkantoor Peelland hebben ze een 
team dat voor Inloophuis De Cirkel 
gaat fietsen en da vin ik nou weer 
heel bijzonder. 
Ik wist niet eens dat het kon, maar 
40% van hun inzameling gaat naar 
De Cirkel en 60% naar de KWF. 
Hoe geweldig is dat. Dus als we hen 
steunen, dan steunen we ook gelijk 
De Cirkel.

Mont Ventoux is unne keisteile berg 
in Zuid-Frankrijk (bekend van de 
Tour de France). Het beklimmen 
van deze berg is een enorme uitda-
ging. Niks vur men, want ik vind de 
fietsbrug al een crime.

Ik ging natuurlijk naar het advo-
catenkantoor, want daar wil ik 
dan alles van weten. Als ik in hun 
wachtruimte wacht tot het team 
compleet is, zie ik al dat we vrien-
den worden. Er hangt een groot 
spandoek ‘Helmond Sport moet 
blijven’. Het kan al nie meer fout, ik 
hoef dan ook nie te vragen ‘vur wel-
ke club bende gullie?’.

Tegenover me zitten 
3 teamleden van Team Peelland: 

Twan Jansen 
Zijn vrouw heeft borstkanker en is 
nog bezig met behandelingen. Zijn 
vrouw zag een oproep voor in dit 
team mee te fietsen en Twan hoefde 
hier niet over na te denken. Hij is so-
wieso van de goede doelen en paste 
perfect in het team en sloot aan.

Erik Jansen 
Zijn schoonvader was vrijwilliger 
bij Inloophuis De Cirkel en Erik 
weet goed wat De Cirkel betekent 
voor mensen met kanker en hun 
familie. Toen zijn schoonvader zelf 
ook kanker kreeg en overleed, wist 
hij het meteen: hij ging fietsen voor 
deze prachtige stichting Inloophuis 
De Cirkel.

Roel Janssen 
Toen zijn schoonvader aan kanker 
overleed, zei Roel met zijn zatte kop: 
“Ik fiets 6 keer de Alpe d’Huez op.” 
Na 7 maanden als een kluizenaar 
leven en alleen maar trainen, heeft 
hij het onwerkelijke gepresteerd: 4 
keer op conditie en 2 keer op door-
zettingsvermogen, dus in totaal 6 
keer. Inmiddels is ook zijn schoon-
moeder overleden aan kanker, ook 
hij wist meteen: ik doe weer mee. 

Alle 3 hebben ze dus dierbaren ver-
loren aan kanker of hun dierbare is 
nog aan het vechten en hebben ze 
behoorlijk wat meegemaakt. Vur 
alle 3 is het niet de irste keer dat ze 
unne berg gaan beklimmen mee hun 
fiets vur de KWF, maar wel de irste 
keer vur De Cirkel. Wat het vur men 
dan weer bijzonder maakt.
Het emotionele stukje wat vaak bij 
deze beleving (de berg op) hoort, is 
daardoor al geweest vur deze 3 hel-
den. Ze gaan nu 100% voor het geld 
ophalen, maar fietsen op de Mont 
Ventoux zal altijd verbonden zijn 
met hun dierbaren, vertellen ze. Hoe 
mooi zou het zijn om deze toppers te 
steunen met hun doel, dat kan via 
deze link :

Natuurlijk ben ik jullie voor gegaan 
en heb ze gesponsord. 

Ze hielden er eigenlijk al rekening 
mee dat het evenement weer afge-
blazen zou worden, maar verras-
send genoeg gaat het tot nog toe 
door. Mocht het door corona toch 
afgeblazen worden, dan komt er een 
alternatief in Nederland (Drenthe), 
dus fietsen gaan ze zeker. Als de 
wiedeweerga gingen ze in training 
en inmiddels zitten er 3 afgetrainde 
heren tegenover me. Maar ze heb-
ben nog even te gaan vur de puntjes 
op de i te zetten, dat gaat helemaal 
goed komen.

Mannen zet hem op daar op de Mont 
Ventoux in september. Namens alle 
Helmonders heel veul suc6 en dat 
geldt natuurlijk ook voor alle ande-
re Helmonders die de Mont Ventoux 
gaan bedwingen. Wa bende gullie 
toch skônne Helmonders. Fantas-
tisch wa gullie doet.
Vergeet niet te doneren, de link staat 
hier bovenin. 
Iedereen een fijn weekend. 
Tot volgende week.

Houdoe!

Samen tegen kanker

Mr. Butler nu ook in Helmond 
De Helmondse horeca bezorgt bij je thuis

F | Mr. Butler

HELMOND In Helmond vind je sinds begin deze maand een nieuwe bezorgdienst, 
Mr. Butler. Zij maken het mogelijk dat niet alleen grote ketens of fastservicezaken, maar ook de 
lokale, kleinere horecazaken bij je thuis bezorgen. En ook nog eens voor een eerlijke prijs, dank-

zij de lage commissie en extra voordeel van hun partner Sligro. Lees snel welke ondernemers 
zijn aangesloten en hoe je korting krijgt op je bestelling.

Mr. Butler maakt het voor alle onder-
nemers mogelijk om hun gerechten bij 
de Helmonders thuis te bezorgen. Via 
de website van Mr. Butler bestel je een 
gerecht van jouw favoriete Helmondse 
zaak. 

De ondernemer bij wie je bestelt, hoeft 
minder commissie af te staan dan bij 
een andere bezorgdienst. Zo krijg je dus 
jouw lievelingsgerecht bij je thuis en 
help je een lokale horecazaak!

Snelle levering
Bij Mr. Butler bestel je via de website, op 
desktop of mobiel. Het proces werkt zo-
als bij andere bezorgdiensten. Je kiest 
een gerecht uit van een restaurant naar 
keuze, betaalt makkelijk online en bin-
nen no-time staat het gerecht op tafel. 
De bezorgers maken gebruik van snelle 
e-bikes, waardoor jouw keuze voor Mr. 
Butler ook nog eens milieuvriendelijk is.

Bekende Helmondse zaken
Al heel wat bekende Helmondse zaken 
zijn aangesloten bij Mr. Butler. Denk 
bijvoorbeeld aan De Stadskamer, Buf-
kes, Lunch en Zo, The Food Station 
en Lunchroom De Keyser. Dankzij het 
diverse aanbod kun je via Mr. Butler ver-
schillende gerechten voor zowel lunch 
als diner bestellen. Alles wordt in een 
straal van 5,5 kilometer om de horeca-
zaak bezorgd, dat is verder dan andere 
bezorgdiensten.

Goed voor de horeca
Ook de horeca zelf profiteert ervan als je 
via Mr. Butler bestelt: ze dragen minder 
commissie af dan bij andere services 
en sparen bij iedere order automatisch 
voor waardebonnen bij Sligro. Ook het 
aansluiten gaat gemakkelijk: ze krijgen 
een tablet en sluiten ‘m eenvoudig zelf 
aan. Iedere bestelling die daarop bin-
nenkomt is extra omzet.

Korting op je eerste 
bestelling
Bestellen bij je favoriete 
restaurants in Helmond? 
Probeer Mr. Butler dan nu ex-
tra voordelig en profiteer met 
kortingscode #DELOOP van € 
5,- korting op je eerste bestel-
ling via mrbutlerhelmond.nl.*

*Deze kortingscode is geldig 
t/m 31 augustus 2021 en is 
geldig op de eerste bestelling 
bij Mr. Butler met een mini-
male bestelwaarde van €20,-. 
Kan niet worden gecombi-
neerd met andere promoties.

Karim Loukili vertrekt bij Helmond Sport 
HELMOND Karim Loukili gaat 
Helmond Sport verlaten, de 24-ja-
rige linksbuiten maakt de overstap 
naar de Letse topclub FC Riga. 
Helmond Sport heeft het bod dat 
de Letse kampioen heeft uitge-
bracht om zijn doorlopende con-
tract af te kopen, geaccepteerd.

In zijn debuutjaar voor Helmond 
Sport werd Karim Loukili de onbe-
twiste smaakmaker in de voorhoede. 
De in Den Haag geboren Marokkaan 
doorliep tot zestienjarige leeftijd de 
jeugdopleiding van ADO Den Haag, 
om daarna de overstap te maken naar 
(Jong) FC Utrecht. Vervolgens kwam 
hij nog uit op het hoogste Marokkaan-

se niveau bij Chabab Rif Al Hociema, 
in de Nederlandse Tweede Divisie bij 
Jong Sparta en in de Duitse Oberliga 
voor 1. FC Phönix Lübeck.

FC Riga werd afgelopen dinsdag 
in de voorronde voor de Champi-
ons League nipt uitgeschakeld door 
het Zweedse Malmö FF, maar voor 
de drievoudig kampioen staan nog 
wedstrijden op het programma voor 
plaatsing voor de groepsfase van de 
Conference League.

Helmond Sport bedankt Karim Lou-
kili voor zijn verdiensten voor Onze 
Club, en wenst hem veel succes toe 
in zijn verdere carrière. Karim Loukili | F Helmond Sport

www.grootverzettegenkanker.nl/
team/peelland-advocaten-en-de-
cirkel-samen-tegen-kanker. 
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S TEENWEG 36  HELMOND 

BRADERIEPRIJZEN!
VAN OORSC HOT  SC HOENEN |  S TEENWEG HELMOND

DEZE MAAND OUTLET FINALE MET 

  

DE  BES TE  SCHOENMERKEN UNISA • NUBIKK • PETER KAISER • FLORIS VAN BOMMEL • D.A.T.E. • K&S • MAGNANNI
MICHAEL KORS • ZINDA • BIBI LOU • LOLA CRUZ • DL SPORT • HASSIA • GREVE • SANTONI • TORAL • PAUL GREEN • AGL • PANAMA JACK • POLLINI • PERTINI

DA M E S S C H O E N E N
DE LAAGSTE PRIJZEN

€50,-    60,-    70,-    80,-    90,-  PER PAAR

S TA P E LV E R KO O P
IN DE OUTLET EN BIJ LA SCALA DAMESMODE

HERENSCHOENEN SUPERSHOESALE OP STEENWEG 36

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

Afmetingen (L-B-H)
FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 220 € 220 € 250
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 190 € 280 € 320 € 320 € 380
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

KAATHOVENVAN
G R O N D      E N  S L O O P W E R K E N  B . V.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190 600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

NIEUW!

Wilt u een afvalcontainer huren voor een 
verbouwing, opruimactie, werkzaamheden aan 
de tuin of een andere klus. Zodat u zelf het afval 
niet hoeft af te voeren en tevens geen last heeft 
van afval op uw werkplek. Dan is het huren van 
een container een slimme keus.

All-in prijzen incl. b.t.w.
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

Bij Van Kaathoven in Beek en Donk, kunt u 
containers huren vanaf 3 m3 tot 15 m3 voor 
onderstaande afvalstromen. Op aanvraag 
leveren wij ook 25 m3 en 45 m3 containers. 
Voor alle voorwaarden kijk op VanKaathoven.nl 
onder de knop containers.

Asten Bakel Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop Gemert Helmond

Laarbeek Mierlo Nuenen Sint Anthonis

Someren Sint-Oedenrode Son en Breugel

Uden Veghel
T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl        0492-549541

VOOR AL
UW BRILLEN,
CONTACTLENZEN
EN ZONNEBRILLEN

Week 32/33/34 gesloten i.v.m. zomervakantie

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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ADVERTORIAL

Veel mensen hebben last van rugpijn. Rugklachten ko-
men heel vaak voor en ongeveer 80% van de volwasse-
nen heeft wel eens last van een zeurende of stekende 
pijn. De eerste keer lage rugpijn ontstaat meestal door 
overbelasting van de rug. Te vlug tillen, te zware dingen 
tillen of het maken van een verkeerde beweging kunnen 
hierbij een rol spelen. Soms spelen meerdere oorzaken 
tegelijk een rol, b.v. een slechte lichamelijke conditie in 
combinatie met veel statische belasting zoals autorijden, 
lang zitten of stress. Regelmatig bewegen zorgt ervoor 
dat klachten sneller verdwijnen. Onderzoek heeft na-
melijk aangetoond dat actief blijven bewegen helpt bij de 
behandeling van lage rugpijn. 

Om rugpijn te verminderen én in de toekomst te voorko-
men is De Fysioclub RUGschool ontwikkeld. De Fysio-
club RUGschool is een programma wat erop gericht is 
op de korte termijn de lasten te verminderen en op de 
lange termijn een herhaling van klachten te voorkomen. 
Naast de reguliere behandeling door een op rug aandoe-
ningen  gespecialiseerde fysiotherapeut / manueel the-
rapeut omvat de RUGschool een oefenprogramma om 

de belastbaarheid van de rug te verhogen/ versterken én 
een voorlichtingsprogramma. Een belangrijk onderdeel 
binnen dit voorlichtingsprogramma zijn de modules ‘pijn-
management’ en omgaan met pijn.

Uiteraard laten we onze resultaten onafhankelijk monito-
ren en beoordelen door de deelnemers. Met trots kunnen 
we mededelen dat we uitstekende resultaten boeken, 
waarbij patiënten het programma beoordelen met een 
cijfer 9,5!

RUGschool 
als oplossing 

bij RUGpijn

Heb jij sinds kort of al langer rugpijn, wellicht 
is De Fysioclub RUGschool iets voor jou? 
Neem contact op met JVDI De Fysioclub op 
085-7821616 en maak een afspraak voor een 
intake op een van onze locaties in Deurne – 
Mierlo(2) – Gemert – Helmond (2) – Geldrop 
- Nederweert of kijk op fysioclub.nl/jvdi of 
fysioclub.nl/programmas/de-rugschool 
voor meer informatie.

Herdenking Herculesramp op Vliegbasis Eindhoven

Door: Henk van Dijk

Op donderdagavond 15 juli 1996, iets 
na zes uur ’s avonds, ging het mis op 
Vliegbasis Eindhoven. Bij de landing van 
de Belgische C-130 Hercules kwam er 
een zwerm vogels in de motoren. Het 
vliegtuig kwam moeilijk op de hoofdlan-
dingsbaan van de vliegbasis neer. Bijna 
alle inzittenden overleefden de eerste 
klap en dus leek het goed te zijn gegaan. 
Maar in een reflex werd door de beman-
ning geprobeerd het vliegtuig door te 
starten en op te trekken. Dit was echter 
problematisch omdat de propellers, die 
nog in de zogenoemde vaanstand ston-
den na de eerste landing, onvoldoende 
lift konden maken en klapte hij weer 
met een smak tegen de grond. Na deze 
tweede klap brak er onmiddellijk brand 
uit en was de ramp compleet.  

Omdat ik in die tijd de luchtmachtfoto-
graaf van de Vliegbasis Eindhoven was, 
kreeg ik om vijf over zes een crasha-
larm-telefoontje, om met de grootste 
spoed naar de vliegbasis te komen om-
dat er een C-130 Hercules was gecrasht. 

Hulpverleners die op het veld aanwezig 
waren tijdens de crash, werden met veel 
spoed naar de rampplek gestuurd. Toen 
zij dan bij het vliegtuig arriveerden, wa-
ren ze ervan overtuigd dat er alleen de 
standaard vierkoppige bemanning in het 
vliegtuig aanwezig zou zijn. Zij waren 
niet op de hoogte dat er ook nog 37 mu-
zikanten van het Militaire Fanfarekorps 
van de Landmacht in het vrachtruim 
zaten. Er waren meer communicatie-
fouten, want de hulpdiensten begonnen 
eerst met blussen van het vliegtuig, in 
plaats van het reddingswerk in gang te 
zetten, om al die leden van het Muziek-
korps te redden. Het was een vuurzee 
van ongekende vorm die er was ont-
staan en het kon niet anders, dan dat 
eerst die vuurzee kleiner moest worden 
en dan pas met betreden van het vlieg-
tuig en redden kon worden begonnen.

De militairen die in het transportvlieg-
tuig zaten, probeerden intussen tever-
geefs van binnenuit de nooduitgangen 
te openen, maar dat lukte ze niet, mede 
door de sterke constructie van de C-130 
Hercules. Twintig minuten na de crash 

werden de leden van het fanfarekorps 
pas ontdekt. De meesten van de inzit-
tende militairen zijn door verstikking 
en een verstikkende hitte om het leven 
gekomen. Onder de slachtoffers waren 
ook muzikanten van het fanfarekorps 
uit Helmond: soldaat Tim Ederveen 
(23) en korporaal Arie de Bode (26). Er 
waren slechts zeven inzittenden van 
het Fanfarekorps, die deze vliegramp 
wisten te overleven, zij het onder zeer 

EINDHOVEN Op donderdag 15 juli 2021 werd deze gruwelij-
ke vliegramp op de Vliegbasis Eindhoven na 25 jaar met de 

overlevende slachtoff ers en nabestaanden herdacht. Ik heb de 
bijzondere eer gehad om op deze avond ook aanwezig te mogen 

zijn en dat heb ik zeer op prijs gesteld. 

Het gecrashte vliegtuig | F Henk van Dij k

slechte lichamelijke omstandigheden. 
Toen ik dan zelf met de bedrijfsveilig-
heidsofficier na ruim drie kwartier bij het 
vliegtuig arriveerde en ook naar binnen 
moest in het vliegtuig om alle belangrij-
ke gegevens  fotografisch vast te leggen, 
zag ik beelden op mijn netvlies gebrand 
worden die er nog steeds op staan en er 
ook nooit meer van zullen verdwijnen. Ik 
moest mij een weg banen over de slacht-
offers die er nog lagen, dat was vreselijk. 
Er waren vele toespraken van onder 
andere de Commandant Strijdkrachten 
Onno Eichelsheim en de burgemeester 
van Eindhoven, John Jorritsma. Door 
de diverse hoogwaardigheidsbekleders 
werden er kransen gelegd.  

Het is een herdenkingsavond geworden, 
na vijfentwintig jaren, vol emoties van 
slachtoffers en nabestaanden. Het is 
een avond, waarbij bij mijzelf als direc-
te getuige van deze vreselijke ramp, een 
horrorfilm van de vliegramp aan voorbij 
trekt. In gesprekken met de slachtoffers 
hoor ik weer hoe het leven voor hen zo’n 
enorme wending heeft genomen na 
deze ramp. 

In welke herstelproblemen ze jarenlang 
terecht zijn gekomen, is bijna niet te 
bevatten. Het weer heeft ons op deze 
avond in Eindhoven ook in de steek ge-
laten, want op een gegeven moment viel 
het water met bakken uit de lucht.

Helmond Sport contracteert
middenvelder Jellert Van Landschoot 
HELMOND Helmond Sport heeft 
zich versterkt met Jellert Van 
Landschoot. De 23-jarige Belgi-
sche linksbenige middenvelder 
heeft zijn handtekening gezet on-
der een contract voor twee jaar.

Jellert Van Landschoot doorliep de 
gehele jeugdopleiding van de Belgi-
sche topclub Club Brugge dat hem in 
het seizoen 2017/2018 uitleende aan 
FC Eindhoven. Voor de blauw-witten 
kwam hij in alle (38!) competitiewed-
strijden uit, maar in de daaropvolgende 
verhuurperiode bij Oud Heverlee Leu-

ven (uitkomend op het tweede niveau 
van België) waren zijn speelminuten 
aanmerkelijk minder. Ook in het sei-
zoen 2019/2020 werd hij verhuurd, 
bij N.E.C. speelde hij 28 wedstrijden 
waarin hij viermaal scoorde. Vorig jaar 
september verliet hij Club Brugge defi-
nitief, bij Lierse Kempenzonen (even-
eens tweede niveau van België) kwam 
hij tot negentien optredens.
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HEB je hulp NODIG BIJ heT
scheiden van afval?
• Lees de gemeentepagina in
 De Loop of op www.helmond.nl
• Check DeAfvalApp op www.DeAfvalApp.nl
• Gebruik de afvalscheidingswijzer van
 Milieu Centraal (www.afvalscheidingswijzer.nl)
• Ga naar het Grondsto�en Inleverpunt
 (check de data in DeAfvalApp)
• Vraag de afvalcoaches (bel 14 0492)

Glas

Evaluatie diftar—

Jullie zijn goed bezig, dankjewel
voor jullie inzet!

AFVALINZAMELING HELMOND

Hoe vaak is de container leeggemaakt?
Ingenomen bij laagbouwwoningen – januari t/m mei

2017 2018 2019 2020 2021

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000 Rest

GFT

In
 to

nn
en

 b
ij 

la
ag

bo
uw

w
on

in
ge

n

Toename en afname van de verschillende afvalsoorten
ingenomen bij laagbouwwoningen – januari t/m mei 
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20 t/m 24 september & 27 september
kca-bus

(voor klein chemisch afval)

Oktober
compostmaand

(gratis compost ophalen
bij de milieustraat)

1 t/m 5 november
derde ronde GRIP

(Grondsto�en Inleverpunt)

Kastelen en musea
Verborgen schatten17. Horeca

Bourgondisch genieten
Evenementen
Agenda juli/augustus19. 27.F | Shutterstock

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

HELMOND

DEURNE

ASTENSOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIEHSOUT

MIERLO

LIEROP

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Wandelen & fi etsen
In de Peel!
Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

Jouw bron voor vakantie inspiratie in de Peel.

I n  s a m e n w e r k i n g  m e t
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Weidse natuur
Ode aan het 
Peellandschap 

In het Land van de Peel krijg je de ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden. Met een Natura 2000-status geldt het Peellandschap als 
één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Verken Nationaal Park de 
Groote Peel, struin over de Strabrechtse Heide die in augustus verandert in een 
paarse bloemenzee of volg wandel- en fietsroutes door de afwisselende natuur 
vol uitgestrekte vlaktes, ongerepte veenmoerassen en verborgen vennen.

www.landvandepeel.nl

De Pelen: van oerlandschap 
tot natuurparadijs

Fietsroute De Pelen

Tip: Maak een tussenstop bij Belfort 
Vossenberg; deze uitkijktoren van 
22 meter hoog biedt een geweldig 
uitzicht over het nationaal park. 

Tip: Ontdek de Peelrandbreuk. 

Een kaart van fietsroute 
De Pelen is verkrijgbaar 
voor € 1,95 bij VVV Asten 
en VVV Deurne. 
Op landvandepeel.nl is 
de route in gpx te downloaden.

Top natuurwandelroutes
Bewoners en boswachters in de Peel 
stippelden eindeloos veel mooie wandelroutes 
uit. Trek de wandelschoenen aan en ontdek de 
natuur dichtbij via deze bewegwijzerde paden.

Boswachterspad De Groote Peel, 5 km.
Wandel over knuppelpaden, langs een 
uitkijktoren en leer over de turfwinning in 
het gebied. Vanaf Buitencentrum 
De Pelen in Ospel.

Landgoed Stippelberg 7,5 km.
Dichte bossen, statige lanen en een uitkijk-
toren. Ontmoet onderweg de Schotse Hoog-
landers. Vanaf Boswachterswoning De Rips.

Beuvenroute, 5 km.
Ervaar de weidsheid van de Strabrechtse 
Heide en bewonder het grootste ven van 
Nederland. Vanaf Boscafé Pastoorke Van 
Moorsel in Lierop.

Pak de Biezen 4,5 km.
Verken natuurgebied De Biezen via mooie 
bospaadjes en knuppelbruggen. Vanaf De 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel.

1

3

2

4

Voor meer informatie over
deze en vele andere routes ga 
je naar landvandepeel.nl

Strabrechtse Heide © Peter Hogenstein Geslaagd?
Natuurlijk slaag je op de 

Engelseweg te Helmond voor bijna al je 
aankopen op het gebied van wonen, 

de tuin, dieren, hobbies en je auto of boot.

De Engelseweg, de plek waar je 
urenlang zorgeloos kunt shoppen bij 
meer dan 50 winkels of genieten van 

een lekkere lunch.

En natuurlijk deskundige medewerkers, 
service en gratis parkeren voor de deur. 

p.s. ook vlaggen kun je er kopen!

Alvast gefeliciteerd.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.©Shopping.©H E L M O N DShopping.H E L M O N D

KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
 D

EW
 W

K 
29

 G
P 

©

Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

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



15vrijdag 23 juli 2021de loop weekkrant HELMOND2 juli 2021 Groot PEELLAND

Weidse natuur
Ode aan het 
Peellandschap 

In het Land van de Peel krijg je de ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden. Met een Natura 2000-status geldt het Peellandschap als 
één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Verken Nationaal Park de 
Groote Peel, struin over de Strabrechtse Heide die in augustus verandert in een 
paarse bloemenzee of volg wandel- en fietsroutes door de afwisselende natuur 
vol uitgestrekte vlaktes, ongerepte veenmoerassen en verborgen vennen.

www.landvandepeel.nl

De Pelen: van oerlandschap 
tot natuurparadijs

Fietsroute De Pelen

Tip: Maak een tussenstop bij Belfort 
Vossenberg; deze uitkijktoren van 
22 meter hoog biedt een geweldig 
uitzicht over het nationaal park. 

Tip: Ontdek de Peelrandbreuk. 

Een kaart van fietsroute 
De Pelen is verkrijgbaar 
voor € 1,95 bij VVV Asten 
en VVV Deurne. 
Op landvandepeel.nl is 
de route in gpx te downloaden.

Top natuurwandelroutes
Bewoners en boswachters in de Peel 
stippelden eindeloos veel mooie wandelroutes 
uit. Trek de wandelschoenen aan en ontdek de 
natuur dichtbij via deze bewegwijzerde paden.

Boswachterspad De Groote Peel, 5 km.
Wandel over knuppelpaden, langs een 
uitkijktoren en leer over de turfwinning in 
het gebied. Vanaf Buitencentrum 
De Pelen in Ospel.

Landgoed Stippelberg 7,5 km.
Dichte bossen, statige lanen en een uitkijk-
toren. Ontmoet onderweg de Schotse Hoog-
landers. Vanaf Boswachterswoning De Rips.

Beuvenroute, 5 km.
Ervaar de weidsheid van de Strabrechtse 
Heide en bewonder het grootste ven van 
Nederland. Vanaf Boscafé Pastoorke Van 
Moorsel in Lierop.

Pak de Biezen 4,5 km.
Verken natuurgebied De Biezen via mooie 
bospaadjes en knuppelbruggen. Vanaf De 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel.

1

3

2

4

Voor meer informatie over
deze en vele andere routes ga 
je naar landvandepeel.nl

Strabrechtse Heide © Peter Hogenstein Geslaagd?
Natuurlijk slaag je op de 

Engelseweg te Helmond voor bijna al je 
aankopen op het gebied van wonen, 

de tuin, dieren, hobbies en je auto of boot.

De Engelseweg, de plek waar je 
urenlang zorgeloos kunt shoppen bij 
meer dan 50 winkels of genieten van 

een lekkere lunch.

En natuurlijk deskundige medewerkers, 
service en gratis parkeren voor de deur. 

p.s. ook vlaggen kun je er kopen!

Alvast gefeliciteerd.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.©Shopping.©H E L M O N DShopping.H E L M O N D

KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
 D

EW
 W

K 
29

 G
P 

©

Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

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

3juli 2021Groot PEELLAND

Weidse natuur
Ode aan het 
Peellandschap 

In het Land van de Peel krijg je de ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden. Met een Natura 2000-status geldt het Peellandschap als 
één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Verken Nationaal Park de 
Groote Peel, struin over de Strabrechtse Heide die in augustus verandert in een 
paarse bloemenzee of volg wandel- en fietsroutes door de afwisselende natuur 
vol uitgestrekte vlaktes, ongerepte veenmoerassen en verborgen vennen.
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De Pelen: van oerlandschap 
tot natuurparadijs
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veen, nu een paradijs voor natuurliefhebbers. Blik-
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Tip: Maak een tussenstop bij Belfort 
Vossenberg; deze uitkijktoren van 
22 meter hoog biedt een geweldig 
uitzicht over het nationaal park. 

Tip: Ontdek de Peelrandbreuk. 
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Een kaart van fietsroute 
De Pelen is verkrijgbaar 
voor € 1,95 bij VVV Asten 
en VVV Deurne. 
Op landvandepeel.nl is 
de route in gpx te downloaden.

Top natuurwandelroutes
Bewoners en boswachters in de Peel 
stippelden eindeloos veel mooie wandelroutes 
uit. Trek de wandelschoenen aan en ontdek de 
natuur dichtbij via deze bewegwijzerde paden.

Boswachterspad De Groote Peel, 5 km.
Wandel over knuppelpaden, langs een 
uitkijktoren en leer over de turfwinning in 
het gebied. Vanaf Buitencentrum 
De Pelen in Ospel.

Landgoed Stippelberg 7,5 km.
Dichte bossen, statige lanen en een uitkijk-
toren. Ontmoet onderweg de Schotse Hoog-
landers. Vanaf Boswachterswoning De Rips.

Beuvenroute, 5 km.
Ervaar de weidsheid van de Strabrechtse 
Heide en bewonder het grootste ven van 
Nederland. Vanaf Boscafé Pastoorke Van 
Moorsel in Lierop.

Pak de Biezen 4,5 km.
Verken natuurgebied De Biezen via mooie 
bospaadjes en knuppelbruggen. Vanaf De 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel.
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Voor meer informatie over
deze en vele andere routes ga 
je naar landvandepeel.nl

De Strabrechtse Heide is uniek omdat 

het de grootste aaneengesloten 

heide van Noord-Brabant is. Je vindt 

er droge en vochtige heide, vennen, 

stuifzand, kleine akkers, gagel en 

wilgenstruwelen. Er komen ook veel 

zeldzame dieren en planten in voor.

Bezoek hier zeker het
 Beuven: het 

grootste natuurlijke heideven van 

Nederland. Stel jezelf verdekt
 op in de 

vogelkijkhut en laat je verrassen door 

de verschillende soorten watervogels.

Uitkijkend over de heide kun je op de 

diverse pauzeplekjes de Kempische 

schapen zien grazen.

Erik Schram 

Boswachter publiek Boswachter publiek 

Strabrechtse HeideStrabrechtse Heide

Strabrechtse Heide © Peter Hogenstein 
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Kastelen 
en musea
De verborgen 
schatten 
van de Peel 

In het Land van de Peel wordt de rijke historie levend gehouden. 
Eeuwenoude kastelen vormen niet alleen blikvangers in het landschap 
maar ook een bron van spannende verhalen…

Het bewogen verleden van Kasteel Asten

Rondleidingen

www.kasteelasten.nl 

Binnenkijken bij Kasteel Gemert

Top exposities 
De Peel een Mysterie, 
Museum Klok en Peel, Asten.
De rauwe natuur heeft de Peel tot een 
mysterie gemaakt. Ontdek fossielen uit de 
prehistorie, beleef de vondst van de Gouden 
Helm door turfstekers en zie hoe kunste-
naars zich lieten inspireren door de Peel.

Het Tapijt van Deurne, 
Sint Willibrorduskerk, Deurne
Op een wandtapijt van 20 meter lang 
wordt de geschiedenis van Deurne vanaf de 
laatste ijstijd uitgebeeld in 40 geborduurde 
taferelen, ter gelegenheid van Deurne 1300. 
t/m 24 okt.

Stilte heeft het laatste woord, 
Museum Helmond
Deze fotoserie laat de impact van Corona 
zien op de inwoners van Helmond en 
omgeving. Tahné Kleijn toont de pandemie 
in al haar facetten. t/m 5 sept.
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www.landvandepeel.nl

Kasteel Croy

Kasteel Asten

Als God in Frankrijk bij Landgoed Croy
In het groene gebied tussen Aarle-Rixtel en Stip-
hout torent Kasteel Croy statig boven de weilan-
den uit. In de 15e eeuw was dit het thuis van de 
familie Croy, behorend tot de Bourgondische adel. 

Tegenwoordig is het onbewoond en hebben 
kasteelheren en freules plaatsgemaakt voor be-
zoekers die worden aangetrokken tot de bijzon-
dere sfeer en mooie omgeving van het land-
goed. 

De ultieme streekbeleving 
Diverse wandelroutes leiden rondom het kas-
teel en door het boerenlandschap. Volg de 
blauwe paaltjes voor een kort rondje om het 
kasteel of download op landvandepeel.nl de 
wandelroute ‘Aarle-Rixtel 1’. Mooie adresjes on-
derweg maken van de route een echte beleve-
nis, zoals streekwinkel Croy en de Antoniushoe-
ve. Voor de echte kasteelbeleving kunnen 
bezoekers een verblijf boeken in het prachtige 
poortgebouw van het kasteel. 

Gastvrouw Mieke Keser woont hier al 20 jaar en 
opende er een Bed & Breakfast. Wie ’s ochtends 
plaatsneemt in de tuin met Kasteel Croy aan de 
voeten, genietend van een streekontbijtje tus-
sen de landerijen, voelt zich met recht als God 
in Frankrijk. 

Werken aan een 
kleurrijke toekomst? 
Dat doe je bij ons!

Warehouse Operators (m/v) voor de dagdienst

Voor onze vestiging in MIERLO zijn we op zoek naar:

Informatie over deze vacature vind je op EXBERRY.COM/CAREERS
Heb je de juiste werkervaring of de goede opleiding? Solliciteer direct en stuur een mail naar hrm@gnt-group.com

5juli 2021Groot PEELLAND

Kastelen 
en musea
De verborgen 
schatten 
van de Peel 

In het Land van de Peel wordt de rijke historie levend gehouden. 
Eeuwenoude kastelen vormen niet alleen blikvangers in het landschap 
maar ook een bron van spannende verhalen…

Het bewogen verleden van Kasteel Asten
Verscholen achter weelderige begroeiing liggen de 
restanten van het meer dan 600 jaar oude kasteel van 
Asten. De ruïne vertelt het verhaal van een bewogen 
verleden vol ontginningen, oorlogen en heksenvervol-
gingen. De burcht ging ten onder tijdens een aanval in 
1944, maar de voorburcht met poortgebouw staat er 
nog in volle glorie en is tot op de dag van vandaag be-
woond. Op de zolderetage van de grote schuur is het 
Anna Ceelen Huis gevestigd, vernoemd naar de Asten-
se vrouw die in 1595 werd beschuldigd van hekserij en 
door marteling overleed in de kelders van Kasteel As-
ten. Tegenwoordig is het een bezoekerscentrum.

Rondleidingen
De ruïne en het Anna Ceelen Huis kunnen worden 
bezocht tijdens een rondleiding. Deze vinden plaats 
op donderdagen in juli en augustus om 19.00 uur en 
kosten € 4,50 p.p. Reserveren via:
www.kasteelasten.nl 

Binnenkijken bij Kasteel Gemert
Ook in Gemert staat een bijzonder mooi kasteel! Elke 
eerste zaterdag van de maand kan je tijdens een 
rondleiding een kijkje nemen binnen de poorten. 
Start bij de VVV-winkel op het Ridderplein om 11:00 
uur. Kosten € 5,- p.p. 

Top exposities 
De Peel een Mysterie, 
Museum Klok en Peel, Asten.
De rauwe natuur heeft de Peel tot een 
mysterie gemaakt. Ontdek fossielen uit de 
prehistorie, beleef de vondst van de Gouden 
Helm door turfstekers en zie hoe kunste-
naars zich lieten inspireren door de Peel.

Het Tapijt van Deurne, 
Sint Willibrorduskerk, Deurne
Op een wandtapijt van 20 meter lang 
wordt de geschiedenis van Deurne vanaf de 
laatste ijstijd uitgebeeld in 40 geborduurde 
taferelen, ter gelegenheid van Deurne 1300. 
t/m 24 okt.

Stilte heeft het laatste woord, 
Museum Helmond
Deze fotoserie laat de impact van Corona 
zien op de inwoners van Helmond en 
omgeving. Tahné Kleijn toont de pandemie 
in al haar facetten. t/m 5 sept.
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www.landvandepeel.nl

www.kasteelasten.nl 

“Als kind kwam ik al in 

de Deurnese Peel. En ik 

ben er blijven komen met 

mijn kinderen en nu mijn 

kleinkinderen. Het is een ruig 

en afwisselend gebied dat enorm 

tot de verbeelding spreekt. Met 

een bijzondere dierenwereld, 

verhalen over geesten en 

Peelmennenekes die je het 

moeras in kunnen trekken en 

de bijzondere geschiedenis. Voor 

mijn historische jeugdboek 

‘Weg uit de Peel’ was het dan 

ook de grote inspiratiebron.” 

Jacques Vriens
Kinderboekenschrijver

Kasteel Croy

Kasteel Asten

Als God in Frankrijk bij Landgoed Croy
In het groene gebied tussen Aarle-Rixtel en Stip-
hout torent Kasteel Croy statig boven de weilan-
den uit. In de 15e eeuw was dit het thuis van de 
familie Croy, behorend tot de Bourgondische adel. 

Tegenwoordig is het onbewoond en hebben 
kasteelheren en freules plaatsgemaakt voor be-
zoekers die worden aangetrokken tot de bijzon-
dere sfeer en mooie omgeving van het land-
goed. 

De ultieme streekbeleving 
Diverse wandelroutes leiden rondom het kas-
teel en door het boerenlandschap. Volg de 
blauwe paaltjes voor een kort rondje om het 
kasteel of download op landvandepeel.nl de 
wandelroute ‘Aarle-Rixtel 1’. Mooie adresjes on-
derweg maken van de route een echte beleve-
nis, zoals streekwinkel Croy en de Antoniushoe-
ve. Voor de echte kasteelbeleving kunnen 
bezoekers een verblijf boeken in het prachtige 
poortgebouw van het kasteel. 

Gastvrouw Mieke Keser woont hier al 20 jaar en 
opende er een Bed & Breakfast. Wie ’s ochtends 
plaatsneemt in de tuin met Kasteel Croy aan de 
voeten, genietend van een streekontbijtje tus-
sen de landerijen, voelt zich met recht als God 
in Frankrijk. Kinderboekenschrijver
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laatste ijstijd uitgebeeld in 40 geborduurde 
taferelen, ter gelegenheid van Deurne 1300. 
t/m 24 okt.

Stilte heeft het laatste woord, 
Museum Helmond
Deze fotoserie laat de impact van Corona 
zien op de inwoners van Helmond en 
omgeving. Tahné Kleijn toont de pandemie 
in al haar facetten. t/m 5 sept.
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www.landvandepeel.nl

www.kasteelasten.nl 

“Als kind kwam ik al in 

de Deurnese Peel. En ik 

ben er blijven komen met 

mijn kinderen en nu mijn 

kleinkinderen. Het is een ruig 

en afwisselend gebied dat enorm 

tot de verbeelding spreekt. Met 

een bijzondere dierenwereld, 

verhalen over geesten en 

Peelmennenekes die je het 

moeras in kunnen trekken en 

de bijzondere geschiedenis. Voor 

mijn historische jeugdboek 

‘Weg uit de Peel’ was het dan 

ook de grote inspiratiebron.” 

Jacques Vriens
Kinderboekenschrijver

Kasteel Croy

Kasteel Asten

Als God in Frankrijk bij Landgoed Croy
In het groene gebied tussen Aarle-Rixtel en Stip-
hout torent Kasteel Croy statig boven de weilan-
den uit. In de 15e eeuw was dit het thuis van de 
familie Croy, behorend tot de Bourgondische adel. 

Tegenwoordig is het onbewoond en hebben 
kasteelheren en freules plaatsgemaakt voor be-
zoekers die worden aangetrokken tot de bijzon-
dere sfeer en mooie omgeving van het land-
goed. 

De ultieme streekbeleving 
Diverse wandelroutes leiden rondom het kas-
teel en door het boerenlandschap. Volg de 
blauwe paaltjes voor een kort rondje om het 
kasteel of download op landvandepeel.nl de 
wandelroute ‘Aarle-Rixtel 1’. Mooie adresjes on-
derweg maken van de route een echte beleve-
nis, zoals streekwinkel Croy en de Antoniushoe-
ve. Voor de echte kasteelbeleving kunnen 
bezoekers een verblijf boeken in het prachtige 
poortgebouw van het kasteel. 

Gastvrouw Mieke Keser woont hier al 20 jaar en 
opende er een Bed & Breakfast. Wie ’s ochtends 
plaatsneemt in de tuin met Kasteel Croy aan de 
voeten, genietend van een streekontbijtje tus-
sen de landerijen, voelt zich met recht als God 
in Frankrijk. Kinderboekenschrijver
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Bourgondisch
genieten
Beleef de smaak 
van de Peel

In de Peel wordt volop genoten van het leven en van elkaar. 
Dat proef én beleef je. Een smakelijke reis door de Peel brengt je gegarandeerd 
op unieke plekken, met onderweg trotse Peellanders die voor je klaar 
staan met de mooiste smaken uit de regio. 

Mysterieus Peelreusbier uit Deurne

Gebrouwen in het Land van de Peel

Onstuimig bier van Skavuiten

Op natuurlijke wijze bij Holevoort

www.landvandepeel.nl

Smakelijk eropuit

PeelPeuzelen
Het populaire concept is er weer! 
Ook deze zomer kan je met het 
PeelPeuzelboekje genieten van hapjes in 
ruim 40 restaurants in de regio. 
Te koop bij de VVV’s en informatiepunten. 
Meer info: www.peelpeuzelen.nl

Drie Peelen Toer Fietsarrangement
Op de fiets door de Mariapeel, Astense- 
en Deurnese Peel, met onderweg een 
drie-gangen menu op verschillende locaties. 
www.landvandepeel.nl

Happen en Trappen: 
De Turfstekersroute
Geniet van vijf gangen bij vijf restaurants in 
de prachtige omgeving van de Groote Peel. 
Via www.happenentrappen.nl.

1

3

2

De smaak van de Peel proef je niet 
alleen in de vele goede restaurants, 
brasseries en cafés, maar ook 
onderweg! Genieten van lekker eten 
en drinken, in de buitenlucht op 
mooie plekken in de Peel. 

Voor een lekker biertje in 
Helmond kan je terecht bij 
De Deftige Aap. In het oudste 
pand van Helmond is de 
stadsbrouwerij gevestigd, 
waar onder andere het 
prijswinnende biertje 
Kiele Kiele wordt 
geschonken. 

© Leonie Voets

Van harte welkom 
bij Sint Annaklooster

Wilt u gebruik maken van onze 
hartverwarmende zorg? 

Voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken 
staan dagelijks zorgconsulenten voor u klaar. U kunt hiervoor 
bellen naar (040) 209 84 49 of een e-mail sturen 
naar csb@sintannaklooster.nl.

Zie ook onze website: 
www.sintannaklooster.nl

De ziekenhuizen schalen hun reguliere, niet-
coronazorg, weer op en het aantal beschikbare 
operatiekamers voor reguliere zorg neemt toe. 
Ook bij Sint Annaklooster kunt u terecht voor 
reguliere zorg o.a. bij onze logeerhuizen, hospices, 
verpleeghuizen en thuiszorg.

Wij staan 

met onze locaties 

in de top 10 best 

gewaardeerde 

organisaties 2020 

van Zorgkaart 

Nederland.

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

Hartverwarmende zorg 
bĳ  Sint Annaklooster

Wist u al dat u bij Sint Annaklooster terecht 
kunt voor respijtzorg en ELV kortdurend 
verblijf bij één van de logeerhuizen? Deze 
tijdelijke zorg kan nodig zijn om de mantelzorg 
te ontlasten. Ook kan tijdelijke zorg nodig zijn 
vóór of na een ziekenhuisopname of wanneer 
de zorg thuis even niet toereikend is.

Er bij Sint Annaklooster ook mogelijkheden zijn 
voor overbruggingszorg? Heeft u een WLZ-indicatie 
en staat u op de wachtlijst voor een plaats in een 

verpleeghuis en gaat het thuis even niet, dan kan 
tijdelijke zorg in één van onze logeerhuizen worden 
overwogen.

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond 
weer ruimte heeft voor reguliere zorg? Na een 
periode als corona cohort te hebben gediend, 
worden nu slechts 2 plaatsen bij Valkenhaeghe 
vrijgehouden voor corona-herstelzorg in de regio. 
De overige 10 plaatsen worden weer ingezet voor 
reguliere hospicezorg of respijt-/logeerzorg.

F | Sint Annaklooster

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! 
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Bourgondisch
genieten
Beleef de smaak 
van de Peel

In de Peel wordt volop genoten van het leven en van elkaar. 
Dat proef én beleef je. Een smakelijke reis door de Peel brengt je gegarandeerd 
op unieke plekken, met onderweg trotse Peellanders die voor je klaar 
staan met de mooiste smaken uit de regio. 

Een van die huisbrouwerijen lag op de ‘Holevoort’, des-
tijds een gehucht in het woeste landschap tussen Ba-
kel en Deurne. En die traditie wordt vandaag de dag 
nog altijd eer aangedaan. 

Bij Brouwerij Holevoort wordt bier nog op natuurlijke 
wijze gebrouwen met gerst en hop uit de ‘tuinen’ van 
de brouwerij. Een eigen bron, op de rand van de Peel-
randbreuk, geeft de brouwerij haar zuivere water. Het 
hopveld kan je bezoeken en in de brouwerij wacht een 
lekkere proeverij. 

Mysterieus Peelreusbier uit Deurne
In Deurne wordt gebrouwen aan het mysterieuze 
Peelreusbier met honing en heidekruid, dat zijn naam 
dankt het verhaal “Faaske in het land der Peelreuzen” 
door Toon Kortooms. Het verhaal gaat dat er midden 
in de Peel, in de donkere bossen, Peelreuzen woonden 
zo hoog als torens en met armen zo dik als boomstam-
men. Het Peelreusbier is verkrijgbaar bij diverse slijte-
rijen in de Peel, maar het leukste is natuurlijk om het 
te proeven in het proeflokaal van het Toon Kortooms 
Park, te boeken via VVV Deurne. 

Gebrouwen in het Land van de Peel
Al honderden jaren wordt er in de Peel met hart en ziel 
gebrouwen. Aan het bekende Bavaria bier uit Lies-
hout, maar net zo goed aan speciaalbiertjes die hun 
oorsprong vinden in gedeelde liefde voor het eeuwen-
oude drankje. Gebrouwen volgens familierecept tus-
sen de koperen ketels of gewoon op gevoel door 
vrienden in piepkleine kelders: in de bourgondische 
Peel wordt bier met liefde gebrouwen én gedronken.

Onstuimig bier van Skavuiten
De mooiste biertjes uit de Peel ontstaan spontaan. Zo-
als Skavuiten: het ‘onstuimig’ speciaalbier uit Asten en 
Someren. Begonnen als een idee van vijf vrienden op 
een zomerse dag en uitgevoerd met een thuisbrouw-
installatie van planken en ducktape. Het succes is in-
middels bewezen, want Skavuiten wordt geschonken 
in vele cafés binnen en buiten de regio. 

Op natuurlijke wijze bij Holevoort
In Bakel, het oudste dorp van Brabant, is het brouwen 
van bier een belangrijke traditie. Al in een ver verleden 
werd hier melding gemaakt van lokale brouwhuizen. 

www.landvandepeel.nl

Smakelijk eropuit

PeelPeuzelen
Het populaire concept is er weer! 
Ook deze zomer kan je met het 
PeelPeuzelboekje genieten van hapjes in 
ruim 40 restaurants in de regio. 
Te koop bij de VVV’s en informatiepunten. 
Meer info: www.peelpeuzelen.nl

Drie Peelen Toer Fietsarrangement
Op de fiets door de Mariapeel, Astense- 
en Deurnese Peel, met onderweg een 
drie-gangen menu op verschillende locaties. 
www.landvandepeel.nl

Happen en Trappen: 
De Turfstekersroute
Geniet van vijf gangen bij vijf restaurants in 
de prachtige omgeving van de Groote Peel. 
Via www.happenentrappen.nl.
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De smaak van de Peel proef je niet 
alleen in de vele goede restaurants, 
brasseries en cafés, maar ook 
onderweg! Genieten van lekker eten 
en drinken, in de buitenlucht op 
mooie plekken in de Peel. 

Voor een lekker biertje in 
Helmond kan je terecht bij 
De Deftige Aap. In het oudste 
pand van Helmond is de 
stadsbrouwerij gevestigd, 
waar onder andere het 
prijswinnende biertje 
Kiele Kiele wordt 
geschonken. 

© Leonie Voets
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Bourgondisch
genieten
Beleef de smaak 
van de Peel

In de Peel wordt volop genoten van het leven en van elkaar. 
Dat proef én beleef je. Een smakelijke reis door de Peel brengt je gegarandeerd 
op unieke plekken, met onderweg trotse Peellanders die voor je klaar 
staan met de mooiste smaken uit de regio. 

Mysterieus Peelreusbier uit Deurne

Gebrouwen in het Land van de Peel

Onstuimig bier van Skavuiten

Op natuurlijke wijze bij Holevoort

www.landvandepeel.nl

Smakelijk eropuit

PeelPeuzelen
Het populaire concept is er weer! 
Ook deze zomer kan je met het 
PeelPeuzelboekje genieten van hapjes in 
ruim 40 restaurants in de regio. 
Te koop bij de VVV’s en informatiepunten. 
Meer info: www.peelpeuzelen.nl

Drie Peelen Toer Fietsarrangement
Op de fiets door de Mariapeel, Astense- 
en Deurnese Peel, met onderweg een 
drie-gangen menu op verschillende locaties. 
www.landvandepeel.nl

Happen en Trappen: 
De Turfstekersroute
Geniet van vijf gangen bij vijf restaurants in 
de prachtige omgeving van de Groote Peel. 
Via www.happenentrappen.nl.

1

3

2

De smaak van de Peel proef je niet 
alleen in de vele goede restaurants, 
brasseries en cafés, maar ook 
onderweg! Genieten van lekker eten 
en drinken, in de buitenlucht op 
mooie plekken in de Peel. 

Voor een lekker biertje in 
Helmond kan je terecht bij 
De Deftige Aap. In het oudste 
pand van Helmond is de 
stadsbrouwerij gevestigd, 
waar onder andere het 
prijswinnende biertje 
Kiele Kiele wordt 
geschonken. 

© Leonie Voets

Van harte welkom 
bij Sint Annaklooster

Wilt u gebruik maken van onze 
hartverwarmende zorg? 

Voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken 
staan dagelijks zorgconsulenten voor u klaar. U kunt hiervoor 
bellen naar (040) 209 84 49 of een e-mail sturen 
naar csb@sintannaklooster.nl.

Zie ook onze website: 
www.sintannaklooster.nl

De ziekenhuizen schalen hun reguliere, niet-
coronazorg, weer op en het aantal beschikbare 
operatiekamers voor reguliere zorg neemt toe. 
Ook bij Sint Annaklooster kunt u terecht voor 
reguliere zorg o.a. bij onze logeerhuizen, hospices, 
verpleeghuizen en thuiszorg.

Wij staan 

met onze locaties 

in de top 10 best 

gewaardeerde 

organisaties 2020 

van Zorgkaart 

Nederland.

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

Hartverwarmende zorg 
bĳ  Sint Annaklooster

Wist u al dat u bij Sint Annaklooster terecht 
kunt voor respijtzorg en ELV kortdurend 
verblijf bij één van de logeerhuizen? Deze 
tijdelijke zorg kan nodig zijn om de mantelzorg 
te ontlasten. Ook kan tijdelijke zorg nodig zijn 
vóór of na een ziekenhuisopname of wanneer 
de zorg thuis even niet toereikend is.

Er bij Sint Annaklooster ook mogelijkheden zijn 
voor overbruggingszorg? Heeft u een WLZ-indicatie 
en staat u op de wachtlijst voor een plaats in een 

verpleeghuis en gaat het thuis even niet, dan kan 
tijdelijke zorg in één van onze logeerhuizen worden 
overwogen.

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond 
weer ruimte heeft voor reguliere zorg? Na een 
periode als corona cohort te hebben gediend, 
worden nu slechts 2 plaatsen bij Valkenhaeghe 
vrijgehouden voor corona-herstelzorg in de regio. 
De overige 10 plaatsen worden weer ingezet voor 
reguliere hospicezorg of respijt-/logeerzorg.

F | Sint Annaklooster

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! 
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Bourgondisch
genieten
Beleef de smaak 
van de Peel

In de Peel wordt volop genoten van het leven en van elkaar. 
Dat proef én beleef je. Een smakelijke reis door de Peel brengt je gegarandeerd 
op unieke plekken, met onderweg trotse Peellanders die voor je klaar 
staan met de mooiste smaken uit de regio. 

Een van die huisbrouwerijen lag op de ‘Holevoort’, des-
tijds een gehucht in het woeste landschap tussen Ba-
kel en Deurne. En die traditie wordt vandaag de dag 
nog altijd eer aangedaan. 

Bij Brouwerij Holevoort wordt bier nog op natuurlijke 
wijze gebrouwen met gerst en hop uit de ‘tuinen’ van 
de brouwerij. Een eigen bron, op de rand van de Peel-
randbreuk, geeft de brouwerij haar zuivere water. Het 
hopveld kan je bezoeken en in de brouwerij wacht een 
lekkere proeverij. 

Mysterieus Peelreusbier uit Deurne
In Deurne wordt gebrouwen aan het mysterieuze 
Peelreusbier met honing en heidekruid, dat zijn naam 
dankt het verhaal “Faaske in het land der Peelreuzen” 
door Toon Kortooms. Het verhaal gaat dat er midden 
in de Peel, in de donkere bossen, Peelreuzen woonden 
zo hoog als torens en met armen zo dik als boomstam-
men. Het Peelreusbier is verkrijgbaar bij diverse slijte-
rijen in de Peel, maar het leukste is natuurlijk om het 
te proeven in het proeflokaal van het Toon Kortooms 
Park, te boeken via VVV Deurne. 

Gebrouwen in het Land van de Peel
Al honderden jaren wordt er in de Peel met hart en ziel 
gebrouwen. Aan het bekende Bavaria bier uit Lies-
hout, maar net zo goed aan speciaalbiertjes die hun 
oorsprong vinden in gedeelde liefde voor het eeuwen-
oude drankje. Gebrouwen volgens familierecept tus-
sen de koperen ketels of gewoon op gevoel door 
vrienden in piepkleine kelders: in de bourgondische 
Peel wordt bier met liefde gebrouwen én gedronken.

Onstuimig bier van Skavuiten
De mooiste biertjes uit de Peel ontstaan spontaan. Zo-
als Skavuiten: het ‘onstuimig’ speciaalbier uit Asten en 
Someren. Begonnen als een idee van vijf vrienden op 
een zomerse dag en uitgevoerd met een thuisbrouw-
installatie van planken en ducktape. Het succes is in-
middels bewezen, want Skavuiten wordt geschonken 
in vele cafés binnen en buiten de regio. 

Op natuurlijke wijze bij Holevoort
In Bakel, het oudste dorp van Brabant, is het brouwen 
van bier een belangrijke traditie. Al in een ver verleden 
werd hier melding gemaakt van lokale brouwhuizen. 

www.landvandepeel.nl

Smakelijk eropuit

PeelPeuzelen
Het populaire concept is er weer! 
Ook deze zomer kan je met het 
PeelPeuzelboekje genieten van hapjes in 
ruim 40 restaurants in de regio. 
Te koop bij de VVV’s en informatiepunten. 
Meer info: www.peelpeuzelen.nl

Drie Peelen Toer Fietsarrangement
Op de fiets door de Mariapeel, Astense- 
en Deurnese Peel, met onderweg een 
drie-gangen menu op verschillende locaties. 
www.landvandepeel.nl

Happen en Trappen: 
De Turfstekersroute
Geniet van vijf gangen bij vijf restaurants in 
de prachtige omgeving van de Groote Peel. 
Via www.happenentrappen.nl.

1

3

2

De smaak van de Peel proef je niet 
alleen in de vele goede restaurants, 
brasseries en cafés, maar ook 
onderweg! Genieten van lekker eten 
en drinken, in de buitenlucht op 
mooie plekken in de Peel. 

Voor een lekker biertje in 
Helmond kan je terecht bij 
De Deftige Aap. In het oudste 
pand van Helmond is de 
stadsbrouwerij gevestigd, 
waar onder andere het 
prijswinnende biertje 
Kiele Kiele wordt 
geschonken. 

© Leonie Voets
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Hoogtepunten in de Peel
Dit is wat je niet mag missen

Het Land van de Peel daagt je uit om op ontdekking te gaan. 
Om te verwonderen, genieten en pionieren. Op de volgende pagina’s vind je 
een plattegrond met daarop alle top bezienswaardigheden. Bewaar hem goed 
en stippel deze zomer je eigen route uit door de regio.

Strabrechtse Heide, Someren
Nergens ervaar je de weidse natuur zoals op de Stra-
brechtse Heide. Kies een wandel- of fietsroute, ont-
moet Schotse Hooglanders en rust uit bij sfeervolle 
restaurants en boscafés. 

Museum Helmond
Verkozen tot Kidsproof Museum 2021. Stap in een 
spannende wereld van ridders en kasteelheren en 
ontdek het bijna 700 jaar oude kasteelverhaal. Vanuit 
het kasteel wandel je zo naar Kunsthal Helmond, met 
wisselende fotografie- en kunsttentoonstellingen. 
Verkozen tot Kidsproof Museum 2021.

Michelinster restaurant De Rozario, Helmond
Je even helemaal in de watten laten leggen doe je bij 
De Rozario in Helmond. Het restaurant van chef-kok 
Jermain de Rozario wordt al jarenlang beloond met 
een Michelinster. In het centrum van Helmond tovert 
hij met zijn team gerechten op tafel met een ziel en 
een verhaal.

Death Valley de Peel
Maak een reis langs bezienswaardigheden in de Peel, 
terwijl gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog 
tot leven komen. Death Valley de Peel is een thema-
tisch routenetwerk, bestaande uit 15 fietsroutes die je 
in totaal langs meer dan 100 locaties leiden. 

Museum Klok & Peel, Asten
Twee unieke collecties in een museum dat al eens 
werd uitgeroepen tot leukste uitje van Noord-Bra-
bant. Leer zelf klokluiden en ga mee op een reis door 
de natuurhistorie van de Peel, waar je oog in oog staat 
met fossielen en een bezoek brengt aan de oerzee.

Bavaria Brouwerij, Lieshout
In de Peel wordt al 300 jaar lang het bekende Bavaria 
bier gebrouwen. Tijdens de Bavaria biertour kruip je 
in de huid van de brouwers. Begin- en eindpunt van 
de tour is het Bavaria Brouwerijcafé: de plek om 
tijdens een bezoek aan de Peel even te genieten van 
een biertje.

Boerenbondsmuseum, Gemert
Ontdek de wereld van de Peellanders op het 
platteland anno 1900. Wandel door de originele 
boerderijen en ambachtshuisjes, bezoek het 
plattelandsschooltje, de klompenmakerij en de oude 
stroomtram.

Cacaofabriek, Helmond
Heden, verleden en toekomst komen op unieke wijze 
samen in de Cacaofabriek: de culturele hotspot in 
Helmond. Op de plek waar ooit cacaopoeder en 
chocolade van de fabrieksbanden rolden, geniet je 
nu van muziek, kunst, film en eten en drinken in een 
industriële setting. 

Nationaal Park de Groote Peel en de 
Deurnese- en Mariapeel
Dit Natura 2000-gebied is een paradijs voor vogelaars 
en biedt eindeloos veel mogelijkheden voor fietsers 
en wandelaars. In de woorden van boswachter Lieke: 
“De weidsheid, stilte, intense luchten en het hoogveen 
zijn echt kenmerkend voor de natuur in dit gebied”.

Stippel je route uit langs alle 
hoogtepunten in de Peel op 
www.landvandepeel.nl

www.landvandepeel.nl

Museum Klok & Peel © Rob Fritsen

IN KASTEEL HELMOND
VIER DE ZOMER 

IN KASTEEL HELMOND
VIER DE ZOMER 

10 JULI    5 SEPTEMBER

M U S E U M H E L M O N D. N L

Vier de zomer bij 
Museum Helmond! 

Al wandelend door het veertiende-eeuwse kas-
teel ontmoet je de kasteelgidsen. Zij vertellen je de 
mooiste verhalen over wie hier woonden. Zoek ook 
maar eens goed naar die eeuwenoude, vreemde en 
bijzondere voorwerpen en houd ze maar eens lek-
ker vast. De kasteelgids weet raad en helpt je graag 
verder. Zin in kokkerellen? Misschien mag je wel 
meehelpen met de kok van kasteelfamilie Van Ar-
berg. Als je geluk hebt, verklapt hij al zijn keukenge-
heimen. En al dat harde werken van de timmerman 
van kasteelfamilie Van Cortenbach: poeh poeh, wat 
was het zwaar werken na de zolderbrand in 1549! 
De boerinnen die de pacht komen betalen en het 
kruidenvrouwtje die overal wel een kruidenmiddel-
tje voor heeft, willen jou ook graag ontmoeten. Net 
als Jonkheer Wesselman, hij laat je zijn prachtige 
kamer zien en ook hij heeft zo zijn geheimen. Luis-
ter maar goed, steek je armen uit de mouwen en 
help ze een handje. 

Het zoldermysterie, weet jij het? Ga zelf op onder-
zoek uit en doe de zoldertour Kasteel in Brand! Volg 
de schimmen en luister naar hun verhaal. Of ligt de 
waarheid soms in het midden… Zin in doe-dingen? 
Je komt dan echt wel aan je trekken in ‘De werk-

plaats van Lucas Gassel’ waar je bijvoorbeeld leert 
hoe de zestiende-eeuwse meester Lucas Gassel 
van Helmond schilderde en met welke materialen. 

Speuren doe je tot slot natuurlijk in de kasteelkel-
ders en buiten op het kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. Lekkere trek gekregen? Koop een 
picknickmand vol lekkernijen en plof gezellig neer in 
de kasteeltuin. Zomerkasteel Helmond is geopend 
in de periode 10 juli tot en met 5 september van 
dinsdag tot en met zondag van 10.00 — 17.00 uur. 

Zomerkasteel Helmond bezoek je met een online 
ticket. Tarieven: 
Volwassenen: € 12,–
Kinderen 4 – 12 jaar: € 6,-
Kinderen 0 – 3 jaar: Gratis
Museumkaart/ BankGiro 
Loterij VIP-kaart: Gratis

Kijk voor alle 
praktische info op
www.museum
helmond.nl. 

Kom gezellig langs tijdens Zomerkasteel Helmond. Er is van alles te
beleven in en rondom de grootste waterburcht van Nederland van 10 juli tot en 
met 5 september. In het bijna 700 jaar oude stadskasteel bieden we families en 

gezinnen een superleuk programma. 

KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl
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Dit is wat je niet mag missen

Het Land van de Peel daagt je uit om op ontdekking te gaan. 
Om te verwonderen, genieten en pionieren. Op de volgende pagina’s vind je 
een plattegrond met daarop alle top bezienswaardigheden. Bewaar hem goed 
en stippel deze zomer je eigen route uit door de regio.

Strabrechtse Heide, Someren
Nergens ervaar je de weidse natuur zoals op de Stra-
brechtse Heide. Kies een wandel- of fietsroute, ont-
moet Schotse Hooglanders en rust uit bij sfeervolle 
restaurants en boscafés. 

Museum Helmond
Verkozen tot Kidsproof Museum 2021. Stap in een 
spannende wereld van ridders en kasteelheren en 
ontdek het bijna 700 jaar oude kasteelverhaal. Vanuit 
het kasteel wandel je zo naar Kunsthal Helmond, met 
wisselende fotografie- en kunsttentoonstellingen. 
Verkozen tot Kidsproof Museum 2021.

Michelinster restaurant De Rozario, Helmond
Je even helemaal in de watten laten leggen doe je bij 
De Rozario in Helmond. Het restaurant van chef-kok 
Jermain de Rozario wordt al jarenlang beloond met 
een Michelinster. In het centrum van Helmond tovert 
hij met zijn team gerechten op tafel met een ziel en 
een verhaal.

Death Valley de Peel
Maak een reis langs bezienswaardigheden in de Peel, 
terwijl gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog 
tot leven komen. Death Valley de Peel is een thema-
tisch routenetwerk, bestaande uit 15 fietsroutes die je 
in totaal langs meer dan 100 locaties leiden. 

Museum Klok & Peel, Asten
Twee unieke collecties in een museum dat al eens 
werd uitgeroepen tot leukste uitje van Noord-Bra-
bant. Leer zelf klokluiden en ga mee op een reis door 
de natuurhistorie van de Peel, waar je oog in oog staat 
met fossielen en een bezoek brengt aan de oerzee.

Bavaria Brouwerij, Lieshout
In de Peel wordt al 300 jaar lang het bekende Bavaria 
bier gebrouwen. Tijdens de Bavaria biertour kruip je 
in de huid van de brouwers. Begin- en eindpunt van 
de tour is het Bavaria Brouwerijcafé: de plek om 
tijdens een bezoek aan de Peel even te genieten van 
een biertje.

Boerenbondsmuseum, Gemert
Ontdek de wereld van de Peellanders op het 
platteland anno 1900. Wandel door de originele 
boerderijen en ambachtshuisjes, bezoek het 
plattelandsschooltje, de klompenmakerij en de oude 
stroomtram.

Cacaofabriek, Helmond
Heden, verleden en toekomst komen op unieke wijze 
samen in de Cacaofabriek: de culturele hotspot in 
Helmond. Op de plek waar ooit cacaopoeder en 
chocolade van de fabrieksbanden rolden, geniet je 
nu van muziek, kunst, film en eten en drinken in een 
industriële setting. 

Nationaal Park de Groote Peel en de 
Deurnese- en Mariapeel
Dit Natura 2000-gebied is een paradijs voor vogelaars 
en biedt eindeloos veel mogelijkheden voor fietsers 
en wandelaars. In de woorden van boswachter Lieke: 
“De weidsheid, stilte, intense luchten en het hoogveen 
zijn echt kenmerkend voor de natuur in dit gebied”.

Stippel je route uit langs alle 
hoogtepunten in de Peel op 
www.landvandepeel.nl

www.landvandepeel.nl

Museum Klok & Peel © Rob Fritsen
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ZOMER OUTDOORKLEDING

BAD & BEACH | ZWEMKLEDING

SLIPPERS & SANDALEN

ALLE KINDERKLEDING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING

OUTDOOR | BAD & BEACH | SPORT

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

ALLES MINIMAAL 50% EN OOK 75% KORTING

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

* Kortingen nooit i.c.m. andere acties en 
zolang de voorraad strekt.

* Acties geldig t/m 31 augustus
* OP=OP

ZONDAG 25 JULI
OPEN 12.00 - 17.00 UUR

juli 2021

SummerSummer SaleSale
ADVENTURE STORE

SPORT & OUTDOOR

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

•

2021 11juli 2021Groot PEELLAND

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak 
aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond), heeft tijdens de ko-

mende weken een spectaculaire Summer Sale met veel, heel veel zomeracties op 
het gebied van sport, camping, recreatie en outdoor. Alles moet weg, dus maak 

gebruik van deze unieke mogelijkheid!

Uiteraard is er met de zomer in aantocht een gigantische collectie bad & beach kleding op voorraad bij 
Adventure Store. Slippers en sandalen zijn uitgestald op circa 400m2 ruimte, waardoor dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van de Peel regio genoemd mag worden. En of je nu zoekt naar badslippers, 
teenslippers of Teva sandalen, bij Adventure Store hebben ze het allemaal. Vanaf nu is elk artikel 
afgeprijsd met minimaal 25% korting, maar er zijn ook diverse artikelen met 50% en 75% aanwezig!

Dé outdoorspecialist 
in uw regio!

Alle shirts met korte mouwen en korte broeken van de topmerken in 
outdoor zijn op dit moment in de Summer Sale. Sla je slag en kijk naar 
o.a. Fjallraven, Jack Wolfskin, Columbia, Icepeak, Killtec en Regatta. 
Vanaf nu is elk artikel afgeprijsd met minimaal 25% korting, maar er 
zijn ook diverse artikelen met 50% en 75% aanwezig!

Voor zowel festivalgangers, als mensen die er met de tent of camper 
op uittrekken, ook voor campingartikelen kunt u bij Adventure Store 
terecht. Er is een grote slaapafdeling met slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubels 
om in te relaxen, alle zaken om te kunnen eten & drinken, verlichting, 
koelboxen en nog veel meer! En ook op de campingafdeling vindt u 
heel veel voordeel met de vele zeer scherp geprijsde prijspakkers.

Naast de enorme collectie zwembaden & boten, hangmatten en 
tarpen gaat de aandacht uit naar de barbecue afdeling. Op zo’n 200 
m2 staat een complete collectie bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met veel keuze in bbq’s op gas, stroom en natuurlijk 
houtskool. Nu ook op de recreatie afdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherp geprijsde prijspakkers

BAD EN BEACH

ZOMER OUTDOOR KLEDING CAMPING RECREATIE

www.adventurestore.nl

De winkel is bomvol met acties, dus wees er snel bij en laat u verassen, Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). De winkel is naast de normale winkelopeningstijden ook op 
zondag 25 juli geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis en gemakkelijk parkeren voor de deur en met een 
persoonlijke en deskundige bediening. Voor meer informatie kijkt u op www.adventurestore.nl.

Zondag 25 juli 
geopend van 

12.00 tot 17.00 uur
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OUTDOOR | BAD & BEACH | SPORT

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING
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MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

ALLES MINIMAAL 50% EN OOK 75% KORTING

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

* Kortingen nooit i.c.m. andere acties en 
zolang de voorraad strekt.

* Acties geldig t/m 31 augustus
* OP=OP

ZONDAG 25 JULI
OPEN 12.00 - 17.00 UUR

juli 2021

SummerSummer SaleSale
ADVENTURE STORE

SPORT & OUTDOOR
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak 
aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond), heeft tijdens de ko-

mende weken een spectaculaire Summer Sale met veel, heel veel zomeracties op 
het gebied van sport, camping, recreatie en outdoor. Alles moet weg, dus maak 

gebruik van deze unieke mogelijkheid!

Uiteraard is er met de zomer in aantocht een gigantische collectie bad & beach kleding op voorraad bij 
Adventure Store. Slippers en sandalen zijn uitgestald op circa 400m2 ruimte, waardoor dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van de Peel regio genoemd mag worden. En of je nu zoekt naar badslippers, 
teenslippers of Teva sandalen, bij Adventure Store hebben ze het allemaal. Vanaf nu is elk artikel 
afgeprijsd met minimaal 25% korting, maar er zijn ook diverse artikelen met 50% en 75% aanwezig!

Dé outdoorspecialist 
in uw regio!

Alle shirts met korte mouwen en korte broeken van de topmerken in 
outdoor zijn op dit moment in de Summer Sale. Sla je slag en kijk naar 
o.a. Fjallraven, Jack Wolfskin, Columbia, Icepeak, Killtec en Regatta. 
Vanaf nu is elk artikel afgeprijsd met minimaal 25% korting, maar er 
zijn ook diverse artikelen met 50% en 75% aanwezig!

Voor zowel festivalgangers, als mensen die er met de tent of camper 
op uittrekken, ook voor campingartikelen kunt u bij Adventure Store 
terecht. Er is een grote slaapafdeling met slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubels 
om in te relaxen, alle zaken om te kunnen eten & drinken, verlichting, 
koelboxen en nog veel meer! En ook op de campingafdeling vindt u 
heel veel voordeel met de vele zeer scherp geprijsde prijspakkers.

Naast de enorme collectie zwembaden & boten, hangmatten en 
tarpen gaat de aandacht uit naar de barbecue afdeling. Op zo’n 200 
m2 staat een complete collectie bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met veel keuze in bbq’s op gas, stroom en natuurlijk 
houtskool. Nu ook op de recreatie afdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherp geprijsde prijspakkers

BAD EN BEACH

ZOMER OUTDOOR KLEDING CAMPING RECREATIE

www.adventurestore.nl

De winkel is bomvol met acties, dus wees er snel bij en laat u verassen, Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). De winkel is naast de normale winkelopeningstijden ook op 
zondag 25 juli geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis en gemakkelijk parkeren voor de deur en met een 
persoonlijke en deskundige bediening. Voor meer informatie kijkt u op www.adventurestore.nl.
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CENTER PARCS?
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verdien een super zomerbonus*
gratis zwemmen, bowlen etc.

STUUR ONS EEN APPJE 06-51003915
*vraag naar de voorwaarden
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Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl gratis voorlichting 8 gemeenten
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe Serviceloket met gratis diensten voor en door bewoners en 
huiseigenaren van 8 gemeenten. Bekijk de lokale initiatieven en acties via ‘Jouw Gemeente’: 
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

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!

4 Gratis bewoners webinars via ‘Agenda’ Augustus 2021
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je woning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach worden’

Zomer regeling gratis diensten en voorlichting 
• Gratis Spreekuur 085-0410041 op dinsdag-en dononderdag 1300-17.00uur
• Via ‘Slim starten’ 8 zelftests QuickScan, Bespaartest of Dak-check
• Via ‘Slim verder’ bepaal ‘jouw routeplanner’ of bekijk alle bespaar maatregelen
• Serviceloket emailservice voor korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Van 16 juli - 16 augustus geen webinars of afspraken 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.

ZOMER KALENDER AUGUSTUS 
EnergieHuisSlimWonen.nl
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Veel van de bruisende evenementen zoals we 
ze in de Peel gewend zijn, kunnen momenteel 
niet doorgaan. Maar Peellanders laten zich niet 
uit het veld slaan. In de hele regio staan 
ondernemers klaar om je op creatieve wijze 
een alternatief te bieden. Bezoek tentoonstel-
lingen, geef je op voor een workshop of doe 
mee aan één van de aangepaste activiteiten.

Evenementen in 
het Land van de Peel
Vier de zomer 

Uitgelicht

Ga voor alle 
activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Filmfestival Nacht 
van het Witte Doek 

Nirwana Tuinfeest, Lierop

Gluren bij de Buren - 
Tuineditie

01 Kijk nou eens! 
Archeologische vondsten
van Hendrik Wiegersma 
Deurne - t/m 19 sept. Archeologische 
vondsten die werden bewaard door Hendrik
Wiegersma worden in het kader van 1300
jaar Deurne geëxposeerd. De Wieger, Oude
Liesselseweg 29, Deurne. www.dewieger.nl 

02 Zomerkasteel Helmond
Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
zondag. Bij Museum Helmond is van alles te
beleven deze zomer. In het bijna 700 jaar
oude stadskasteel is er voor families en
gezinnen een speciaal programma. 
www.museumhelmond.nl 

03 Expositie Jump! 
Cacaofabriek
Helmond - 1 t/m 28 aug. In samenwerking
met verschillende Brabantse 
kunstinstellingen. Je ziet werk van een
selectie jonge beeldende kunstenaars.
Toegang gratis. www.cacaofabriek.nl 

04 Zomeravondrondleiding
Kasteel Asten
Asten - 5, 12, 19 en 26 aug, 2 sept van 19.00
– 20.30 uur. De kasteelgidsen vertellen je
alles over het kasteel en de heksenvervol-
ging die er heeft plaatsgevonden. 
Kosten: € 4,50 p.p. tot 7 jaar gratis.

05 Rondleiding Kasteel
Gemert en park
Gemert - 7 aug, 11:00 uur. Een kijkje in een
deel van Kasteel Gemert onder leiding van 
een gids. Aanmelden via VVV Gemert-Bakel,
kosten € 5,00 p.p. Kinderen € 2,50. 

06 Rondleiding door 
de Heilige Maria 
Presentatie Kerk
Asten - Za 7 en 21 aug, 14:00 uur.  
De kerkgidsen heten je van harte welkom en
vertellen je over deze kerk; ook wel de
kathedraal van De Peel genoemd.
Aanmelden via office@vvv-asten. 
Kosten: € 4,50 p.p

07 Techlab Summerschool:
Radio & Podcast maken
Helmond -  9 t/m 12 aug. Wil jij ook praten
als een DJ, het nieuws lezen of moppen
vertellen op de radio? In 4 ochtenden leer 
je hoe je een radio-uitzending of podcast
maakt. Van 8 t/m 12 jaar, bij Bibliotheek
Helmond. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten 

08 Vergeten groenten 
bij Bijzonder Brabants
Deurne - Di 10 aug, 14:00 uur. Rondleiding
door de onvergetelijke groentetuin van boer
Henk. Incl. iets te drinken en te proeven en
korte presentatie over groenten telen. 
www.bijzonderbrabants.nl 

09 Benelux kampioen-
schappen Waterski
Handel - 14 en 15 aug, de Rooije Plas. 
www.rooijeplas.nl

10 Foodies Festival
Handel - 22 aug. De ideale mix van food,
muziek, beauty, health, lifestyle en trends.
Foodies & Zo, O.L.Vrouwestraat 33 in
Handel. Kaartjes: € 7,50, via
www.foodiesenzo.nl

11 Beachvolleybal 
Beek en Donk
Beek en Donk - 28 en 29 aug. 10.00 tot 
18.00 uur. Op recreatief niveau lekker een
potje volleyballen. Organisatie: Volleybalver-
eniging Bedovo en De Dorpstuin. 
Locatie: Parklaan 2 Beek en Donk.

12 Maandwandeling 
Walk English
Helenaveen - Zo 29 aug, 10:00 uur. 
Wandeling door de Peel, ‘while talking
English’. Start vanaf Hoeve Willem III
Helenaveen. www.walkenglish.nl 

13	 7-dorpenfietstocht
Gemert-Bakel - 29 aug, vertrek tussen 
11.00 uur en 12.30 uur. Een gezinsfietstocht
van 40 km met diverse startplaatsen,
waaronder Boerenbondsmuseum Gemert.

14 Sport en spel bij
De Dorpstuin
Beek en Donk - Doorlopend diverse
spelactiviteiten voor klein en groot, 
met terras. Parklaan 2, Beek en Donk. 
www.dedorpstuin.nl 

www.landvandepeel.nl

Vanwege de huidige situatie is deze 
kalender onder voorbehoud van 
wijzigingen. Raadpleeg voor je bezoek 
altijd de website van de organisatie 
voor de meest actuele informatie.

Roos Knijnenburg

Sara’s Lab

Mooi initiatief
Kees vertelt: “Met een groep enthousi-
aste mensen zijn we aan de slag gegaan. 
Deze ruimte (de showroom, waarin wij 
ons interview hebben) was bijvoorbeeld 
nog helemaal leeg, tot een week vooraf-
gaand aan de officiële opening toe. Onze 
vrijwilligers hebben ontzettend hard ge-
werkt om de showroom gevuld te krijgen 
en het informatiecentrum in te richten. 
En dat is gelukt!” Kees is nog altijd ont-
zettend enthousiast over dit initiatief. 
“Het is belangrijk om mensen goed te in-
formeren over de aankomende energie-
transitie. Mensen zien vaak door de bo-
men het bos niet meer en daarom doen 
wij ons best om orde te scheppen in de 

chaos. Zonder commerciële inslag; onze 
informatie is onafhankelijk, objectief en 
bovenal gratis. Wij doen ook geen zaken 
met leveranciers van duurzame en/of 
besparende producten en apparaten. 
Onze showroom laat mensen kennis-
maken met de verschillende manieren 
waarop je je huis kunt verduurzamen, 
energiezuiniger maken en/of hoe je van 
het gas af kunt gaan. En dat werkt. Een 
uitleg gaat veel meer spreken als iemand 
daadwerkelijk kan zien, horen en voelen 
hoe iets werkt en eruit ziet.”

Helpen
EnergieHuis Slim Wonen timmert hard 
aan de weg om voor iedereen vindbaar 

te zijn. “We vinden samen voor elke 
wens de passende oplossing. Online, 
op onze website, kun je (alvast) je eigen 
route uitstippelen. Deze routeplanner 
heeft Kees nog ontwikkeld. “De juiste 
prioriteiten stellen is een belangrijk punt 
op weg naar een duurzame woning. Het 
is verstandig om eerst je woning te iso-
leren en dergelijke (om ervoor te zorgen 
dat zo min mogelijk energie verloren 
gaat), alvorens je gaat nadenken over 
het opwekken van je eigen energie. Lo-
gica is belangrijk in deze, en diezelfde lo-
gica zorgt er ook voor dat het financieel 
beter te behappen is. Met besparingen 
kun je een volgende stap in je routeplan-
ner weer bij elkaar verdienen. En wat 
ook belangrijk is om te beseffen: alles 
hoeft niet op stel en sprong. Doe het 
stapje voor stapje. EnergieHuis Slim 
Wonen neemt je, indien gewenst, aan 
de hand bij het uitstippelen en uitvoeren 
van jouw persoonlijke pad.”

Samen
Het laagdrempelige, toegankelijke en 
informele karakter van EnergieHuis 
Slim Wonen heeft er mede voor ge-
zorgd dat bovenstaande missie lukt. 
Inmiddels zijn, sinds de start in 2017, al 
bijna 5 duizend mensen geholpen door 
EnergieHuis Slim Wonen. Maar ze gaan 
verder. Inmiddels werken zij samen 
met de 8 gemeentes uit de buurt: Hel-
mond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en 
Nuenen. En dat niet alleen: ook de jeugd 
wordt erbij betrokken door gastlessen 

en projecten op (basis)scholen. “De 
bewustwording en kennis die wij over-
dragen op de jeugd, wordt vervolgens 
mee naar huis genomen, waar pap en 
mam er weer van leren. En daarnaast: 
de jeugd heeft de toekomst. Zij zullen, 
als het eenmaal zover is, zelf hun eigen 
bewuste keuzes gaan maken.”

Kaf van koren scheiden
Het moge duidelijk zijn dat EnergieHuis 
Slim Wonen alles op alles zet om men-
sen te ontzorgen, te helpen en bij te 
staan. Om hun woning te leren kennen, 
te ontdekken waar de verbeterpunten 
zitten en hoe en in welke volgorde je dit 
het beste kunt aanpakken. Het leukste 
hierin, vond Kees toch wel de gesprek-
ken met de mensen. 
“Je merkt naarmate het gesprek vordert, 
dat ze enthousiast worden. En er zijn 
zoveel typen mensen die bij ons komen; 
de één heeft een heel concrete vraag 
(bijvoorbeeld: ik wil zonnepanelen leg-
gen, waar moet ik op letten?), de ander 
komt zich oriënteren op wat er allemaal 

mogelijk is en zoekt iemand om over zijn 
of haar ideeën te sparren.” EnergieHuis 
Slim Wonen geeft handvatten en een 
leidraad en dat begint al op hun slimme 
website, die Kees samen met Caspar 
Eras in elkaar gezet heeft. Onder ‘slim 
starten’ kun je met diverse testjes je 
woning beter leren kennen. Onder ‘slim 
verder’ kun je onder andere jouw route 
uitstippelen.

Vertrek Kees
Over zijn vertrek is Kees duidelijk: “Ik 
ga met pensioen. Ik heb in Caspar een 
waardige opvolger gevonden. Ik weet 
zeker dat zijn team, de energiecoaches 
(inclusief een groep van 15 personen als 
nieuwe aanwas, die binnenkort op cur-
sus gaan) en alle andere vrijwilligers dit 
mooie werk op een goede manier voort-
zetten. Daar heb ik echt alle vertrouwen 
in. Ik ben trots op de samenwerking die 
is ontstaan.”

Meer informatie? Kijk op
www.energiehuisslimwonen.nl

Kees Bakker vertrekt met 
een gerust hart bĳ  

EnergieHuis Slim Wonen 

Het zaadje dat hij (mede) plantte, 
is uitgegroeid tot een mooie boom

Kees sloot net voor de opening in 2017 aan als vaste kracht bij 
EnergieHuis Slim Wonen. Hij had al een bak aan ervaring op 

het gebied van duurzaam bouwen, want in zijn loopbaan heeft 
hij al menig duurzame woning helpen ontwikkelen. Op een 

netwerkbijeenkomst van de Provincie kwam hij via via in con-
tact met Wim Raaijmakers. Wim was op zoek naar een vaste 

kracht voor het EnergieHuis Slim Wonen (toen nog Energieloket 
Helmond), iets wat natuurlijk naadloos aansloot bij de kennis 

en ervaringen van Kees.

Kees Bakker geeft uitleg over diverse vormen van spouwmuurisolatie | F Wendy Lodewĳ k
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Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl gratis voorlichting 8 gemeenten
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe Serviceloket met gratis diensten voor en door bewoners en 
huiseigenaren van 8 gemeenten. Bekijk de lokale initiatieven en acties via ‘Jouw Gemeente’: 
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

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!

4 Gratis bewoners webinars via ‘Agenda’ Augustus 2021
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je woning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach worden’

Zomer regeling gratis diensten en voorlichting 
• Gratis Spreekuur 085-0410041 op dinsdag-en dononderdag 1300-17.00uur
• Via ‘Slim starten’ 8 zelftests QuickScan, Bespaartest of Dak-check
• Via ‘Slim verder’ bepaal ‘jouw routeplanner’ of bekijk alle bespaar maatregelen
• Serviceloket emailservice voor korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Van 16 juli - 16 augustus geen webinars of afspraken met een Energiecoach!

Persbericht                                                            
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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.

ZOMER KALENDER AUGUSTUS 
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.

Veel van de bruisende evenementen zoals we 
ze in de Peel gewend zijn, kunnen momenteel 
niet doorgaan. Maar Peellanders laten zich niet 
uit het veld slaan. In de hele regio staan 
ondernemers klaar om je op creatieve wijze 
een alternatief te bieden. Bezoek tentoonstel-
lingen, geef je op voor een workshop of doe 
mee aan één van de aangepaste activiteiten.

Evenementen in 
het Land van de Peel
Vier de zomer 

Uitgelicht

Ga voor alle 
activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Filmfestival Nacht 
van het Witte Doek 

Nirwana Tuinfeest, Lierop

Gluren bij de Buren - 
Tuineditie

01 Kijk nou eens! 
Archeologische vondsten
van Hendrik Wiegersma 
Deurne - t/m 19 sept. Archeologische 
vondsten die werden bewaard door Hendrik
Wiegersma worden in het kader van 1300
jaar Deurne geëxposeerd. De Wieger, Oude
Liesselseweg 29, Deurne. www.dewieger.nl 

02 Zomerkasteel Helmond
Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
zondag. Bij Museum Helmond is van alles te
beleven deze zomer. In het bijna 700 jaar
oude stadskasteel is er voor families en
gezinnen een speciaal programma. 
www.museumhelmond.nl 

03 Expositie Jump! 
Cacaofabriek
Helmond - 1 t/m 28 aug. In samenwerking
met verschillende Brabantse 
kunstinstellingen. Je ziet werk van een
selectie jonge beeldende kunstenaars.
Toegang gratis. www.cacaofabriek.nl 

04 Zomeravondrondleiding
Kasteel Asten
Asten - 5, 12, 19 en 26 aug, 2 sept van 19.00
– 20.30 uur. De kasteelgidsen vertellen je
alles over het kasteel en de heksenvervol-
ging die er heeft plaatsgevonden. 
Kosten: € 4,50 p.p. tot 7 jaar gratis.

05 Rondleiding Kasteel
Gemert en park
Gemert - 7 aug, 11:00 uur. Een kijkje in een
deel van Kasteel Gemert onder leiding van 
een gids. Aanmelden via VVV Gemert-Bakel,
kosten € 5,00 p.p. Kinderen € 2,50. 

06 Rondleiding door 
de Heilige Maria 
Presentatie Kerk
Asten - Za 7 en 21 aug, 14:00 uur.  
De kerkgidsen heten je van harte welkom en
vertellen je over deze kerk; ook wel de
kathedraal van De Peel genoemd.
Aanmelden via office@vvv-asten. 
Kosten: € 4,50 p.p

07 Techlab Summerschool:
Radio & Podcast maken
Helmond -  9 t/m 12 aug. Wil jij ook praten
als een DJ, het nieuws lezen of moppen
vertellen op de radio? In 4 ochtenden leer 
je hoe je een radio-uitzending of podcast
maakt. Van 8 t/m 12 jaar, bij Bibliotheek
Helmond. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten 

08 Vergeten groenten 
bij Bijzonder Brabants
Deurne - Di 10 aug, 14:00 uur. Rondleiding
door de onvergetelijke groentetuin van boer
Henk. Incl. iets te drinken en te proeven en
korte presentatie over groenten telen. 
www.bijzonderbrabants.nl 

09 Benelux kampioen-
schappen Waterski
Handel - 14 en 15 aug, de Rooije Plas. 
www.rooijeplas.nl

10 Foodies Festival
Handel - 22 aug. De ideale mix van food,
muziek, beauty, health, lifestyle en trends.
Foodies & Zo, O.L.Vrouwestraat 33 in
Handel. Kaartjes: € 7,50, via
www.foodiesenzo.nl

11 Beachvolleybal 
Beek en Donk
Beek en Donk - 28 en 29 aug. 10.00 tot 
18.00 uur. Op recreatief niveau lekker een
potje volleyballen. Organisatie: Volleybalver-
eniging Bedovo en De Dorpstuin. 
Locatie: Parklaan 2 Beek en Donk.

12 Maandwandeling 
Walk English
Helenaveen - Zo 29 aug, 10:00 uur. 
Wandeling door de Peel, ‘while talking
English’. Start vanaf Hoeve Willem III
Helenaveen. www.walkenglish.nl 

13	 7-dorpenfietstocht
Gemert-Bakel - 29 aug, vertrek tussen 
11.00 uur en 12.30 uur. Een gezinsfietstocht
van 40 km met diverse startplaatsen,
waaronder Boerenbondsmuseum Gemert.

14 Sport en spel bij
De Dorpstuin
Beek en Donk - Doorlopend diverse
spelactiviteiten voor klein en groot, 
met terras. Parklaan 2, Beek en Donk. 
www.dedorpstuin.nl 

www.landvandepeel.nl

Vanwege de huidige situatie is deze 
kalender onder voorbehoud van 
wijzigingen. Raadpleeg voor je bezoek 
altijd de website van de organisatie 
voor de meest actuele informatie.

Roos Knijnenburg

Sara’s Lab

Mooi initiatief
Kees vertelt: “Met een groep enthousi-
aste mensen zijn we aan de slag gegaan. 
Deze ruimte (de showroom, waarin wij 
ons interview hebben) was bijvoorbeeld 
nog helemaal leeg, tot een week vooraf-
gaand aan de officiële opening toe. Onze 
vrijwilligers hebben ontzettend hard ge-
werkt om de showroom gevuld te krijgen 
en het informatiecentrum in te richten. 
En dat is gelukt!” Kees is nog altijd ont-
zettend enthousiast over dit initiatief. 
“Het is belangrijk om mensen goed te in-
formeren over de aankomende energie-
transitie. Mensen zien vaak door de bo-
men het bos niet meer en daarom doen 
wij ons best om orde te scheppen in de 

chaos. Zonder commerciële inslag; onze 
informatie is onafhankelijk, objectief en 
bovenal gratis. Wij doen ook geen zaken 
met leveranciers van duurzame en/of 
besparende producten en apparaten. 
Onze showroom laat mensen kennis-
maken met de verschillende manieren 
waarop je je huis kunt verduurzamen, 
energiezuiniger maken en/of hoe je van 
het gas af kunt gaan. En dat werkt. Een 
uitleg gaat veel meer spreken als iemand 
daadwerkelijk kan zien, horen en voelen 
hoe iets werkt en eruit ziet.”

Helpen
EnergieHuis Slim Wonen timmert hard 
aan de weg om voor iedereen vindbaar 

te zijn. “We vinden samen voor elke 
wens de passende oplossing. Online, 
op onze website, kun je (alvast) je eigen 
route uitstippelen. Deze routeplanner 
heeft Kees nog ontwikkeld. “De juiste 
prioriteiten stellen is een belangrijk punt 
op weg naar een duurzame woning. Het 
is verstandig om eerst je woning te iso-
leren en dergelijke (om ervoor te zorgen 
dat zo min mogelijk energie verloren 
gaat), alvorens je gaat nadenken over 
het opwekken van je eigen energie. Lo-
gica is belangrijk in deze, en diezelfde lo-
gica zorgt er ook voor dat het financieel 
beter te behappen is. Met besparingen 
kun je een volgende stap in je routeplan-
ner weer bij elkaar verdienen. En wat 
ook belangrijk is om te beseffen: alles 
hoeft niet op stel en sprong. Doe het 
stapje voor stapje. EnergieHuis Slim 
Wonen neemt je, indien gewenst, aan 
de hand bij het uitstippelen en uitvoeren 
van jouw persoonlijke pad.”

Samen
Het laagdrempelige, toegankelijke en 
informele karakter van EnergieHuis 
Slim Wonen heeft er mede voor ge-
zorgd dat bovenstaande missie lukt. 
Inmiddels zijn, sinds de start in 2017, al 
bijna 5 duizend mensen geholpen door 
EnergieHuis Slim Wonen. Maar ze gaan 
verder. Inmiddels werken zij samen 
met de 8 gemeentes uit de buurt: Hel-
mond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en 
Nuenen. En dat niet alleen: ook de jeugd 
wordt erbij betrokken door gastlessen 

en projecten op (basis)scholen. “De 
bewustwording en kennis die wij over-
dragen op de jeugd, wordt vervolgens 
mee naar huis genomen, waar pap en 
mam er weer van leren. En daarnaast: 
de jeugd heeft de toekomst. Zij zullen, 
als het eenmaal zover is, zelf hun eigen 
bewuste keuzes gaan maken.”

Kaf van koren scheiden
Het moge duidelijk zijn dat EnergieHuis 
Slim Wonen alles op alles zet om men-
sen te ontzorgen, te helpen en bij te 
staan. Om hun woning te leren kennen, 
te ontdekken waar de verbeterpunten 
zitten en hoe en in welke volgorde je dit 
het beste kunt aanpakken. Het leukste 
hierin, vond Kees toch wel de gesprek-
ken met de mensen. 
“Je merkt naarmate het gesprek vordert, 
dat ze enthousiast worden. En er zijn 
zoveel typen mensen die bij ons komen; 
de één heeft een heel concrete vraag 
(bijvoorbeeld: ik wil zonnepanelen leg-
gen, waar moet ik op letten?), de ander 
komt zich oriënteren op wat er allemaal 

mogelijk is en zoekt iemand om over zijn 
of haar ideeën te sparren.” EnergieHuis 
Slim Wonen geeft handvatten en een 
leidraad en dat begint al op hun slimme 
website, die Kees samen met Caspar 
Eras in elkaar gezet heeft. Onder ‘slim 
starten’ kun je met diverse testjes je 
woning beter leren kennen. Onder ‘slim 
verder’ kun je onder andere jouw route 
uitstippelen.

Vertrek Kees
Over zijn vertrek is Kees duidelijk: “Ik 
ga met pensioen. Ik heb in Caspar een 
waardige opvolger gevonden. Ik weet 
zeker dat zijn team, de energiecoaches 
(inclusief een groep van 15 personen als 
nieuwe aanwas, die binnenkort op cur-
sus gaan) en alle andere vrijwilligers dit 
mooie werk op een goede manier voort-
zetten. Daar heb ik echt alle vertrouwen 
in. Ik ben trots op de samenwerking die 
is ontstaan.”

Meer informatie? Kijk op
www.energiehuisslimwonen.nl

Kees Bakker vertrekt met 
een gerust hart bĳ  

EnergieHuis Slim Wonen 

Het zaadje dat hij (mede) plantte, 
is uitgegroeid tot een mooie boom

Kees sloot net voor de opening in 2017 aan als vaste kracht bij 
EnergieHuis Slim Wonen. Hij had al een bak aan ervaring op 

het gebied van duurzaam bouwen, want in zijn loopbaan heeft 
hij al menig duurzame woning helpen ontwikkelen. Op een 

netwerkbijeenkomst van de Provincie kwam hij via via in con-
tact met Wim Raaijmakers. Wim was op zoek naar een vaste 

kracht voor het EnergieHuis Slim Wonen (toen nog Energieloket 
Helmond), iets wat natuurlijk naadloos aansloot bij de kennis 

en ervaringen van Kees.

Kees Bakker geeft uitleg over diverse vormen van spouwmuurisolatie | F Wendy Lodewĳ k
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Veel van de bruisende evenementen zoals we 
ze in de Peel gewend zijn, kunnen momenteel 
niet doorgaan. Maar Peellanders laten zich niet 
uit het veld slaan. In de hele regio staan 
ondernemers klaar om je op creatieve wijze 
een alternatief te bieden. Bezoek tentoonstel-
lingen, geef je op voor een workshop of doe 
mee aan één van de aangepaste activiteiten.

Evenementen in 
het Land van de Peel
Vier de zomer 

Uitgelicht

Ga voor alle 
activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Filmfestival Nacht 
van het Witte Doek 

Nirwana Tuinfeest, Lierop

Gluren bij de Buren - 
Tuineditie

Deurne - Do 26 t/m zo 29 aug. 4-daags openlucht 
filmfestival. Thema ‘De nacht blikt terug’ i.v.m. 1300 
jaar Deurne en 30 jaar Nacht van het witte doek. 
Centrum Deurne. Programma: 
www.nachtvanhetwittedoek.nl 

Lierop - 27, 28 en 29 aug. Een 3-daags popfestival 
dat gehouden wordt bij Jongerencentrum Nirwana te 
Lierop. Alle actuele informatie over het programma 
kan je vinden op www.nirwanatuinefeest.nl

Helmond - 5 sept. Podiumkunstenaars van alle 
disciplines staan te trappelen om weer te spelen. Bij 
Gluren bij de Buren krijgt zowel de ervaren artiest 
als nieuw talent een toneel toebedeeld. Het publiek 
flaneert van verkwikkende tunes naar (hart)
verwarmende theaterspektakels.

01 Kijk nou eens! 
Archeologische vondsten
van Hendrik Wiegersma 
Deurne - t/m 19 sept. Archeologische 
vondsten die werden bewaard door Hendrik
Wiegersma worden in het kader van 1300
jaar Deurne geëxposeerd. De Wieger, Oude
Liesselseweg 29, Deurne. www.dewieger.nl 
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zondag. Bij Museum Helmond is van alles te
beleven deze zomer. In het bijna 700 jaar
oude stadskasteel is er voor families en
gezinnen een speciaal programma. 
www.museumhelmond.nl 

03 Expositie Jump! 
Cacaofabriek
Helmond - 1 t/m 28 aug. In samenwerking
met verschillende Brabantse 
kunstinstellingen. Je ziet werk van een
selectie jonge beeldende kunstenaars.
Toegang gratis. www.cacaofabriek.nl 

04 Zomeravondrondleiding
Kasteel Asten
Asten - 5, 12, 19 en 26 aug, 2 sept van 19.00
– 20.30 uur. De kasteelgidsen vertellen je
alles over het kasteel en de heksenvervol-
ging die er heeft plaatsgevonden. 
Kosten: € 4,50 p.p. tot 7 jaar gratis.

05 Rondleiding Kasteel
Gemert en park
Gemert - 7 aug, 11:00 uur. Een kijkje in een
deel van Kasteel Gemert onder leiding van 
een gids. Aanmelden via VVV Gemert-Bakel,
kosten € 5,00 p.p. Kinderen € 2,50. 

06 Rondleiding door 
de Heilige Maria 
Presentatie Kerk
Asten - Za 7 en 21 aug, 14:00 uur.  
De kerkgidsen heten je van harte welkom en
vertellen je over deze kerk; ook wel de
kathedraal van De Peel genoemd.
Aanmelden via office@vvv-asten. 
Kosten: € 4,50 p.p

07 Techlab Summerschool:
Radio & Podcast maken
Helmond -  9 t/m 12 aug. Wil jij ook praten
als een DJ, het nieuws lezen of moppen
vertellen op de radio? In 4 ochtenden leer 
je hoe je een radio-uitzending of podcast
maakt. Van 8 t/m 12 jaar, bij Bibliotheek
Helmond. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten 

08 Vergeten groenten 
bij Bijzonder Brabants
Deurne - Di 10 aug, 14:00 uur. Rondleiding
door de onvergetelijke groentetuin van boer
Henk. Incl. iets te drinken en te proeven en
korte presentatie over groenten telen. 
www.bijzonderbrabants.nl 

09 Benelux kampioen-
schappen Waterski
Handel - 14 en 15 aug, de Rooije Plas. 
www.rooijeplas.nl

10 Foodies Festival
Handel - 22 aug. De ideale mix van food,
muziek, beauty, health, lifestyle en trends.
Foodies & Zo, O.L.Vrouwestraat 33 in
Handel. Kaartjes: € 7,50, via
www.foodiesenzo.nl

11 Beachvolleybal 
Beek en Donk
Beek en Donk - 28 en 29 aug. 10.00 tot 
18.00 uur. Op recreatief niveau lekker een
potje volleyballen. Organisatie: Volleybalver-
eniging Bedovo en De Dorpstuin. 
Locatie: Parklaan 2 Beek en Donk.

12 Maandwandeling 
Walk English
Helenaveen - Zo 29 aug, 10:00 uur. 
Wandeling door de Peel, ‘while talking
English’. Start vanaf Hoeve Willem III
Helenaveen. www.walkenglish.nl 

13	 7-dorpenfietstocht
Gemert-Bakel - 29 aug, vertrek tussen 
11.00 uur en 12.30 uur. Een gezinsfietstocht
van 40 km met diverse startplaatsen,
waaronder Boerenbondsmuseum Gemert.

14 Sport en spel bij
De Dorpstuin
Beek en Donk - Doorlopend diverse
spelactiviteiten voor klein en groot, 
met terras. Parklaan 2, Beek en Donk. 
www.dedorpstuin.nl 

www.landvandepeel.nl

Vanwege de huidige situatie is deze 
kalender onder voorbehoud van 
wijzigingen. Raadpleeg voor je bezoek 
altijd de website van de organisatie 
voor de meest actuele informatie.

Roos Knijnenburg

Sara’s Lab
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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

Het boerenleven
Puur genieten op 
het platteland  

© Peter Hogenstein 

Weg van de gebaande paden leiden landwegen je naar de wortels van de Peel. 
Hier zorgen boeren voor bijzondere belevenissen op het erf. Een plek om te 
leren, luieren, spelen en samen te zijn. Maak kennis met hun vak, 
proef van het land en geniet van een uniek verblijf.

www.landvandepeel.nl

Van ontginnen tot innoveren

Activiteiten in de wei

Ontwaken bij de boer
Wie het uitstapje bij de boer verlengt, kan wak-
ker worden met uitzicht op grazende schapen 
en genieten van een streekontbijtje. Bij lande-
lijke B&B’s, herbergen en boerderijcampings in 
de Peel verwelkomen gastheren en -vrouwen je 
in hun pipowagens, hooihutten, safaritenten, 
trekkershutten en hotelkamers. 

In de Hei, Mariahout  Scan de QR-code voor een overzicht 
van landwinkels in de Peel.

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 aantrekkelijke crossover 
alle bewegingsvrijheid die je zoekt. De 
verrassend ruime laadbak en de slimme 
features maken de e-Niro bovendien de 
meest praktische elektrische auto in z’n 
klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer 
compleet. 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 
boven 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 zorgen 
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 
levering. 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 
verkoopadviseurs je te woord kunnen 
staan. Voor een vrijblijvende proefrit of 
advies op maat kun je telefonisch een 
afspraak maken via: 0492 588 970.

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, reparatie- en 
onderhoudskosten, allriskverzekering, 
inzittendenverzekering, 24-uursservice, 
wegenbelasting en btw! Tevens is 
inkoop van je huidige auto mogelijk en 
zeer interessant. 

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

HELMOND 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 proefritafspraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar 

voor een aantrekkelijke prijs of een laag Private Lease maandbedrag. 

F | VDNS Kia
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Het boerenleven
Puur genieten op 
het platteland  

Streekproducten 
uit de Peel
· Pannenkoekenmix: Holten’s Molen, Deurne
· Aardbeien: Brandevoortse Hoeve, Helmond
· Zomerthee: Heerlijck Hopveld, Gemert
· Geitenkaas: Biologische geitenboerderij 
familie Dillen, Asten-Heusden

· Onvergetelijke groenten: 
Bijzonder Brabants, Deurne

· Mozzarella: Buffelfarm Vlemmix, 
Asten-Heusden

· Honing van het kloosterlandgoed: 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel 

· Croyse appelsap: Streekwinkel Croy, 
Aarle-Rixtel

· Peelneutje 50cl: VVV Deurne
· Melk: zelf tappen bij Melktap 
de Leegvelder, Deurne.

© Peter Hogenstein 

Weg van de gebaande paden leiden landwegen je naar de wortels van de Peel. 
Hier zorgen boeren voor bijzondere belevenissen op het erf. Een plek om te 
leren, luieren, spelen en samen te zijn. Maak kennis met hun vak, 
proef van het land en geniet van een uniek verblijf.

www.landvandepeel.nl

Van ontginnen tot innoveren
Op het platteland van de Peel geven boeren al van 
oudsher vorm aan het land door te ontginnen, be-
werken en vernieuwen. Het Boerenbondsmuseum in 
Gemert biedt een uniek kijkje in die geschiedenis 
door de bezoeker op levendige wijze mee te nemen 
naar het platteland anno 1900. Bij het Jan Visser Mu-
seum in Helmond kom je nog meer te weten over het 
landbouwverleden tot voor de mechanisatie. 

Maar hoe gaat het er vandaag de dag aan toe op het 
erf? Steeds meer boeren in de regio stellen hun erf 
open voor bezoekers. Zo zie je dat er niet alleen ge-
werkt wordt aan de beste smaken uit de streek; je 
kunt van je bezoek een complete beleving maken. 
Dat is ook wat kenniscentrum Porcus Campus in Aar-
le-Rixtel biedt als ‘poort tussen stad en platteland’. 
Als bezoeker leer je hier waar ons voedsel vandaan 
komt en kan je onder andere vanuit de skybox de ver-
schillende varkensrassen bekijken. Sinds mei is het 
zelfs mogelijk om in luxe hotelkamers te overnachten 
boven de stallen.
  
Activiteiten in de wei
Dat de boerderij ook vooral een plek is voor buiten 
zijn en spelen, bewijzen de vele activiteiten die er wor-
den georganiseerd. Speel bijvoorbeeld boeren bow-
ling bij Liever Buiten in Deurne of trotseer het maïs-
doolhof bij de Brandevoortse Hoeve in Helmond. 
Wandel met alpaca’s in Mariahout bij In de Hei, maak 
een ponyritje in Asten bij Manege Heijligers of beschil-
der een klomp bij de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. 

De boeren in de Peel hebben 

vroeger op arme zandgrond hun 

bedrijven moeten opbouwen en
 geleerd vroeger op arme zandgrond hun 
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Ontwaken bij de boer
Wie het uitstapje bij de boer verlengt, kan wak-
ker worden met uitzicht op grazende schapen 
en genieten van een streekontbijtje. Bij lande-
lijke B&B’s, herbergen en boerderijcampings in 
de Peel verwelkomen gastheren en -vrouwen je 
in hun pipowagens, hooihutten, safaritenten, 
trekkershutten en hotelkamers. 

In de Hei, Mariahout  Scan de QR-code voor een overzicht 
van landwinkels in de Peel.
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In het rustieke, landelijk gelegen, 
856 jaar oude dorp Lierop staat 
en pronkt in het hart de fraaie en 
monumentale kerk van de Heilige 
Naam Jezus. In de volksmond beter 
bekend als de 125 jaar oude ‘Koe-
pelkerk’ van de begenadigde Duitse 
architect Carl Weber.

Door: Harrie van der Sanden

Tussen 1853 en 1890 heeft Carl Weber 
dertig kerken gebouwd, waarvan de Koe-
pelkerk in Lierop zijn laatste schepping 
is geworden. De vele bezienswaardig-

heden in de kerk zijn geschonken door 
de plaatselijke bevolking. De authentieke 
Koepelkerk is een samenvatting van alle 
variaties die de architect in zijn vorige 
koepelkerken, onder andere in Geldrop, 
Uden en Zevenbergen, heeft verwerkt.

Authentiek interieur behouden
Deze Koepelkerk in Neo-Romaanse 
stijl, is de laatste door architect Carl 
Weber gebouwde kerk. Carl Weber, die 
de bouw van meerdere kerken op zijn 
naam heeft, maakte bij de realisatie van 
deze kerk gebruik van al zijn eerder op-
gedane ervaringen en kennis. De acht-
hoekige vieringruimte van de kerk wordt 
geflankeerd door vier torens. 
Op 11 november 1892 is de kerk in ge-
bruik genomen en ingezegend door 
pastoor Van Dongen en op 29 juli 1895 
plechtig geconsacreerd door de bis-
schop van ’s- Hertogenbosch Monseig-
neur Van de Ven. Zoals de katholieke 
gelovigen hun Rijke Roomse Leven rond 
1900 beleefden, precies zo valt in Lierop 
nog steeds de complete inventaris te 
aanschouwen. 

Rijksmonument
De altaren, het kleurige schilderwerk, de 
muren die hun oorspronkelijke warme, 
gepolychromeerde, oranjebruine kleur 
met versieringen in geel, blauw, groen, 
rood en zwart hebben behouden. De 
vier evangelisten staan warempel nog 
steeds op hun sokkel, de prachtige ge-
beeldhouwde communiebank. Zelfs de 
oude carbidlampen hangen en staan er 
nog, al zijn deze wel omgebouwd voor 
elektrisch licht. De tijd lijkt hier te heb-
ben stilgestaan. In 1975 werd de kerk 
definitief een Rijksmonument onder 
nummer 34115.
De grote vijftien gebrandschilderde ra-
men rondom het hoofdaltaar stellen de 
Blijde, Droevige en Glorievolle Gehei-
men van de rozenkrans voor. Deze zijn 
vervaardigd door de firma Nicolas uit 
Roermond. De ramen zijn in 1902 ge-
plaatst en zijn een geschenk van de pa-
rochie en hebben onlangs een grondige 
restauratie ondergaan. Teruggeplaatst 
is het met de inval van het zonlicht uit 
het zuiden een prachtig gezicht. Een lust 
voor het oog!

Kerk open
Door het jaar heen, en speciaal in de 
zomermaanden, maken velen een tus-
senstop om het interieur van de kerk te 
bewonderen of om een kaarsje aan te 
steken. Door de versoepeling van de co-
ronaregels zetten de suppoosten van de 
parochie de kerkdeuren weer open voor 
de bezoekers. De bezoekers dienen zich 
echter wel te richten aan de bekende 

regels zoals anderhalve meter afstand 
houden.

De reguliere viering  is op de zondag-
morgen om 10.00 uur. Dan zal de mo-
numentale en authentieke Koepelkerk 
extra te bezichtigen zijn. Voor nu, in de 
coronatijd, alleen op de zaterdagmidda-
gen, vanaf 11 juli tot en met 4 september 
van 13.30 uur tot 17.00 uur.

De Koepelkerk nodigt 
u van verre uit 

Op de rand van 
’t Brabants Kempenland.
Daar waar de Peel begint.
Ligt vlak gelijk een open hand.
Een dorpke, groen getint.

Te groots haast voor dit 
need’rig oord.
rijst statig boven het groen.
De trotse koepel van haar kerk
symbool van Lierop’s roem.

De Koepelkerk is een blikvanger voor Lierop | F Harrie van der Sanden

Zomers vriendenavontuur voor basisscholieren

Dwars door ons dorp:
de True Friend Bike Tour 2021

Zo’n 6 weken lang, tussen 26 juli en 
6 september 2021, kunnen de kinde-
ren op de fiets op zoek gaan naar een 
flink aantal ‘verborgen juweeltjes’ van 
Geldrop-Mierlo. Leuk om samen met 
je beste vrienden te doen. En wie weet, 
ontmoet je nog wel een paar nieuwe 
vrienden ook… 

Aanmelden voor de True Friend Bike 
Tour is gratis, via de True Friend app 
(via App Store of Google Play en ook te 
bezoeken via www.true-friend.nl). Elke 
bovenbouwer die zich aanmeldt, ont-
vangt gratis:
- een eigen startnummer, 
- een onmisbare set aan hints én 
- een paar consumptiebonnen,
 voor wat lekkers onderweg. 

Bij elk juweeltje wacht de True Friends 
een spannende opdracht. Lukt het jou 
en je vrienden om samen alle juweeltjes 
te vinden en de vragen goed te beant-
woorden? 
Alle deelnemers krijgen na afloop een 
exclusief True Friend item als beloning 
voor hun inspanningen. Meer info over 
de True Friend Bike Tour is te vinden op 
www.true-friend.nl.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen hebben met True Friend het 
hele jaar door de kans om gratis (en 
coronaproof) mee te doen aan bui-
tenschoolse events en activiteiten in 
Geldrop-Mierlo. True Friend laat hen zo 
ontdekken wat onze samenleving alle-
maal te bieden heeft. Daarvoor sluit het 
nadrukkelijk aan op de leefwereld van 
kinderen vanaf groep 7. Zoals samen 
ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of 
je eigen filmfestival helpen organiseren 
in Centrum Hofdael. Centraal thema in 
al die avonturen is ‘echte vriendschap’. 
Een thema dat kinderen erg bezighoudt 
en tegelijkertijd symbool staat voor de 
gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving.

Deze zomervakantie daagt True Friend alle kinderen uit de 
bovenbouw van de basisscholen uit om mee te doen aan de 

speciale True Friend Bike Tour, dwars door ons dorp! 

gezamenlijke kracht van een gezonde, 

Zomeravondrondleidingen
Kasteel Asten-Heusden

Altijd al benieuwd geweest naar het 
leven van kasteelheren of de hek-
senvervolging? Of benieuwd naar 
wat het kasteel allemaal te verduren 
heeft gekregen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog? Kom dan naar de 
kasteelruïne in Asten-Heusden tij-
dens de Zomeravondrondleidingen. 
Deze vinden plaats op alle donder-

dagavonden in juli en augustus (en 
zelfs nog eentje op de eerste don-
derdag van september, dit in ver-
band met de late zomervakantie). 

De rondleidingen starten om 19.00 uur 
en aanmelden is niet nodig. Deze Zomer-
avondrondleiding duurt 1,5 uur en kost € 
4,50 per persoon. Kinderen tot en met 7 

jaar zijn gratis. Locatie: Kasteellaan 1 in 
Asten-Heusden. Ook met een groep kun 
je terecht in Kasteel Asten-Heusden, 
neem hiervoor contact op met VVV Asten; 
Burg. Wijnenstraat 1 te Asten. Tel: 0493 
– 692 999/www.landvandepeel.nl/
nl/de-regio/asten. De kosten voor een 
groep zijn € 4,50 per persoon met een 
minimum van 10 betalende personen.

www.landvandepeel.nl/nl/de-regio/asten

F | VVV Asten
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Dierenrĳ k mag 107 balletjes toevoegen 
aan maatkoker Indische neushoorns

Het aantal Indische neushoorns in Ne-
pal is tussen 2015 en 2021 gestegen 
van 645 dieren naar 752 neushoorns. 
Nieuwenstein zet zich al jaren in voor 
de neushoorns. “Ik vind het werkelijk 
prachtige dieren en het is fantastisch 
om bezoekers van Dierenrijk hierover 
te kunnen vertellen. Dat er balletjes aan 
de koker toegevoegd konden worden, 
is een mooi teken. Ik hoop dat dit nog 
vaker kan gebeuren", vertelt Nieuwen-
stein, die al elf jaar vrijwilliger is bij de 
dierentuin.

Bedreigingen van de neushoorn 
De Indische neushoorn wordt door ver-
schillende factoren bedreigd. Deze die-
ren hebben te maken met onder meer 
stroperij, verwoesting en verkleining van 
het leefgebied. Deze neushoornsoort 
valt dan ook in de categorie 'kwetsbaar' 
op de Rode Lijst van IUCN. 
“Door hard werken van onder meer de 
International Rhino Foundation stijgt 
het aantal Indische neushoorns in het 
wild langzaam. Er leven er nu zo'n 2.100 
in Nepal en India. Dat is natuurlijk mooi 
en wij hopen van harte dat dit aantal de 
komende jaren nog veel verder gaat stij-
gen", zegt Stephan Rijnen, hoofd dier-
verzorger bij Dierenrijk. 

International Rhino Foundation 
Dierenrijk steunt Stichting Wildlife, dat 
zich inzet voor diverse natuurbescher-
mingsprojecten, zoals bijvoorbeeld die 
van de International Rhino Foundation. 
Deze organisatie voert verschillende 
activiteiten uit om het stropen van Indi-
sche neushoorns tegen te gaan, onder 
andere door neushoorns naar nieuwe 
leefgebieden te verplaatsen, de veilig-
heid in natuurgebieden te vergroten en 
de wetgeving en handhaving rondom 
natuurbescherming beter te maken. 
Daarnaast werkt de International Rhino 
Foundation samen met lokale gemeen-
schappen om natuurbescherming te 
promoten. 

Momenteel is de foundation bezig met 
een herbebossingsproject, weet Klaas-
Jan Leinenga van Stichting Wildlife. 
“Lokale mensen worden ingehuurd om 
kale gebieden weer aan te planten. Zo 
wordt het leefgebied van de neushoorns 
vergroot en worden er banen voor de lo-
kale bevolking gecreëerd.” 

Indische neushoorns in Dierenrijk 
De Indische neushoorn onderscheidt 
zich van de andere soorten door zijn 
grootte, grote kop en de aanwezigheid 

van slechts twee huidplooien op de 
buik. Ook heeft deze soort één hoorn 
van ongeveer 60 centimeter en weegt 
gemiddeld tussen de 1800 en 2200 kilo. 
Deze dieren komen voor in Noord-India 
en Nepal, waar ze leven in moerassige 
gebieden waar veel grassen zijn. Over-
dag zoekt de neushoorn naar voedsel. 
Bij hoge temperaturen rust hij in de 
schaduw of in een modderbad. 
In Dierenrijk verblijven sinds juli 2019 
drie Indische neushoorns. Het gaat om 
vrouwtjes Narayani en Jhansi, en man-
netje Gainda.

Het aantal Indische neushoorns in het wild is toegenomen. 
Dankzij dit mooie nieuws kon in Dierenrijk de maatkoker 
waarin de stand wordt bijgehouden, bijgevuld worden. 

Vrijwilliger Kees Nieuwenstein mocht samen met twee van zijn 
kleinkinderen, Siem van vier jaar en Stan van twee jaar, maar 

liefst 107 balletjes toevoegen aan de koker in de neushoornstal. 

Vrĳ williger Kees met kleinzoons Siem en Stan | F Dierenrĳ k

Landschapswandeling Genneper Parken
met IVN Geldrop 27 juli 

Coronaveilig door beekdal
Na tien maanden wil IVN Geldrop weer van 
start gaan met de maandelijkse landschaps-
wandelingen op dinsdag. Die van 27 juli 
voert door het kleinschalige landschap van 
de Genneper Parken. Dit waardevolle beek-
dalgebied van de Dommel en Tongelreep 

behoort tot de ecologische hoofdstructuur. 
Onderweg vertellen de natuurgidsen enkele 
keren interessante wetenswaardigheden. 
Halverwege is een pauze in de natuur. Wa-
terdicht schoeisel is aanbevolen, want het 
gebied kan nat zijn. De start is om 13.30 
uur bij de parkeerplaats van zwembad de 

Tongelreep aan de Anton Coolenlaan 5 in 
Eindhoven. Vanwege de anderhalve meter 
afstand vervalt carpoolen en kunnen per 
gids slechts vijf mensen mee. In juli zijn dat 
vijftien gasten.  

Aanmelden en inlichtingen
Aanmelden via het e-mailadres publiek.ivn-
geldrop@gmail.com is noodzakelijk. In de 
week vóór de wandeling krijgt men bericht 
over deelname. Bij overschrijving ontvangen 
de zestiende en latere aanmelders bericht 
dat ze desgewenst bovenaan de lijst komen 
voor de volgende maand. Advies is om de 
website www.ivn.nl/geldrop en Facebook in 
de gaten te houden, ook met het oog op het 
weer. Bij extreme weersomstandigheden 
gaat de wandeling niet door. Voor verdere 
inlichtingen: Mariet Vissers, 040 285 6622, 
en Tinus de Gouw, 06 12 14 19 01. IVN Ne-
derland is winnaar Prins Bernhard Cultuur-
fonds Prijs 2021. Wie IVN wil steunen kan 
lid of donateur worden door een mailtje naar 
ivngeldrop@gmail.com.

Geldrop/Eindhoven: Vijftien wandelaars kunnen met IVN-
gidsen op pad door de Genneper Parken. De landschapswan-
deling start op 27 juli om 13.30 uur bij de parkeerplaats Anton 

Coolenlaan 5, Eindhoven. Deelname is gratis, geen honden. 
Vanwege corona neemt IVN Geldrop nu minder mensen mee 

en is aanmelden noodzakelijk.

F | Frans van den Boom

St. Anna Ziekenhuis organiseert 
nieuwe online informatie-avond over de 
zwangerschap in het 1e en 2e trimester

Programma
We vertellen wat een zwangerschap 
lichamelijk en geestelijk met je doet, 
welke klachten je kunt ervaren en wat je 
daar aan kunt doen, hoe het traject bij 
je verloskundige en/of het ziekenhuis 
verloopt en waar je op moet letten qua 
voeding. Uiteraard is er ruim de gelegen-
heid voor het stellen van vragen. We or-
ganiseren deze avond online via Teams. 

Data en tijd
• dinsdag 27 juli 19.30 - 21.00 uur
• dinsdag 7 september 19.30 - 21.00 uur
• woensdag 20 oktober 19.30 - 21.00 uur
• woensdag 1 december 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.st-anna.nl/geboortecentrum

Helmond: Speciaal voor iedereen die tussen de 10 en 
de 20 weken zwanger is, organiseert Geboortecentrum 
Anna de nieuwe online informatie-avond ‘De zwanger-

schap’ speciaal gericht op de eerste (spannende) periode 
in de zwangerschap. 
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In het rustieke, landelijk gelegen, 
856 jaar oude dorp Lierop staat 
en pronkt in het hart de fraaie en 
monumentale kerk van de Heilige 
Naam Jezus. In de volksmond beter 
bekend als de 125 jaar oude ‘Koe-
pelkerk’ van de begenadigde Duitse 
architect Carl Weber.

Door: Harrie van der Sanden

Tussen 1853 en 1890 heeft Carl Weber 
dertig kerken gebouwd, waarvan de Koe-
pelkerk in Lierop zijn laatste schepping 
is geworden. De vele bezienswaardig-

heden in de kerk zijn geschonken door 
de plaatselijke bevolking. De authentieke 
Koepelkerk is een samenvatting van alle 
variaties die de architect in zijn vorige 
koepelkerken, onder andere in Geldrop, 
Uden en Zevenbergen, heeft verwerkt.

Authentiek interieur behouden
Deze Koepelkerk in Neo-Romaanse 
stijl, is de laatste door architect Carl 
Weber gebouwde kerk. Carl Weber, die 
de bouw van meerdere kerken op zijn 
naam heeft, maakte bij de realisatie van 
deze kerk gebruik van al zijn eerder op-
gedane ervaringen en kennis. De acht-
hoekige vieringruimte van de kerk wordt 
geflankeerd door vier torens. 
Op 11 november 1892 is de kerk in ge-
bruik genomen en ingezegend door 
pastoor Van Dongen en op 29 juli 1895 
plechtig geconsacreerd door de bis-
schop van ’s- Hertogenbosch Monseig-
neur Van de Ven. Zoals de katholieke 
gelovigen hun Rijke Roomse Leven rond 
1900 beleefden, precies zo valt in Lierop 
nog steeds de complete inventaris te 
aanschouwen. 

Rijksmonument
De altaren, het kleurige schilderwerk, de 
muren die hun oorspronkelijke warme, 
gepolychromeerde, oranjebruine kleur 
met versieringen in geel, blauw, groen, 
rood en zwart hebben behouden. De 
vier evangelisten staan warempel nog 
steeds op hun sokkel, de prachtige ge-
beeldhouwde communiebank. Zelfs de 
oude carbidlampen hangen en staan er 
nog, al zijn deze wel omgebouwd voor 
elektrisch licht. De tijd lijkt hier te heb-
ben stilgestaan. In 1975 werd de kerk 
definitief een Rijksmonument onder 
nummer 34115.
De grote vijftien gebrandschilderde ra-
men rondom het hoofdaltaar stellen de 
Blijde, Droevige en Glorievolle Gehei-
men van de rozenkrans voor. Deze zijn 
vervaardigd door de firma Nicolas uit 
Roermond. De ramen zijn in 1902 ge-
plaatst en zijn een geschenk van de pa-
rochie en hebben onlangs een grondige 
restauratie ondergaan. Teruggeplaatst 
is het met de inval van het zonlicht uit 
het zuiden een prachtig gezicht. Een lust 
voor het oog!

Kerk open
Door het jaar heen, en speciaal in de 
zomermaanden, maken velen een tus-
senstop om het interieur van de kerk te 
bewonderen of om een kaarsje aan te 
steken. Door de versoepeling van de co-
ronaregels zetten de suppoosten van de 
parochie de kerkdeuren weer open voor 
de bezoekers. De bezoekers dienen zich 
echter wel te richten aan de bekende 

regels zoals anderhalve meter afstand 
houden.

De reguliere viering  is op de zondag-
morgen om 10.00 uur. Dan zal de mo-
numentale en authentieke Koepelkerk 
extra te bezichtigen zijn. Voor nu, in de 
coronatijd, alleen op de zaterdagmidda-
gen, vanaf 11 juli tot en met 4 september 
van 13.30 uur tot 17.00 uur.

De Koepelkerk nodigt 
u van verre uit 

Op de rand van 
’t Brabants Kempenland.
Daar waar de Peel begint.
Ligt vlak gelijk een open hand.
Een dorpke, groen getint.

Te groots haast voor dit 
need’rig oord.
rijst statig boven het groen.
De trotse koepel van haar kerk
symbool van Lierop’s roem.

De Koepelkerk is een blikvanger voor Lierop | F Harrie van der Sanden

Zomers vriendenavontuur voor basisscholieren

Dwars door ons dorp:
de True Friend Bike Tour 2021

Zo’n 6 weken lang, tussen 26 juli en 
6 september 2021, kunnen de kinde-
ren op de fiets op zoek gaan naar een 
flink aantal ‘verborgen juweeltjes’ van 
Geldrop-Mierlo. Leuk om samen met 
je beste vrienden te doen. En wie weet, 
ontmoet je nog wel een paar nieuwe 
vrienden ook… 

Aanmelden voor de True Friend Bike 
Tour is gratis, via de True Friend app 
(via App Store of Google Play en ook te 
bezoeken via www.true-friend.nl). Elke 
bovenbouwer die zich aanmeldt, ont-
vangt gratis:
- een eigen startnummer, 
- een onmisbare set aan hints én 
- een paar consumptiebonnen,
 voor wat lekkers onderweg. 

Bij elk juweeltje wacht de True Friends 
een spannende opdracht. Lukt het jou 
en je vrienden om samen alle juweeltjes 
te vinden en de vragen goed te beant-
woorden? 
Alle deelnemers krijgen na afloop een 
exclusief True Friend item als beloning 
voor hun inspanningen. Meer info over 
de True Friend Bike Tour is te vinden op 
www.true-friend.nl.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen hebben met True Friend het 
hele jaar door de kans om gratis (en 
coronaproof) mee te doen aan bui-
tenschoolse events en activiteiten in 
Geldrop-Mierlo. True Friend laat hen zo 
ontdekken wat onze samenleving alle-
maal te bieden heeft. Daarvoor sluit het 
nadrukkelijk aan op de leefwereld van 
kinderen vanaf groep 7. Zoals samen 
ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of 
je eigen filmfestival helpen organiseren 
in Centrum Hofdael. Centraal thema in 
al die avonturen is ‘echte vriendschap’. 
Een thema dat kinderen erg bezighoudt 
en tegelijkertijd symbool staat voor de 
gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving.

Deze zomervakantie daagt True Friend alle kinderen uit de 
bovenbouw van de basisscholen uit om mee te doen aan de 

speciale True Friend Bike Tour, dwars door ons dorp! 

gezamenlijke kracht van een gezonde, 

Zomeravondrondleidingen
Kasteel Asten-Heusden

Altijd al benieuwd geweest naar het 
leven van kasteelheren of de hek-
senvervolging? Of benieuwd naar 
wat het kasteel allemaal te verduren 
heeft gekregen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog? Kom dan naar de 
kasteelruïne in Asten-Heusden tij-
dens de Zomeravondrondleidingen. 
Deze vinden plaats op alle donder-

dagavonden in juli en augustus (en 
zelfs nog eentje op de eerste don-
derdag van september, dit in ver-
band met de late zomervakantie). 

De rondleidingen starten om 19.00 uur 
en aanmelden is niet nodig. Deze Zomer-
avondrondleiding duurt 1,5 uur en kost € 
4,50 per persoon. Kinderen tot en met 7 

jaar zijn gratis. Locatie: Kasteellaan 1 in 
Asten-Heusden. Ook met een groep kun 
je terecht in Kasteel Asten-Heusden, 
neem hiervoor contact op met VVV Asten; 
Burg. Wijnenstraat 1 te Asten. Tel: 0493 
– 692 999/www.landvandepeel.nl/
nl/de-regio/asten. De kosten voor een 
groep zijn € 4,50 per persoon met een 
minimum van 10 betalende personen.

www.landvandepeel.nl/nl/de-regio/asten

F | VVV Asten
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Dierenrĳ k mag 107 balletjes toevoegen 
aan maatkoker Indische neushoorns

Het aantal Indische neushoorns in Ne-
pal is tussen 2015 en 2021 gestegen 
van 645 dieren naar 752 neushoorns. 
Nieuwenstein zet zich al jaren in voor 
de neushoorns. “Ik vind het werkelijk 
prachtige dieren en het is fantastisch 
om bezoekers van Dierenrijk hierover 
te kunnen vertellen. Dat er balletjes aan 
de koker toegevoegd konden worden, 
is een mooi teken. Ik hoop dat dit nog 
vaker kan gebeuren", vertelt Nieuwen-
stein, die al elf jaar vrijwilliger is bij de 
dierentuin.

Bedreigingen van de neushoorn 
De Indische neushoorn wordt door ver-
schillende factoren bedreigd. Deze die-
ren hebben te maken met onder meer 
stroperij, verwoesting en verkleining van 
het leefgebied. Deze neushoornsoort 
valt dan ook in de categorie 'kwetsbaar' 
op de Rode Lijst van IUCN. 
“Door hard werken van onder meer de 
International Rhino Foundation stijgt 
het aantal Indische neushoorns in het 
wild langzaam. Er leven er nu zo'n 2.100 
in Nepal en India. Dat is natuurlijk mooi 
en wij hopen van harte dat dit aantal de 
komende jaren nog veel verder gaat stij-
gen", zegt Stephan Rijnen, hoofd dier-
verzorger bij Dierenrijk. 

International Rhino Foundation 
Dierenrijk steunt Stichting Wildlife, dat 
zich inzet voor diverse natuurbescher-
mingsprojecten, zoals bijvoorbeeld die 
van de International Rhino Foundation. 
Deze organisatie voert verschillende 
activiteiten uit om het stropen van Indi-
sche neushoorns tegen te gaan, onder 
andere door neushoorns naar nieuwe 
leefgebieden te verplaatsen, de veilig-
heid in natuurgebieden te vergroten en 
de wetgeving en handhaving rondom 
natuurbescherming beter te maken. 
Daarnaast werkt de International Rhino 
Foundation samen met lokale gemeen-
schappen om natuurbescherming te 
promoten. 

Momenteel is de foundation bezig met 
een herbebossingsproject, weet Klaas-
Jan Leinenga van Stichting Wildlife. 
“Lokale mensen worden ingehuurd om 
kale gebieden weer aan te planten. Zo 
wordt het leefgebied van de neushoorns 
vergroot en worden er banen voor de lo-
kale bevolking gecreëerd.” 

Indische neushoorns in Dierenrijk 
De Indische neushoorn onderscheidt 
zich van de andere soorten door zijn 
grootte, grote kop en de aanwezigheid 

van slechts twee huidplooien op de 
buik. Ook heeft deze soort één hoorn 
van ongeveer 60 centimeter en weegt 
gemiddeld tussen de 1800 en 2200 kilo. 
Deze dieren komen voor in Noord-India 
en Nepal, waar ze leven in moerassige 
gebieden waar veel grassen zijn. Over-
dag zoekt de neushoorn naar voedsel. 
Bij hoge temperaturen rust hij in de 
schaduw of in een modderbad. 
In Dierenrijk verblijven sinds juli 2019 
drie Indische neushoorns. Het gaat om 
vrouwtjes Narayani en Jhansi, en man-
netje Gainda.

Het aantal Indische neushoorns in het wild is toegenomen. 
Dankzij dit mooie nieuws kon in Dierenrijk de maatkoker 
waarin de stand wordt bijgehouden, bijgevuld worden. 

Vrijwilliger Kees Nieuwenstein mocht samen met twee van zijn 
kleinkinderen, Siem van vier jaar en Stan van twee jaar, maar 

liefst 107 balletjes toevoegen aan de koker in de neushoornstal. 

Vrĳ williger Kees met kleinzoons Siem en Stan | F Dierenrĳ k

Landschapswandeling Genneper Parken
met IVN Geldrop 27 juli 

Coronaveilig door beekdal
Na tien maanden wil IVN Geldrop weer van 
start gaan met de maandelijkse landschaps-
wandelingen op dinsdag. Die van 27 juli 
voert door het kleinschalige landschap van 
de Genneper Parken. Dit waardevolle beek-
dalgebied van de Dommel en Tongelreep 

behoort tot de ecologische hoofdstructuur. 
Onderweg vertellen de natuurgidsen enkele 
keren interessante wetenswaardigheden. 
Halverwege is een pauze in de natuur. Wa-
terdicht schoeisel is aanbevolen, want het 
gebied kan nat zijn. De start is om 13.30 
uur bij de parkeerplaats van zwembad de 

Tongelreep aan de Anton Coolenlaan 5 in 
Eindhoven. Vanwege de anderhalve meter 
afstand vervalt carpoolen en kunnen per 
gids slechts vijf mensen mee. In juli zijn dat 
vijftien gasten.  

Aanmelden en inlichtingen
Aanmelden via het e-mailadres publiek.ivn-
geldrop@gmail.com is noodzakelijk. In de 
week vóór de wandeling krijgt men bericht 
over deelname. Bij overschrijving ontvangen 
de zestiende en latere aanmelders bericht 
dat ze desgewenst bovenaan de lijst komen 
voor de volgende maand. Advies is om de 
website www.ivn.nl/geldrop en Facebook in 
de gaten te houden, ook met het oog op het 
weer. Bij extreme weersomstandigheden 
gaat de wandeling niet door. Voor verdere 
inlichtingen: Mariet Vissers, 040 285 6622, 
en Tinus de Gouw, 06 12 14 19 01. IVN Ne-
derland is winnaar Prins Bernhard Cultuur-
fonds Prijs 2021. Wie IVN wil steunen kan 
lid of donateur worden door een mailtje naar 
ivngeldrop@gmail.com.

Geldrop/Eindhoven: Vijftien wandelaars kunnen met IVN-
gidsen op pad door de Genneper Parken. De landschapswan-
deling start op 27 juli om 13.30 uur bij de parkeerplaats Anton 

Coolenlaan 5, Eindhoven. Deelname is gratis, geen honden. 
Vanwege corona neemt IVN Geldrop nu minder mensen mee 

en is aanmelden noodzakelijk.

F | Frans van den Boom

St. Anna Ziekenhuis organiseert 
nieuwe online informatie-avond over de 
zwangerschap in het 1e en 2e trimester

Programma
We vertellen wat een zwangerschap 
lichamelijk en geestelijk met je doet, 
welke klachten je kunt ervaren en wat je 
daar aan kunt doen, hoe het traject bij 
je verloskundige en/of het ziekenhuis 
verloopt en waar je op moet letten qua 
voeding. Uiteraard is er ruim de gelegen-
heid voor het stellen van vragen. We or-
ganiseren deze avond online via Teams. 

Data en tijd
• dinsdag 27 juli 19.30 - 21.00 uur
• dinsdag 7 september 19.30 - 21.00 uur
• woensdag 20 oktober 19.30 - 21.00 uur
• woensdag 1 december 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.st-anna.nl/geboortecentrum

Helmond: Speciaal voor iedereen die tussen de 10 en 
de 20 weken zwanger is, organiseert Geboortecentrum 
Anna de nieuwe online informatie-avond ‘De zwanger-

schap’ speciaal gericht op de eerste (spannende) periode 
in de zwangerschap. 
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Werken aan een 
kleurrijke toekomst? 
Dat doe je bij ons!

Procesoperators (m/v) voor de 3-ploegendienst

Voor onze vestiging in MIERLO zijn we op zoek naar:

Informatie over deze vacature vind je op EXBERRY.COM/CAREERS
Heb je de juiste werkervaring of de goede opleiding? Solliciteer direct en stuur een mail naar hrm@gnt-group.com

Eropuit met kinderen
In het Land van de Peel 

Magische herinneringen maak je samen. Kom met het hele gezin ravotten in 
de natuur of ga op avontuur in de kastelen en musea. Ontdek het aanbod van 
zomeractiviteiten waaraan de hele familie plezier beleeft.

Biggestjesroute, Laarbeek

Voor jong en oud: Blotevoetenpad, 
Toon Kortoomspark

Bospark Bakel 

Warandeling, Helmond

Vrolijk Veenhoppen, Deurne

Naar de speeltuin!

Speeltuin Prinses Irene, Someren-Eind
Aan de rand van Someren-Eind ligt deze 
speeltuin van maar liefs 5000 vierkante 
meter met ruim 25 speeltoestellen. Kom ook 
kijken in het dierenpark met onder andere 
herten, geitjes en kippen en geniet van iets 
lekkers op het terras. 

Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
In het mooie Zandbos is een natuurlijke 
speelplek gemaakt voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Hier kun je spelen met de zandtafel of 
hutten bouwen en klimmen op de toestellen. 
Voor de oudere jeugd is er een grote 
Vikingschommel. 

1

Leonardus speeltuin, Helmond
Een heerlijke plek om te spelen, in de 
binnenstad van Helmond. Naast 
speeltoestellen vind je hier ook een 
waterspeelplaats en een overdekte ruimte 
met 7000 houten bouwstenen, waardoor er 
ook met slecht weer genoeg vermaak is. 

3

2

www.landvandepeel.nl

Zomerkasteel Helmond

Kinderroutes om samen 
op avontuur te gaan 
Ontdekken, speuren en spelen met de wind in 
de haren: in de hele regio zijn talloze routes 
uitgestippeld die kinderen een bijzondere na-
tuurbeleving geven. Volg de kabouters door 
het bos, stamp door de modder of ga samen 
op een spannende expeditie.

Ontmoet de kasteelbewoners 
tijdens Zomerkasteel Helmond
Kasteel Helmond komt deze zomer meer dan 
ooit tot leven, met vermaak voor jong en oud. 
Al wandelend door de spannende kasteelgan-
gen komen gidsen je tegemoet, en vertellen je 
de mooiste verhalen over wie er eigenlijk in 
het kasteel woonden. 

Misschien mag je de kok van de kasteelfamilie 
wel helpen of ontmoet je het eigenaardige 
kruidenvrouwtje. Genoeg gezien? Kom dan 
spelen op z’n middeleeuws op het kasteelplein 
of geniet van een picknick in de kasteeltuin.

Tip: Deze zomer pakt Museum Klok & Peel in 
Asten speciaal voor kinderen uit met een 

nieuwe doe-tocht: een boekje waarin Tuurke 
de museummascotte en zijn vriendje Vlinder 
de kinderen voor gaan in een avontuurlijke 

tocht door het hele museum. 

Deurne, 13x 100 jaar: geschiedenis
van namen en families

Door: Wendy Lodewijk

Zoektocht
Marlon had er nogal een kluif aan: “Het 
begon al met de zoektocht naar de 
meest voorkomende namen in Deurne. 
Ik dacht dat ze dat bij de gemeente zo 
konden zien. Niet dus. Een vriendelijke 
medewerker is zo aardig geweest om 
de meest voorkomende namen voor me 
uit te zoeken.” Daarna begon het ‘echte’ 
werk: Marlon ging met de betreffende 
families in gesprek. Hij wilde hun 
verhalen horen, hun herinneringen 
beleven én daarnaast nog uitvogelen 
waar hun familienaam vandaan kwam. 
Tegelijkertijd was het aan fotoclub 
Optika de taak om de familieleden 
samen te portretteren. En dan niet 
zomaar een paar die daar zin in hadden, 
nee, ze moesten samen wél 100 jaar 
zijn. Het idee van 13x 100 jaar. Het was 
een project dat 1,5 jaar in beslag heeft 
genomen. Marlon lacht: “Het maken van 
de panelen op het eind kostte nog wel de 

minste tijd. Maar wat was het leuk om 
te doen! Ik ben van mening dat mensen 
de maatschappij maken, dat was ook 
mijn gedachtegang achter dit project. 
Iedereen is interessant en heeft iets 
zinnigs te melden. Ik heb genoten van 
het contact met de families. En ik ben 
natuurlijk een hoop wijzer geworden.” 

Boek
Het is niet de eerste keer dat Marlon op 
zoek ging naar verhalen van Deurnese 
mensen. Vorig jaar maakte hij het boek 
‘Deurne vertelt’, waarin de ‘gewone’ 
Deurnenaar centraal stond. Hiervoor 
heeft hij met 50 mensen gesproken. 
“Iemand zei dat ik daar een boek van 
moest maken. Ik vond dat wel een leuk 
idee. Achteraf bezien kan ik stellen dat 
ik het wel echt onderschat heb, ‘even’ 
een boek maken is er echt niet bij, 
ook al heb je alle verhalen al op papier 
gezet. Er komt zoveel bij kijken, van de 
vormgeving van elke bladzijde (waar zijn 
dochter bij geholpen heeft) tot aan het 

zoeken van de juiste drukker. Het heeft 
wat zweetdruppels gekost, maar dan 
heb je ook wat. Ik kijk nu heel anders 
tegen boeken aan. En mensen vinden 
het leuk om deze verhalen te lezen.” 
Dat zie je ook terug bij de panelen van 
13x 100 jaar. Omdat het om gewone 
mensen en hun familie(naam) gaat, 
spreekt het aan voor een groot publiek. 

“Ik hoop dat mensen elkaar vinden bij 
het bezichtigen van de panelen, dat ze 
met elkaar in gesprek gaan. Iedereen 
kent wel iemand met de achternaam die 
op de panelen staan, of wellicht dragen 
ze zelf één van die achternamen.” Het 
enthousiasme straalt van Marlon af als hij 
praat over dit mooie en indrukwekkende 
project. “Ik zou dit eigenlijk ook wel heel 
graag voor Helmond willen gaan doen”, 
zegt hij hoopvol. “Ik heb daar alleen wel 
aansluiting bij nodig, je kunt zoiets niet 
alleen doen. Maar ik heb wel een grote 
kennissenkring, dus wie weet wat de 
toekomst brengt.”

Dit jaar bestaat Deurne 1300 jaar. Iets wat natuurlijk groots gevierd moet worden, daarom staat 
het hele jaar in het teken van deze mooie ‘leeftijd’. De 61-jarige Marlon Tielemans, zelf afkomstig 
uit Helmond en leraar beeldende vakken, draagt hier een mooi steentje aan bij. Hij bedacht het 
concept 13x 100 jaar: familieleden die samen 100 jaar zijn, met een veelvoorkomende achter-

naam zoals Berkers, Verberne of Joosten. Deze 13 families kregen ieder een prachtig paneel met 
daarop een foto, een stukje geschiedenis en mooie verhalen van de betreff ende familie.

Marlon Tielemans met één van de panelen | F Marlon Tielemans

Tentoonstelling panelen
De panelen zijn tentoongesteld op verschillende plaatsen in
Deurne. 9 stuks hangen in de museumtuin van De Wieger. 
3 stuks staan achter de ramen van Cultuurcentrum Deurne en 
1 staat in de etalage van de VVV. Ze zijn te zien tot september. 
Op woensdagmiddag is de museumtuin altijd gratis te bezoeken.
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Eropuit met kinderen
In het Land van de Peel 

Magische herinneringen maak je samen. Kom met het hele gezin ravotten in 
de natuur of ga op avontuur in de kastelen en musea. Ontdek het aanbod van 
zomeractiviteiten waaraan de hele familie plezier beleeft.

heden en verleden van dit spannende gebied. De rou-
te is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne. 

Biggestjesroute, Laarbeek
Vanaf de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel start deze rou-
te waarbij kinderen op stap gaan met een rugzakje 
met o.a. de route, zoekkaarten en biggetjessnoepjes. 
De route leidt door de kloostertuin langs talloze big-
getjes. Ondertussen leren de kinderen van alles over 
de natuur. Kosten: 6 euro per deelnemer. 

Voor jong en oud: Blotevoetenpad, 
Toon Kortoomspark
Schop je schoenen uit voor een belevenis op het Blote-
voetenpad in het Toon Kortooms Park in Deurne. Loop 
over boomstronken, een wiebelbrug en bungeldraad. 
Durf jij door het water te waden?

Bospark Bakel 
De kabouters van Bospark Bakel zijn ontwaakt uit hun 
winterslaap. Volg de wandelpaden en kijk goed of je ze 
allemaal kunt opspeuren. Begroet onderweg ook de 
herten, kippen en eenden en neem een kijkje in de 
kruidentuin. 

Warandeling, Helmond
Voor deze kinderroute voor kinderen in de leeftijd van 
8 t/m 12 jaar is er een gratis doe-boekje verkrijgbaar 
bij VVV Helmond. Het boekje staat vol verhalen en op-
drachten waarmee je de geheimen van de Warande 
ontdekt. De route wordt aangegeven met oranje vo-
gelhuisjes en pijlen. 

Vrolijk Veenhoppen, Deurne
Klaar voor een groot veenavontuur? Voor deze route 
reis je af naar de Deurnese Peel. Je ervaart hoe het is 
om op zachte grond te staan en maakt kennis met het 

Naar de speeltuin!

Speeltuin Prinses Irene, Someren-Eind
Aan de rand van Someren-Eind ligt deze 
speeltuin van maar liefs 5000 vierkante 
meter met ruim 25 speeltoestellen. Kom ook 
kijken in het dierenpark met onder andere 
herten, geitjes en kippen en geniet van iets 
lekkers op het terras. 

Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
In het mooie Zandbos is een natuurlijke 
speelplek gemaakt voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Hier kun je spelen met de zandtafel of 
hutten bouwen en klimmen op de toestellen. 
Voor de oudere jeugd is er een grote 
Vikingschommel. 

1

Leonardus speeltuin, Helmond
Een heerlijke plek om te spelen, in de 
binnenstad van Helmond. Naast 
speeltoestellen vind je hier ook een 
waterspeelplaats en een overdekte ruimte 
met 7000 houten bouwstenen, waardoor er 
ook met slecht weer genoeg vermaak is. 

3

2
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Zomerkasteel Helmond

Kinderroutes om samen 
op avontuur te gaan 
Ontdekken, speuren en spelen met de wind in 
de haren: in de hele regio zijn talloze routes 
uitgestippeld die kinderen een bijzondere na-
tuurbeleving geven. Volg de kabouters door 
het bos, stamp door de modder of ga samen 
op een spannende expeditie.

Ontmoet de kasteelbewoners 
tijdens Zomerkasteel Helmond
Kasteel Helmond komt deze zomer meer dan 
ooit tot leven, met vermaak voor jong en oud. 
Al wandelend door de spannende kasteelgan-
gen komen gidsen je tegemoet, en vertellen je 
de mooiste verhalen over wie er eigenlijk in 
het kasteel woonden. 

Misschien mag je de kok van de kasteelfamilie 
wel helpen of ontmoet je het eigenaardige 
kruidenvrouwtje. Genoeg gezien? Kom dan 
spelen op z’n middeleeuws op het kasteelplein 
of geniet van een picknick in de kasteeltuin.

Tip: Deze zomer pakt Museum Klok & Peel in 
Asten speciaal voor kinderen uit met een 

nieuwe doe-tocht: een boekje waarin Tuurke 
de museummascotte en zijn vriendje Vlinder 
de kinderen voor gaan in een avontuurlijke 

tocht door het hele museum. 
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Werken aan een 
kleurrijke toekomst? 
Dat doe je bij ons!

Procesoperators (m/v) voor de 3-ploegendienst

Voor onze vestiging in MIERLO zijn we op zoek naar:

Informatie over deze vacature vind je op EXBERRY.COM/CAREERS
Heb je de juiste werkervaring of de goede opleiding? Solliciteer direct en stuur een mail naar hrm@gnt-group.com
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Deurne, 13x 100 jaar: geschiedenis
van namen en families

Door: Wendy Lodewijk

Zoektocht
Marlon had er nogal een kluif aan: “Het 
begon al met de zoektocht naar de 
meest voorkomende namen in Deurne. 
Ik dacht dat ze dat bij de gemeente zo 
konden zien. Niet dus. Een vriendelijke 
medewerker is zo aardig geweest om 
de meest voorkomende namen voor me 
uit te zoeken.” Daarna begon het ‘echte’ 
werk: Marlon ging met de betreffende 
families in gesprek. Hij wilde hun 
verhalen horen, hun herinneringen 
beleven én daarnaast nog uitvogelen 
waar hun familienaam vandaan kwam. 
Tegelijkertijd was het aan fotoclub 
Optika de taak om de familieleden 
samen te portretteren. En dan niet 
zomaar een paar die daar zin in hadden, 
nee, ze moesten samen wél 100 jaar 
zijn. Het idee van 13x 100 jaar. Het was 
een project dat 1,5 jaar in beslag heeft 
genomen. Marlon lacht: “Het maken van 
de panelen op het eind kostte nog wel de 

minste tijd. Maar wat was het leuk om 
te doen! Ik ben van mening dat mensen 
de maatschappij maken, dat was ook 
mijn gedachtegang achter dit project. 
Iedereen is interessant en heeft iets 
zinnigs te melden. Ik heb genoten van 
het contact met de families. En ik ben 
natuurlijk een hoop wijzer geworden.” 

Boek
Het is niet de eerste keer dat Marlon op 
zoek ging naar verhalen van Deurnese 
mensen. Vorig jaar maakte hij het boek 
‘Deurne vertelt’, waarin de ‘gewone’ 
Deurnenaar centraal stond. Hiervoor 
heeft hij met 50 mensen gesproken. 
“Iemand zei dat ik daar een boek van 
moest maken. Ik vond dat wel een leuk 
idee. Achteraf bezien kan ik stellen dat 
ik het wel echt onderschat heb, ‘even’ 
een boek maken is er echt niet bij, 
ook al heb je alle verhalen al op papier 
gezet. Er komt zoveel bij kijken, van de 
vormgeving van elke bladzijde (waar zijn 
dochter bij geholpen heeft) tot aan het 

zoeken van de juiste drukker. Het heeft 
wat zweetdruppels gekost, maar dan 
heb je ook wat. Ik kijk nu heel anders 
tegen boeken aan. En mensen vinden 
het leuk om deze verhalen te lezen.” 
Dat zie je ook terug bij de panelen van 
13x 100 jaar. Omdat het om gewone 
mensen en hun familie(naam) gaat, 
spreekt het aan voor een groot publiek. 

“Ik hoop dat mensen elkaar vinden bij 
het bezichtigen van de panelen, dat ze 
met elkaar in gesprek gaan. Iedereen 
kent wel iemand met de achternaam die 
op de panelen staan, of wellicht dragen 
ze zelf één van die achternamen.” Het 
enthousiasme straalt van Marlon af als hij 
praat over dit mooie en indrukwekkende 
project. “Ik zou dit eigenlijk ook wel heel 
graag voor Helmond willen gaan doen”, 
zegt hij hoopvol. “Ik heb daar alleen wel 
aansluiting bij nodig, je kunt zoiets niet 
alleen doen. Maar ik heb wel een grote 
kennissenkring, dus wie weet wat de 
toekomst brengt.”

Dit jaar bestaat Deurne 1300 jaar. Iets wat natuurlijk groots gevierd moet worden, daarom staat 
het hele jaar in het teken van deze mooie ‘leeftijd’. De 61-jarige Marlon Tielemans, zelf afkomstig 
uit Helmond en leraar beeldende vakken, draagt hier een mooi steentje aan bij. Hij bedacht het 
concept 13x 100 jaar: familieleden die samen 100 jaar zijn, met een veelvoorkomende achter-

naam zoals Berkers, Verberne of Joosten. Deze 13 families kregen ieder een prachtig paneel met 
daarop een foto, een stukje geschiedenis en mooie verhalen van de betreff ende familie.

Marlon Tielemans met één van de panelen | F Marlon Tielemans
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Organisatie, vrijwilligers en lopers van de
Lavans Halve van Helmond:

BEDANKT!

namens de trotse hoofdsponsor,

Tot volgend jaar!

Praktische informatie
Op vrijdag 30 juli om 12.00 uur opent Wim Da-
niels de gedichtenwandeling in Bibliotheek 
Helmond, bij de ingang aan het Piet Blom-
plein. Het boekje met de gedichtenwandeling 
is voor € 2,50 te koop bij VVV Helmond, geves-
tigd in de bibliotheek. Tijdens het openings-
weekend ontvang je bij aankoop van het boek-
je gratis coupons die je kunt inleveren bij de 
lokale ondernemers. 

Innovatief erfgoed
Makers van de toekomst

Pionieren zit in de genen van de Peel. Hard werken en aanpakken 
gaan hier hand in hand met innoveren. Van lokale ambachtslieden zoals 
klokkengieters en molenaars in het verleden, tot het deel uitmaken van de 
Brainport regio vandaag de dag. Deze pioniersgeest heeft zijn sporen nagelaten. 
Via bijzonder erfgoed en vernieuwende architectuur beleef je het verleden, 
heden en de toekomst van de Peel.

Erfgoed en innovatie

Verborgen pareltjes

www.landvandepeel.nl

Kubuswoningen Helmond

Nieuw: Erfgoed en poëzie tijdens de 
Gedichtenwandeling in Helmond
Historische panden met een eigentijdse invul-
ling vind je volop in Helmond. De vernieuwde 
Gedichtenwandeling neemt je mee langs mo-
numenten en industrieel erfgoed. Onderweg 
word je verrast door middel van dichtregels 
op bijzondere plekken. Sommigen groot en 
opvallend, terwijl andere je meenemen langs 
verborgen schatten in de stad. 

Ontmoet de molenaars tijdens een demonstratie
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van de kerk. Speciaal voor de opening in 2018 schreef 
Wim Daniels (o.a. stadsdichter van Helmond van 2011 
tot 2015) een gedicht dat werd vereeuwigd in een glas-
in-lood-ontwerp. Het is één van de verborgen pareltjes 
tijdens de wandeling. Kun jij het gedicht vinden? 

Erfgoed en innovatie
De Gedichtenwandeling van 4 kilometer laat je niet al-
leen genieten van poëzie maar ook van het bijzondere 
erfgoed dat Helmond te bieden heeft. Je loopt onder 
andere langs Loods20: de plek waar rond 1870 goede-
ren werden afgeleverd per trein om met paard en wa-
gen te worden verspreid. Later werd de loods overge-
nomen door Van Gend & Loos. Tegenwoordig biedt 
het gebouw onderdak aan het EDAH-museum en het 
Draaiorgelmuseum (opening najaar 2021). 

Het nieuwste gedicht van de wandelroute prijkt op de 
gevel van de historische Cacaofabriek. Hier werden 
vanaf 1894 cacaobonen verwerkt tot chocolade. Van-
wege de hoge kwaliteit kreeg de chocolade het predi-
caat Koninklijk. Vandaag de dag vind je hier onder an-
dere een chocolatier, filmzalen, een popzaal en 
restaurant. Op het terras kun je even genieten van een 
pauze voor je weer verder wandelt.  

Verborgen pareltjes
Ook theater Het Speelhuis ontbreekt niet op de route: 
na de verwoestende brand in 2011 verhuisde het 
Speelhuis van de kubussen van Piet Blom (aan het 
plein waar de wandeling begint en eindigt) naar de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Architecten Van Dongen en 
Koschuch ontwierpen hiervoor de glazen omarming 
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Holten’s Molen

Kubuswoningen Helmond

www.landvandepeel.nl

Voorzitter Stichting 

Nieuw: Erfgoed en poëzie tijdens de 
Gedichtenwandeling in Helmond
Historische panden met een eigentijdse invul-
ling vind je volop in Helmond. De vernieuwde 
Gedichtenwandeling neemt je mee langs mo-
numenten en industrieel erfgoed. Onderweg 
word je verrast door middel van dichtregels 
op bijzondere plekken. Sommigen groot en 
opvallend, terwijl andere je meenemen langs 
verborgen schatten in de stad. 

Ontmoet de molenaars tijdens een demonstratie
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Organisatie, vrijwilligers en lopers van de
Lavans Halve van Helmond:

BEDANKT!

namens de trotse hoofdsponsor,

Tot volgend jaar!

Praktische informatie
Op vrijdag 30 juli om 12.00 uur opent Wim Da-
niels de gedichtenwandeling in Bibliotheek 
Helmond, bij de ingang aan het Piet Blom-
plein. Het boekje met de gedichtenwandeling 
is voor € 2,50 te koop bij VVV Helmond, geves-
tigd in de bibliotheek. Tijdens het openings-
weekend ontvang je bij aankoop van het boek-
je gratis coupons die je kunt inleveren bij de 
lokale ondernemers. 

Innovatief erfgoed
Makers van de toekomst

Pionieren zit in de genen van de Peel. Hard werken en aanpakken 
gaan hier hand in hand met innoveren. Van lokale ambachtslieden zoals 
klokkengieters en molenaars in het verleden, tot het deel uitmaken van de 
Brainport regio vandaag de dag. Deze pioniersgeest heeft zijn sporen nagelaten. 
Via bijzonder erfgoed en vernieuwende architectuur beleef je het verleden, 
heden en de toekomst van de Peel.

Erfgoed en innovatie

Verborgen pareltjes
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van de kerk. Speciaal voor de opening in 2018 schreef 
Wim Daniels (o.a. stadsdichter van Helmond van 2011 
tot 2015) een gedicht dat werd vereeuwigd in een glas-
in-lood-ontwerp. Het is één van de verborgen pareltjes 
tijdens de wandeling. Kun jij het gedicht vinden? 

Erfgoed en innovatie
De Gedichtenwandeling van 4 kilometer laat je niet al-
leen genieten van poëzie maar ook van het bijzondere 
erfgoed dat Helmond te bieden heeft. Je loopt onder 
andere langs Loods20: de plek waar rond 1870 goede-
ren werden afgeleverd per trein om met paard en wa-
gen te worden verspreid. Later werd de loods overge-
nomen door Van Gend & Loos. Tegenwoordig biedt 
het gebouw onderdak aan het EDAH-museum en het 
Draaiorgelmuseum (opening najaar 2021). 

Het nieuwste gedicht van de wandelroute prijkt op de 
gevel van de historische Cacaofabriek. Hier werden 
vanaf 1894 cacaobonen verwerkt tot chocolade. Van-
wege de hoge kwaliteit kreeg de chocolade het predi-
caat Koninklijk. Vandaag de dag vind je hier onder an-
dere een chocolatier, filmzalen, een popzaal en 
restaurant. Op het terras kun je even genieten van een 
pauze voor je weer verder wandelt.  

Verborgen pareltjes
Ook theater Het Speelhuis ontbreekt niet op de route: 
na de verwoestende brand in 2011 verhuisde het 
Speelhuis van de kubussen van Piet Blom (aan het 
plein waar de wandeling begint en eindigt) naar de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Architecten Van Dongen en 
Koschuch ontwierpen hiervoor de glazen omarming 
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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

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|GP

U kunt bij ons terecht 
voor service en garantie.

Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij sinds 1 juni exclusief dealer zijn 
van Koga fi etsen, handgebouwde kwaliteit uit Heerenveen.

Exclusief dealer 
voor Helmond en omstreken

KOGA PACE B05
Tokyo Edition
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Wij wensen u 
     een mooie 
         zomer toe!

Aangepaste openingstijden 
Tijdens de schoolvakantie geen inloopspreekuur in Helmond 
en Lieshout.

Ons kantoor in Someren is voor bezoekers alleen op afspraak 
geopend.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 0493 49 76 66

Omdat ze eigenlijk gewoon open moch-
ten blijven, konden ze ook geen gebruik 
maken van steunmaatregelen van het 
rijk. We zijn nu 5 maanden verder. De 
gemeente is in gesprek gegaan met de 
ondernemers, maar na het gesprek is 
het stil. In plaats van dat er een oplos-
sing is geboden voor deze ondernemers, 
is de situatie alleen maar nijpender ge-
worden.

De gemeente ontkent dat ze een be-
sluit heeft genomen dat de winkel open 
of dicht moet blijven. Dit klopt alleen 
niet met de werkelijkheid. Onze fractie 
heeft geluidsfragmenten gehoord van 
een gesprek tussen ambtenaren en 
deze ondernemers. Daarin is duidelijk 
te horen dat een ambtenaar de onder-
nemers erop wijst de winkel gesloten te 
houden. Met het oog op deze foutieve 
communicatie eist Helder Helmond dat 
de gemeente Helmond de misgelopen 
inkomsten met terugwerkende kracht 
gaat vergoeden.

Maar het wordt nog erger. Al sinds 4 
januari ontneemt de gemeente de me-
dicatie van deze ondernemers. De afge-
nomen producten zijn op recept van een 
arts voorgeschreven. De uitbaters gaan 
zowel psychisch als lichamelijk snel 
achteruit als deze producten niet ter 
beschikking komen. Hoe is het moge-
lijk dat de gemeente deze onmenselijke 
aanpak hanteert en de zorgplicht naar 
haar burgers toe verzuimt na te komen? 
De rechter heeft uitgesproken dat de ge-
meente deze producten moet vergoeden 
aangezien die medisch noodzakelijk zijn. 
In plaats van dat de gemeente luistert 
naar deze rechter, blijft het in beroep 
gaan. Begin deze maand oordeelde de 
rechtbank in een zoveelste beroep het-
zelfde: de gemeente moet de medicatie 
van deze ondernemers gaan vergoeden. 
We zijn nu bijna een maand verder en 
de gemeente heeft nog niks vergoed. 
Gezien de gehele situatie bekruipt ons 
het gevoel dat deze ondernemers op 
meerdere gebieden doelbewust worden 

tegengewerkt door de gemeente. Helder 
Helmond heeft in een recente brief het 
college verzocht prioriteit van dit dossier 
te maken: “Neem uw zorgplicht serieus 
door deze medicatie te vergoeden, com-
penseer de geleden schade en maak 
welgemeende excuses.”

Ook in conflict met de gemeente Hel-
mond en kan je de hulp van Helder Hel-
mond wel gebruiken? Neem dan contact 
op met onze fractie door te mailen naar 
ons meldpunt: stemhelderhelmond@
gmail.com.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Reageren op deze column kan 
op www.deweblog.nl

Rieter: Gemeente kap 
met inwoners pesten!

Eind februari heeft Helder Helmond via een brief aandacht 
gevraagd voor een schrijnende corona-situatie. Met daarin het 

verzoek om tot een oplossing te komen voor de ondernemers van 
Mother Nature’s Finest. Deze ondernemers hebben op aandringen 
van de gemeente Helmond haar winkel gesloten gehouden en heb-
ben hierdoor in een zware corona-periode inkomsten misgelopen.

Rieter: Gemeente kap 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Dialoogsessies met jongeren
over geld bieden uitkomst 

HELMOND Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, ko-
men later minder vaak in de financiële problemen. Zo blijkt uit onderzoek 
van Wijzer in Geldzaken. Daarom ging de gemeente afgelopen maand het 
gesprek aan met middelbare scholieren en MBO-studenten in Helmond 
over het thema ‘geld en armoede’. De dialoogsessies brachten waardevolle 
inzichten boven tafel die de gemeente meeneemt in haar beleid en acties 
voor de jeugdagenda. 

“Het thema armoede staat in de top 5 van de jeugdagenda, die door Helmondse 
kinderen en jongeren is opgesteld. Het is ontzettend belangrijk om ook te weten 
hoe kinderen en jongeren tegen een onderwerp als armoede aankijken. Wat vin-
den zij belangrijk en waar zijn ze mee geholpen? Daarom gaan we op verschillende 
manieren samen in gesprek. Leerzaam voor zowel de jongeren als voor ons”, aldus 
wethouder Cathalijne Dortmans. 

Uitkomsten dialoogsessies
Een belangrijk thema in de gesprekken over armoede met kinderen en jongeren 
van verschillende middelbare scholen, was schaamte. De schaamte hangt samen 
met bang zijn om gepest, veroordeeld en buitengesloten te worden. De jeugd kwam 
met een aantal ideeën om hiermee aan de slag te gaan, zoals het organiseren van 
speciale lessen over dit thema met een ervaringsdeskundige. Om zo het begrip te 
vergroten en de schaamte te verminderen. Ook zou de jeugd graag willen dat het 
duidelijk is waar ze terecht kunnen als zij over armoede willen praten of hulp willen. 
Op woensdag 30 juni vond de dialoogsessie met MBO-studenten van het ROC ter 
Aa plaats. Tijdens de sessie gingen de studenten met elkaar in gesprek aan de hand 
van verschillende stellingen. Een aantal belangrijke conclusies waren: 
• Studenten zijn niet altijd op de hoogte van hetgeen wat op hen 
 afkomt als zij 18 jaar worden;
• Praten over geld(zaken) en schulden op school of onder vrienden 
 is erg belangrijk en geen vanzelfsprekendheid. 
Het houden van lessen over het regelen van je financiën en het aanstellen van een 
geld- of schuldencoach op scholen, waren adviezen die tijdens de dialoogsessie 
werden benoemd.  

Informeren van jongeren die 18 jaar worden 
Vanaf 18 jaar zijn jongeren verantwoordelijk voor hun eigen geldzaken. Zo zijn jon-
geren vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverze-
kering, het aangaan van contracten of een (studie)lening en betalingsachterstanden 
en schulden. Wethouder Erik de Vries vertelt: “Om jongeren hierover te informeren, 
starten we vanuit de gemeente deze maand met het versturen van verjaardags-
kaarten naar Helmondse jongeren die bijna 18 jaar worden. Hierin staan allerlei tips 
voor een vliegende start als jongvolwassen. Zo proberen we de jongeren een klein 
beetje op weg te helpen en de overgang naar 18 soepel te laten verlopen.”

Aansluiten bij het kinder- en jongerennetwerk van Helmond? 
Vanuit het project Jeugdvriendelijke Stad blijft de gemeente voortdurend in contact 
met Helmondse kinderen en jongeren. Vaker meedenken over allerlei thema’s die 
belangrijk zijn voor Helmondse jeugd? Aanmelden voor het kinder- en jongerennet-
werk kan via www.helmond.nl/jeugdvriendelijkestad.

Meer informatie 
Meer weten over het project Jeugdvriendelijke Stad en de Jeugdagenda? Ga dan 
naar www.helmond.nl/jeugdvriendelijkestad. Bekijk www.socialekaarthel-
mond.nl voor een overzicht van allerlei lokale instanties die u kunnen helpen bij 
uw geldzaken. 

F | Gemeente Helmond

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Inlichtingen en reactie:
Hebben we je interesse gewekt: kijk gerust op onze website of bel met
Mw. Dyonne van Dijk, HRM (088-730 7234) en stuur je sollicitatie naar 
vacature@safebv.eu

SAFE B.V. verzorgt al ruim 35 jaar de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor de betonbouw in de utiliteits-, civiele en woningbouw in 
de gehele Benelux. 
Vanuit ons hoofdkantoor in Beek en Donk geven we vorm aan de meest prachtige 
projecten, wat we graag laten zien op onze website www.safebv.eu

Wij blijven groeien en zoeken daarom enthousiaste collega’s die verder willen bouwen 
met SAFE.
Ben jij die handige veelkunner en zoek je graag naar (technische) oplossingen? 

Dan zoeken we jou voor onze nieuwe fulltime functie in ons kantoor in Beek en Donk:

Voorman Werkplaats
• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van prototypen en denkt mee met onze 

engineering en uitvoer in innovatiebijeenkomsten. 
• Je maakt ons verhuurmateriaal in kleine series of voert de nodige reparaties uit.
• Je geeft instructies aan je collega’s in de werkplaats of in het magazijn.
• Waar nodig zorg je voor het onderhoud of aanschaf van gereedschap en machines 

en keurt ze.

Je ideale profiel:
• Je hebt een MBO+ opleiding en werkt graag zelfstandig
• Je bent pro-actief in het vinden van de juiste oplossing 
• Je hebt 2 rechterhanden en bent breed geïnteresseerd in techniek
• Je hebt kennis en ervaring met bankwerken en/of lassen of je wilt het graag bij ons 

leren! 

SAFE bied je:
• Je eigen verantwoordelijkheid  met veel scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Een enthousiast en respectvol team, waar alle deuren open staan
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Al 33 jaar realiseert Safe b.v. de meest complexe en innovatieve ondersteunings-
oplossingen voor het ruwbouwproces in utiliteits-, civiele en woningbouw in Nederland 
en België. 
Ondersteund door de afdelingen Engineering, Verhuur en Projectmanagement verzorgt 
onze dochter SAFE MONTAGE B.V. de volledige montage en demontage op de projecten. 
In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers werken we aan spannende projecten, 
welke u vindt op onze website www.safebv.eu.

Voor de ondersteuning van onze afdeling Montage zoeken we voor ons kantoor in 
Beek en Donk een parttime 

Administratief / Secretarieel 
Medewerker 

Je ondersteunt de bedrijfsleiding Montage en bent verantwoordelijk voor de juiste ver-
werking van de urenverantwoordingen voor facturering en salarisadministratie. 
Je registreert en verwerkt personeelsmutaties, doet meldingen van ziekteverzuim en 
voor opleidingen en zorgt voor de juiste gegevens richting klant en inleenbureaus.

Wij vragen:
•  Een MBO opleiding secretarieel administratief of gelijkwaardig door ervaring
•  Beschikbaar voor tenminste 24 uur/week
•  Affi  niteit met HR
•  Kennis van MS Offi  ce en bij voorkeur Exact

Wij bieden:
•  Een zelfstandige en veelzijdige functie, met veel ruimte tot groei
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden met veel scholingsmogelijkheden 
•  Een informele en respectvolle werksfeer 

Inlichtingen en reactie:
Voor eventuele inlichtingen kunt u terecht op www.safebv.eu of bij 
Mevr. Dyonne van Dijk, HRM 
(0492-386638). 
Graag uw sollicitatie naar vacature@safebv.eu.  
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Het bij zondere Annabeeldje

Door: Wendy Lodewijk

In die periode werd Anna vaak afge-
beeld met haar dochter Maria en klein-
zoon Jezus, Anna te Drieën genoemd. 
In de kerk van de Goddelijke Voorzienig-
heid in Helmond-West staat een beeldje 
hiervan. Het is niet zomaar een beeldje 
en daar weet stadsgids Jan van Bussel 
alles over te vertellen. 

“Het is zowel voor onze stad als de om-
geving, eigenlijk voor de hele provincie, 
een heel bijzonder beeldje. Het uit hout 
gesneden, ongeveer 40 centimeter 
hoge kunstwerkje is gemaakt ergens 
rond 1795. Het werd jaren later, in 1966, 
meegebracht uit het Verre Oosten en 
geschonken aan pastoor Janssens 
voor zijn 25-jarig priesterschap. Zo 
kwam het toentertijd in de Annakerk 
terecht”, legt Jan uit. “Vervolgens mocht 
het beeldje alleen in de kerk gezet wor-
den op de hoge feestdagen, te weten 
Kerstmis, Pasen, Pinksteren en 26 juli, 
de feestdag van de heilige Anna.” Jan 
doet gepassioneerd zijn verhaal. “Ik heb 

tientallen jaren in de Annakerk als vrij-
williger gewerkt. Dat beeldje heeft een 
ongelooflijke indruk op mij gemaakt, 
vooral de manier waarop het behandeld 
moest worden. Op eerdergenoemde 
feestdagen mocht ik het beeldje uit de 

kluis halen. Het moest direct na de hei-
lige mis weer opgeborgen worden. Het 
beeldje is ontzettend waardevol en ik 
heb het tig keer in mijn handen gehad. 
Als je het goed bekijkt, is het zeer vak-
kundig gemaakt. Later is er een replica 
van gips van gemaakt, die permanent 
in de kerk mocht staan. Het grappige 
is dat in haast alle beeltenissen Anna 
hetzelfde type vrouwke is. Dat is dan 
blijkbaar toch de wijze zoals men zich 
haar voorstelt. Ze staat symbool voor de 
vruchtbaarheid.”

Voor al zijn vrijwilligerswerk en tomeloze 
inzet voor onder andere de Annakerk, 
heeft Jan nog een lintje gekregen. “Een 
prachtige waardering, al deed en doe ik 
alles met heel veel liefde en plezier.” De 
Annakerk is niet meer als zodanig in ge-
bruik, maar is omgebouwd tot theater. 
Een groot deel van de inboedel is ver-
deeld over andere kerken. Binnen Hel-
mond, maar ook daarbuiten zoals de kerk 
van Asten. Het bijzondere Annabeeldje 
is verhuisd naar de kerk van de Goddelij-
ke Voorzienigheid in Helmond-West.

HELMOND-WEST | ANNAWIJK Op 26 juli wordt het naamfeest gevierd van de 
heiligen Joachim en Anna. Zij zijn volgens onder andere de katholieke traditie de ouders van 

Maria en daarmee ook de grootouders van Jezus. De verering van Anna was ongekend populair 
in de vijftiende en zestiende eeuw.

Anna te Drieën | F Privécollectie 
Jan van Bussel

Speuren voor een gezellige
speeltuinmiddag 

In de verschillende winkels in De Bus 
en op de 5 basisscholen die in de di-
recte omgeving van Winkelcentrum 
De Bus liggen (Mozaïek, Bundertjes, 
Rank, Toermalijn en Islamitische 
school) worden speurkaarten uitge-
reikt. Hierop staan foto's van speel-
toestellen uit de Leonardusspeeltuin. 
Deze foto's hangen ook in het winkel-
centrum. Kinderen kunnen met hun 
ouders deze foto's zoeken en op de 
speurkaart noteren waar welke foto 
hangt. Een volle speurkaart kan in-
gewisseld worden voor een strippen-
kaart voor de speeltuin. Hiermee kan 
het kind op 1 dag naar keuze in de 
zomervakantie gratis naar Speeltuin 
Leonardus. Bovendien krijg je dan 
ook nog een drankje, een ijsje, wat 
lekkers en tot slot een cadeautje.

Zo ontstaat in Helmond-Noord een 
fijne en zeer enthousiaste samen-
werking tussen Wijkmanagement, 

basisscholen, Speeltuin Leonardus 
en ondernemers uit De Bus om vele 
kinderen een gezellige en onbezorgde 
speel- en beweegdag te bezorgen in 
de zomervakantie. Heeft uw kind nog 
geen speurkaart en wil die graag mee-
doen? Kom dan naar Winkelcentrum 
De Bus en vraag om de speurkaart bij 
1 van de winkels. Zo simpel is het.

HELOND-NOORD Winkelcentrum De Bus organiseert in 
samenwerking met Wijkmanagement Helmond, 5 Hel-

mondse basisscholen en Speeltuin Leonardus een gezelli-
ge speeltuinmiddag voor de jeugd in het kader van jeugd in 

beweging en weer bij elkaar brengen na dit coronajaar.

SPEUR jij je eigen dagje 
SPEELTUIN

bij elkaar?

Speur van 26 juli t/m 15 aug door ons 
winkelcentrum en zoek de juiste foto’s.
Lever je uitkomst in en ontvang gratis
entree en strippenkaart voor lekkers bij 
de Leonardus Speeltuin. 

Vrij willigerspenning voor de heer Hans Choufoer

De heer Choufoer is ruim 25 jaar ac-
tief voor De Corridor, het wijkblad van 
Brouwhuis. Als reporter levert hij iede-
re maand opnieuw tekst en foto’s aan. 
Hiervoor gaat hij overal op af, met de 
fiets. Zo heeft hij veel goede connecties 
opgebouwd in de wijk. Naast zijn activi-
teiten bij De Corridor is Hans Choufoer 
ook al lange tijd actief voor het Kasteel 

van Sinterklaas, de Kasteeltuinconcer-
ten, Fietsrondje Helmond, IVN en Dit is 
Helmond. Hij is destijds gestart bij Dit is 
onze wijk. De onvermoeibare vrijwillige 
inzet gedurende vele jaren is voor bur-
gemeester en wethouders aanleiding 
geweest om aan de heer Choufoer de 
vrijwilligerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen.

BROUWHUIS Op vrijdagmiddag 16 juli heeft de heer C.J. 
(Hans) Choufoer uit handen van wethouder Harrie van Dijk de 

vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontvangen.

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 
 

 

Hans Choufoer heeft uit handen van wethouder Harrie van Dij k de vrij willigerspenning van de gemeente Helmond ontvangen | F Gemeente Helmond
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Deze fraaie en ruime woning is 
gelegen in Helmond en heeft 
onder andere 4 slaapkamers 
(waarvan één zolderkamer en 
één slaapkamer uitgerust met 
airconditioning) en beschikt over 
een eigen garagebox.

2e Haagstraat 9 is gelegen in 
de buurt West. Dit is een kind-
vriendelijke buurt met relatief 
veel gezinnen. Gesitueerd op 
fietsafstand van het centrum van 
Helmond en op loopafstand van 
een supermarkt en vele andere 
voorzieningen.

De woning is gebouwd in 1973 en 
heeft energielabel F.
Richtprijs: € 235.000,- k.k.

Wilt u graag meer weten of bent 
u geïnteresseerd? Neem dan 
contact met ons op!

0492-534550
www.adriaansvastgoed.nl

2e Haagstraat 9  |   Helmond-West

Maak je eigen fotoboek met 
je mooiste herinneringen
Wil je een fotoboek 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.

o.a. Medium, XL, Large liggend, XXL liggend of
XXL staand: met onze verschillende opties kun
je een fotoboek ontwerpen met je allermooiste
herinneringen.

Gebruik kortingscode PROMOADCOM
tijdens het afrekenen. Code is geldig tot 
31-12-2022. Niet te gebruiken i.c.m. andere 
acties.

Europa’s meest 
verkochte fotoboek

100%
Tevredenheidsgarantie

Dagelijks bereikbaar op 
0341-255 400

Gecertificeerd duurzaam

Nu 10%
korting op alle
fotoproducten!*

WWW.CEWE.NL/ADCOM

www.cewe.nl/adcom

Al je momenten, groot of klein, verdienen 
een CEWE FOTOBOEK. Beleef ze opnieuw 
en deel ze met familie of vrienden.

Maak van je fotoboek een
echte eye-catcher
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andere acties.

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!
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Zwangere voor CTG niet altijd naar ziekenhuis
Samenwerking zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek

Volgens mij beweegt de baby min-
der. Misschien is er niks aan de hand, 
waarschijnlijk zelfs, maar toch. Even 
bellen met de verloskundige. “Bij ver-
minderd leven, zoals we dat noemen, 
stuurden we de zwangere altijd direct 
door naar het ziekenhuis”, zegt Lenne-
ke van Oorschot van de Verloskundige 
Groepspraktijk Helmond. “Het kán een 
indicatie zijn dat er iets niet goed is, dus 
dan neem je geen risico. In de praktijk 
is er in meer dan negentig procent van 
de gevallen gelukkig niets aan de hand, 
maar die ongerustheid wil je toch wel 
graag wegnemen.” 

In het ziekenhuis komt de zwangere 
vrouw terecht op de verloskamers. Daar 
wordt een CTG, een cardiotocogram, 
gemaakt. Met twee banden om de buik 
wordt dan via sensoren de hartslag van 
het ongeboren kind gemeten en wordt 
eventuele activiteit van de baarmoeder 
waargenomen. Een dergelijk onderzoek 
duurt minimaal dertig minuten. “Het is 
natuurlijk niet fijn als je daarvoor onver-
wacht naar het ziekenhuis moet”, zegt 
Hilde Perdok, afdelingsmanager van het 
Centrum voor Geboorte en Gezin van het 
Elkerliek. “Dat maakt mensen extra on-
gerust en bovendien is het soms lastig in 
te plannen in het drukke programma. Ze-
ker als er een bevalling tussendoor komt.”

JIJWIJ
In de Peelregio wordt al sinds 2017 
nauw samengewerkt door alle partijen 
die betrokken zijn bij de geboortezorg. 
Verloskundigenpraktijken, gynaecolo-
gen en verloskundigen in het ziekenhuis 
en de kraamzorgorganisaties maken 
samen afspraken over hoe deze zorg in 
de regio het beste georganiseerd kan 
worden. Deze organisatie, JIJWIJ, is 
een van de eerste Integrale Geboorte-
zorgorganisaties (IGO) in ons land. “De 
lijntjes zijn heel kort”, zegt Hilde Perdok. 
“Daarom hebben we elkaar in dit project 
ook zo snel gevonden.”

Binnen JIJWIJ leefde al langer de be-
hoefte om het maken van een CTG op 
een andere manier te organiseren. Len-
neke van Oorschot: “Het Elkerliek had 
al twee mobiele CTG-apparaten die ze 
meegaven aan mensen, zodat die thuis 
een CTG konden maken. Vanuit het zie-
kenhuis kon dan een verloskundige via 
een verbinding meekijken. Dat was voor 
ons een extra trigger om te kijken of we 
een eigen pilot konden organiseren.”

Intensieve opleiding
Die pilot startte in het voorjaar nadat 
eind 2018 de eerste voorbereidingen 
al werden getroffen. “Alle verloskundi-
gen hebben een training gevolgd bij de 

Academie Verloskunde in Maastricht”, 
vertelt Lenneke. “Dat was een intensie-
ve opleiding met een examen waarvoor 
gelukkig iedereen geslaagd is. Onder-
tussen moest er ook gekeken worden 
naar welke apparaten het beste konden 
worden aangeschaft. We hebben geko-
zen voor de firma waarmee het Elkerliek 
al goede resultaten had geboekt en zo 
staan er sinds 1 mei kleine, mobiele Sen-
se4Baby CTG-apparatuur bij de verlos-

kundigen.” Als een zwangere vrouw zich 
nu meldt met het gevoel van verminderd 
leven, kan ze meteen terecht bij haar 
eigen verloskundige. Hilde Perdok: “Die 
verloskundige deelt twee keer per dag 
de gemeten gegevens met een klinisch 
verloskundige in het ziekenhuis. Bij 
twijfel kan de verloskundige vanuit de 
praktijk direct contact opnemen met 
het ziekenhuis. Van daaruit kan dan 
live worden meegekeken. Als het nodig 

blijkt kan de zwangere toch direct naar 
het ziekenhuis worden gestuurd.”

Veilig en zo dichtbij mogelijk
De eerste ervaringen zijn alleen maar 
positief. Zwangere vrouwen vinden het 
fijn dat ze snel terecht kunnen bij hun 
eigen praktijk en dat ze niet naar het 
ziekenhuis hoeven. De verloskundigen 
in de eerste lijn zien de uitbreiding van 
hun werk als uitdagend en verdiepend 
en de druk op de ziekenhuiszorg wordt 
verminderd. De pilot loopt nog ongeveer 
een jaar door. En dan? 

“We moeten de zorg continu evalueren 
en dan beoordelen of uitbreiding van 
zorg dicht bij de zwangere wenselijk is”, 
zeggen Hilde Perdok en Lenneke van 
Oorschot. “Op dit moment loopt het in 
ieder geval heel goed. Gelukkig weten 
we elkaar in deze regio heel goed te 
vinden en hebben we met JIJWIJ een 
goed georganiseerd IGO.”

HELMOND Zorg op de juiste plek. Dat wil het Elkerliek zie-
kenhuis graag. In dat kader loopt er momenteel een project 

voor zwangere vrouwen. Zwangeren die ongerust zijn omdat 
ze weinig leven voelen in hun buik, moesten tot voor kort naar 
het ziekenhuis. Verloskundigen van vijf praktijken uit de regio 
zijn inmiddels geschoold én in het bezit van de noodzakelijke 

apparatuur om dat veel dichter bij huis te doen.

F | Elkerliek Ziekenhuis

De Reddingsklos wint 2e prijs bij Helmonds zandsculpturenfestival Plezand

Bouwers Declan en Karsten hebben 
de afgelopen week hard gewerkt aan 
het kunstwerk. Het was voor hen de 
eerste keer en ze hadden er zichtbaar 
plezier in. Het eindresultaat mag er zijn: 
een wachttoren van de reddingsbri-
gade, zoals je vaak ziet op het strand, 
met aan twee kanten een rescuetube 
(je weet wel: van Baywatch) en voorop 
een reddingsklos. De organisatie van het 
winkelcentrum organiseerde dit zand-

sculpturenevenement voor het eerst, 
maar hoopt er een jaarlijkse traditie van 
te maken. De judovereniging sleepte de 
eerste prijs in de wacht. 

Daarnaast zijn nog een aantal mooie 
zandsculpturen te zien die door pro-
fessionals zijn gemaakt. Zij dongen niet 
mee naar de prijs, maar trokken wel veel 
bekijks. De kunstwerken zijn deze week 
nog te bekijken in de Elzas Passage!

HELMOND Zondagmiddag mocht Helmondse Reddingsbrigade 
de Reddingsklos de tweede prijs in ontvangst nemen bij het 
Helmondse zandsculpturenfestival Plezand, dat afgelopen 

week in de Elzas Passage plaatsvond. Daarmee wint de ver-
eniging 250 euro voor de clubkas.

www.dereddingsklos.nl 
Facebook/Instagram: @dereddingsklos

Karsten (links) en Declan met het eindresultaat F De Reddingsklos
Jordi (links) en Declan openen de eerste krat-

ten met zand op dag 1 F De Reddingsklos
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hartjebrandevoort.nl

28 appartEmEnten

START VERKOOP * DRIVE THRU *
donderdag 29 juli 2021 van 18:00 tot 21:00 uur

Op donderdag 29 juli 2021 start de verkoop 
van Hartje Brandevoort; 35 Vestewoningen met 
tuin en 28 mooie appartementen met balkon of 
terras!

Kom te voet, met de fiets of met de auto 
naar deze prachtige locatie, gelegen aan de 
Huiskensstraat, Langdonkstraat, Vaartsestraat 
en Statenlaan in Brandevoort. 

Jouw plek in de Veste
Aansluitend start om 21:00 uur de online in-
schrijving ten behoeve van de verkoop van 
de woningen. Inschrijving tot en met zondag 
5 september 2021.

Meer informatie is te vinden op
www.hartjebrandevoort.nl

Tot dan!

Nieuwbouwteam
Hartje Brandevoort

startverkOOp
29 juli 202118:00-21:00 uur

- Drive thrU -

35 vestEwoningen

Marlon Huijbers
Adriaan van den Heuvel makelaars

Inge Lewandowski
vb&t nieuwbouwmakelaars

Eerste editie Lavans Halve van Helmond groot succes
HELMOND Op zondag 18 juli vond 
de eerste editie van de Lavans Hal-
ve van Helmond plaats.  Dit nieuwe 
hardloop- en wandelevenement trok 
ruim 850 deelnemers uit binnen- en 
buitenland. Daarmee heeft de orga-
nisatie het evenement direct boven-
regionaal op de kaart gezet.

Halve marathon officieel 
wedstrijdparcours
Bij de Lavans Halve van Helmond staat 
de halve marathon centraal. Het par-
cours van de halve marathon is een of-
ficieel gecertificeerd wedstrijdparcours. 
Ondanks de hoge temperatuur, geen 
entertainment en publiek langs de rou-
te in verband met corona, zijn er toch 
mooie tijden neergezet. De snelste tijd 
bij de mannen werd gelopen door Stef 
Simons in 1:13:00, bij de vrouwen kwam 
Els Buyl in 1:40:35 als eerste over de fi-
nish. Overige uitslagen zijn te vinden op 
www.halvevanhelmond.nl/
informatie/uitslagen.

Internationaal deelnemersveld 
van alle leeftijden
In totaal gingen bijna 600 hardlopers, 
151 kinderen en 111 wandelaars enthou-
siast van start afgelopen weekend. Het 
deelnemersveld was internationaal met 
deelnemers uit Nederland, België, En-
geland en Polen. Bovendien bleek het 
écht een evenement voor alle leeftijden; 

de jongste deelnemer was 5 jaar en de 
oudste 86 jaar. Allen werden enthousi-
ast aangemoedigd door wethouder Har-
rie van Dijk. De sporters waren geweldig 
blij, dat zij weer deel konden nemen aan 
een loopevenement. 

Geweldig trots
“Het bleef tot op het laatst spannend 
of het evenement door kon gaan”, aldus 
een trotse Hans Steijaert, voorzitter van 
de Lavans Halve van Helmond. “We 
waren ontzettend blij toen we defini-
tief groen licht kregen. We hebben een 
prachtige eerste editie neergezet, gewel-
dig om alle deelnemers te zien genieten 
om met elkaar een sportieve prestatie 
neer te zetten. Chapeau ook voor de 140 
vrijwilligers die hebben meegeholpen en 

alle sponsoren die het evenement en-
thousiast gesteund hebben. Eén van 
onze doelstellingen is om met sport 
voor verbinding te zorgen, volgens mij 
zijn we daar met zijn allen heel goed in 
geslaagd.”

Volgende editie 10 april 2022
De Lavans Halve van Helmond wordt 
georganiseerd door een samenwer-
kingsverband tussen Lopersgroep 
Brandevoort en de Helmondse Atletiek-
club HAC. Dit jaar vond het evenement 
plaats op Sportpark Molenven, volgend 
jaar zal het op 10 april 2022 plaatsvin-
den vanuit Sportpark Brandevoort.

De start van de Lavans Halve van Helmond 
| F Jan Dij stelbloem

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien in 
het TOV, Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van € 1500,-, waar-
van een hoofdprijs van: € 400,--  Tevens 
een loterij voor het winnen van 2 grote 
gevulde levensmiddelenmanden en gra-
tis kienkaarten en/of mooie extra prijzen.
Ook vindt er regelmatig een gratis grote 
loterij plaats.  Aanvang 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 18.30 uur. U komt toch ook?

CENTRUM De Lambertuskerk aan de 
Kerkstraat te Helmond mag vanaf 24 juli 
weer open voor bezoek. De kerk bezoe-
ken dan tot 1 oktober op de woensdagen 
tussen 14 en 16 uur, op de zaterdagen 
tussen 12 en 16 uur en op de laatste zon-
dag van de maand tussen 14 en 16 uur. 

In de zijbeuken zijn ook de muurschil-
deringen te bewonderen die vorig jaar 
zijn gerestaureerd door leerlingen van de 
schildersschool uit Boxtel.

CENTRUM Jazz in Catstown komt te-
rug! Op 4 en 5 september klinkt er weer 
overal muziek in het centrum van Hel-

mond! Er gaan een heuse street parade 
door de stad en bij verschillende restau-
rants worden de maaltijden vergezeld 
door een mooi stukje muziek.
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Het fundament van de slimme wijk in Helmond wordt aangelegd
Ontwikkeling en aanleg innovatieve infrastructuur Brainport Smart District gegund aan consortium van KWS, Baas B.V. en Spectral

Op vrijdag 16 juli ondertekenden wet-
houder Cathalijne Dortmans samen 
met Eric Vugs (directeur KWS Infra 
Eindhoven), Tom Westra (oprichter en 
directeur Spectral) en Ron van Baal (re-
giodirecteur bij Baas B.V. Infra Zuid) de 
overeenkomsten. Het consortium, dat 
onder de naam KBS opereert, gaat deze 
zomer al starten met het ontwerpen en 
realiseren van de innovatieve infrastruc-
tuur in BSD. KBS kwam na een aanbe-
stedingsprocedure als beste uit de bus. 
Het consortium toonde duidelijk aan 
ervaring te hebben met de gewenste, in-
teractieve en participatieve aanpak van 
BSD. En deze aanpak ook te omarmen.

Aan de slag in een bouwteam
KBS, BSD en diverse andere partners 
uit de quadrupel helix gaan nu samen 
verder in een bouwteam. “De komen-
de maanden gaan we in werkgroepen 
direct aan de slag, waarbij ook de (toe-
komstige) inwoner betrokken wordt”, 
vertelt Eric Vugs namens KBS enthou-
siast. “In de werkgroepen gaan we op 
zoek naar hoe het optimale energiesys-
teem, watersysteem, data-infra en mo-
biliteitssysteem voor de woonwijken van 
de toekomst eruit moet zien. We zoeken 
naar antwoorden op vragen als: Hoe 
ziet het slimme energienet eruit? Komt 
er een apart grijswatersysteem? Hoe 
richten we mobiliteitshubs optimaal in? 
Kunnen we de lantaarnpalen gebruiken 
als plek voor slimme sensoren? Allemaal 
voorbeelden van het soort vraagstukken 
dat hier aangepakt zal worden.” Naast 
BSD en KBS zullen universiteiten, di-
verse overheden, waterschappen, Bra-
bant Water, Enexis, Fontys, bewoners 

en de veiligheidsregio deelnemen aan 
de werkgroepen. 

Leren voor de toekomst
Het op deze manier volledig gezamen-
lijk ontwerpen en realiseren van inno-
vatieve, private infrastructuur is uniek. 
“We verwachten dat dit ertoe leidt dat 
we hier, in BSD, de nieuwe norm voor 
bijvoorbeeld het energiesysteem en 
watersysteem van de toekomst kunnen 
stellen. Door het samen te doen, laten 
we zien dat we ook aan procesinnovatie 
doen in onze slimme wijk”, vult wethou-
der Cathalijne Dortmans aan. Het doel 
is duidelijk te krijgen waar de huidige 
wet- en regelgeving knelt en betere op-
lossingen bedenken om zo de ambitie 
om de slimste wijk te worden, waar te 
maken. Het eerste resultaat van de in-
spanningen van het bouwteam wordt 
aan het einde van het jaar zichtbaar, als 
gestart wordt met de bouw van de eer-
ste 52 tijdelijke woningen in BSD. 

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt een slim-
me woon- en werkwijk waar de steden-
bouwkundige omgeving is ontworpen in 
samenhang met nieuwe technologieën 
voor digitalisering, vervoer, gezondheid, 
energieopwekking en –opslag en circu-
lair bouwen. De bewoners spelen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van 
hun eigen leefomgeving. De wijk wordt 
een real-life proeftuin (living lab) voor 
de ontwikkeling van nieuwe systemen, 
processen en diensten die hun toepas-
singen vinden bij de herontwikkeling 
van bestaande wijken, op een wijze die 
onze planeet niet verder belast, vervuilt 

of uitput. Brainport Smart District wordt 
gerealiseerd in Helmond, in Brande-
voort. De gemeente Helmond, de pro-
vincie Noord-Brabant, de Technische 
Universiteit Eindhoven, de Universiteit 
van Tilburg en Brainport Development 
hebben in 2018 de Stichting Brainport 
Smart District opgericht (en nemen 
daaraan deel) om de beoogde innovaties 
te realiseren.

Over consortium KBS
In het consortium werken drie bedrijven 
samen, die allen op hun vlak bewezen 
hebben koplopers te zijn en continu te 
innoveren. Zij bundelen hun kennis op 
het gebied van de verschillende infra-
structuren en energiesystemen, zowel 
ondergronds als bovengronds.

KWS is marktleider in de wegenbouw in 
Nederland. Maar het aanleggen van we-
gen is niet het enige wat ze doen. Allerlei 
specialismes zijn in huis. Van grondver-
zet tot geluidwerende constructies en 
van waterbouw tot rioolrenovatie. KWS 
werkt elke dag met 2.000 collega’s aan 
de bereikbaarheid en leefbaarheid van 
Nederland. Dagelijks zetten we stappen 
richting onze duurzaamheidsmissie: 
100% circulaire infrastructuur en maxi-
maal bijdragen aan een betere levens-
kwaliteit.

Spectral is een Amsterdams techno-
logiebedrijf dat als end-to-end system 
integrator actief is in het smart energie-
domein. Vanuit de impactgedreven mis-
sie om de energietransitie te versnellen, 
ontwikkelen zij integrale platformoplos-
singen voor het realiseren en opschalen 

van smart grids, smart assets en smart 
buildings. In BSD bouwt Spectral aan 
een smart grid dat alle energieprodu-
centen, en -consumenten in de wijk 
met elkaar verbindt. Daardoor wordt 
de energie lokaler gebruikt en kan er 
gebruik gemaakt worden van duurzame 
energie. 

Sinds 1898 richt Baas B.V. zich op de 
realisatie van ondergrondse infrastruc-
turen en elektrotechnische systemen. 
In een groot deel van Nederland verzor-
gen wij de aanleg van distributienetten 
voor elektra, gas, drinkwater en internet, 
voor netbeheerders en nutspartijen. 
Met de realisatie van 20.000 aanslui-
tingen voor nieuwbouw, grootschalige 

sanering van elektra en gasnetten én de 
plaatsing van 100.000 slimme meters 
per jaar, is Baas B.V. één van de grotere 
infra-aannemers. Van ontwerp tot in-
standhouding en storingsafhandeling. 
Ten aanzien van de energietransitie zet 
Baas in op de ontwikkeling van (private) 
energie-infrastructuur, zodat bedrijven 
en bewoners hun eigen opgewekte 
energie lokaal kunnen gebruiken, on-
derling kunnen verdelen en opslaan. 
Het traditionele model van centraal 
opgewekte en landelijk gedistribueerde 
energie, verandert in de richting van 
lokaal opgewekte en gebruikte energie. 
Samen met 650 vaste medewerkers 
werkt Baas dagelijks aan een betrouw-
bare infrastructuur.

BRANDEVOORT Je staat er niet dagelijks bij stil, maar boven en onder de grond ligt een complete 
infrastructuur van wegen, kabels en leidingen. Ook in Brainport Smart District (BSD) moet deze 

infrastructuur aangelegd worden, om zo onder meer verkeer, energie, water en data van A naar B 
te verplaatsen in de wijk en de ambitieuze doelstelling van de slimste wijk waar te kunnen maken. 
Na een aanbestedingsprocedure is een consortium van de organisaties KWS, Baas B.V. en Spec-

tral als winnaar uit de bus gekomen. Zij gaan, samen met bewoners, kennisinstellingen, overheden 
en andere partners aan de slag met de aanleg van de innovatieve infrastructuur in BSD.

F | Brainport Smart District

HELMOND “Komt dat zien, komt 
dat zien! Het circus is in de stad!” 
Met een muzikale en kleurrijke op-
tocht kondigden de artiesten vroe-
ger hun komst aan. Waskracht komt 
in september met evenveel bom-
barie naar de mensen toe met een 
gezellige voorstelling. De repetities 
van Waskracht zijn in volle gang. De 
spelers werken in twee teams aan 
de opbouw van de voorstelling en 
het leren spelen van hun rol.

Regisseur Anneke Schröder houdt de 
vaart er goed in. “Het publiek gaat zich 
zeker herkennen in het geworstel van 
alle circusbewoners. Het zouden stuk 
voor stuk stadsgenoten kunnen zijn.” 

Maak kennis met de spelers van Was-
kracht. Ze zijn allemaal geboren en/of 
wonen in de verschillende wijken van 
Helmond. De komende weken stellen 
wij de verschillende karakters aan u voor. 
Zie ook www.waskrachthelmond.nl.

Rona en Lamel, twee clowns in oplei-
ding. Gespeeld door Aaron Miango en 
Manel Yousef, twee talenten van Wel-
kom Thuis!

Clown Dolmar zoekt een opvolger en 
leidt een jonge nieuwe clown op, die 
nadoet wat hij doet om zo het vak te le-
ren. De jeugd heeft de toekomst! Toch? 
Maar of dat ook voor dit circus geldt, is 
nog maar de vraag.

Ivana Maria de messenwerpster. 
Gespeeld door Angelique Seitzinger 
(Leonardusbuurt, binnenstad) en Gaby 
Drouen (Helmond-West)

Ivana Maria is een scherpe dame, die 
regelmatig luid en duidelijk van zich 
laat horen. Geen katje om zonder hand-
schoenen aan te pakken, maar met een 
hart van goud. Het circus is haar leven, 
haar thuis en ze zal er alles aan doen om 
dat te beschermen. Maar wat voor han-
deltje houdt ze er eigenlijk op na?

Waskracht presenteert de spelers

Aaron Miango/Manel Yousef | F Tahné Klein

Angelique Seitzinger/Gaby Drouen | F Tahné Klein
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1 86 - Romonesco, J 43 43 52 50 32 59 10 12 15 53 22 2 25 0 0 22 15 15 0 18 41 40 569

2 85 - Stiphout, H 48 50 52 50 32 59 10 7 15 53 24 2 25 0 0 22 20 17 0 18 41 10 555

3 71 - Kleine, PM 46 43 30 28 32 37 10 12 21 36 28 2 15 0 4 24 32 32 0 18 29 50 529

4 51 - Westerlo, L 31 43 30 25 44 35 10 7 19 30 27 9 19 0 0 12 25 25 12 25 25 50 503

5 80 - Robert, S 42 43 15 32 44 33 10 7 15 36 22 9 24 0 0 27 15 15 12 25 32 40 498
6 52 - Brouwers, E 48 50 22 13 32 11 14 7 19 21 29 2 5 12 12 42 30 28 0 18 22 50 487
7 54 - Remmen, P 30 43 15 21 44 31 10 7 19 30 27 9 15 0 3 12 25 31 0 31 25 50 478
8 50 - Westerlo, L 43 43 15 28 44 33 10 7 19 36 27 9 15 0 0 22 25 25 0 31 29 10 471
9 14 - Bovendeerd, I 43 43 30 28 34 37 10 7 19 36 27 2 15 0 0 22 25 25 0 18 29 20 470
10 79 - Handige H 43 28 26 28 26 37 3 7 19 36 27 2 15 0 0 22 25 25 0 18 29 50 466
11 83 - Hoof, W 12 15 50 60 13 64 10 0 10 58 15 5 32 0 0 22 0 0 12 15 47 20 460
12 64 - Hoek, M 27 37 25 35 32 38 10 7 19 36 27 0 19 0 0 22 25 25 12 18 29 10 453
13 24 - Ewanprestatie 30 43 30 21 32 35 10 12 19 30 27 2 15 0 0 12 25 25 0 18 25 40 451
14 31 - Sambeeck 30 43 33 29 32 41 10 17 19 31 27 2 15 6 0 12 25 25 0 18 25 10 450
15 48 - Voort, M 43 43 30 20 44 23 10 7 15 21 22 9 4 0 0 22 15 15 12 25 19 50 449
16 49 - Deursen, R 30 43 15 25 46 31 22 7 15 30 22 9 20 0 0 12 15 15 13 31 25 20 446
17 25 - M poule 31 43 15 24 32 32 10 25 22 30 22 2 15 6 0 12 15 15 0 18 25 50 444
18 55 - Pinky 43 43 15 28 33 33 10 7 19 36 30 2 15 0 0 22 25 25 0 18 29 10 443
19 9 - Hoof, R. 43 43 15 13 32 18 10 22 26 21 27 2 5 0 7 27 25 25 0 18 22 40 441
20 3 - Zegers, N. 32 37 19 13 44 22 25 7 9 21 27 7 0 0 4 12 32 25 15 25 19 40 435
21 20 - Reek, P 22 11 6 13 37 18 9 3 31 21 27 7 0 7 19 24 34 36 0 49 19 40 433
22 6 - Zegers, N. 31 43 30 6 44 20 10 7 19 15 27 9 5 0 6 17 25 25 0 25 18 50 432
23 77 - Bijnen 28 37 28 36 32 43 10 7 15 37 22 0 15 0 12 22 15 16 0 18 29 10 432
24 8 - Lieshout, A. 31 43 30 21 32 28 10 7 19 30 27 2 15 1 3 12 25 31 0 18 25 20 430
25 12 - Luijten, Jr 49 35 11 28 26 33 3 7 19 36 29 2 15 0 0 22 30 27 0 18 29 10 429
26 26 - Laptoptr. 37 50 30 10 32 20 10 7 19 15 29 2 4 0 0 12 30 27 12 18 15 50 429
27 4 - Zegers, N. 41 35 26 6 26 20 3 22 26 15 29 2 5 0 11 19 37 27 0 18 18 40 426
28 30 - Sambeeck 31 43 33 33 32 41 10 7 15 31 22 2 19 0 0 12 15 15 12 18 25 10 426
29 65 - Hoek, PM 35 38 4 32 44 33 10 17 5 36 22 7 19 6 0 10 15 15 12 25 29 10 424
30 47 - Westerlo, H 43 43 15 13 44 18 10 7 15 21 22 9 0 0 3 22 15 21 0 31 19 50 421
31 89 - Verstappen, W. 43 43 19 25 32 28 10 7 11 28 28 2 0 0 3 10 25 38 0 18 19 30 419
32 45 - Hurk, J 42 43 15 13 34 18 10 17 15 21 22 2 5 6 12 27 15 16 0 18 22 40 413
33 44 - Duijnhoven, M 42 43 22 13 35 18 10 7 15 21 25 2 5 0 12 27 15 16 0 18 22 40 408
34 10 - Luijten, Fr 47 43 19 25 32 28 10 10 16 28 27 2 0 0 4 12 32 25 0 18 19 10 407
35 11 - Luijten, E 60 36 15 25 26 28 3 10 16 28 29 2 0 0 4 12 37 27 0 18 19 10 405
36 23 - Gubbels, M 30 43 40 18 32 30 10 7 20 22 33 2 0 0 0 12 27 25 0 18 15 20 404
37 22 - Aerle, A 19 25 18 16 31 21 3 14 31 25 27 0 10 17 0 12 28 29 4 23 27 20 400

38 13 - Bovendeerd, I 31 43 30 9 32 21 10 17 19 15 27 2 0 6 0 12 25 25 0 18 15 40 397

39 78 - Bijnen 16 37 28 29 32 41 10 7 16 31 28 0 15 0 3 12 17 21 0 18 25 10 396
40 2 - Snijders, P. 35 28 20 15 28 29 3 27 16 27 27 2 15 0 11 2 32 25 0 18 25 10 395
41 28 - Zandvoort 34 43 30 9 44 21 10 7 19 15 27 9 0 0 4 14 32 25 0 25 15 10 393
42 66 - Hoek, PM 28 37 25 17 44 22 10 17 15 21 22 7 4 6 0 22 15 15 12 25 19 10 393
43 35 - Kuijpers, T. 31 28 26 24 26 36 3 7 19 30 27 2 15 0 0 12 25 25 0 18 25 10 389
44 60 - Verhorevoort, H. 50 29 20 25 19 29 0 7 24 21 12 2 15 0 0 10 31 28 0 3 14 50 389
45 7 - Deursen, M 37 50 30 6 32 20 10 12 21 15 30 2 0 0 0 12 30 34 0 18 15 10 384
46 27 - Laptoptr. 31 43 30 10 32 20 10 17 19 15 27 2 4 6 0 12 25 25 12 18 15 10 383
47 69 - Digitaal 12 15 38 49 13 52 10 0 10 44 15 0 32 0 0 22 0 0 12 15 34 10 383
48 18 - Toil 34 43 30 6 34 20 10 17 19 15 27 2 0 6 4 14 32 25 0 18 15 10 381
49 43 - Duijnhoven, A 42 43 15 16 33 19 10 7 15 21 25 2 5 0 0 27 15 15 0 18 22 30 380
50 84 - Hoof, W 37 50 12 11 32 21 10 7 9 16 29 2 0 0 0 0 30 27 0 18 15 50 376
51 46 - Hurk, T 42 43 15 16 34 19 10 17 15 21 22 2 5 6 0 27 15 15 0 18 22 10 374
52 19 - Reek, I 35 43 15 6 32 16 10 20 26 15 27 2 0 6 4 14 32 25 0 18 15 10 371
53 53 - Veldhoven, L 22 33 0 0 56 3 9 20 9 12 37 7 0 0 7 0 34 29 0 53 15 20 366
54 17 - Coolen, T 31 43 30 6 34 20 10 7 20 15 33 2 0 0 0 12 27 25 0 18 15 10 358
55 67 - Hoek, Mark 44 36 5 6 27 9 3 13 21 15 33 2 0 0 22 0 28 21 0 18 15 40 358
56 68 - Hoek, R 31 43 30 6 32 20 10 17 15 15 22 2 5 6 3 17 15 21 0 18 18 10 356
57 39 - Kuijpers, T. 50 44 24 13 32 22 10 12 5 21 22 2 0 0 3 10 15 21 0 18 19 10 353
58 73 - Vossenberg 28 22 24 36 19 40 0 7 19 25 12 0 15 0 0 22 25 25 0 3 14 10 346
59 38 - Kuijpers, T. 37 29 23 16 21 25 0 22 15 13 7 2 15 0 0 17 20 15 0 3 15 50 345

38 13 - Bovendeerd, I 31 43 30 9 32 21 10 17 19 15 27 2 0 6 0 12 25 25 0 18 15 40 397

39 78 - Bijnen 16 37 28 29 32 41 10 7 16 31 28 0 15 0 3 12 17 21 0 18 25 10 396
40 2 - Snijders, P. 35 28 20 15 28 29 3 27 16 27 27 2 15 0 11 2 32 25 0 18 25 10 395
41 28 - Zandvoort 34 43 30 9 44 21 10 7 19 15 27 9 0 0 4 14 32 25 0 25 15 10 393
42 66 - Hoek, PM 28 37 25 17 44 22 10 17 15 21 22 7 4 6 0 22 15 15 12 25 19 10 393
43 35 - Kuijpers, T. 31 28 26 24 26 36 3 7 19 30 27 2 15 0 0 12 25 25 0 18 25 10 389
44 60 - Verhorevoort, H. 50 29 20 25 19 29 0 7 24 21 12 2 15 0 0 10 31 28 0 3 14 50 389
45 7 - Deursen, M 37 50 30 6 32 20 10 12 21 15 30 2 0 0 0 12 30 34 0 18 15 10 384
46 27 - Laptoptr. 31 43 30 10 32 20 10 17 19 15 27 2 4 6 0 12 25 25 12 18 15 10 383
47 69 - Digitaal 12 15 38 49 13 52 10 0 10 44 15 0 32 0 0 22 0 0 12 15 34 10 383
48 18 - Toil 34 43 30 6 34 20 10 17 19 15 27 2 0 6 4 14 32 25 0 18 15 10 381
49 43 - Duijnhoven, A 42 43 15 16 33 19 10 7 15 21 25 2 5 0 0 27 15 15 0 18 22 30 380
50 84 - Hoof, W 37 50 12 11 32 21 10 7 9 16 29 2 0 0 0 0 30 27 0 18 15 50 376
51 46 - Hurk, T 42 43 15 16 34 19 10 17 15 21 22 2 5 6 0 27 15 15 0 18 22 10 374
52 19 - Reek, I 35 43 15 6 32 16 10 20 26 15 27 2 0 6 4 14 32 25 0 18 15 10 371
53 53 - Veldhoven, L 22 33 0 0 56 3 9 20 9 12 37 7 0 0 7 0 34 29 0 53 15 20 366
54 17 - Coolen, T 31 43 30 6 34 20 10 7 20 15 33 2 0 0 0 12 27 25 0 18 15 10 358
55 67 - Hoek, Mark 44 36 5 6 27 9 3 13 21 15 33 2 0 0 22 0 28 21 0 18 15 40 358
56 68 - Hoek, R 31 43 30 6 32 20 10 17 15 15 22 2 5 6 3 17 15 21 0 18 18 10 356
57 39 - Kuijpers, T. 50 44 24 13 32 22 10 12 5 21 22 2 0 0 3 10 15 21 0 18 19 10 353
58 73 - Vossenberg 28 22 24 36 19 40 0 7 19 25 12 0 15 0 0 22 25 25 0 3 14 10 346
59 38 - Kuijpers, T. 37 29 23 16 21 25 0 22 15 13 7 2 15 0 0 17 20 15 0 3 15 50 345

60 87 - Verstappen, W. 43 28 8 18 26 23 3 7 11 22 28 2 6 0 0 10 25 32 0 18 24 10 344
61 90 - Asseldonk, V 22 44 13 5 32 8 10 13 19 13 29 0 11 0 10 17 30 27 0 18 23 0 344

62 1 - Snijders, P. 31 28 20 21 33 32 0 24 5 18 7 9 20 0 7 5 15 15 0 10 13 30 343

63 59 - Verhorevoort, H. 37 35 11 6 33 16 9 19 15 15 24 2 0 0 7 12 20 17 0 40 15 10 343

64 5 - Snijders, P. 40 35 11 6 28 16 3 10 23 15 30 2 5 0 4 19 29 17 0 18 18 10 339
65 70 - Kleine, PM 31 28 20 25 19 32 0 7 10 18 18 2 24 0 0 5 27 25 12 3 13 20 339

66 57 - Verhorevoort, J. 31 43 15 10 32 16 10 10 22 15 22 2 11 0 0 12 15 15 12 18 15 10 336

67 82 - Hoof, W 22 22 21 22 31 19 16 10 16 24 24 9 4 6 0 0 8 3 14 34 15 10 330
68 40 - Kuijpers, T. 31 28 23 15 26 25 3 7 5 21 22 6 16 0 0 0 15 15 24 18 15 10 325
69 37 - Kuijpers, T. 36 35 38 18 19 27 12 7 20 12 20 2 1 0 0 12 32 27 3 3 0 0 324
70 88 - Verstappen, W. 30 45 9 0 34 3 22 22 9 12 27 2 1 6 17 0 25 26 1 18 15 0 324
71 63 - Stiphout, B 32 37 5 0 32 7 0 10 24 0 26 12 6 22 0 0 37 37 5 18 12 0 322
72 75 - De Vuskus 38 29 21 7 19 13 0 20 27 6 20 0 0 6 4 24 39 27 0 3 4 10 317
73 32 - Kuijpers, D. 0 0 54 48 0 59 12 0 10 36 0 6 26 0 0 12 0 0 8 0 30 10 311

74 58 - Verhorevoort, J. 30 28 11 0 19 7 10 17 20 0 18 2 7 6 0 17 27 25 0 5 3 50 302

75 34 - Kuijpers, D. 27 21 30 16 18 23 16 0 10 21 15 6 0 0 12 22 0 1 5 27 19 10 299
76 74 - Smokey fox 38 29 6 13 19 15 0 17 19 9 14 0 0 6 4 24 41 27 0 3 4 10 298
77 33 - Kuijpers, D. 0 0 23 11 7 20 3 0 10 26 15 15 30 0 0 17 0 0 19 15 36 50 297
78 81 - Gerrits, Th 31 43 9 6 32 16 10 7 5 15 22 2 0 0 0 0 15 15 0 18 15 30 291
79 36 - Kuijpers, T. 31 43 37 6 26 17 7 17 17 3 11 2 0 6 0 12 15 22 0 3 0 10 285

60 87 - Verstappen, W. 43 28 8 18 26 23 3 7 11 22 28 2 6 0 0 10 25 32 0 18 24 10 344
61 90 - Asseldonk, V 22 44 13 5 32 8 10 13 19 13 29 0 11 0 10 17 30 27 0 18 23 0 344

62 1 - Snijders, P. 31 28 20 21 33 32 0 24 5 18 7 9 20 0 7 5 15 15 0 10 13 30 343

63 59 - Verhorevoort, H. 37 35 11 6 33 16 9 19 15 15 24 2 0 0 7 12 20 17 0 40 15 10 343

64 5 - Snijders, P. 40 35 11 6 28 16 3 10 23 15 30 2 5 0 4 19 29 17 0 18 18 10 339
65 70 - Kleine, PM 31 28 20 25 19 32 0 7 10 18 18 2 24 0 0 5 27 25 12 3 13 20 339

66 57 - Verhorevoort, J. 31 43 15 10 32 16 10 10 22 15 22 2 11 0 0 12 15 15 12 18 15 10 336

67 82 - Hoof, W 22 22 21 22 31 19 16 10 16 24 24 9 4 6 0 0 8 3 14 34 15 10 330
68 40 - Kuijpers, T. 31 28 23 15 26 25 3 7 5 21 22 6 16 0 0 0 15 15 24 18 15 10 325
69 37 - Kuijpers, T. 36 35 38 18 19 27 12 7 20 12 20 2 1 0 0 12 32 27 3 3 0 0 324
70 88 - Verstappen, W. 30 45 9 0 34 3 22 22 9 12 27 2 1 6 17 0 25 26 1 18 15 0 324
71 63 - Stiphout, B 32 37 5 0 32 7 0 10 24 0 26 12 6 22 0 0 37 37 5 18 12 0 322
72 75 - De Vuskus 38 29 21 7 19 13 0 20 27 6 20 0 0 6 4 24 39 27 0 3 4 10 317
73 32 - Kuijpers, D. 0 0 54 48 0 59 12 0 10 36 0 6 26 0 0 12 0 0 8 0 30 10 311

74 58 - Verhorevoort, J. 30 28 11 0 19 7 10 17 20 0 18 2 7 6 0 17 27 25 0 5 3 50 302

75 34 - Kuijpers, D. 27 21 30 16 18 23 16 0 10 21 15 6 0 0 12 22 0 1 5 27 19 10 299
76 74 - Smokey fox 38 29 6 13 19 15 0 17 19 9 14 0 0 6 4 24 41 27 0 3 4 10 298
77 33 - Kuijpers, D. 0 0 23 11 7 20 3 0 10 26 15 15 30 0 0 17 0 0 19 15 36 50 297
78 81 - Gerrits, Th 31 43 9 6 32 16 10 7 5 15 22 2 0 0 0 0 15 15 0 18 15 30 291
79 36 - Kuijpers, T. 31 43 37 6 26 17 7 17 17 3 11 2 0 6 0 12 15 22 0 3 0 10 285

80 76 - Mulkens, JW 32 48 19 16 25 17 7 7 5 7 17 2 4 15 0 0 15 15 12 3 0 10 276
81 21 - Rooij, A 26 44 4 0 25 0 19 10 19 0 21 0 1 0 4 2 39 34 1 3 0 10 262
82 62 - Verheijen, M 30 28 20 6 19 13 0 7 17 5 8 2 0 6 5 12 15 22 2 3 0 40 260

83 61 - Verhorevoort, C. 47 28 11 7 19 9 12 12 16 6 13 2 1 0 4 24 24 15 1 3 4 0 258

84 56 - Hoof, W 39 40 5 0 21 0 0 10 17 0 30 2 0 15 5 0 32 27 0 3 0 10 256

85 41 - Kuijpers, T. 20 22 0 0 19 0 0 15 34 0 19 0 0 0 4 2 44 35 0 3 0 10 227
86 42 - Kuijpers, T. 15 21 9 0 12 0 28 0 0 0 15 2 0 0 6 0 0 0 15 12 0 40 175
87
88
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91
92
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99
##

80 76 - Mulkens, JW 32 48 19 16 25 17 7 7 5 7 17 2 4 15 0 0 15 15 12 3 0 10 276
81 21 - Rooij, A 26 44 4 0 25 0 19 10 19 0 21 0 1 0 4 2 39 34 1 3 0 10 262
82 62 - Verheijen, M 30 28 20 6 19 13 0 7 17 5 8 2 0 6 5 12 15 22 2 3 0 40 260

83 61 - Verhorevoort, C. 47 28 11 7 19 9 12 12 16 6 13 2 1 0 4 24 24 15 1 3 4 0 258

84 56 - Hoof, W 39 40 5 0 21 0 0 10 17 0 30 2 0 15 5 0 32 27 0 3 0 10 256

85 41 - Kuijpers, T. 20 22 0 0 19 0 0 15 34 0 19 0 0 0 4 2 44 35 0 3 0 10 227
86 42 - Kuijpers, T. 15 21 9 0 12 0 28 0 0 0 15 2 0 0 6 0 0 0 15 12 0 40 175
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
##

PRIJSUITREIKING TOUR DE FRANCE 2021
1STE EN WINNAAR MET 569 PUNTEN: J. ROMONESCO

GRATIS LOTERIJ WINNAAR: R.V. DEURSEN

Ga mee op ontdekking door
het centrum van Helmond!

Feestelijke opening 
Op vrijdag 30 juli om 12.00 uur opent Wim Daniels 
de gedichtenwandeling in de bibliotheek bij de in-
gang aan het Piet Blomplein in Helmond. Je bent 
van harte welkom om dit moment bij te wonen. Om 
de lancering te vieren, ontvang je van 30 juli tot en 
met 6 augustus bij aankoop van een boekje met de 
complete gedichtenwandeling een setje met gratis 
coupons (OP=OP). Deze gratis coupons kun je inle-
veren bij de lokale ondernemers. Geniet bijvoorbeeld 
van iets lekkers voor bij de koffie of een gratis tosti! 

Talige ontdekkingsreis 
Kom mee en ontdek in jouw eigen tempo de poëzie 
en architectuur die Helmond te bieden heeft. De 
gedichten duiken overal op: op gevels, de houten 
bankjes die je passeert of op deuren. De wandeling 
begint op het raam naast de ingang van lees- en 
lunchcafé De Bieb, vervolgens ga je via de kubus-
woningen naar het knusse Ketsegängske.

Vergeet de vele bankjes onderweg niet goed te be-
kijken; op de meeste bankjes in het centrum zijn 

gedichtjes te vinden. Zo vind je op de Koninginne-
wal gedichten die door kinderen zijn gemaakt. Je 
wandelt door het Lambertushof waar je naast de 
gedichten ook bij de ateliers binnen kunt kijken. 
Misschien is er wel een kunstenaar aan het werk! 
Je vervolgt je route via Hotel St. Lambert waar het 
tijd is voor een pauze, voordat je weer verder loopt 
naar het Kasteel. Vervolgens passeer je het nieuwe 
onderkomen van het EDAH-museum en het Or-
gelmuseum: Loods 20. De mural van Bud Hoiting 
versiert de volledige gevel en schetst een dag uit het 
leven in de jaren 30/40 van de vorige eeuw.
De gedichtenwandeling loopt verder via de Cacao-
fabriek naar het Speelhuis. Kun je het gedicht hier 
vinden? Je loopt langs prachtige gevels op de Steen-
weg richting Brasserie Rubenshof naar de Oude Aa 
met de Ganzeveer. Dan nader je het einde van de 
wandeling bij het Burgemeester Geukerspark.  
Ga gerust nog eens de stad in om een bezoek te 
brengen bij onze ondernemers, ze ontvangen je 
graag! De gedichtenwandeling is vanaf 30 juli ver-
krijgbaar voor € 2,50 bij VVV Helmond aan de Wa-
termolenwal 11.

HELMOND In een mooie wandelroute langs monumentale en industriële panden 
loopt de nieuwste wandelroute van Helmond: de gedichtenwandeling. Laat je 
verrassen door gedichten en dichtregels die in de stad te vinden zijn. Sommige 

zijn groot en opvallend en andere zijn echt verborgen schatten.  

F | Helmond Marketing

Como is 7 maanden oud en komt van ver. Niet in 

kilometers maar in herstel. Hij kwam als bang kitten binnen, 

uitgehongerd, uitgedroogd, leek blind. Een zielig hoopje van 

4 maanden oud toen. Was hij in de problemen gekomen 

omdat zijn alvleesklier haperde? Of kwam zijn alvleesklier 

in de problemen omdat hij verhongerd en uitgedroogd 

was? Was hij verhongerd omdat hij slecht ziet? Veel 

vraagtekens. Het manneke heeft grote stappen gezet, maar 

sommige dingen zijn blijvend: hij ziet best redelijk maar er 

zijn beperkingen, en hij staat op dieet om z’n alvleesklier te 

ondersteunen. Hij is niet meer bang, hij is goed aaibaar en 

ook oppakken laat hij inmiddels toe. Hij speelt/jaagt graag en 

is toe aan adoptie. Het allerbeste zou zijn: een huis met echt 

afgezette tuin zodat hij toch veilig buiten kan zijn. Eventueel 

een � ink dakterras. Het is geen katje voor bij kinderen, en 

ervaring is gewenst. Como staat in de startblokken!

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

COMO
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Eucharistievieringen en misintenties 25 juli – 1 augustus 2021 / week 29 en 30

Donderdag 22 juli H. Maria Magdalena 
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 24 juli 17e zondag door het jaar B 
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus Raijmakers; 
Jantje Raijmakers; Zr. Marie-Alphonsine van Stokkum; pater Frans Grul; Zr. Livina van Hest

Zondag 25 juli 17e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Cisca Schepers-van de Mortel; Riet Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner; An-
tonetta 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 Rijsin-
gen-van Gennip; Wilma van den Berg-Snijders;
10.45 uur Luciakerk - doopzondag diaken Martina 
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Henk Ceelen; Cune Hettema; 
Ann Takkenberg; Riet Broens; Riek Vinken-van Bommel; John Raymakers en dochter 
Bénédict; Dein van Soest-Drukker; Hendrik Merks; Familie Ooms- van Hamond
13.30 uur Luciakerk - doopzondag pastoor Scheepers 

Donderdag 29 juli: H. Martha
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 31 juli 
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zondag 1 augustus 18e zondag door het jaar B
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse 
Panhuizen;
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden; Bernard Berg-
kamp; Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers; Ciska Kerkhof-Sijmens; 
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Jeroen Kager;
Elly Swinkels- Strijbosch; Ad Mutsaers; Antoon Derks; Gerrie van der Burgt.

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. Koop-
mans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 
9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

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

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

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

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

                                               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.  

CDA Helmond
is op zoek naar kandidaat Raadsleden

Het CDA afdeling Helmond is actief bezig met de voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. In alle wijken van Helmond 
vinden o.a. sinds half juni zogenaamde informatieavonden plaats die voor 

iedereen die daar belangstelling voor heeft toegankelijk zijn. Van maandag tot 
en met vrijdag in de ochtend is er een vrije inloop op ons partijbureau aan de 

Mierloseweg 244. De koffie staat klaar!

Het CDA afdeling Helmond wil een partij zijn voor alle Helmonders.

Wij denken dan ook dat er in Helmond behoefte is aan een partij die wil luisteren 
naar de inwoners, een partij die nadrukkelijk samen met de inwoners uitvoering 

wil geven aan datgene waar we in Helmond behoefte aan hebben. 

Om dat te kunnen bereiken is een krachtige partij nodig die bestaat uit betrokken 
Helmonders.

Helmonders die durven te geloven in verandering.
Helmonders die woonachtig zijn in alle wijken stad.

Helmonders die werken en Helmonders die niet werken, oud en jong.

Voel jij je betrokken bij Helmond en wil je graag meewerken 
aan een sterk CDA in Helmond, denk dan eens na om je aan te 

melden als 

Kandidaat Raadslid
Wil je liever eerst een informatief gesprek dan is dat natuurlijk 

ook mogelijk.

Stuur je brief of eventuele vragen naar: info@cdahelmond.nl 
of bel 06-22066163.
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 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 

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS HELMOND Acht uit 175. Tijdens de eerste 

partnerlunch in thuishotel Fletcher Helmond 
heeft Helmondse Sporthelden haar doel-
stellingen als stichting nogmaals duidelijk 
gemaakt. Voorzitter Frans Stienen zei in het 
complex aan de Suytkade trots te zijn dat er 
na twee evenementen reeds acht Helmondse 
kinderen lid zijn geworden van een sportclub 
in de vijfde gemeente van Brabant.

"Dat is vier procent van alle deelnemers", aldus 
Stienen, "maar tegelijkertijd het bewijs welk doel 
we nastreven. We hebben gekozen voor een eigen-
wijze en misschien wel dure variant om kinderen 
over de drempel bij sportverenigingen te krijgen. 
Dus kinderen onder schooltijd naar een club bren-
gen en ze niet alleen kennis laten maken met de 
sport, maar ook de locatie en vaak ook de mensen 
van de vereniging. Ze laten proeven van een nieu-
we sport en omgeving en ervaren dat het ook voor 
hen mogelijk is om die sport te beoefenen. Zeker 
als ze in het weekend een bemoedigend woord 
krijgen. Het is misschien nog wel het belangrijkste 
onderdeel van het proces dat we een jaar geleden 
zijn gestart: Sporthelden die ‘lieve schat’ zeggen en 
aan de deelnemer vragen of hij of zij plezier heeft 
gehad. De gebroeders Van de Kerkhof die de tijd 
nemen om elk kind toe te spreken.

Dat soort momenten maken voor kinderen het ver-
schil. We hebben vroeger allemaal meer of minder 
tegen iemand opgekeken. Hoe geweldig is het als 
die je positief heeft toegesproken en gemotiveerd 
om voor een sport te kiezen en plezier te beleven. 
De Helden van de stad als stimulans voor volgende 
generaties. Het klinkt logisch, maar het gebeurt in 
ons land veel te weinig. Neem iemand als Pieter 
Gruijters. Paralympisch zilver in Athene en goud 
in Beijing. Dat is toch een sieraad voor Helmond. 
Iemand die het levende voorbeeld is voor kinderen 
met een beperking dat je ook iets kunt bereiken. Als 
is het maar plezier in sport.”

Vier procent is volgens voormalig sportwethouder 
Stienen een geweldig resultaat. "We zullen met 
Jibb+ blijven werken aan clinics onder schooltijd 
in de aanloop naar evenementen om kinderen on-
der schooltijd te motiveren. Zo kunnen we direct 
meten. Van de clinics voor de Leontien van Moorsel 
Classic kwamen maar liefst veertig kinderen naar 
het evenement en van die veertig werden er vijf 
lid van RTC Buitenlust. Dat is een conversie van 
maar liefst twaalf procent. Cijfers om trots op te 
zijn. En vooral een reden om door te gaan met het 
motiveren van kinderen in Helmond." De voorzitter 
van Helmondse Sporthelden stipte tijdens de eer-
ste partnerlunch ook aan dat het aantal partners 
groeit. 

Onderwijspartners
“We zijn mede door corona eigenlijk nog maar net 
van start, maar we hebben al twee onderwijspart-
ners gevonden in het Dr. Knippenberg College en 
het Carolus Borromeus College. Zij gaan tijdens 
de evenementen hun leerlingen in de vorm van 
een maatschappelijke stage inzetten. Tijdens de 
Gebroeders Van de Kerkhof Cup waren de ‘Knip-
pers’ zoals directeur Jule Frantzen ze noemt, de 
scheidsrechters. Dat werkte prima en hopelijk 
twee kanten op, waardoor we het fundament heb-

ben gelegd voor een jarenlange samenwerking. 
Het Carolus gaat dat voorbeeld volgen bij de Bob 
de Voogd Trophy en de Danny Koevermans Cup. 
Zo gaan we dus steeds meer naar ons credo ‘voor 
Helmonders, door Helmonders’. Het is toch prach-
tig dat je zoiets in de stad tot stand kan brengen, 
omdat steeds meer partijen langzaam maar zeker 
de missie snappen en het gevoel van Helmondse 
Sporthelden delen.”

Marc de Wit deelt het gevoel zelfs dubbelop. Hij is 
zowel bestuurslid als met Marc de Wit Assuranti-
en partner van de stichting. “Ik vind het belangrijk 
om een bijdrage aan de samenleving te leveren. In 
Stiphout ben ik onder meer voorzitter van Stiphout 
Vooruit geweest en ben ik bij diverse clubs en eve-
nementen betrokken. Iets doen voor een ander is 
mij dus niet vreemd. En Helmondse Sporthelden 
is een prachtig initiatief. Ik was me al bewust dat 
armoede een verborgen probleem is in de samen-
leving, omdat ik in Stiphout ook betrokken ben bij 
schuldhulpverlening. Maar mensen schrikken nog 
steeds als je ze vertelt dat één op de negen kin-
deren in Helmond op of onder de armoedegrens 
leeft. Dat er zaken zijn, die voor andere kinderen 
de normaalste zaak van de wereld zijn, maar die 
daar niet kunnen. Bijvoorbeeld het vieren van een 
verjaardag, op vakantie gaan of lid worden van een 
sportclub.”

Armoede
De Wit sprak met BAN Bouw. Die besloten op basis 
van zijn verhaal toe te treden tot de groep partners 
van Helmondse Sporthelden. “We zijn het ons niet 
zo bewust, maar kinderen in gezinnen waar armoe-
de het leven beheerst, raken in een sociaal isole-
ment. Hoe prachtig is het dan dat je eens op een 
racefiets kan fietsen en van Leontien van Moorsel 
een medaille en fietsdiploma krijgt. En dan ook nog 
eens op de foto mag. We moeten niet onderschat-
ten wat dat voor die kinderen betekent. Die maken 
eindelijk ook eens iets mee. Hebben op school ein-
delijk ook eens iets te vertellen en vooral iets om 
trots op te zijn. Het zijn vaak die momenten die voor 
een kind het verschil kunnen maken. Daar blijven 
we aan werken, samen met de stichting Leergeld, 
die eventueel de contributie voor het lidmaatschap 
van een club voor haar rekening neemt, en veel 
nieuwe partners. Armoede is weliswaar verborgen, 
maar een veel groter probleem dan we denken. Wat 
we niet zien, is er wel degelijk. En laten we eerlijk 
zijn, dat moet in een land als Nederland eigenlijk 
niet kunnen.”

Agenda 2021
Danny Koevermans Cup 13 september
Bob de Voogd Trophy 23 oktober
Pieter Gruijters Classic 30 oktober
Judith Meulendijks Open 21 november
Nieky Holzken Belt 12 december
Leontien van Moorsel Classic 10 juli 2022
Gebroeders Van de Kerkhof Cup 17 juli 2022

Helmondse Sporthelden start
evenementen met prachtige cij fers

SV De Braak en RTC Buitenlust schrijven acht nieuwe leden bij 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 4 augustus

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

ANNEX • BEDWINGEN • BEERENBURG • CHANTAGE • DADELIJK
DERDE • DRAAIER • EVENTJES • EXPORT • GEWOON • GLUTEN

GRANDIOOS • HEESTER • HOVERCRAFT • IEMAND • INNIG • JAMMER
NOTIE • OEFEN • ONGEDULD • OPSTOPPING • ORNAMENT • RECES

REGENJAS • TOLHEK • VECHTEN • VERDELGEN • WREED

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!

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

style
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 27: Hannie ’t Hedde  |  Oplossing: BEBOSSEN
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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 en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

Forever is The Aloe Vera Company. De grootste teler, producent
en distributeur van aloe vera producten ter wereld

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

• 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

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

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah opblaasfiguren voor jong 
en oud € 35,- tel. 0492-510855  | www.ikgeefeenfeestje.nl

BRIKETTENHOUT HELMOND 
Te koop, zakken kachelhout, aanmaakhout, briketten 

en pellethout, enz. Tel. 06-14992150

TE KOOP

ZONDAG 25 JULI VLOOIENMARKT
TERREIN AAN DE HINT IN EERSEL

10-16 U. GRATIS ENTREE. T: 06-20299824
WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

MARKTEN | BRADERIEEN

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. www.vdrijt-inboedels.nl

Lenie Klaasen (Adviseur) 06-52716622
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