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Het is lente! 

Het is lente! 
Het zonnige weer van de afgelopen dagen liet het 
ons al weten: het is lente! Vers groen wordt in een 
rap tempo aangemaakt, bloemknoppen gaan open 
en vogels zijn druk in de weer met het bouwen van 
hun nestjes. De koeien zijn blij dat ze de wei weer in 
mogen. Heb je al eens een koeiendans gezien?

Maar dat niet alleen, de lente is ook het seizoen van 
de lammetjes. Deze fluffy, schattige diertjes zijn in deze 
periode veelvuldig te bewonderen op de diverse lam-
metjesdagen die in Nederland georganiseerd worden. 
Of misschien zie je ze wel ergens door de wei huppe-
len! Op de foto staat Okkie, een lammetje uit de kudde 
van Helmonder Willem de Kort. We hopen natuurlijk 
dat het lenteweer nog even aanhoudt. Geniet van al 
het moois van de ontluikende natuur!

Zomertijd
Niet vergeten: bij de lente hoort (vooralsnog) ook het 
verzetten van de klok. We gaan naar de zogeheten zo-
mertijd, wat betekent dat in de nacht van 26 op 27 maart 
de tijd verzet wordt van 2.00 naar 3.00 uur. Dit verloren 
uurtje krijgen we uiteraard in de herfst weer terug.

Het lammetje Okkie 
geniet van de zon 
| F Willem de Kort

Zondag
27 maart
gaat de 
klok 
vooruit
02:00 uur 03:00 uur
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Elke zondag open!

Helmond Akkerweg 70 
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Blauwe druifjes
Of Muscari. In 9cm-pot. 1.99

0.99

7.99

Bodembedekkers
Diverse groenblijvende 
bodembedekkers. In 
draagtasje van 
6 stuks. 11.99

Kruiden
Diverse kruiden: Salie, 
Roze marijn, Oregano, Thijm 
en Mint. In 14cm-pot. 2.79

1.79

Ranonkel in pot 
1.99 p.st.

1.49 40 liter kwaliteitspotgrond
Deze potgrond bevat voeding 
voor 6 weken. Te gebruiken 
voor de meeste tuin- en 
kamerplanten. 3.99 p.st.

3 VOOR

8.99
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40 liter kwaliteitspotgrond

Zaterdag & Zondag

Potgrond 

DRIVE-IN

26-27 MAART

2-3 APRIL

40 liter langwerkende 
potgrond
Deze potgrond bevat 
voeding voor 6 maanden. 
5.99 p.st.

2 VOOR

8.99

Elke zondag 
open

Vaste planten
Keuze uit meer dan 200 
soorten, in vierkante 
9cm-pot. 1.99 p.st.

1.49

Erysimum Bowles Mauve 
Of muurbloem, is een vaste 
plant met mooi blauw-grijs 
blad en paarse bloemen in 
het voorjaar. In 17cm-pot. 5.49

2.99

Vergeet-mij-nietje
Heeft een rijke blauwe 
bloei in het voorjaar 
en zaait zichzelf uit. In 
10,5cm-pot. 
1.49

0.99

G
O
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D

TUI HELMOND
Veestraat 59

5701 RB Helmond

Meer TUI shops zoeken of meteen boeken? Kijk op TUI.nl

TUI
Deals

200 TOT -,
EXTRA KORTING P.P.
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De Helmondse Maestro’s stellen zich voor…

Een uitverkocht Speelhuis zag hoe hij 
zich met veel passie en bravoure voor 
het harmonieorkest van het Helmonds 
Muziek Corps naar de winst dirigeerde. 
Wie van de zes nieuwe kandidaten volgt 
hem op? De afgelopen weken hebben 
wij 4 deelnemers voorgesteld, deze 
week stellen wij de laatste 2 deelnemers 
aan u voor.

Ingeborg Odekerken
Ingeborg Odekerken kent de menselijke 
stem van binnen en buiten; ze is al ruim 
dertig jaar werkzaam als logopediste 
en coach in Krachtig Communiceren. 
Ingeborgs passie voor theater, muziek 
en kunst brengt ze graag letterlijk op de 
planken: zo had ze diverse theaterpro-
gramma’s en leidde ze de Helmondse 
talkshow ‘Chat’. De liefde voor muziek 
begon al jong en nog steeds speelt 
muziek iedere dag een rol in Ingeborgs 
leven. Zoals ze zelf zegt: “Communica-

tie en muziek hebben veel met elkaar 
gemeen. Ze gaan allebei over luisteren, 
verbinding en dynamiek.” Ze kijkt dan 
ook uit naar haar deelname aan De Hel-
mondse Maestro: “Ik ben natuurlijk geen 
dirigent, daar moet je een lange oplei-
ding voor volgen, dat kan ik niet vervan-
gen, maar ik ben erg leergierig en het lijkt 
me fantastisch om voor het Helmonds 
Muziek Corps te staan en de muzikale 
verbinding aan te kunnen gaan.” 

Mounir Toub
Chef-kok Mounir Toub mag dan wel 
geboren en getogen zijn in Eindhoven, 
sinds tien jaar heeft Helmond zijn hart 
gestolen en is hij hier woonachtig met 
zijn gezin. Niet zo gek dus dat hij we-
kelijks te vinden is op de Helmondse 
markt. En kom je hem daar niet tegen, 
dan wel op televisie waar hij bekend is 
van 24Kitchen, ‘Kook mee met MAX’ en 
andere programma’s waar hij een kijkje 

in de Arabische keuken geeft. Ook staan 
er diverse kookboeken op zijn naam. 
Als jonge jongen luisterde Mounir graag 
naar muziek als hij onderweg was naar 
school en klassieke muziek was voor 
hem een perfect ‘slaapmutsje’. Hij ziet 

ernaar uit om als maestro aan de slag te 
gaan met een -zoals hij zelf zegt- team 
van experts: “Normaal stuur ik een 
team aan in de keuken, dus dit is echt 
een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in 
heb!” Zeker zijn van een plaatsje bij de 

zinderende muzikale finale? 
Reserveer dan snel tickets via:
www.theaterspeelhuis.nl en vergeet 
niet om Helmonds Muziek Corps te vol-
gen op onder andere Facebook en Insta-
gram voor meer informatie.

HELMOND Op zaterdagavond 14 mei 2022 organiseert Hel-
monds Muziek Corps in Theater Het Speelhuis voor de tweede 
keer de muzikale strijd om de titel van De Helmondse Maestro. 

In 2019 won sterrenkok Jermain de Rozario de eerste editie 
van de Helmondse Maestro. 

Ingeborg Odekerken | F Esmee JoostenMounir Toub | F Esmee Joosten

Helmond Jeugdvriendelijke Stad viert succes en 
mijlpalen van twee jaar jeugdparticipatie

HELMOND Op woensdag 9 maart 
vond in Theater Het Speelhuis het 
event Jeugdvriendelijke Stad Cele-
brates! plaats. Met kinderen, jonge-
ren en organisaties uit de stad werd 
stilgestaan bij alles wat er bereikt is. 
De mijlpalen van het project werden 
gevierd, het belang van jeugdparti-
cipatie werd onderstreept en er is 
vooruitgekeken naar de toekomst van 
Helmond Jeugdvriendelijke Stad. 

Na een feestelijke ontvangst door Ridder 
Rutger, de mascotte van Jeugdvriende-
lijke Stad, werd het event geopend. Een 
video met de highlights van ruim twee 
jaar Jeugdvriendelijke Stad werd voor 
het eerst getoond. Dagvoorzitter Tom 
Vaessen ging in gesprek met wethouder 
Cathalijne Dortmans en jeugdburge-
meester Noël Silalahi over de betekenis, 
het belang en de resultaten van Jeugd-
vriendelijke Stad. Wethouder Dortmans 
(Jeugd, Onderwijs en Gezondheid): “Een 
Jeugdvriendelijke Stad is een stad waar 
kinderen en jongeren zorgeloos opgroei-
en. Waar het aanbod van uitgaan, evene-
menten en wonen aantrekkelijk is voor 
alle jeugd. Het is daarbij noodzakelijk 
te weten wat de jeugd belangrijk vindt. 
Daarom is als eerst een jeugdagenda 
opgesteld met input van meer dan 2000 
kinderen en jongeren. Met een jeugdpa-
nel zijn gesprekken gevoerd over bijvoor-
beeld veiligheid, discriminatie en pesten, 
armoede, klimaat en gezondheid. Die ge-

sprekken hebben tot een heleboel goede 
ideeën geleid, waar we vervolgens mee 
aan de slag zijn gegaan.”

De uitkomsten van de sessies zijn omge-
zet in concrete acties. Een greep hieruit: 
het digitale platform Helmond Hangout, 
een 2e mobiele pannakooi in de stad, 2 
jongerenontmoetingsplekken (JOP) in 
Brandevoort en een 3e JOP wordt bin-
nenkort in Mierlo-Hout geplaatst. Een 
Jeugdvriendelijke Stad creëren kan de 
gemeente niet alleen. Organisaties en 
ondernemers in de stad zijn opgeroepen 
om Jeugdvriendelijke Stad samen met 
de gemeente vorm te geven. 

Het belangrijkste: de stem van de jeugd 
staat centraal. Wethouder Dortmans: 
‘’Het belang van jeugdparticipatie is in 
de afgelopen jaren gegroeid en door de 
gevolgen van de coronamaatregelen nog 
noodzakelijker geworden. Het vraagt 
niet alleen iets van kinderen en jongeren, 
maar vooral ook van betrokken volwas-
senen zoals ambtenaren, professionals 
en vrijwilligers binnen onderwijs, ver-
enigingen, organisaties en ondernemers. 
Het is ontzettend belangrijk dat er op 
deze manier aandacht wordt gevraagd 
voor de stem van de jeugd. Gelukkig 
zijn de jongeren vanuit Jeugdvrien-
delijke Stad vaak gevraagd om mee te 
denken bij projecten die aansluiten bij 
de jeugdagenda, maar dat mag nog veel 
meer en vaker worden gedaan.” 

Terug naar het event. Na een aantal 
gesprekken was het tijd om met z’n 
allen te bouwen aan de toekomst van 
Jeugdvriendelijke Stad. In groepjes gin-
gen jongeren en volwassenen samen 
een stop- motion filmpje maken. Na het 
bespreken van belangrijke thema’s en 
het maken van een storyboard, werd er 
fanatiek gebouwd met lego en klei. De 
korte stop-motion filmpjes die hiervan 
werden gemaakt, vatten in 15 seconden 
de kern van Helmond als Jeugdvriende-
lijke Stad in de toekomst samen. ‘Vol-
doende ontmoetingsplekken in de stad 
waar jongeren in contact komen met 
elkaar én met andere inwoners van de 

stad’; ‘Meer groen rondom de scholen’ 
en ‘In gesprek blijven met de jeugd, want 
zij hebben veel ideeën voor de toekomst 
van Helmond’, zijn volgens de aanwezige 
jongeren belangrijk. 

Een primeur tijdens het event was de 
uitreiking van de Gouden Rutgers; wis-
seltrofeeën voor personen betrokken 
bij Jeugdvriendelijke Stad. Deze wer-
den voor de eerste keer uitgereikt aan 
jongeren die zich inzetten voor jeugd-
participatie en hebben meegewerkt 
aan de jeugdagenda. Lise van Kilsdonk, 
Sulayman Ofakkir en de leerlingenraad 
van het Dr. Knippenbergcollege vielen 

in de prijzen. Na een luid applaus, con-
fetti en een high five met Ridder Rutger, 
was het tijd voor de symbolische over-
dracht van Jeugdvriendelijke Stad aan 
de LEVgroep. Wethouder Dortmans: 
“Als gemeente hebben we Jeugdvrien-
delijke Stad opgestart en een werkwijze 
ontwikkeld om de thema’s die de jeugd 
belangrijk vindt op te halen en concreet 
te maken. De gemeente draagt het stokje 
over aan de LEVgroep. Deze gaat vanaf 
nu samen met kinderen, jongeren en alle 
organisaties en ondernemers Jeugd-
vriendelijke Stad voortzetten. Want een 
Jeugdvriendelijke Stad maken we met 
iedereen in Helmond samen.”

F | Dave van Hout
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Veiliger wonen door digitale deursloten in 
Helmondse woonzorgcentra
Ieder jaar zijn vele ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een 
sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. Om de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel te vergroten introduceren Helmondse woningcorporaties en 
zorgpartijen Savant Zorg en de Zorgboog een systeem voor digitale sloten. 
In woonzorgcentra waar veel ouderen wonen en zorg aan huis krijgen worden 
op de centrale toegangsdeuren digitale sloten geplaatst. Dit is veiliger én 
makkelijker voor de zorgmedewerkers. “Het geeft rust en veiligheid voor ons 
allemaal,” aldus een zorgmedewerker die gebruik maakt van Telelock. 
De bewoner bepaalt zelf wie er toegang heeft tot zijn woning. 

Vanaf april 2022 kan nu iedereen in Helmond die zorg aan huis ontvangt met 
korting een digitaal slot laten plaatsen op zijn eigen voordeur. De gemeente 
Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten van het slot (een bijdrage 
van 40 euro). Die vergoeding is voor iedereen die zelfstandig woont en zorg 
ontvangt van Savant Zorg, de Zorgboog, of een andere erkende zorginstelling of 
via aantoonbare mantelzorg. Bewoners hoeven alleen het slot aan te schaffen via 
Telelock en de financiële bijdrage wordt vervolgens automatisch verrekend via de 
factuur. 

Vraag een digitaal slot aan
Via www.telelock.nl/gemeentehelmond vraagt u een digitaal slot aan. 
Ook vindt u hier meer informatie over de voordelen van een digitaal slot. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Telelock via telefoonnummer 
085 - 4017932. Na het aanvragen van een digitaal slot maakt Telelock met u een 
afspraak om het digitale slot bij u thuis te installeren.

De kosten voor het huren van een digitaal slot bedragen 15,95 euro per maand
In dit maandelijkse bedrag zit de huur van het digitale slot, het onderhoud en de 
administratie. De gemeente Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten 
(40 euro). Hiervoor hoeft u niets te doen, dit wordt verrekend in de factuur van 
Telelock. Er is ook een mogelijkheid om een digitaal slot aan te schaffen, dit kost 
595 euro. 

Langer en veiliger zelfstandig wonen 
dankzij digitale deursloten
Ieder jaar zijn vele ouderen het 
slachtoffer van een inbraak doordat 
een sleutelkluisje met reservesleutel 
bij de voordeur wordt opengebroken. 
Dit geeft schade, overlast en vooral 
gevoelens van onrust en onveiligheid. 
Door het plaatsen van een digitaal slot 
zijn onveilige sleutelkastjes niet meer 
nodig. De financiële bijdrage loopt tot 
en met 31 maart 2023, daarna bekijkt 
de gemeente of de periode wordt 
verlengd.  
 
Kijk op www.helmond.nl/slimmesloten 
voor meer informatie.

• 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

Deze week start de gemeente met de kap van 
dode en zieke bomen 

Een aantal keer per jaar laat de gemeente bomen van de bomenkaplijst 
kappen. Uiteraard plaatst de gemeente hiervoor ook nieuwe bomen terug! 
We leggen u graag uit waarom we deze bomen kappen.

Waarom worden deze bomen gekapt?
Op de bomenkaplijst staan dode en zieke bomen en bomen met gebreken die 
een gevaar vormen voor de omgeving. Ook bomen die extreme wortelopdruk 
veroorzaken en niet op een andere manier behouden kunnen blijven staan op 
deze lijst. Waar mogelijk plaatst de gemeente er een nieuwe boom voor terug. 

Welke bomen worden er gekapt? 
Ga naar www.helmond.nl/bomen om te zien welke bomen er worden gekapt 
en waar de gemeente nieuwe bomen plant. De aanplant van nieuwe bomen 
gebeurt aankomende winter.

Nieuwe bomen: hoe wordt de plek bepaald?
Helaas kan de gemeente niet op elke plek waar een boom gekapt is een nieuwe 
boom terugplanten. Soms is er op die plek te weinig ruimte door bijvoorbeeld 
kabels en leidingen, te weinig ondergrondse groeiruimte of er staan te veel 
andere bomen omheen. Hierdoor heeft een nieuwe boom onvoldoende kans om 
uit te groeien tot een volwassen boom. Uiteraard probeert de gemeente zoveel 
mogelijk bomen terug te planten. Bij voorkeur op de plek waar een boom is 
gekapt en soms op een plek in de buurt waar meer ruimte is. Soms maken we ook 
een groter plantvak met struiken. 

Inloopbijeenkomst opvanglocaties 29 maart
 
Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt veel Helmonders bezig. Wij helpen bij 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor zijn 4 opvanglocaties 
aangewezen in de stad. Wij organiseren een inloopavond over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen op deze locaties in Helmond. Direct omwonenden 
van deze opvanglocaties kregen deze uitnodiging ook per brief.   

Inloopbijeenkomst 29 maart 
U bent op dinsdag 29 maart tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom in het 
oude Dr. Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan. Hier zijn medewerkers 
aanwezig van de organisaties die bijdragen aan de opvang op de locaties. Denk 
aan LEVgroep, SMO, Leger des Heils en de wijkagent. Zij staan u graag te woord. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.  

Aanmelden als vrijwilliger kan online
Via www.helmond.nl/oekraine kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. LEV 
Helmond coördineert de inzet van vrijwilligers. Vanwege de overweldigende 
belangstelling kan het even duren voor u een reactie krijgt. Hiervoor vragen wij 
uw begrip.   

Zelf Oekraïners in huis? Kijk op www.helmond.nl/oekraine 
Als u zelf opvang biedt aan Oekraïners kijk dan voor antwoorden op veelgestelde 
vragen op de website . Ook vindt u er handige links naar websites en 
telefoonnummers waar u meer informatie kunt vinden. We hebben nog niet de 
antwoorden op alle vragen, we werken de pagina steeds bij. 

 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

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

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

Ameidestraat 3, 3A, 3B, 3C 15-03-2022 verbouwen winkel, oprichten  6454337

  appartementen 

Rivierensingel (4),  15-03-2022 kappen 6 bomen in diverse wijken  6806253

Vlierdense Bosdijk (1), Weyerbeemd (1), Aarle-Rixtelseweg (2)  

Weg naar Bakel 4 15-03-2022 herbouwen bedrijfswoning 5853319

Straakven 17-03-2022 renovatie 156 bestaande woningen 6813203

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dijksestraat 34                  15-02-2022 afwijken bestemmingsplan  5825921

  t.b.v. begeleid wonen 

Dijksestraat 40                 20-02-2022 begeleid wonen (kamerbewoning) 5826083

Dit is op 18 maart 2022 bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken 

Tegen dit besluit 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. De werking van een 

van rechtswege verleende vergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen 

van een bezwaarschrift is verstreken. Als binnen de termijn bezwaar wordt gemaakt wordt 

de werking van de verleende vergunning uitgesteld totdat er een beslissing op het bezwaar is 

genomen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neem dan contact 

op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot: 

• Het intrekken van het verkeersbesluit 2113 voor specifiek de volgende locaties:

 - Dorpstraat 33, Stiphout;

 - Schutsboom 49, Brandevoort;

 - Elzehoutstraat 2, Mierlo-Hout;

 - Arbergsstraat 41, Helmond-West;

 - Vondellaan 1a, Helmond-Noord;

 - Evertsenstraat 88, Helmond-Oost;

 - Maaslaan 160, Brouwhuis.

• Het intrekken van verkeersbesluit 2118, betreffende de locatie Oud Brandevoort 7, 

 Brandevoort.

• Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04 van Bijlage 

 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locaties, 

 als zijnde een correctie van de locatieaanduiding:

 - Kloosterstraat, tegenover 24, Stiphout (incorrect: Dorpsstraat 33, Stiphout);

 - Meienvoort, t.h.v. zijgevel Schutsboom 47, Brandevoort (incorrect Schutsboom 49, 

  Brandevoort);

 - Kastanjehoutstraat parkeervakken tegenover 31,  Mierlo-Hout (incorrect: Elzehoutstraat 2 

  Mierlo-Hout);

 -  Cortenbachstraat, parkeerhaven tussen 39a en 41, Helmond-West. (incorrect: 

  Arbergstraat 41, Helmond-West);

 -  Rederijkerplantsoen, parkeerhaven tussen Nachtegaallaan en Vondellaan, Helmond-Noord 

  (incorrect, Vondellaan 1a, Helmond-Noord);

 -  Van Speijklaan, tussen 39 en Evertsenstraat, Helmond- Oost (incorrect: Evertsenstraat 88, 

  Helmond-Oost);

 - Dommelstraat, tegenover 49, Brouwhuis (incorrect Maaslaan 160, Brouwhuis);

 - Brugbeemden, t.h.v. zijgevel Oud- Brandevoort 7, Brandevoort (Incorrect: 

  Oud-Brandevoort 7, Brandevoort).

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, onder 

vermelding van ‘bezwaarschrift’. 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, 

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 bestuurs-recht, 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. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

mevr. N. Nobel. U kunt bellen naar 14 0492.

Bekendmakingen

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

Hoofdstraat 07-03-2022     Jaarmarkt, 28 augustus 2022 2022-00069

Sportcomplex de Rijpel 1 16-03-2022     Feestweekend tbv 60 jaar Jubileum  2022-00081

  S.V. Rood-Wit 62, van 7 juli t/m 11 juli 2022 

Generaal Pattonstraat 18-03-2022     Snuffelmarkt, 15 april 2022 2022-00082

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Winkelcentrum Brouwhorst 16-03-2022  Jubileumweekend Winkelcentrum  2022-00045

  Brouwhorst 

Markt, Marktstraat en  16-03-2022  voorjaarskermis Helmond 2022-00043

Ameidewal  (19-3 t/m 27-3-2022) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Gezondheidscentrum Stiphout Dorpsstraat hoek Kloosterstraat Het oprichten van een 

gezondheidscentrum.

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

Caroluslaan 5 14-03-2022 plaatsen reclame 50925766

Rivierensingel (4),  10-03-2022 kappen 6 bomen in diverse wijken  6806253

Vlierdense Bosdijk (1), Weyerbeemd (1), Aarle-Rixtelseweg (2) 

t.h.v. Engelsweg 127-129 10-03-2022 kappen 6 bomen  6803939

Sectie U, 2854, 2293,  14-03-2022 buiten planse afwijking t.b.v. 6761477

2855 (ged) 3398, 2307  oprichten woningen 

t.h.v. Duizeldonksestraat 1C 10-03-2022 kappen van een boom  6797145

Vleutendonk 2 14-03-2022 oprichten woning 6814013

Aarle-Rixtelseweg 78A 13-03-2022 oprichten woning 6559497

Vleutendonk kavel L79 12-03-2022 aanleggen uitweg 6811275

Vleutendonk kavel L78 12-03-2022 aanleggen uitweg 6808607

Watermolenwal 2 12-03-2022 vervangen 4 dakramen 6811479

Provinciale weg  08-03-2022 kappen dode bomen 6797289

kadastraal N 3230 

van Weerden  08-03-2022 oprichten veranda 6671967

Poelmanstraat 65 

Aarle-Rixtelseweg 57 09-03-2022 renovatie t.b.v. bestaande woning 6801245

Planetenbuurt 15-03-2022 renovatie type d, e en f woningen  6820281

  Planetenbuurt 

Houtse Akker 14-03-2022 oprichten 26 woningen 6595479

Geldropseweg 1 13-03-2022 legalisatie erfscheiding, overkapping  6812511

  en berging 

Straakven 14-03-2022 renovatie 156 bestaande woningen 6813203

Biesbosch 12 / Broederwal 2 /  14-03-2022 plaatsen van 6 pakket- en briefautomaten 6817217

Dierdonkpark 10 / Groningenhof 4 / Kasteellaan 11 / Torenstraat 49 

Liverdonk kavel L 70 08-03-2022 oprichten woning 6579935

Theo Driessenhof 27 18-03-2022 wijzigen kozijnen voorgevel 6831411

Dwergvlasbeek 1 18-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6829199

Zoete Kers 81 18-03-2022 plaatsen overkapping 6829105

Hazenwinkel fase 1b -  17-03-2022 oprichten 68 woningen 6828437

Cluster 13, 14 en 15 

Kruisschotseweg,  18-03-2022 oprichten woonboerderij met 6318417

sectie L 2775  bijgebouwen 

3e Haagstraat 67, 67A, 67B,  11-02-2022 oprichten 9 appartementen  6171017

67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 67H 

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Holonec, R.A.  29-12-1986

Neruja, L.I.  03-05-1993

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

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

maken. Neem dan 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

Belevics, M.  29-03-1992

Pijnenborgh, R.A.H.  11-12-1978

Karwan, H.M.  02-11-1988

Eemeren van, T.W.H.C.  24-09-1991

Bekendmaking Straatnaamgeving BSD en straatnaam nieuw hofje aan 
Nemerlaerhof

Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnaamcommissie nieuwe 

straatnamen vastgesteld:

• De straatnaam Grimhuijsenhof is vastgesteld voor het toekomstige plan op het voormalige 

 tennisterrein van ’t Lobke aan de Nemerlaerhof.

• De straatnamen voor Brainport Smart District zijn vastgesteld.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 maart 2022 

gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te 

Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak. Voor vragen of opmerkingen kunt 

u contact opnemen met mevr. T. Boetzkes tel. 14-0492.

Bezwaar maken

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. Ook 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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge 

waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst – Steenweg 25 

(AA079408344), Helmond.

Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb.

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

op 21 februari 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Enexis Netbeheer B.V. en betreft de locatie die bekend staat als 

Steenweg 25 met locatiecode AA079408344.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

 Trompstraat 155, Welschapsplein 2, Welschapsplein 3, Ameidepark 526, Ameidewal 402,

 Anna van Eekerenstraat 4, Cornelis Troostraat 19, Demerstraat 14, Dijksestraat 134, 

 Erasmuslaan 41, Harmoniestraat 112, Hof Bruheze 320, Nachtegaallaan 30, Oostende 3, 

 Rivierensingel 431.

• Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

 Harmoniestraat 13, Nieuwstraat 12, Stationsplein 36, Waterreelaan 13.

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, onder 

vermelding van ‘bezwaarschrift’. 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, 

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 bestuurs-recht, 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. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

mevr. N. Nobel. U kunt bellen naar 14-0492.

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. Ook 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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 24 maart 2022

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.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen

• 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

• 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
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We gaan de komende vier jaar aan de 
slag met nieuw enthousiasme – met een 
mix van oud en jong. Zo komen Serge 
van de Brug, Jeanne Janssen en ikzelf 
met onze ervaring terug in de Helmond-
se politiek. Met Joyce Willems-Kardol, 
Rob de Greef en Rick Koolen halen we 
nieuw elan in huis. Rick Koolen, die pas 
21 jaar oud is, sprak zelfs zoveel Hel-
monders (met name in zijn wijk Brouw-
huis) aan dat hij erin slaagde om maar 
liefst 298 voorkeursstemmen binnen te 
slepen. Daarmee veroverde hij ondanks 
zijn 7e plaats op de kandidatenlijst toch 
een plekje in de nieuwe gemeenteraad. 
En nog belangrijker: met Rick heeft ook 
jong Helmond een stem in de politiek. 
En de jeugd is de komende jaren nu juist 
de groep die we meer bij de politiek wil-
len gaan betrekken. 

In het betrekken van de inwoners ligt so-
wieso een van de grootste uitdagingen 
voor de komende jaren. Het opkomst-
percentage was namelijk wederom 
teleurstellend, waardoor we als poli-
tiek nog meer dan voorheen in gesprek 
moeten gaan met onze omgeving en 
nog meer dan voorheen moeten luiste-
ren en meedenken voordat we zelf met 
oplossingen komen. Wat de VVD betreft 
is de lage opkomst dan ook een serieus 
onderzoek waard.

Verkiezingswinnaar GroenLinks is nu 
aan zet in de coalitieonderhandelingen. 
Wat ik daarbij wil meegeven is dat waar 
politieke partijen tijdens de verkiezingen 
vooral hun verschillen benadrukten, het 
nu zaak is om op basis van onderling be-
grip en gelijkwaardigheid te kijken naar 

wat ons bindt, zodat we in het belang 
van onze inwoners bruggen kunnen 
gaan bouwen. Want een stad bestuur 
je met z’n allen. Succes boek je alleen 
door samenwerking, sterker verder kun 
je alleen samen en verbinden gaat altijd 
pas na wederzijds vertrouwen. In de 
verkiezingsprogramma’s stippelden we 
allemaal een eigen koers uit, nu gaan we 
op één boot één gemeenschappelijke 
richting voor Helmond bepalen. De VVD 
wil hierin graag haar verantwoordelijk-
heid nemen.
Nogmaals dank voor uw stem, 
wordt vervolgd!

Theo Manders
Lijsttrekker VVD Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Manders: nu bruggen bouwen
Ten eerste wil ik GroenLinks feliciteren met het feit dat de partij (met 16,8 en 7 zetels) voor de 

tweede maal tijdens gemeenteraadsverkiezingen de grootste werd. Met 16,4% en 6 zetels werd de 
VVD Helmond een goede tweede! En het scheelde slechts iets meer dan 100 stemmen of de VVD 
was vorige week zelfs de nummer één van Helmond geweest. Dit laatste mag de pret niet drukken. 

Met deze voor ons historisch grote uitslag zijn wij natuurlijk erg tevreden. Daarom wil ik op deze 
plek graag alle Helmonders bedanken die met hun stem het vertrouwen hebben uitgesproken in 

onze kandidaten en onze plannen voor de stad.

Hoe ziet het voorjaar er 
in de Warande uit? 

Publiekswandeling door IVN Helmond op zondag 3 april 

WARANDE We starten om 14.00 
uur bij de parkeerplaats van Pa-
viljoen de Warande (De Kluis 2, 
5707 GP Helmond; ingang vanaf 
Aarle-Rixtelseweg). We wande-
len ongeveer 2,5 kilometer en 
zijn om 16.00 uur weer terug.

In de Warande is het voorjaar volop 
zichtbaar. De bodem is ontwaakt: Al 
heel wat planten staan in bloei. De 
meest opvallende zijn het mooie gele 
speenkruid, de witte bosanemoon 
en de sierlijke salomonszegel. Ook 
in de bomen gebeurt er van alles: de 
vogels laten zich volop horen. Deze 
zondag zullen we de roodborst, 
boomklever, zanglijster, winterko-
ninkje en de grote bonte specht mis-
schien wel allemaal zien. En kijk je 
omhoog naar de toppen van de hoge 
eiken, dan ontdek je daar de grote 
nesten van reigers en roeken. Het 
zijn er veel en dicht op elkaar, want 
deze vogels broeden in kolonies.

Met al je zintuigen kun je 
het voorjaar ervaren
Je ziét het lente worden. Het grauw-

grijze, dorre van de winter maakt 
geleidelijk plaats voor frisse kleuren. 
Vanuit het dorre, rommelige strooi-
sel priemt het tere groen omhoog.
Je hóórt het lente worden. De uit-
bundige zang van vogels, het zoe-
men van de eerste hommelkoningin 
en de wind die nu anders klinkt dan 
in de winter, zijn tekenen van de len-
te. Het iele twinkelende liedje van de 
heggemus, de hele winter kon je het 
horen, maar nu klinkt het anders. 
De eerste keer dat je de kievit weer 
hoort, is méér dan een waarneming, 
je ervaart het als een teken, een aan-
moediging van de natuur.

Deelname is gratis. Aanmelden 
vooraf niet nodig. De wandeling is 
geschikt voor rolstoelhouders.

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: 
Anne Regts | wandelen.ivn.
helmond@gmail.com

Algemene informatie over het IVN
kun je vinden op:
www.ivn.nl/helmond

Bosanemoon | F IVN Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND



8 vrijdag 25 maart 2022 de loop weekkrant HELMOND



9vrijdag 25 maart 2022de loop weekkrant HELMOND

Peter Verberne is één van de Lambar-
di-zangers. “Zo’n 12 jaar terug viel bij mij 
de folder ‘Man, durf te zingen!’ op de 
deurmat”, zegt hij. “Mijn interesse was 
gewekt en na een fijne koorschool van 
toenmalig dirigent Ton Slegers ben ik 
lid geworden. Geen dag spijt van gehad. 
Zingen is ontspannend en inspannend 
tegelijk, maar het is vooral erg leuk. 

Mijn eerste optreden in het oude Speel-
huis was een ware belevenis. Ik ben nu 
nog steeds enthousiast lid en heb al heel 
wat optredens, feestjes en koorreizen, 

ook naar het buitenland, meegemaakt. 
Deel uitmaken van zo'n groot koor is en 
blijft een aanrader. Je ontmoet er nieu-
we mensen, maar je kunt er ook zomaar 
oude bekenden treffen. We werken nu 
onder leiding van dirigent Jules Luesink 
en in de workshop ontdek je, net als ik, 
of samen zingen iets voor jou kan zijn. Je 
maakt kennis met wat muziektheorie en 
ervaart hoe je je stem moet gebruiken.” 

Zingen is populair in Nederland en uit 
onderzoek blijkt dat het je weerstand 
verhoogt en goed is tegen stress. Zin-

gen bij Lambardi geeft je een kick, is 
gezellig en uitdagend. ‘Dat had ik veel 
eerder moeten doen‘ is dan ook een veel 
gehoorde opmerking. Tijdens de work-
shop gaan de deelnemers, met onder-
steuning van enkele koorleden, ervaren 
dat het makkelijker is dan gedacht. Je 
hebt volop steun van collega-zangers 
om je heen. 

Interesse gewekt? Schrijf je in op www.
mannenkoorlambardi.nl of stuur een 
mail naar secretaris@mannenkoor-
lambardi.nl

F | Mannenkoor Lambardi

Workshop Mannenkoor Lambardi 
HELMOND Na twee jaar coronamaatregelen is Lambardi nu weer volop in beweging en kunnen 

mannen die durven op zaterdag 2 april ervaren hoe het is om in een koor te zingen. Van 10.00 tot 
16.00 uur kunnen zangers in spé, ook zonder ervaring, in het Theo Driessen Instituut kosteloos 

en vrijblijvend kennismaken tijdens de workshop MAN, durf te zingen! 

Tourclub Mierlo-Hout:
Westerbeektocht 75 km
MIERLO-HOUT De tochten wor-
den langer. Zijn er geïnteresseer-
den die eens zin hebben om mee 
te fietsen in clubverband? Ben 
je klaar met voetbal door een 
knieblessure of ben je nieuw in 
Brandevoort of Mierlo-Hout en 
heb je interesse om te fietsen in 
clubverband?

Op zondag 27 maart gaat Tourclub 
Mierlo-Hout de Westerbeektocht 
verrijden onder leiding van Gerard 
van der Loo. De start zal om 09:00 
uur plaatsvinden vanuit de jeugd-
boerderij ‘De Houtduif’ aan de Koe-
veldsestraat in Mierlo-Hout. Let op, 
want de tijd is de nieuwe zomertijd.

De tocht van zondag gaat vanuit ons 
vertrekpunt, via Stiphout, Aarle-Rix-
tel, de Mortel en de Rips naar Café 
Dinges in Westerbeek. Deze eerste 
39 km gaan richting Noord-Oost. Zo 
kun je zelf nagaan hoe de wind ons 
gaat verrassen. Na de pauze wordt 
er verder getrapt via Elsendorp, 
Gemert, Beek en Donk en Stiphout 
terug naar Mierlo-Hout. Het zijn dan 
weer de resterende 36 km die de 
tocht volledig maken.

Omdat de tochten nog niet zo lang 
zijn in het begin van ons tweeënder-
tig tochten tellende seizoen, is dit 
een mooie kans voor geïnteresseer-
de gastrijders om eens mee fietsen 
in groepsverband. Voor clubinforma-
tie kunnen wij u verwijzen naar onze 
website www.tourclub-mierlo-
hout.nl. Of neem een kijkje op onze 
Facebookpagina.

Indien je als gastrijder twijfelt of je 
de afstand wel aan kunt of twijfelt 
over het te presteren niveau; we 
hebben een volgauto met aanhan-
ger om deelnemers die het toch te 
zwaar vinden, te ondersteunen. Een 
tourclub is geen raceclub of wed-
strijdteam. Het gaat om het genieten 
op de fiets in de buitenlucht in een 
gezellig gezelschap. 

Tot zondag. 

Historische uitslag 
voor Helder Helmond
HELMOND Helder Helmond heeft 
5 zetels behaald bij de gemeente-
raadsverkiezingen van Helmond. 
Daarmee heeft dé lokale partij van 
de stad 2 zetels winst geboekt ten 
opzichte van 4 jaar geleden. 

Naast fractievoorzitter Martijn Rieter en 
Alexandra Koolen-van der Zee, nemen 
lijsttrekker Louis van de Werff, Willem 
Boetzkes en Stefanie Brugmans-Aarts 
plaats in de gemeenteraad. Door deze 
historische uitslag is Helder Helmond 
in één klap de derde partij van de stad 
geworden. De winnaar van de verkiezin-

gen gaat nu vol vertrouwen de college-
onderhandelingen in.

Dit succes had nooit plaatsgevonden 
zonder de steun van alle 50 kandida-
ten. Er is daarom komende vrijdag een 
dankjewel-receptie georganiseerd bij de 
speeltuin Leonardus. Dit zal plaatsvin-
den vanaf 20.00 in de Leonardus-speel-
tuin. Aanmelden kan via secretariaat@
helderhelmond.nl. Lidmaatschap kan 
ter plekke worden geregeld. Dank gaat 
uit naar alle mensen die op Helder Hel-
mond hebben gestemd en daarmee de 
steun in ons hebben uitgesproken.

HELMOND Een druk wedstrijd-
weekend: Tilburg, Purmerend en 
Volendam waren de locaties waar 
turnvereniging HT’35 actief was. 
De heren uitkomend in de 2e divisie 
turnden hun tweede plaatsings-
wedstrijd in Volendam, en met suc-
ces: Junioren-1 Nick van Heugten 
eindigde als 16e, Sem Holtackers 
werd keurig 6e. Junioren-2 Phi-
lip van Bommel werd 10e, evenals 
Wassim Toub in de andere baan. 
Roel Dankers wist zijn meerkam-
presultaat van vorige week met 
ruim 9 punten te verbeteren en dus 
was er een mooie bronzen medaille 
voor hem. Sem, Philip, Wassim en 
Roel hebben zich voor de halve fina-
le geplaatst. 

In Purmerend kwamen 2e divisie dames 
in actie. Jonne van der Zanden werd 
15e, Maisy van Tuijl eindigde als 17e. 
Ook mochten onze turnsters uitkomend 
in de hoogste 1e divisie hun meerkamp 
turnen. Laura Kloor wist mede dankzij 
de hoogste scores op balk en vloer de 
gouden medaille mee naar huis te ne-

men. Sara Kloor kwam helaas net tekort 
voor het podium, een vierde plaats voor 
haar. Ten slotte tezamen in eenzelfde 
baan behaalde Kirsten Bevers de 11e 
plaats en Kim van Lierop werd 14e. 
Fenna Vestjens eindigde in de andere 
baan als 17e. Kirsten en Kim plaatsten 
zich hiermee voor het NK, net als Sara 
en Laura. 

Dichterbij huis, in Tilburg, vonden zo-
wel team- als individuele wedstrijden 
plaats. In de bovenbouw (supplement 
F) maar liefst drie teams, allen behaal-
den het podium in hun wedstrijd: Julia 
v.d. Boogaard, Nisrine Toub, Emma 
Boeren, Sasja van Delft, Tess Verspaget 
en Laura van Drunen werden tweede. 
Aleid Kuiper, Franca Schoonen, Maud, 
Esmee Princen eindigde als eerste. Net 
als Nina van Kuyen, Hannah van der 
Zanden, Isabel van der Poel en Lisan 
van Veen. In de middenbouw (niveau 
5) behaalden Silke van den Berg, Emma 
van Schaijk, Lizzy van den Bogaard en 
Sophie Morpey de tweede plaats. In-
dividueel was er een 13e plaats voor 
Brechtje Wennink en Lisa van der We-

gen eindigde als 19e (beide junior 4e 
divisie).

Alle uitslagen zijn te vinden op onze 
website www.ht35.nl.

Team- en individuele turnmedailles HT’35 
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Fietsen is gezond voor lichaam, 
geest én de portemonnee 

Vind de perfecte fiets bij Henk van Rooij 

Door: Wendy Lodewijk

Bij Henk van Rooij staan namelijk héél 
veel fietsen op voorraad (dus geen lange 
wacht- en levertijden!) en staat de klant 
centraal. Er wordt niet alleen gekeken 
naar wat je mooi vindt, maar ook naar 
het doel van je fiets (ga je er dagelijks 
mee naar je werk, of is het juist voor lan-
ge fietstochten op vakantie?), comfort 
en natuurlijk je budget.

Er wordt perfect aangevoeld wat past bij 
de wensen van de klant. Denk je de per-
fecte fiets gevonden te hebben? Neem 
dan de proef op de som door een proefrit 
te maken. Helemaal tevreden? Dan mag 
je het zadel nog twee weken uittesten. 
Het zadel bepaalt voor een groot deel het 
fietsplezier en of een zadel goed zit, weet 
je immers pas als je er een aanzienlijke 
afstand mee gereden hebt. 

Toch zadelpijn? Dan kun je bij Henk van 
Rooij het zadel inruilen voor een ander 
exemplaar, net zo lang totdat je het ge-
schikte zadel gevonden hebt. Henk: “Wij 
zijn blij als de klant blij is en écht kan ge-
nieten van zijn of haar fiets. Daar draait 
het om, wij zijn servicegericht.”

Fiets je hoofd leeg en je 
portemonnee vol
De auto laten staan en de fiets pakken 
is altijd een slimme keuze. Je bent in 
beweging en bespaart op brandstof. En 
die besparing kan met de huidige brand-
stofprijzen behoorlijk oplopen. Dat zorgt 

dat steeds meer mensen een fiets kopen. 
“Het zijn voor ons drukke tijden. Het 
mooie weer helpt hier natuurlijk aan mee. 
Fietsen is leuk. Er zijn zelfs mensen die 
een hekel hadden aan fietsen, maar die 
nu hebben ontdekt dat (elektrisch) fiet-
sen toch heel veel voordelen heeft. Naast 

het besparen op brandstof, werk je aan je 
conditie en kun je je hoofd leeg maken. 
Zeker na een (lange) werkdag geeft dit 
echt een opkikker. Je houdt daarnaast 
meer geld over voor andere leuke dingen, 
die fiets is zo terugverdiend. En ten slotte 
is fietsen natuurlijk goed voor het milieu.” 

Koga
Koga is een vooraanstaand merk van 
Nederlandse bodem. Henk van Rooij is 
exclusief Koga-dealer in Helmond en 
omstreken. “Hier zijn we natuurlijk trots 
op. We bestaan over een paar jaar 100 
jaar en we zijn al ruim 30 jaar Koga-dea-
ler. Koga onderscheidt zich door fietsen 
met de hand te bouwen.” Zo’n fiets 
wordt ook door één en dezelfde mon-
teur gemaakt. Vakmanschap ten top!

Meer informatie?
Henk van Rooij heeft inmiddels een 
grote klantenkring opgebouwd en niet 
voor niets. “Bij ons begint de relatie met 
de klant pas nadát hij of zij een fiets bij 
ons gekocht heeft. We zullen er alles aan 
doen om te zorgen dat onze klant plezier 
van zijn of haar fiets blijft houden.”
Wil je meer weten, komen proefrijden, je 
oriënteren op een (nieuwe) fiets of ont-
dekken welke merken Henk van Rooij 
nog meer verkoopt? Kom langs! In de 
winkel vind je, naast de grote voorraad 
fietsen, ook allerlei accessoires: van fiet-
stassen tot kettingsloten. Uiteraard kun 
je hier ook terecht voor onderhoud en 
reparaties. Henk van Rooij is gevestigd 
aan de Mierloseweg 23. Welkom!

HELMOND Is je fiets versleten en ben je toe aan een nieuwe? Ben je eigenlijk niet zo’n fietser, 
maar overweeg je nu toch op je stalen ros te stappen vanwege de hoge benzineprijzen? Of heb je 
gewoon zin om een nieuwe fiets te kopen? Twijfel je misschien tussen een gewone of een elek-

trische fiets? Eén ding is zeker: bij Henk van Rooij vind je altijd dé fiets die het beste bij je past en 
rij je met een grote glimlach weg. 

Henk en Jordy op een paar mooie fietsen voor de winkel aan de Mierloseweg | F Wendy Lodewijk

GroenLinks Helmond gaat verder met 7 raadsleden

Opvallend is dat GroenLinks de raad in 
gaat met een meerderheid aan vrou-
welijke kandidaten. Oudgedienden 
zijn Lara Tamarinof en Désirée Meu-
lenbroek. Lara heeft zich de afgelopen 
jaren voor veel zaken ingezet binnen 
en buiten de raad. Onder andere werkt 
zij eraan dat er gewone taal wordt ge-
schreven en gesproken in de gemeen-
te. Daarnaast heeft zij zich ook hard 
gemaakt voor betere communicatie 
over de invoering van het gescheiden 
afval ophalen en verbeteringen aan het 
systeem voor jonge ouders met luiers. 
Désirée Meulenbroek is vaak aan het 
woord geweest over zorg en cultuur. 
Zij wil bereiken dat er meer waardering 
komt voor onbetaald werk. Door haar 
Initiatiefraadsvoorstel over vrijwilligers-

werk is in de programmabegroting de 
waarde van al het onbetaalde werk van 
vrijwilligers in Helmond opgenomen. En 
dat loopt in de miljoenen.

Lijsttrekker Thomas Tuerlings en Bert 
van Sas zijn de andere twee oudge-
dienden. Thomas Tuerlings is fractie-
voorzitter en zet zich in voor een meer 
menselijke en minder bureaucratische 
overheid. Bert van Sas is nauw betrok-
ken bij de stankoverlastproblematiek in 
Brouwhuis en initiatiefnemer van het 
burgermeetnet voor de luchtkwaliteit in 
Brouwhuis en Rijpelberg.

Nieuwkomers zijn Sanae Yahia, Tom-
mie Niessen en Jeanette Hendriks. 
Sanae Yahia studeert nog, maar zet zich 

daarnaast in voor mensen die wel wat 
hulp kunnen gebruiken met de stichting 
We Care Helmond. Ze heeft zich in ver-
kiezingstijd laten kennen als een goede 
debater. Tommie Niessen werkt in de 
zorg en is bij velen bekend via zijn vlogs. 
Jeanette Hendriks is onderneemster 
met een winkel in het centrum. Ze is 
nauw betrokken bij alle ontwikkelingen 
van ons stadscentrum. Daarnaast heeft 
zij zich het afgelopen jaar sterk gemaakt 
om van Helmond een Global Goals-ge-
meente te maken.
GroenLinks Helmond gaat aan de slag 
met een divers team van ervaren raads-
leden en enthousiaste nieuwkomers. 
Als je ideeën hebt of iets wilt bespreken, 
laat het GroenLinks Helmond weten: 
info@groenlinkshelmond.nl. 

HELMOND GroenLinks Helmond is als één van de winnaars uit de verkiezingen gekomen. 
Daarmee is GroenLinks Helmond de grootste partij van de stad geworden en gaan zij van 6 naar 

7 zetels in de gemeenteraad. Zij gaan de komende vier jaar aan de slag om Helmond eerlijker, 
groener en levendiger te maken. De partij heeft in alle wijken van Helmond stemmen opgehaald 
door een uitgebreide kandidatenlijst met betrokken inwoners uit alle wijken. Van Brouwhuis en 

de Rijpel tot Mierlo-Hout en Stiphout.
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Energiehuis Slim Wonen17. Uittips 

Evenementen in de regio
Zorg en welzijn 
Het gezin centraal20. 25.F | Shutterstock

M a a r t  |  a p r i l  2 0 2 2  |  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

LIESHOUT

MIERLO

LIEROP

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

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

IS IN 
THE 
AIR

Spring



12 vrijdag 25 maart 2022 de loop weekkrant HELMOND2 maart | april 2022 Groot PEELLAND

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Heb je alles al in huis om jouw tuin te doen, 
of die grote lenteschoonmaak?

De lente
komt er aan!

Op De Engelseweg vindt u alles 
op het gebied van wonen, koken, tafelen, 

huishouden, accessoires en interieur. 
Van hobby en vrije tijd, tot alles op het gebied 

van auto en tuin. We hebben het allemaal.

Kom langs en shop net als vanouds!

3maart | april 2022Groot PEELLAND

Opening Informatiepunt Digitale 
Overheid in Bibliotheek Helmond-Peel 
Hulp bij vragen over de overheid 

Op donderdag 10 maart werd in de 
Bibliotheken van Helmond, Asten en 
Someren een Informatiepunt Digitale 
Overheid geopend. In Helmond werd 
de opening verricht door Maria Jorna. 
Zij heeft internetcursussen gevolgd bij 
de bibliotheek. Ze vertelde over haar 
eerste stappen op het internet: je voelt 
je eerst net een kind, maar met wat 
uitleg en hulp kom je een stuk verder. 
Manager Maatschappelijk bibliotheek 
Ank Mooren vertelde hoe de bibliotheek 
de afgelopen tijd al veel mensen gehol-
pen heeft, bijvoorbeeld bij het maken 
van testafspraken of het gebruik van de 
QR-code-app of printen van de vaccina-
tiebewijzen. Vaak is daarbij een DigiD 
nodig en dan lopen mensen vast. De bi-
bliotheek heeft steeds meer een rol ge-
kregen in het helpen hierbij. Met onder 
andere cursussen, maar ook met speci-
ale spreekuren. De bibliotheek is er niet 
alleen voor taal, maar ook voor digitaal!

In Asten en Someren werd de opening 
verricht door de wethouders Janine 
Spoor en Theo Maas samen met direc-
teur-bestuurder Robin Verleisdonk van 
de Bibliotheek Helmond-Peel. Robin 

Verleisdonk benadrukte het voordeel van 
persoonlijk contact dat je in de biblio-
theek nog kunt hebben: "Er zijn steeds 
minder loketten waar inwoners met hun 
vragen kunnen aankloppen. Dan is het 
fijn dat er een plek als de bibliotheek is, 
waar iedereen gemakkelijk binnen kan 
lopen. Met een Informatiepunt waar 
mensen terecht kunnen en persoonlijk 
geholpen worden met hun vragen."

Wethouder Spoor keek in Asten alvast 
vooruit naar het nieuwe Gemeen-
schapshuis: “Zo eind van dit jaar is er 
het nieuwe Gemeenschapshuis, met 
daarin ook de Bibliotheek Asten. Het 
contact en doorverwijzen naar andere 
maatschappelijke instanties zoals Onis 
Welzijn wordt daardoor nog gemakkelij-
ker, omdat je samen in een huis woont. 
Eigenlijk is het Gemeenschapshuis 
straks een grote bibliotheek”.

In Someren keek Wethouder Maas terug 
op 12 jaar officiële handelingen in de Bi-
bliotheek van Someren. Dat begon toen 
hij pas wethouder was met de opening 
van BoekStart, daarna onder andere 
het Makkelijk Lezen Plein, het Taalhuis 

en, jaarlijks, de actie ‘Geef een boek 
cadeau’. En nu, aan het eind van zijn 
wethouderschap, de opening van het 
Informatiepunt Digitale Overheid. “Goed 
dat de bibliotheek er is. Hier lopen de 
inwoners gemakkelijk even binnen om 
vragen te stellen aan de medewerkers. 
Denk aan de 15% van de bevolking die 
het lezen van officiële brieven moeilijk 
vindt. Daar zitten er vast heel wat bij die 
ook moeite hebben met digitale zaken. 
En als we kijken naar de actualiteit dan 
kan de bibliotheek ook van betekenis 
zijn voor vluchtelingen.”

Wethouder Maas kreeg als dank voor 
zijn jarenlange inzet voor de Bibliotheek 
Someren een boeket bloemen aangebo-

den door directeur Verleisdonk.

Spreekuren
Het Informatiepunt Digitale Overheid is 
gratis en voor iedereen, ook als je geen 
lid bent van de bibliotheek. Je kunt altijd 
met eenvoudige vragen terecht tijdens 
de openingstijden van de Bibliotheken 
(let op: niet tijdens zelfservice-uren in de 
ochtend in Asten, Deurne en Someren).

Vergt de beantwoording van jouw vraag 
meer tijd en privacy? Kom dan tijdens 
een van de speciale spreekuren van 
het Informatiepunt Digitale Overheid. 
Je kunt gewoon binnenlopen, vooraf 
een afspraak maken is niet nodig. De 
bibliotheekmedewerkers luisteren naar 

de vraag en denken mee. Zij helpen met 
het vinden van informatie op internet en 
verwijzen door naar de juiste instanties. 
Zij kunnen ook een afspraak maken met 
een organisatie die verder kan helpen.

De openingstijden van het Informatie-
punt zijn in Bibliotheek Helmond (Wa-
termolenwal 11): maandag en vrijdag 
van 13:30 tot 15:00 uur en zaterdag 
van 10:30-12:00 uur. In Bibliotheek So-
meren (Molenstraat 12) op dinsdag van 
15:30 tot 16:30 uur en in Bibliotheek 
Asten (1e verdieping Midas) op vrijdag 
van 15:30-16:30 uur. De inwoners van 
Deurne kunnen voorlopig terecht bij de 
spreekuren van het Informatiepunt in 
Helmond, Asten of Someren.

Veel mensen hebben vragen over de overheid. Bijvoorbeeld 
over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, 
verkeersboetes, pensioen en uitkering. En dingen regelen met 
de overheid gebeurt steeds vaker op de computer via internet. 
Vind je het contact met de digitale (overheids)loketten lastig, 
dan kun je hulp vragen in de bibliotheek bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid.

Bibliotheek Asten |  F Bibliotheek Helmond-Peel

Bibliotheek Helmond | F Bibliotheek Helmond-PeelBibliotheek Someren | F Bibliotheek Helmond-Peel



13vrijdag 25 maart 2022de loop weekkrant HELMOND2 maart | april 2022 Groot PEELLAND

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Heb je alles al in huis om jouw tuin te doen, 
of die grote lenteschoonmaak?

De lente
komt er aan!

Op De Engelseweg vindt u alles 
op het gebied van wonen, koken, tafelen, 

huishouden, accessoires en interieur. 
Van hobby en vrije tijd, tot alles op het gebied 

van auto en tuin. We hebben het allemaal.

Kom langs en shop net als vanouds!

3maart | april 2022Groot PEELLAND

Opening Informatiepunt Digitale 
Overheid in Bibliotheek Helmond-Peel 
Hulp bij vragen over de overheid 

Op donderdag 10 maart werd in de 
Bibliotheken van Helmond, Asten en 
Someren een Informatiepunt Digitale 
Overheid geopend. In Helmond werd 
de opening verricht door Maria Jorna. 
Zij heeft internetcursussen gevolgd bij 
de bibliotheek. Ze vertelde over haar 
eerste stappen op het internet: je voelt 
je eerst net een kind, maar met wat 
uitleg en hulp kom je een stuk verder. 
Manager Maatschappelijk bibliotheek 
Ank Mooren vertelde hoe de bibliotheek 
de afgelopen tijd al veel mensen gehol-
pen heeft, bijvoorbeeld bij het maken 
van testafspraken of het gebruik van de 
QR-code-app of printen van de vaccina-
tiebewijzen. Vaak is daarbij een DigiD 
nodig en dan lopen mensen vast. De bi-
bliotheek heeft steeds meer een rol ge-
kregen in het helpen hierbij. Met onder 
andere cursussen, maar ook met speci-
ale spreekuren. De bibliotheek is er niet 
alleen voor taal, maar ook voor digitaal!

In Asten en Someren werd de opening 
verricht door de wethouders Janine 
Spoor en Theo Maas samen met direc-
teur-bestuurder Robin Verleisdonk van 
de Bibliotheek Helmond-Peel. Robin 

Verleisdonk benadrukte het voordeel van 
persoonlijk contact dat je in de biblio-
theek nog kunt hebben: "Er zijn steeds 
minder loketten waar inwoners met hun 
vragen kunnen aankloppen. Dan is het 
fijn dat er een plek als de bibliotheek is, 
waar iedereen gemakkelijk binnen kan 
lopen. Met een Informatiepunt waar 
mensen terecht kunnen en persoonlijk 
geholpen worden met hun vragen."

Wethouder Spoor keek in Asten alvast 
vooruit naar het nieuwe Gemeen-
schapshuis: “Zo eind van dit jaar is er 
het nieuwe Gemeenschapshuis, met 
daarin ook de Bibliotheek Asten. Het 
contact en doorverwijzen naar andere 
maatschappelijke instanties zoals Onis 
Welzijn wordt daardoor nog gemakkelij-
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hij pas wethouder was met de opening 
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en, jaarlijks, de actie ‘Geef een boek 
cadeau’. En nu, aan het eind van zijn 
wethouderschap, de opening van het 
Informatiepunt Digitale Overheid. “Goed 
dat de bibliotheek er is. Hier lopen de 
inwoners gemakkelijk even binnen om 
vragen te stellen aan de medewerkers. 
Denk aan de 15% van de bevolking die 
het lezen van officiële brieven moeilijk 
vindt. Daar zitten er vast heel wat bij die 
ook moeite hebben met digitale zaken. 
En als we kijken naar de actualiteit dan 
kan de bibliotheek ook van betekenis 
zijn voor vluchtelingen.”

Wethouder Maas kreeg als dank voor 
zijn jarenlange inzet voor de Bibliotheek 
Someren een boeket bloemen aangebo-

den door directeur Verleisdonk.

Spreekuren
Het Informatiepunt Digitale Overheid is 
gratis en voor iedereen, ook als je geen 
lid bent van de bibliotheek. Je kunt altijd 
met eenvoudige vragen terecht tijdens 
de openingstijden van de Bibliotheken 
(let op: niet tijdens zelfservice-uren in de 
ochtend in Asten, Deurne en Someren).

Vergt de beantwoording van jouw vraag 
meer tijd en privacy? Kom dan tijdens 
een van de speciale spreekuren van 
het Informatiepunt Digitale Overheid. 
Je kunt gewoon binnenlopen, vooraf 
een afspraak maken is niet nodig. De 
bibliotheekmedewerkers luisteren naar 

de vraag en denken mee. Zij helpen met 
het vinden van informatie op internet en 
verwijzen door naar de juiste instanties. 
Zij kunnen ook een afspraak maken met 
een organisatie die verder kan helpen.

De openingstijden van het Informatie-
punt zijn in Bibliotheek Helmond (Wa-
termolenwal 11): maandag en vrijdag 
van 13:30 tot 15:00 uur en zaterdag 
van 10:30-12:00 uur. In Bibliotheek So-
meren (Molenstraat 12) op dinsdag van 
15:30 tot 16:30 uur en in Bibliotheek 
Asten (1e verdieping Midas) op vrijdag 
van 15:30-16:30 uur. De inwoners van 
Deurne kunnen voorlopig terecht bij de 
spreekuren van het Informatiepunt in 
Helmond, Asten of Someren.

Veel mensen hebben vragen over de overheid. Bijvoorbeeld 
over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, 
verkeersboetes, pensioen en uitkering. En dingen regelen met 
de overheid gebeurt steeds vaker op de computer via internet. 
Vind je het contact met de digitale (overheids)loketten lastig, 
dan kun je hulp vragen in de bibliotheek bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid.

Bibliotheek Asten |  F Bibliotheek Helmond-Peel

Bibliotheek Helmond | F Bibliotheek Helmond-PeelBibliotheek Someren | F Bibliotheek Helmond-Peel
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BELEEF 
DE LENTE

WANDELEN

OUTDOOR

BIKE
PACKING

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

Passie voor jouw 
outdooractiviteiten
Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te  Mierlo-Hout 
(Helmond) beleeft u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor 
Sport & Outdoor. In deze winkel vindt u alles op het gebied van 
sport, outdoor, wandel- of fietstocht, voor op reis, kamperen of 
voor recreëren.  

U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een
groot aanbod topmerken op sport- en outdoorgebied en dat 
alles onder één dak! U zult versteld staan van ons aanbod.

BUITENLEVEN

Bij Adventure Store hebben ze passie voor jouw buitensportactiviteiten. Met de kennis van 
de betrokken en gepassioneerde adviseurs en de producten van de beste outdoormerken 
staan ze je graag ten dienst. Ze doen alles voor je, zodat jij de activiteiten op een leuke en 

verantwoordelijke manier kan gaan beleven. Het avontuur begint bij Adventure Store!

Outdoor
Op de outdoorafdeling vind je alles voor het wandelen, bui-
tensporten en voor al je reizen. De recreatieve vakantiewan-
delaar en de fanatieke 4Daagselopers komen helemaal op 
niveau met de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van Adventure Store. Ook voor de bagage 
die in de rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste verrekijker, je zal versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die lichtgewicht reizen.

 
Bikepacking
Voor de mensen die de fietsvakantie hebben ontdekt, is Ad-
venture Store de juiste startlocatie. Of je nu een korte trip op 
de elektrische fiets gaat maken of de wereld gaat ontdekken 
op je sportfiets, voor de juiste uitrusting hebben ze een com-
plete collectie van de beste merken. 
Van fietskleding tot aan het ondergoed, van schoen tot helm. 
Om alles op een veilige en droge manier te vervoeren zijn er 
vele mogelijkheden van onder meer het merk Ortlieb. Maar 
ook de lichtgewicht en  compacte tent, slaapzak en mat zijn 
onmisbaar voor een goede nachtrust. Om de reis helemaal 

compleet te maken kan je ook zelf je eten klaar maken op 
een lichtgewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan ge-
nieten van de natuur.
 
Kamperen
Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles wat er verder 
bij komt kijken zoals haringen, tarpen, grondzeilen en toi-
letvloeistoffen. Een grote slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goede nachtrust, comfor-
tabele lichtgewicht meubelen om te relaxen, alle zaken om 
te kunnen eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel 
meer! Ook op de campingafdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherpe prijspakkers.
 
Buitenleven
Veel producten die oorspronkelijk op de camping werden 
gebruikt zijn ook in ons buitenleven in trek. Denk aan de 
relaxfauteuils van Lafuma of een prachtige barbecue, vaak 
zelfs uitgebouwd tot een ware buitenkeuken. Ook de op-
blaasbare jacuzzi wint aan populariteit. Kom eens kijken en 
laat je overtuigen van de veelzijdige mogelijkheden van de 
collectie van Adventure Store voor jouw buitenleven.

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

Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

De geschiedenis van Adventure 
Store in Helmond begint in de 

jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken 

van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt 
aan herstel van de economie, maar nog altijd was 

er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met 
name kleding. Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, 

marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 
venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die 

tijd en zo ontstond er een groeiende handel in militaire 
kleding, als oplossing voor dit tekort. 

75 jaar 
Adventure Store

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw ging Henk Lam-
mers op zoek naar een waardige opvolger, iemand die naast onderne-
mers- en handelsgeest ook een flinke dosis werklust in zich had. Ie-
mand met hart voor de zaak, met oog voor de klant en vooral iemand 
die innovatief zou zijn. Deze persoon vond hij in Theo van Houts, die 
regelmatig bij de USA Shop kwam als accountmanager in kampeer-
artikelen. Theo nam de zaak over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van premium out-
doormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de winkel uitgroei-
de tot dé specialist op het gebied van wandelen, outdoor, running, 
hiking en biking met altijd voorraad van elk artikel. Onder het mom 
van “je moet mee gaan met je tijd” werd de naam USA Shop gewij-
zigd in ADVENTURE STORE, een naam die beter paste bij de nieuwe 
veranderingen en collecties. De winkel die jarenlang in Helmond en 
omstreken bekend stond als dé winkel waar je moest zijn voor de 
militaire legerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé winkel waar je moet 
zijn voor je outdoor en reisartikelen en heeft grote bekendheid op het 
gebied van wandel- en bergschoenen in de hele regio! Wanneer je aan 
Theo van Houts vraagt waar hij voor staat, krijg je als antwoord: Wij 
zijn pas tevreden als de klant tevreden is! 

Beleef de lente 
met Adventure
Store

www.adventurestore.nl

75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!
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Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem  •  Gratis parkeren voor de deur  •   Persoonlijke en deskundige bediening •  Vertrouwd adres sinds 1947

Passie voor jouw 
outdooractiviteiten
Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te  Mierlo-Hout 
(Helmond) beleeft u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor 
Sport & Outdoor. In deze winkel vindt u alles op het gebied van 
sport, outdoor, wandel- of fietstocht, voor op reis, kamperen of 
voor recreëren.  

U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een
groot aanbod topmerken op sport- en outdoorgebied en dat 
alles onder één dak! U zult versteld staan van ons aanbod.

BUITENLEVEN

Bij Adventure Store hebben ze passie voor jouw buitensportactiviteiten. Met de kennis van 
de betrokken en gepassioneerde adviseurs en de producten van de beste outdoormerken 
staan ze je graag ten dienst. Ze doen alles voor je, zodat jij de activiteiten op een leuke en 

verantwoordelijke manier kan gaan beleven. Het avontuur begint bij Adventure Store!

Outdoor
Op de outdoorafdeling vind je alles voor het wandelen, bui-
tensporten en voor al je reizen. De recreatieve vakantiewan-
delaar en de fanatieke 4Daagselopers komen helemaal op 
niveau met de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van Adventure Store. Ook voor de bagage 
die in de rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste verrekijker, je zal versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die lichtgewicht reizen.

 
Bikepacking
Voor de mensen die de fietsvakantie hebben ontdekt, is Ad-
venture Store de juiste startlocatie. Of je nu een korte trip op 
de elektrische fiets gaat maken of de wereld gaat ontdekken 
op je sportfiets, voor de juiste uitrusting hebben ze een com-
plete collectie van de beste merken. 
Van fietskleding tot aan het ondergoed, van schoen tot helm. 
Om alles op een veilige en droge manier te vervoeren zijn er 
vele mogelijkheden van onder meer het merk Ortlieb. Maar 
ook de lichtgewicht en  compacte tent, slaapzak en mat zijn 
onmisbaar voor een goede nachtrust. Om de reis helemaal 

compleet te maken kan je ook zelf je eten klaar maken op 
een lichtgewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan ge-
nieten van de natuur.
 
Kamperen
Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles wat er verder 
bij komt kijken zoals haringen, tarpen, grondzeilen en toi-
letvloeistoffen. Een grote slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goede nachtrust, comfor-
tabele lichtgewicht meubelen om te relaxen, alle zaken om 
te kunnen eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel 
meer! Ook op de campingafdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherpe prijspakkers.
 
Buitenleven
Veel producten die oorspronkelijk op de camping werden 
gebruikt zijn ook in ons buitenleven in trek. Denk aan de 
relaxfauteuils van Lafuma of een prachtige barbecue, vaak 
zelfs uitgebouwd tot een ware buitenkeuken. Ook de op-
blaasbare jacuzzi wint aan populariteit. Kom eens kijken en 
laat je overtuigen van de veelzijdige mogelijkheden van de 
collectie van Adventure Store voor jouw buitenleven.

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

Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

De geschiedenis van Adventure 
Store in Helmond begint in de 

jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken 

van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt 
aan herstel van de economie, maar nog altijd was 

er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met 
name kleding. Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, 

marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 
venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die 

tijd en zo ontstond er een groeiende handel in militaire 
kleding, als oplossing voor dit tekort. 

75 jaar 
Adventure Store

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw ging Henk Lam-
mers op zoek naar een waardige opvolger, iemand die naast onderne-
mers- en handelsgeest ook een flinke dosis werklust in zich had. Ie-
mand met hart voor de zaak, met oog voor de klant en vooral iemand 
die innovatief zou zijn. Deze persoon vond hij in Theo van Houts, die 
regelmatig bij de USA Shop kwam als accountmanager in kampeer-
artikelen. Theo nam de zaak over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van premium out-
doormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de winkel uitgroei-
de tot dé specialist op het gebied van wandelen, outdoor, running, 
hiking en biking met altijd voorraad van elk artikel. Onder het mom 
van “je moet mee gaan met je tijd” werd de naam USA Shop gewij-
zigd in ADVENTURE STORE, een naam die beter paste bij de nieuwe 
veranderingen en collecties. De winkel die jarenlang in Helmond en 
omstreken bekend stond als dé winkel waar je moest zijn voor de 
militaire legerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé winkel waar je moet 
zijn voor je outdoor en reisartikelen en heeft grote bekendheid op het 
gebied van wandel- en bergschoenen in de hele regio! Wanneer je aan 
Theo van Houts vraagt waar hij voor staat, krijg je als antwoord: Wij 
zijn pas tevreden als de klant tevreden is! 

Beleef de lente 
met Adventure
Store

www.adventurestore.nl

75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!
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Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem  •  Gratis parkeren voor de deur  •   Persoonlijke en deskundige bediening •  Vertrouwd adres sinds 1947

Passie voor jouw 
outdooractiviteiten
Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te  Mierlo-Hout 
(Helmond) beleeft u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor 
Sport & Outdoor. In deze winkel vindt u alles op het gebied van 
sport, outdoor, wandel- of fietstocht, voor op reis, kamperen of 
voor recreëren.  

U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een
groot aanbod topmerken op sport- en outdoorgebied en dat 
alles onder één dak! U zult versteld staan van ons aanbod.

BUITENLEVEN

Bij Adventure Store hebben ze passie voor jouw buitensportactiviteiten. Met de kennis van 
de betrokken en gepassioneerde adviseurs en de producten van de beste outdoormerken 
staan ze je graag ten dienst. Ze doen alles voor je, zodat jij de activiteiten op een leuke en 

verantwoordelijke manier kan gaan beleven. Het avontuur begint bij Adventure Store!

Outdoor
Op de outdoorafdeling vind je alles voor het wandelen, bui-
tensporten en voor al je reizen. De recreatieve vakantiewan-
delaar en de fanatieke 4Daagselopers komen helemaal op 
niveau met de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van Adventure Store. Ook voor de bagage 
die in de rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste verrekijker, je zal versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die lichtgewicht reizen.

 
Bikepacking
Voor de mensen die de fietsvakantie hebben ontdekt, is Ad-
venture Store de juiste startlocatie. Of je nu een korte trip op 
de elektrische fiets gaat maken of de wereld gaat ontdekken 
op je sportfiets, voor de juiste uitrusting hebben ze een com-
plete collectie van de beste merken. 
Van fietskleding tot aan het ondergoed, van schoen tot helm. 
Om alles op een veilige en droge manier te vervoeren zijn er 
vele mogelijkheden van onder meer het merk Ortlieb. Maar 
ook de lichtgewicht en  compacte tent, slaapzak en mat zijn 
onmisbaar voor een goede nachtrust. Om de reis helemaal 

compleet te maken kan je ook zelf je eten klaar maken op 
een lichtgewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan ge-
nieten van de natuur.
 
Kamperen
Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles wat er verder 
bij komt kijken zoals haringen, tarpen, grondzeilen en toi-
letvloeistoffen. Een grote slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goede nachtrust, comfor-
tabele lichtgewicht meubelen om te relaxen, alle zaken om 
te kunnen eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel 
meer! Ook op de campingafdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherpe prijspakkers.
 
Buitenleven
Veel producten die oorspronkelijk op de camping werden 
gebruikt zijn ook in ons buitenleven in trek. Denk aan de 
relaxfauteuils van Lafuma of een prachtige barbecue, vaak 
zelfs uitgebouwd tot een ware buitenkeuken. Ook de op-
blaasbare jacuzzi wint aan populariteit. Kom eens kijken en 
laat je overtuigen van de veelzijdige mogelijkheden van de 
collectie van Adventure Store voor jouw buitenleven.

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

Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

De geschiedenis van Adventure 
Store in Helmond begint in de 

jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken 

van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt 
aan herstel van de economie, maar nog altijd was 

er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met 
name kleding. Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, 

marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 
venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die 

tijd en zo ontstond er een groeiende handel in militaire 
kleding, als oplossing voor dit tekort. 

75 jaar 
Adventure Store

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw ging Henk Lam-
mers op zoek naar een waardige opvolger, iemand die naast onderne-
mers- en handelsgeest ook een flinke dosis werklust in zich had. Ie-
mand met hart voor de zaak, met oog voor de klant en vooral iemand 
die innovatief zou zijn. Deze persoon vond hij in Theo van Houts, die 
regelmatig bij de USA Shop kwam als accountmanager in kampeer-
artikelen. Theo nam de zaak over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van premium out-
doormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de winkel uitgroei-
de tot dé specialist op het gebied van wandelen, outdoor, running, 
hiking en biking met altijd voorraad van elk artikel. Onder het mom 
van “je moet mee gaan met je tijd” werd de naam USA Shop gewij-
zigd in ADVENTURE STORE, een naam die beter paste bij de nieuwe 
veranderingen en collecties. De winkel die jarenlang in Helmond en 
omstreken bekend stond als dé winkel waar je moest zijn voor de 
militaire legerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé winkel waar je moet 
zijn voor je outdoor en reisartikelen en heeft grote bekendheid op het 
gebied van wandel- en bergschoenen in de hele regio! Wanneer je aan 
Theo van Houts vraagt waar hij voor staat, krijg je als antwoord: Wij 
zijn pas tevreden als de klant tevreden is! 

Beleef de lente 
met Adventure
Store

www.adventurestore.nl

75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!
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“Dat je nog aan de boekhouding moet 
beginnen of moet gaan zitten voor de 
belastingaangifte? Maar je ziet er 
telkens tegenop. Dat is niet nodig, 
want Spirit Advies  kan je helpen.

Voor zowel particulieren als de zzp-er, 
VOF’s en B.V.’s neem ik graag alle boek-
houdkundige en belastingtechnische 
werkzaamheden uit handen zodat jij je 
kunt focussen op jouw bedrijf!”

• Verwerken van administratie
• Jaarrekeningen opstellen voor 
 de zzp-er, vof en B.V.
• Aangiften inkomstenbelasting (voor zowel 
 de particulier en de ondernemer),
 omzetbelasting en vennootschapsbelasting 
• Fiscaal advies

Ken je dat 
gevoel?

Spirit Boekhouding & 
Belastingadvies

Kogelpot 15
5761 GT Bakel
06-38166065
www.spiritadvies.nl
info@spiritadvies.nl

Esther Kivits

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. 
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Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichtingg 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de 
regio. Bekijk alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website ‘Agenda’ of email
• Helmond  4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan via zoom op eigen Pc/laptop
• Nuenen 21 april 20.00 : Filmavond in het Klooster: Het Paradijs op Aarde begint in Nederland. 
 De economische kansen bij de energietransitie. Speciaal voor ondernemers en ondernemende Nuenenaren. 
 Gratis aanmelden kan nu al via  stroomversnelling@nuenen.nl  .
• Deurne 25 april 19.00 -21.30 uur: Energieloket en warmtepompen, in de Ossenbeemd, Haageind 31, 
 gratis aanmelden per email naar deurne@energiehuisslimwonen.nl 

Bezoek een lokale Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Asten: zaterdag 16 april 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9-Midas)
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: zaterdag 9 en 23 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag  2 en 16 april 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 9 en 23 april van 11.00-14.00uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3).

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu ‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 17.00 en zat 10-13.00 in het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3/zoom).
• Laarbeek thuisafspraak door Energiecoach aanvragen via info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 

Energie bespaar Spreekuren  
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Top 5 meest gekozen gratis bewoners diensten
• Slim starten met je eigen woning QuickScan of workshop
• Lokale inloopspreekuren en acties in Jouw Gemeente
• Voor uitgebreide vragen Afspraak maken met Energiecoach
• Thema-avonden Slim isoleren, Warmtepomp of Zonnepanelen
• Subsidies en leningen of bedrijf zoeken in de buurt

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl 

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best  
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Al 6000 bezoekers op slimste bespaarwebsite van de regio 
Bekijk wat jij kunt doen om energie te besparen op www.energiehuisslimwonen.nl 

Door: Wendy Lodewijk

En of je nu al flink gespaard hebt om te 
investeren in de woning, of je hebt maar 
een klein budget, er is altijd wel iets wat 
je kunt doen om energie te besparen. 
Sommige aanpassingen zijn maar klein, 
maar met een groot resultaat. Energie-
Huis Slim Wonen helpt je hierbij. Je 
kunt er terecht voor deskundige onaf-
hankelijke informatie en slimme tips.

Slim starten voor iedereen
Op de website www.energiehuisslim-
wonen.nl kun je door te klikken op ‘slim 
starten’ direct bekijken wat jij kunt doen 
om energie te besparen. Onder ‘jouw 
bespaarzelftest’ ontdek je welke (kleine) 
aanpassingen je kunt doen, om al flink 
te besparen. Dit kan oplopen tot wel 15 
tot 20% per jaar! Denk aan bijvoorbeeld 
korter douchen en met een besparende 
douchekop, de vaatwasser in eco-stand 
en zo vol mogelijk laten draaien, alle 
deuren in huis te sluiten en alleen de 
ruimtes waar je veel bent te verwar-
men. En vergeet niet ramen en deuren 

te voorzien van tochtstrippen en achter 
de radiatoren radiatorfolie te plakken. 
Kleine moeite, grote opbrengst!

Zet je CV ketel op 60 en 
bespaar 5-10% gas
Onder het kopje ‘jouw CV-ketel: zet hem 
op 60’ vind je een link naar filmpjes 
waarop je kunt zien hoe je je eigen CV-
ketel makkelijk terugzet op 60 graden. 
En waarom zou je dat doen? Je be-
spaart er aanzienlijk veel gas mee! Een 
CV-ketel staat vanuit de fabriek vaak in-
gesteld op 80-90 graden. Dit is bedoeld 
om in strenge winters van -10 graden, 
het huis toch op temperatuur te krijgen. 
Over het algemeen is er in Nederland 
geen sprake meer van een strenge win-
ter. De CV-ketel op 60 zetten is daarom 
altijd een goed idee! Goed om te weten: 
als je je CV-ketel op 60 zet, heeft dat 
geen invloed op de temperatuur van het 
warme water dat uit de kraan of douche 
stroomt. Deze temperatuur zal nooit 
onder de 65 graden komen, vanwege 
legionellarichtlijnen. Staat jouw CV ook 
al op 60?

Doe de ventilatiecheck 
Ventilatie is nodig voor een gezond leef-
klimaat binnenshuis. Bij moderne hui-
zen is dan ook standaard een mechani-
sche ventilatie geïnstalleerd. Deze heeft 
echter wel het juiste onderhoud nodig. 
Onder ‘mijn ventilatiecheck’ ontdek je 
hoe je je mechanische ventilatie opti-
maal werkend houdt. Heb je geen me-
chanische ventilatie? Dan laat de check 
je zien hoe jij alsnog kunt zorgen hoe de 
lucht binnenshuis gezond blijft. Uiter-
aard op de meest energiezuinige manier!

15 energiebespaartips
Kun je niet wachten om aan de slag te 
gaan om energie te gaan besparen? On-
der ‘jouw 15 energiebespaartips’ zie je 
hoe je met kleine aanpassingen al ener-
gie kunt besparen. Er komen onderwer-
pen terug die je bij de zelftest ook hebt 
kunnen zien. In dit handige overzichtje 
zie je wat je direct kunt doen. Boven-
staande tips zijn geschikt voor iedereen. 
Ben je zelf eigenaar van je woning? Dan 
zijn er nog meer onderwerpen die inte-
ressant voor je kunnen zijn.

Bezoek een themabijeenkomst 
Wil je investeren in het verduurzamen en 
energiezuiniger maken van je woning? 
Kijk dan onder ‘jouw themabijeenkomst’ 
welke themabijeenkomsten er georgani-
seerd worden. Wil je bijvoorbeeld meer 
informatie over een specifiek onderwerp 
zoals warmtepompen, zonnepanelen of 
isolatie? Meld je aan voor een themabij-
eenkomst via de ‘Agenda’!

Huiseigenaar? Ga isoleren, neem 
zonnepanelen en een (hybride) 
warmtepomp
Isolatie, zonnepanelen en warmtepom-
pen zijn drie (mogelijke) investeringen die 
je helpen bij het besparen van veel meer 
energie. Zoveel dat je in het uiterste geval 
zelfs geen energie meer hoeft in te ko-
pen. Onder het kopje ‘slim starten’ vind je 
voor huiseigenaren informatie over deze 
onderwerpen. Is jouw dak geschikt voor 
zonnepanelen? Is jouw huis geschikt voor 
een (hybride) warmtepomp? Valt er winst 
te behalen in het isoleren van dak, vloer en 
muren, of het vervangen van ramen door 
een beter isolerende variant? Je kunt 

voor elk onderwerp een scan/test doen 
en meer te weten komen. Vervolgens kun 
je onder ‘slim verder’ dieper op de ma-
terie in gaan. Weet je niet waar je moet 
beginnen of heb je geen idee waar winst 
te behalen is? Doe dan de eigen woning-
QuickScan. Hier ontdek je binnen enkele 
minuten wat jij het beste aan zou kunnen 
pakken. Alle testen en informatie die je 
vindt op de website van EnergieHuis Slim 
Wonen (www.energiehuisslimwonen.
nl) zijn gecertificeerd door de onafhanke-
lijke en door de overheid gesubsidieerde 
instantie ‘Milieu Centraal’. Daarnaast is 
de informatie objectief en niet gekoppeld 
aan bepaalde bedrijven of instellingen. 
Je bent hier verzekerd van juiste en be-
trouwbare informatie.

Liever niet online? Bezoek het 
inloopspreekuur of maak een 
persoonlijke afspraak
Spreek je liever met een ‘echt’ persoon 
over wat jij kunt doen om energie te be-
sparen? Ook dat kan! Loop gerust eens 
binnen bij een inloopspreekuur of be-
zoek een themabijeenkomst. Korte vra-
gen kunnen eventueel ook gesteld wor-
den via telefoon (085 041 00 41). Heb 
je een specifieke of wellicht wat uitge-
breidere vraag? Maak dan een afspraak 
met een Energiecoach. Ook dan is het 
verstandig om ter voorbereiding eerst 
thuis van de woning een QuickScan op 
onze website te doen. De Energiecoa-
ches van EnergieHuis Slim Wonen zijn 
deskundige en opgeleide personen die 
jou alles kunnen vertellen op het gebied 
van energie besparen en verduurzamen. 
Meer informatie en de agenda vind je 
uiteraard op de website: www.energie-
huisslimwonen.nl.

Alle diensten van EnergieHuis Slim 
Wonen, ook afspraken met een Energie-
coach, zijn gratis behoudens een kleine 
vergoeding als je een Energiecoach aan 
huis wilt laten komen. Waar wacht je 
nog op? Wees slim, doe de test en ont-
dek waar jij mee aan de gang kunt!

EnergieHuis Slim Wonen bestaat bijna 1 jaar! En in dat jaar 
hebben inmiddels al 6000 unieke bezoekers hun weg weten 
te vinden naar de website, www.energiehuisslimwonen.nl, 
om daar te ontdekken wat er in en om hun huis mogelijk is 

om energie te besparen. Met de huidige gasprijzen is het nóg 
aantrekkelijker geworden om hier aandacht aan te besteden. 
Het gaat echter niet alleen om gas, ook elektriciteit zal eerder 

blijven stijgen in prijs dan dat het goedkoper wordt. 

F | www.energiehuisslimwonen.nl
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“Dat je nog aan de boekhouding moet 
beginnen of moet gaan zitten voor de 
belastingaangifte? Maar je ziet er 
telkens tegenop. Dat is niet nodig, 
want Spirit Advies  kan je helpen.

Voor zowel particulieren als de zzp-er, 
VOF’s en B.V.’s neem ik graag alle boek-
houdkundige en belastingtechnische 
werkzaamheden uit handen zodat jij je 
kunt focussen op jouw bedrijf!”

• Verwerken van administratie
• Jaarrekeningen opstellen voor 
 de zzp-er, vof en B.V.
• Aangiften inkomstenbelasting (voor zowel 
 de particulier en de ondernemer),
 omzetbelasting en vennootschapsbelasting 
• Fiscaal advies

Ken je dat 
gevoel?

Spirit Boekhouding & 
Belastingadvies

Kogelpot 15
5761 GT Bakel
06-38166065
www.spiritadvies.nl
info@spiritadvies.nl

Esther Kivits

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. 
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Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichtingg 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de 
regio. Bekijk alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website ‘Agenda’ of email
• Helmond  4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan via zoom op eigen Pc/laptop
• Nuenen 21 april 20.00 : Filmavond in het Klooster: Het Paradijs op Aarde begint in Nederland. 
 De economische kansen bij de energietransitie. Speciaal voor ondernemers en ondernemende Nuenenaren. 
 Gratis aanmelden kan nu al via  stroomversnelling@nuenen.nl  .
• Deurne 25 april 19.00 -21.30 uur: Energieloket en warmtepompen, in de Ossenbeemd, Haageind 31, 
 gratis aanmelden per email naar deurne@energiehuisslimwonen.nl 

Bezoek een lokale Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Asten: zaterdag 16 april 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9-Midas)
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: zaterdag 9 en 23 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag  2 en 16 april 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 9 en 23 april van 11.00-14.00uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3).

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu ‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 17.00 en zat 10-13.00 in het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3/zoom).
• Laarbeek thuisafspraak door Energiecoach aanvragen via info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 

Energie bespaar Spreekuren  
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Top 5 meest gekozen gratis bewoners diensten
• Slim starten met je eigen woning QuickScan of workshop
• Lokale inloopspreekuren en acties in Jouw Gemeente
• Voor uitgebreide vragen Afspraak maken met Energiecoach
• Thema-avonden Slim isoleren, Warmtepomp of Zonnepanelen
• Subsidies en leningen of bedrijf zoeken in de buurt

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl 

Plameco Van Osch
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Al 6000 bezoekers op slimste bespaarwebsite van de regio 
Bekijk wat jij kunt doen om energie te besparen op www.energiehuisslimwonen.nl 

Door: Wendy Lodewijk

En of je nu al flink gespaard hebt om te 
investeren in de woning, of je hebt maar 
een klein budget, er is altijd wel iets wat 
je kunt doen om energie te besparen. 
Sommige aanpassingen zijn maar klein, 
maar met een groot resultaat. Energie-
Huis Slim Wonen helpt je hierbij. Je 
kunt er terecht voor deskundige onaf-
hankelijke informatie en slimme tips.

Slim starten voor iedereen
Op de website www.energiehuisslim-
wonen.nl kun je door te klikken op ‘slim 
starten’ direct bekijken wat jij kunt doen 
om energie te besparen. Onder ‘jouw 
bespaarzelftest’ ontdek je welke (kleine) 
aanpassingen je kunt doen, om al flink 
te besparen. Dit kan oplopen tot wel 15 
tot 20% per jaar! Denk aan bijvoorbeeld 
korter douchen en met een besparende 
douchekop, de vaatwasser in eco-stand 
en zo vol mogelijk laten draaien, alle 
deuren in huis te sluiten en alleen de 
ruimtes waar je veel bent te verwar-
men. En vergeet niet ramen en deuren 

te voorzien van tochtstrippen en achter 
de radiatoren radiatorfolie te plakken. 
Kleine moeite, grote opbrengst!

Zet je CV ketel op 60 en 
bespaar 5-10% gas
Onder het kopje ‘jouw CV-ketel: zet hem 
op 60’ vind je een link naar filmpjes 
waarop je kunt zien hoe je je eigen CV-
ketel makkelijk terugzet op 60 graden. 
En waarom zou je dat doen? Je be-
spaart er aanzienlijk veel gas mee! Een 
CV-ketel staat vanuit de fabriek vaak in-
gesteld op 80-90 graden. Dit is bedoeld 
om in strenge winters van -10 graden, 
het huis toch op temperatuur te krijgen. 
Over het algemeen is er in Nederland 
geen sprake meer van een strenge win-
ter. De CV-ketel op 60 zetten is daarom 
altijd een goed idee! Goed om te weten: 
als je je CV-ketel op 60 zet, heeft dat 
geen invloed op de temperatuur van het 
warme water dat uit de kraan of douche 
stroomt. Deze temperatuur zal nooit 
onder de 65 graden komen, vanwege 
legionellarichtlijnen. Staat jouw CV ook 
al op 60?

Doe de ventilatiecheck 
Ventilatie is nodig voor een gezond leef-
klimaat binnenshuis. Bij moderne hui-
zen is dan ook standaard een mechani-
sche ventilatie geïnstalleerd. Deze heeft 
echter wel het juiste onderhoud nodig. 
Onder ‘mijn ventilatiecheck’ ontdek je 
hoe je je mechanische ventilatie opti-
maal werkend houdt. Heb je geen me-
chanische ventilatie? Dan laat de check 
je zien hoe jij alsnog kunt zorgen hoe de 
lucht binnenshuis gezond blijft. Uiter-
aard op de meest energiezuinige manier!

15 energiebespaartips
Kun je niet wachten om aan de slag te 
gaan om energie te gaan besparen? On-
der ‘jouw 15 energiebespaartips’ zie je 
hoe je met kleine aanpassingen al ener-
gie kunt besparen. Er komen onderwer-
pen terug die je bij de zelftest ook hebt 
kunnen zien. In dit handige overzichtje 
zie je wat je direct kunt doen. Boven-
staande tips zijn geschikt voor iedereen. 
Ben je zelf eigenaar van je woning? Dan 
zijn er nog meer onderwerpen die inte-
ressant voor je kunnen zijn.

Bezoek een themabijeenkomst 
Wil je investeren in het verduurzamen en 
energiezuiniger maken van je woning? 
Kijk dan onder ‘jouw themabijeenkomst’ 
welke themabijeenkomsten er georgani-
seerd worden. Wil je bijvoorbeeld meer 
informatie over een specifiek onderwerp 
zoals warmtepompen, zonnepanelen of 
isolatie? Meld je aan voor een themabij-
eenkomst via de ‘Agenda’!

Huiseigenaar? Ga isoleren, neem 
zonnepanelen en een (hybride) 
warmtepomp
Isolatie, zonnepanelen en warmtepom-
pen zijn drie (mogelijke) investeringen die 
je helpen bij het besparen van veel meer 
energie. Zoveel dat je in het uiterste geval 
zelfs geen energie meer hoeft in te ko-
pen. Onder het kopje ‘slim starten’ vind je 
voor huiseigenaren informatie over deze 
onderwerpen. Is jouw dak geschikt voor 
zonnepanelen? Is jouw huis geschikt voor 
een (hybride) warmtepomp? Valt er winst 
te behalen in het isoleren van dak, vloer en 
muren, of het vervangen van ramen door 
een beter isolerende variant? Je kunt 

voor elk onderwerp een scan/test doen 
en meer te weten komen. Vervolgens kun 
je onder ‘slim verder’ dieper op de ma-
terie in gaan. Weet je niet waar je moet 
beginnen of heb je geen idee waar winst 
te behalen is? Doe dan de eigen woning-
QuickScan. Hier ontdek je binnen enkele 
minuten wat jij het beste aan zou kunnen 
pakken. Alle testen en informatie die je 
vindt op de website van EnergieHuis Slim 
Wonen (www.energiehuisslimwonen.
nl) zijn gecertificeerd door de onafhanke-
lijke en door de overheid gesubsidieerde 
instantie ‘Milieu Centraal’. Daarnaast is 
de informatie objectief en niet gekoppeld 
aan bepaalde bedrijven of instellingen. 
Je bent hier verzekerd van juiste en be-
trouwbare informatie.

Liever niet online? Bezoek het 
inloopspreekuur of maak een 
persoonlijke afspraak
Spreek je liever met een ‘echt’ persoon 
over wat jij kunt doen om energie te be-
sparen? Ook dat kan! Loop gerust eens 
binnen bij een inloopspreekuur of be-
zoek een themabijeenkomst. Korte vra-
gen kunnen eventueel ook gesteld wor-
den via telefoon (085 041 00 41). Heb 
je een specifieke of wellicht wat uitge-
breidere vraag? Maak dan een afspraak 
met een Energiecoach. Ook dan is het 
verstandig om ter voorbereiding eerst 
thuis van de woning een QuickScan op 
onze website te doen. De Energiecoa-
ches van EnergieHuis Slim Wonen zijn 
deskundige en opgeleide personen die 
jou alles kunnen vertellen op het gebied 
van energie besparen en verduurzamen. 
Meer informatie en de agenda vind je 
uiteraard op de website: www.energie-
huisslimwonen.nl.

Alle diensten van EnergieHuis Slim 
Wonen, ook afspraken met een Energie-
coach, zijn gratis behoudens een kleine 
vergoeding als je een Energiecoach aan 
huis wilt laten komen. Waar wacht je 
nog op? Wees slim, doe de test en ont-
dek waar jij mee aan de gang kunt!

EnergieHuis Slim Wonen bestaat bijna 1 jaar! En in dat jaar 
hebben inmiddels al 6000 unieke bezoekers hun weg weten 
te vinden naar de website, www.energiehuisslimwonen.nl, 
om daar te ontdekken wat er in en om hun huis mogelijk is 

om energie te besparen. Met de huidige gasprijzen is het nóg 
aantrekkelijker geworden om hier aandacht aan te besteden. 
Het gaat echter niet alleen om gas, ook elektriciteit zal eerder 

blijven stijgen in prijs dan dat het goedkoper wordt. 

F | www.energiehuisslimwonen.nl
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Samenwerken aan een duurzamer Helmond
Energie besparen en rekening houden met het klimaat kunnen we op kleine schaal allemaal. We krijgen er veel voor terug. Minder hitte, droogte en 
wateroverlast in de wijk of je tuin bijvoorbeeld. En meer wooncomfort en een lagere energierekening. Zeker in deze tijd is vooral dat laatste een aan-
dachtspunt. De stijgende energieprijzen vragen ons bewust met energie om te gaan. Maar waar begin je en hoe helpt de gemeente jou daarbij?

Regentonactie
Een slimme optie is een regenton. Hiermee kan je 
tuin tegen een fikse regenbui. Het opgevangen 
water kun je weer gebruiken in droge tijden. 
Samen met waterschap Aa en Maas organiseert de 
gemeente een regentonnenmaand. Als inwoner van 
Helmond krijg je € 30,- korting op de aankoop van 
een regenton. Deze actie loopt t/m 30 april 2022. 

Meer groen
Mooi en duurzaam is een groen dak. Dat kan ongeveer 50% van 
het regenwater opnemen. Voor het aanleggen van een groen 
dak kun je subsidie krijgen.

Meer groen zorgt ook voor verkoeling in onze stad. Jij helpt 
al door minder tegels in je tuin te leggen. Tweemaal per jaar 
vindt Operatie Steenbreek plaats: ‘Tegel eruit, plant erin’. Niet 
meegedaan op 12 maart? In september is de volgende kans. 

Kijk voor acties en subsidies op www.allelichtenopgroen.nl

Energie besparen
Wat kun je zelf doen aan de hogere energierekening? We begrijpen dat isoleren en het aanpassen 
van je woning op dit moment een grote investering is, maar met deze tips kan je ook al makkelijk 
geld besparen.
Zet je verwarming vanaf nu een graadje lager dan je gewend bent. Dat is in het begin even 
wennen, maar je lichaam past zich snel aan op de nieuwe temperatuur. Het scheelt al snel zo’n  
6 tot 8% op je jaarlijkse verwarmingskosten! Ben je niet thuis? Laat de verwarming dan niet aan 
staan. Zet hem ook ‘s nachts op een lage stand.

Om nog meer te besparen op je verwarmingskosten, is radiatorfolie een goede oplossing. Met 
folie achter de radiator gaat minder warmte verloren via de muren. Ook korter douchen helpt.

Gratis adviesgesprek
Twijfel je over welke eerste stappen je het beste kunt nemen, of wat het kost? In het Energiehuis Slim Wonen geven 
deskundige vrijwilligers gratis en onafhankelijk advies. Loop eens binnen of maak een afspraak via 
www.energiehuisslimwonen.nl
          Tip:   Neem op 4 april deel aan de gratis online workshop Woning Quickscan van het Energiehuis Slim Wonen.  

Zo krijg je meer inzicht in de opties voor jouw woning.

Zonnepanelen
Wil je zelf elektriciteit gaan opwekken? 
Met tien zonnepanelen op je dak kun je al 
snel zo’n € 600 per jaar op je energiekosten 
besparen.

          Tip:    18 april is er een gratis online 
themabijeenkomst over 
zonnepanelen bij het  
Energiehuis Slim Wonen. 

Energietransitie
Alle gemeenten zijn bezig met de overgang van 
fossiele brandstoffen (zoals aardgas, aardolie 
en steenkool) naar groene energie. Dit heet 
Energietransitie. Hoe we onze huizen en gebouwen 
in Helmond op een duurzame manier willen gaan 
verwarmen, lees je op: 
www.helmond.nl/energietransitie.

Heb je vragen, ideeën of wil je meedenken over de 
visie en de uitwerking? 
Mail dan naar energietransitie@helmond.nl

www.allelichtenopgroen.nl

info@allelichtenopgroen.nl 

@allelichtenopgroen 

@allelichtenopgroen 

Energiehuis Slim Wonen, 
Torenstraat 3-5, Helmond

Informatiepagina maart 2022

Waarom verduurzaamt Helmond?
Ons klimaat verandert snel en dat merken we. De 
aarde warmt op en daarom verminderen we onze 
CO2-uitstoot. We besparen energie en stappen over op 
duurzame energie. Zo verduurzamen we bestaande 
gebouwen, zoals gymzalen. We recyclen grondstoffen. 
We brengen meer groen aan in de stad. Zodat 
Helmond tussen 2035 en 2045 klimaatneutraal is.  
Dat kunnen we alleen samen bereiken. 

Iedereen kan wat doen. De overheid, bedrijven en 
jijzelf. Samen bouwen we aan een duurzaam en 
gezond Helmond. Voor nu én volgende generaties. 
Doe je mee? Kijk voor acties en tips op 
www.allelichtenopgroen.nl

Logo in FC/DIA:

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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Energie besparen en rekening houden met het klimaat kunnen we op kleine schaal allemaal. We krijgen er veel voor terug. Minder hitte, droogte en 
wateroverlast in de wijk of je tuin bijvoorbeeld. En meer wooncomfort en een lagere energierekening. Zeker in deze tijd is vooral dat laatste een aan-
dachtspunt. De stijgende energieprijzen vragen ons bewust met energie om te gaan. Maar waar begin je en hoe helpt de gemeente jou daarbij?

Regentonactie
Een slimme optie is een regenton. Hiermee kan je 
tuin tegen een fikse regenbui. Het opgevangen 
water kun je weer gebruiken in droge tijden. 
Samen met waterschap Aa en Maas organiseert de 
gemeente een regentonnenmaand. Als inwoner van 
Helmond krijg je € 30,- korting op de aankoop van 
een regenton. Deze actie loopt t/m 30 april 2022. 

Meer groen
Mooi en duurzaam is een groen dak. Dat kan ongeveer 50% van 
het regenwater opnemen. Voor het aanleggen van een groen 
dak kun je subsidie krijgen.

Meer groen zorgt ook voor verkoeling in onze stad. Jij helpt 
al door minder tegels in je tuin te leggen. Tweemaal per jaar 
vindt Operatie Steenbreek plaats: ‘Tegel eruit, plant erin’. Niet 
meegedaan op 12 maart? In september is de volgende kans. 

Kijk voor acties en subsidies op www.allelichtenopgroen.nl

Energie besparen
Wat kun je zelf doen aan de hogere energierekening? We begrijpen dat isoleren en het aanpassen 
van je woning op dit moment een grote investering is, maar met deze tips kan je ook al makkelijk 
geld besparen.
Zet je verwarming vanaf nu een graadje lager dan je gewend bent. Dat is in het begin even 
wennen, maar je lichaam past zich snel aan op de nieuwe temperatuur. Het scheelt al snel zo’n  
6 tot 8% op je jaarlijkse verwarmingskosten! Ben je niet thuis? Laat de verwarming dan niet aan 
staan. Zet hem ook ‘s nachts op een lage stand.

Om nog meer te besparen op je verwarmingskosten, is radiatorfolie een goede oplossing. Met 
folie achter de radiator gaat minder warmte verloren via de muren. Ook korter douchen helpt.

Gratis adviesgesprek
Twijfel je over welke eerste stappen je het beste kunt nemen, of wat het kost? In het Energiehuis Slim Wonen geven 
deskundige vrijwilligers gratis en onafhankelijk advies. Loop eens binnen of maak een afspraak via 
www.energiehuisslimwonen.nl
          Tip:   Neem op 4 april deel aan de gratis online workshop Woning Quickscan van het Energiehuis Slim Wonen.  

Zo krijg je meer inzicht in de opties voor jouw woning.

Zonnepanelen
Wil je zelf elektriciteit gaan opwekken? 
Met tien zonnepanelen op je dak kun je al 
snel zo’n € 600 per jaar op je energiekosten 
besparen.

          Tip:    18 april is er een gratis online 
themabijeenkomst over 
zonnepanelen bij het  
Energiehuis Slim Wonen. 

Energietransitie
Alle gemeenten zijn bezig met de overgang van 
fossiele brandstoffen (zoals aardgas, aardolie 
en steenkool) naar groene energie. Dit heet 
Energietransitie. Hoe we onze huizen en gebouwen 
in Helmond op een duurzame manier willen gaan 
verwarmen, lees je op: 
www.helmond.nl/energietransitie.

Heb je vragen, ideeën of wil je meedenken over de 
visie en de uitwerking? 
Mail dan naar energietransitie@helmond.nl
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Waarom verduurzaamt Helmond?
Ons klimaat verandert snel en dat merken we. De 
aarde warmt op en daarom verminderen we onze 
CO2-uitstoot. We besparen energie en stappen over op 
duurzame energie. Zo verduurzamen we bestaande 
gebouwen, zoals gymzalen. We recyclen grondstoffen. 
We brengen meer groen aan in de stad. Zodat 
Helmond tussen 2035 en 2045 klimaatneutraal is.  
Dat kunnen we alleen samen bereiken. 

Iedereen kan wat doen. De overheid, bedrijven en 
jijzelf. Samen bouwen we aan een duurzaam en 
gezond Helmond. Voor nu én volgende generaties. 
Doe je mee? Kijk voor acties en tips op 
www.allelichtenopgroen.nl
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Praat en denk mee 
over de gebiedsontwikkeling 
Gulbergen
REGIO Denkt u mee over de ontwikkeling van Landgoed 
Gulbergen? We gaan graag met betrokkenen, omwonen-
den en belangstellenden in gesprek over de toekomst 
van het gebied. U kunt op meerdere manieren met ons 
meedenken. Bijvoorbeeld door een online vragenlijst in 
te vullen. Of door één van de gespreksavonden op 28 of 
31 maart 2022 te bezoeken.

Op 24 februari was er een online informatiebijeenkomst. Heeft 
u deze bijeenkomst gemist? Dan raden wij u aan de video te 
bekijken, vóórdat u de vragenlijst invult of naar de gespreks-
avond komt.

Vul de online vragenlijst in
Hierin kunt u uw mening en ideeën over de toekomst van Gulber-
gen geven. Dat kunt u heel gemakkelijk thuis doen, op uw telefoon, 
tablet of computer. Het invullen kost ongeveer tien minuten en uw 
antwoorden zijn volledig anoniem. U kunt de vragenlijst invullen tot 
en met 31 maart 2022.

Of kom naar een van de bewonersavonden 
op 28 of 31 maart
Praat u liever ‘live’ mee over de toekomst van Gulbergen? Dan 
bent u van harte welkom tijdens één van de gespreksavonden. 
Deze vinden plaats op maandag 28 maart in Geldrop en op 
donderdag 31 maart in Nuenen. Natuurlijk mag u ook de vra-
genlijst invullen én naar de bewonersavond komen! Wij stellen 
uw inbreng zeer op prijs. 

Video online informatiebijeenkomst terugkijken
Op 24 februari vond de online informatiebijeenkomst plaats. 
Deze bijeenkomst vormde de aftrap voor de gesprekken en de 
gespreksavonden. Kon u de informatiebijeenkomst niet bijwo-
nen? U kunt een video hiervan terugkijken. Wij raden u aan 
deze video te bekijken voordat u de vragenlijst invult en aan 
de gespreksavond deelneemt. Meer informatie lezen, de video 
van de informatiebijeenkomst terugkijken, de online vragenlijst 
invullen of aanmelden voor de gespreksavonden kan via de 
website: www.gulbergen.nl.

F | www.gulbergen.nl

Studenten strijden in Mierlo
voor titel beste tegelzetter

van Nederland 
MIERLO Op 24 en 25 maart 2022 vindt het NK Skills Heroes tegelzet-
ten plaats bij de BouwInfraCampus Helmond – de Peel in Mierlo. Zes 
mbo-studenten uit het land gaan met elkaar de strijd aan voor de ti-
tel Nederlands kampioen Tegelzetten. Een van de deelnemers is Yino 
Krasnici uit Mierlo, student  BouwInfraCampus Helmond – de Peel; een 
samenwerkingsverband van Bouw Infra mensen Mierlo en ROC Ter AA.

Yino Krasnici (20 jaar) is eerstejaars student en volgt de BBL-opleiding All-
round tegelzetter. Hij wordt bijgestaan door de begeleiders Marcel van den 
Berkmortel, Ton Borrenbergs en André Beerten. Zij zeggen het volgende: 
“Yino is leergierig en wil zich altijd verbeteren. Hij is zeer gemotiveerd om een 
goede prestatie neer te zetten.” Het Nederlands kampioenschap Tegelzetten 
wordt georganiseerd door WorldSkills Netherlands en BouwInfraCampus 
Helmond – de Peel.

Skills Heroes
De maatschappij schreeuwt om vakmensen. Om beroepsonderwijs onder 
jongeren te promoten organiseert WorldSkills Netherlands de Skills Heroes 
vakwedstrijden voor mbo-studenten. Hiermee wordt vaktrots gecreëerd en 
worden jongeren geënthousiasmeerd om voor een mbo-opleiding te kiezen. 
Het NK Skills Heroes Tegelzetten wordt gesponsord door BOVATIN, OMNI-
COL, Mosa, RUBI Tools, Weber Beamix, Super Prof BV en BouwInfraCampus 
Helmond-de Peel.

De wedstrijd duurt twee dagen. Deze dagen zijn gevuld met verschillende 
opdrachten en bijeenkomsten. Donderdag 24 maart is er gelegenheid voor re-
laties, leerbedrijven en genodigden om de wedstijdvloer te bezoeken. Vrijdag 
25 maart zijn decanen, loopbaanadviseurs en leerlingen van het voortgezet 
onderwijs uitgenodigd om een kijkje komen nemen. 

Meer info over Skills Heroes en deze wedstrijd is te vinden op:
www.worldskillsnetherlands.nl/wedstrijd/skillsheroes/tegelzetter

Publieksdag op
Jan Paagman 

De avond verloopt volgens een vast pro-
gramma:
- Matt Verhaeg zal een inleidend 
 sterrenkundeverhaal presenteren.
- Daarna wordt de groep meegenomen
 naar het Pieterse planetarium. Zelfs
 als het buiten waait, sneeuwt of 
 onweert, kunt u hier duizenden 
 sterren zien en krijgt u uitleg over 
 de bewegingen die hemelobjecten
 aan het firmament maken.
- Tenslotte draait Gerrit van Bakel de
 koepel open voor een blik op het 
 hemelgewelf. Alleen als het helder
 weer is, kunnen we echt iets zien aan
 de hemel. Toch is ook de ‘werkplaats’
 van onze amateurastronomen het
 waard om met een verzoek vereerd 
 te worden.

Planeten zijn er op die dag geen te zien. 
Helaas zijn de planeten op dit moment 
vanaf onze aarde niet te zien. Wél kunt 
u op 26 en 27 maart het Internationale 
Ruimtestation zien, dat als een heldere 
‘ster’ in het westen rond 20.15 uur op-
komt en na een snelle reis van 4 minu-
ten langs de hemel in het oosten weer 
ondergaat. Helaas is onze kijker niet in-
gesteld op het volgen van kunstmanen, 
maar u kunt het met het blote oog wel 
goed zien. We beginnen om 19:00 uur. 
Om het volledige programma mee te 
kunnen maken adviseren wij u om tijdig 
aanwezig te zijn. De entreeprijs voor vol-
wassenen is € 4,00 en voor kinderen tot 
en met 16 jaar € 2,00. Ons adres: Jan 
Paagman Sterrenwacht, Ostaderstraat 
28, 5721 WC Asten.

ASTEN Op zaterdag 26 maart is de Jan Paagman Sterren-
wacht weer open vanaf 19.00 uur voor iedereen die wat meer 

wil weten over de sterrenhemel en over de plaats van onze 
aarde in het oneindige heelal. Voor deze avond is het niet meer 
nodig om vooraf een afspraak te maken. Iedereen is welkom.
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Activiteiten 
agenda april
01 Passie in Lierop
 Lierop - 2 april. In plaats van ín de Koepelkerk
 wordt nu op het kerkplein de Koepelkerk als
 achtergrond gebruikt. Tickets: 
 https://bit.ly/3A5G8lI

02 Wereldrecord Langste
 Waslijn met Sokken  
 Helmond - 2 en 3 april, Piet Blomplein. ‘n Ouwe
 Sok vraagt met de wereldrecordpoging
 aandacht voor de 2.500 kinderen in Helmond
 die onder de armoedegrens leven.

03 Jubileumconcert 
 koor Vox Humana
 Helmond - 2 april, 20.00 uur. Speelhuis
 Helmond. www.projectkoorvoxhumana.nl

04 Rondleiding door de Heilige
 Maria Presentatie Kerk
 Asten - 2 april. Van 13.30 tot 15.00 uur.
 Aanmelden via VVV Asten. € 5,- p.p. en 
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

05	 Expositie	Tussen	Kunst	en	Koffie
 Gemert - 2 en 3 april. In de Gerarduskerk aan
 het Gerardusplein. Beide dagen te bezoeken
 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

06 Rondleiding door
 de kasteelruïne
 Asten-Heusden - 3 april.  Van 10.30 tot 
 12.00 uur. € 5,- per persoon en kinderen tot 
 7 jaar gratis, reserveren is niet nodig.

07 Grote Vlooienmarkt Lieshout
 Lieshout - 3 april. Van 10.00 – 14.00 uur.
 Manege D’n Perdenbak, Provinciale weg 26.

08 Publieksavond Jan
 Paagman Sterrenwacht
 Asten - 8 en 22 april. Start om 19:00 uur.
 Entreeprijs € 4,00, kinderen t/m 16 jaar € 2,00.
 Ostaderstraat 28, Asten.

09 Roel van Velzen 
 Helmond - 9 april, 20.15 uur. Speelhuis
 Helmond. theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

10 Kleding- en Speelgoedbeurs
 Asten-Heusden - 9 april. Van 10.30 tot 
 14.00 uur. Entree € 1,- boven de 12 jaar. 
 In BMV Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

11 Matthäus Passion in Deurne
 Deurne - 10 april. 14.30 uur in de Sint
 Willibrorduskerk. Kaarten € 15,- , verkrijgbaar
 via Cultuurcentrum Deurne: ccdeurne.nl

12 AmeezingTOP1300  
 Deurne - 10 april 9.30-17.30 uur. 
 Kapel Kloosterhotel Willibrordhaeghe,
 Vlierdenseweg 109. Info en deelname:
 ameezingtop1300@zangwerk.com.

13 Halve van Helmond
 Helmond - 10 april. Hét hardloop- en
 wandelevenement van Helmond met diverse
 afstanden. De Plaetse Brandevoort.  
 www.halvevanhelmond.nl/

14 Paas Blues Asten
 Asten - 16 t/m 18 april. Optreden in diverse
 cafés in Asten. Programma: www.blastblues.nl.

15 D.O.C. Oldtimer 
 toertocht - Paasrit
 Deurne - 18 april, vanaf 10.30u inschrijven bij
 Plein Vijf, 12.00 uur vertrek. Toertocht voor
 auto’s van 25 jaar en ouder. Verzamelen op de
 Markt in Deurne. www.docdeurne.nl.

16 Wim Daniëls ‘Koken met taal’
 Lieshout - 22 april. Aanvang 20.30 uur. 
 €18,50. Ons Tejater, Lieshout.

17 Meest Talentvolle Turfsteker 
 Deurne - 24 april, 14.00 uur. Een actieve en
 ludiek strijd voor jong en oud. Toon Kortooms
 Park, Griendtsveenseweg 80. 
 www.toonkortoomspark.nl

18 Historische optocht Gemert
 Gemert - 24 april. Optocht van het
 Boerenbondsmuseum door het centrum van
 Gemert. Vertrek om 14.00 uur vanaf het
 Ridderplein. www.boerenbondsmuseum.nl

19 Open Nederlands 
 Kampioenschap motocross  
 Gemert - 24 april. Op het WolfsBosch-circuit in
 Gemert. Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
	 www.macstchristoffel.nl

20 Koningsnacht De slag om Asten  
 Asten - 26 april. Op Koningsnacht barst de
 strijd om het slimste team van Asten weer los.
 www.muziekspektakelasten.nl.

21 Code Oranje Live  
 Someren - 26 april. Een wervelend muziekfeest
 met medewerking van 30 lokale zangers, zange-
 ressen en muzikanten. De Ruchte, Someren.

22 Slingermarkt Koningsdag  
 Helmond - 27 april, 09.00 – 16.30 uur. Met zo’n
 1000 kramen in het centrum en de 
 Kasteeltuinen. www.koningsfeestenhelmond.nl/

23 Koningsdag Asten 
 Asten -	27	april.	’s	Ochtends	kinderfietstocht
	 met	versierde	fietsen	vanaf	de	Horizon	naar	de
 Markt. Aansluitend o.a. kindermarkt, optredens
 en kinderboerderij.

24 Muziekspektakel Asten
 Asten - 27 april. Rond 14.00 uur start het
 muziekspektakel in de grote tent op het
 Koningsplein. www.muziekspektakelasten.nl
 

1940. Kijk je ogen uit bij tal van prachtige koetsen en 
paardenspannen, oude auto’s en personages die 
gebruiken uit het verleden uitbeelden. De optocht 
start rond 14.00 uur nabij het kasteel in het centrum 
van Gemert en gaat naar het Boerenbondsmuseum.

Fietsseizoen van start
De	warmere	dagen	nodigen	uit	om	weer	op	de	fiets	te	
stappen. In diverse gemeentes zijn bovendien nieuwe 
routes en knooppunten toegevoegd aan het 
routenetwerk.	Enkele	fietstips:	Death	Valley	De	Peel	
(diverse	fietslussen),	Rondje	Helmond,	Terras	naar	
Terras in Laarbeek, Beleef de Peelrandbreuk in 
Deurne, Historisch de Rips, en de Entente Florale in 
Someren. Voor deze routes en het complete overzicht 
ga	je	naar	landvandepeel.nl/fietsroutes.

Het bruist weer in de Peel! Met de lente ontwaakt dit jaar niet alleen 
de natuur; ook het culturele leven barst eindelijk los. De evenemen-
tenkalender is weer goed gevuld en de vrije dagen nodigen uit om op 
pad te gaan. Met Pasen, Koningsdag of gewoon zomaar als uitstapje: 
wat ga jij doen in april in het Land van de Peel?

Uitgelicht 

Nationale Museumweek 
Van 4 t/m 10 april is het Nationale Museumweek, met 
dit jaar als thema ‘Open je wereld’. En dat wordt ook 
in het Land van de Peel gevierd met activiteiten en 
extra’s bij diverse musea. Zo zijn bij Museum Helmond 
de hele week gidsen aanwezig in het kasteel. 
Misschien kom je ook nog wel een van de 
kasteelpersonages tegen! En in de Kunsthal is een 
museumdocent aanwezig. In Museum Klok & Peel in 
Asten krijg je een sneak preview van de gloednieuwe 
tentoonstelling Klokken van de Wereld, met klokken 
uit o.a. Afrika en Azië. 

Historische optocht Gemert
Hét evenement in april! De historische optocht in 
Gemert vindt plaats op 24 april. De optocht bestaat uit 
ruim 80 deelnemers en geeft een overzicht van het 
leven in een Brabants dorp in de periode 1900 tot 
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Lammetjes in de Mariapeel.
Neem een kijkje bij de vele lammetjes in 
de schaapskooi. Volg hiervoor de groene 
wandelroute	(3	km)	vanaf	de	Koolweg	36a	
in Helenaveen.

1

Kinderboerderij bij De Ossenbeemd, 
Deurne. Vanaf april kan je weer elke middag 
(m.u.v.	zaterdag)	komen	kijken	bij	de	dieren.	
Of kom langs als ze worden verzorgd, tussen 
10.30 en 11.30 uur: help gerust een handje 
als de dierverzorger aanwezig is! 

3

Belfort de Vossenberg, Meijel.
Beklim de 22-meter hoge uitzichttoren aan 
de rand van Nationaal Park de Groote Peel. 
Onderweg naar boven ontdek je van alles 
over de natuurhistorie en belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis.

2

Vlinders spotten in Someren. 
Kijk je ogen uit tijdens een bezoek aan 
de tropen bij vlindertuin Klein Costa Rica 
in Someren.

4

Getipt: Eropuit 
met kinderen

NIEUW: Land van de 
Peel Magazine 
Vanaf 14 april gratis verkrijgbaar:
het 99 pagina’s tellende Land van de Peel 
Magazine vol inspiratie om eropuit te gaan 
in de Peel. Met wandel- en fietsroutes, 
restaurants, terrasjes, musea, evenemen-
ten, kinderuitjes en nog veel meer.

Het magazine is vanaf donderdag 14 april gratis 
op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, 
Deurne en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije 
Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP 
Someren en bij een groot aantal ondernemers 
en musea in de regio. Voor meer info: 
www.landvandepeel.nl/magazine

PeelPeuzelen 2022 van start
Nieuwe plekken ontdekken in de Peel terwijl 
je geniet van lekkere gerechtjes? Dat kan, 
want PeelPeuzelen is weer terug! Voor 
17,50 euro koop je bij de VVV’s en lokale 
toeristenbureaus in de regio een 
PeelPeuzelboekje met daarin 10 bonnen.
Deze kan je bij 42 deelnemende restaurants 
in de zes gemeentes inruilen voor iets 
lekkers. De bonnen zijn te besteden tussen 
1 april en 31 oktober. www.peelpeuzelen.nl 

Kom je uit Asten? Kom dan op 3 april naar 
Museum Klok & Peel. Lokale inwoners zijn 
die dag gratis welkom. Maak wel even 
een reservering.

Tip: Kamperen in de Peel. 
Is de camper weer uit de stalling? Trap het 
kampeerseizoen dan alvast af op een mooie 
plek dicht bij huis, zoals Landgoed Croy. 
Camperplaats Croy in Aarle-Rixtel opende in 
2021 haar deuren. Meer kampeeradresjes vind 
je op landvandepeel.nl/campings

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda april
01 Passie in Lierop
 Lierop - 2 april. In plaats van ín de Koepelkerk
 wordt nu op het kerkplein de Koepelkerk als
 achtergrond gebruikt. Tickets: 
 https://bit.ly/3A5G8lI

02 Wereldrecord Langste
 Waslijn met Sokken  
 Helmond - 2 en 3 april, Piet Blomplein. ‘n Ouwe
 Sok vraagt met de wereldrecordpoging
 aandacht voor de 2.500 kinderen in Helmond
 die onder de armoedegrens leven.

03 Jubileumconcert 
 koor Vox Humana
 Helmond - 2 april, 20.00 uur. Speelhuis
 Helmond. www.projectkoorvoxhumana.nl

04 Rondleiding door de Heilige
 Maria Presentatie Kerk
 Asten - 2 april. Van 13.30 tot 15.00 uur.
 Aanmelden via VVV Asten. € 5,- p.p. en 
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

05	 Expositie	Tussen	Kunst	en	Koffie
 Gemert - 2 en 3 april. In de Gerarduskerk aan
 het Gerardusplein. Beide dagen te bezoeken
 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

06 Rondleiding door
 de kasteelruïne
 Asten-Heusden - 3 april.  Van 10.30 tot 
 12.00 uur. € 5,- per persoon en kinderen tot 
 7 jaar gratis, reserveren is niet nodig.

07 Grote Vlooienmarkt Lieshout
 Lieshout - 3 april. Van 10.00 – 14.00 uur.
 Manege D’n Perdenbak, Provinciale weg 26.

08 Publieksavond Jan
 Paagman Sterrenwacht
 Asten - 8 en 22 april. Start om 19:00 uur.
 Entreeprijs € 4,00, kinderen t/m 16 jaar € 2,00.
 Ostaderstraat 28, Asten.

09 Roel van Velzen 
 Helmond - 9 april, 20.15 uur. Speelhuis
 Helmond. theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

10 Kleding- en Speelgoedbeurs
 Asten-Heusden - 9 april. Van 10.30 tot 
 14.00 uur. Entree € 1,- boven de 12 jaar. 
 In BMV Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

11 Matthäus Passion in Deurne
 Deurne - 10 april. 14.30 uur in de Sint
 Willibrorduskerk. Kaarten € 15,- , verkrijgbaar
 via Cultuurcentrum Deurne: ccdeurne.nl

12 AmeezingTOP1300  
 Deurne - 10 april 9.30-17.30 uur. 
 Kapel Kloosterhotel Willibrordhaeghe,
 Vlierdenseweg 109. Info en deelname:
 ameezingtop1300@zangwerk.com.

13 Halve van Helmond
 Helmond - 10 april. Hét hardloop- en
 wandelevenement van Helmond met diverse
 afstanden. De Plaetse Brandevoort.  
 www.halvevanhelmond.nl/

14 Paas Blues Asten
 Asten - 16 t/m 18 april. Optreden in diverse
 cafés in Asten. Programma: www.blastblues.nl.

15 D.O.C. Oldtimer 
 toertocht - Paasrit
 Deurne - 18 april, vanaf 10.30u inschrijven bij
 Plein Vijf, 12.00 uur vertrek. Toertocht voor
 auto’s van 25 jaar en ouder. Verzamelen op de
 Markt in Deurne. www.docdeurne.nl.

16 Wim Daniëls ‘Koken met taal’
 Lieshout - 22 april. Aanvang 20.30 uur. 
 €18,50. Ons Tejater, Lieshout.

17 Meest Talentvolle Turfsteker 
 Deurne - 24 april, 14.00 uur. Een actieve en
 ludiek strijd voor jong en oud. Toon Kortooms
 Park, Griendtsveenseweg 80. 
 www.toonkortoomspark.nl

18 Historische optocht Gemert
 Gemert - 24 april. Optocht van het
 Boerenbondsmuseum door het centrum van
 Gemert. Vertrek om 14.00 uur vanaf het
 Ridderplein. www.boerenbondsmuseum.nl

19 Open Nederlands 
 Kampioenschap motocross  
 Gemert - 24 april. Op het WolfsBosch-circuit in
 Gemert. Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
	 www.macstchristoffel.nl

20 Koningsnacht De slag om Asten  
 Asten - 26 april. Op Koningsnacht barst de
 strijd om het slimste team van Asten weer los.
 www.muziekspektakelasten.nl.

21 Code Oranje Live  
 Someren - 26 april. Een wervelend muziekfeest
 met medewerking van 30 lokale zangers, zange-
 ressen en muzikanten. De Ruchte, Someren.

22 Slingermarkt Koningsdag  
 Helmond - 27 april, 09.00 – 16.30 uur. Met zo’n
 1000 kramen in het centrum en de 
 Kasteeltuinen. www.koningsfeestenhelmond.nl/

23 Koningsdag Asten 
 Asten -	27	april.	’s	Ochtends	kinderfietstocht
	 met	versierde	fietsen	vanaf	de	Horizon	naar	de
 Markt. Aansluitend o.a. kindermarkt, optredens
 en kinderboerderij.

24 Muziekspektakel Asten
 Asten - 27 april. Rond 14.00 uur start het
 muziekspektakel in de grote tent op het
 Koningsplein. www.muziekspektakelasten.nl
 

1940. Kijk je ogen uit bij tal van prachtige koetsen en 
paardenspannen, oude auto’s en personages die 
gebruiken uit het verleden uitbeelden. De optocht 
start rond 14.00 uur nabij het kasteel in het centrum 
van Gemert en gaat naar het Boerenbondsmuseum.

Fietsseizoen van start
De	warmere	dagen	nodigen	uit	om	weer	op	de	fiets	te	
stappen. In diverse gemeentes zijn bovendien nieuwe 
routes en knooppunten toegevoegd aan het 
routenetwerk.	Enkele	fietstips:	Death	Valley	De	Peel	
(diverse	fietslussen),	Rondje	Helmond,	Terras	naar	
Terras in Laarbeek, Beleef de Peelrandbreuk in 
Deurne, Historisch de Rips, en de Entente Florale in 
Someren. Voor deze routes en het complete overzicht 
ga	je	naar	landvandepeel.nl/fietsroutes.

Het bruist weer in de Peel! Met de lente ontwaakt dit jaar niet alleen 
de natuur; ook het culturele leven barst eindelijk los. De evenemen-
tenkalender is weer goed gevuld en de vrije dagen nodigen uit om op 
pad te gaan. Met Pasen, Koningsdag of gewoon zomaar als uitstapje: 
wat ga jij doen in april in het Land van de Peel?

Uitgelicht 

Nationale Museumweek 
Van 4 t/m 10 april is het Nationale Museumweek, met 
dit jaar als thema ‘Open je wereld’. En dat wordt ook 
in het Land van de Peel gevierd met activiteiten en 
extra’s bij diverse musea. Zo zijn bij Museum Helmond 
de hele week gidsen aanwezig in het kasteel. 
Misschien kom je ook nog wel een van de 
kasteelpersonages tegen! En in de Kunsthal is een 
museumdocent aanwezig. In Museum Klok & Peel in 
Asten krijg je een sneak preview van de gloednieuwe 
tentoonstelling Klokken van de Wereld, met klokken 
uit o.a. Afrika en Azië. 

Historische optocht Gemert
Hét evenement in april! De historische optocht in 
Gemert vindt plaats op 24 april. De optocht bestaat uit 
ruim 80 deelnemers en geeft een overzicht van het 
leven in een Brabants dorp in de periode 1900 tot 
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Lammetjes in de Mariapeel.
Neem een kijkje bij de vele lammetjes in 
de schaapskooi. Volg hiervoor de groene 
wandelroute	(3	km)	vanaf	de	Koolweg	36a	
in Helenaveen.

1

Kinderboerderij bij De Ossenbeemd, 
Deurne. Vanaf april kan je weer elke middag 
(m.u.v.	zaterdag)	komen	kijken	bij	de	dieren.	
Of kom langs als ze worden verzorgd, tussen 
10.30 en 11.30 uur: help gerust een handje 
als de dierverzorger aanwezig is! 

3

Belfort de Vossenberg, Meijel.
Beklim de 22-meter hoge uitzichttoren aan 
de rand van Nationaal Park de Groote Peel. 
Onderweg naar boven ontdek je van alles 
over de natuurhistorie en belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis.

2

Vlinders spotten in Someren. 
Kijk je ogen uit tijdens een bezoek aan 
de tropen bij vlindertuin Klein Costa Rica 
in Someren.

4

Getipt: Eropuit 
met kinderen

NIEUW: Land van de 
Peel Magazine 
Vanaf 14 april gratis verkrijgbaar:
het 99 pagina’s tellende Land van de Peel 
Magazine vol inspiratie om eropuit te gaan 
in de Peel. Met wandel- en fietsroutes, 
restaurants, terrasjes, musea, evenemen-
ten, kinderuitjes en nog veel meer.

Het magazine is vanaf donderdag 14 april gratis 
op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, 
Deurne en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije 
Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP 
Someren en bij een groot aantal ondernemers 
en musea in de regio. Voor meer info: 
www.landvandepeel.nl/magazine

PeelPeuzelen 2022 van start
Nieuwe plekken ontdekken in de Peel terwijl 
je geniet van lekkere gerechtjes? Dat kan, 
want PeelPeuzelen is weer terug! Voor 
17,50 euro koop je bij de VVV’s en lokale 
toeristenbureaus in de regio een 
PeelPeuzelboekje met daarin 10 bonnen.
Deze kan je bij 42 deelnemende restaurants 
in de zes gemeentes inruilen voor iets 
lekkers. De bonnen zijn te besteden tussen 
1 april en 31 oktober. www.peelpeuzelen.nl 

Kom je uit Asten? Kom dan op 3 april naar 
Museum Klok & Peel. Lokale inwoners zijn 
die dag gratis welkom. Maak wel even 
een reservering.

Tip: Kamperen in de Peel. 
Is de camper weer uit de stalling? Trap het 
kampeerseizoen dan alvast af op een mooie 
plek dicht bij huis, zoals Landgoed Croy. 
Camperplaats Croy in Aarle-Rixtel opende in 
2021 haar deuren. Meer kampeeradresjes vind 
je op landvandepeel.nl/campings

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda april
01 Passie in Lierop
 Lierop - 2 april. In plaats van ín de Koepelkerk
 wordt nu op het kerkplein de Koepelkerk als
 achtergrond gebruikt. Tickets: 
 https://bit.ly/3A5G8lI

02 Wereldrecord Langste
 Waslijn met Sokken  
 Helmond - 2 en 3 april, Piet Blomplein. ‘n Ouwe
 Sok vraagt met de wereldrecordpoging
 aandacht voor de 2.500 kinderen in Helmond
 die onder de armoedegrens leven.

03 Jubileumconcert 
 koor Vox Humana
 Helmond - 2 april, 20.00 uur. Speelhuis
 Helmond. www.projectkoorvoxhumana.nl

04 Rondleiding door de Heilige
 Maria Presentatie Kerk
 Asten - 2 april. Van 13.30 tot 15.00 uur.
 Aanmelden via VVV Asten. € 5,- p.p. en 
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

05	 Expositie	Tussen	Kunst	en	Koffie
 Gemert - 2 en 3 april. In de Gerarduskerk aan
 het Gerardusplein. Beide dagen te bezoeken
 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

06 Rondleiding door
 de kasteelruïne
 Asten-Heusden - 3 april.  Van 10.30 tot 
 12.00 uur. € 5,- per persoon en kinderen tot 
 7 jaar gratis, reserveren is niet nodig.

07 Grote Vlooienmarkt Lieshout
 Lieshout - 3 april. Van 10.00 – 14.00 uur.
 Manege D’n Perdenbak, Provinciale weg 26.

08 Publieksavond Jan
 Paagman Sterrenwacht
 Asten - 8 en 22 april. Start om 19:00 uur.
 Entreeprijs € 4,00, kinderen t/m 16 jaar € 2,00.
 Ostaderstraat 28, Asten.

09 Roel van Velzen 
 Helmond - 9 april, 20.15 uur. Speelhuis
 Helmond. theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

10 Kleding- en Speelgoedbeurs
 Asten-Heusden - 9 april. Van 10.30 tot 
 14.00 uur. Entree € 1,- boven de 12 jaar. 
 In BMV Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

11 Matthäus Passion in Deurne
 Deurne - 10 april. 14.30 uur in de Sint
 Willibrorduskerk. Kaarten € 15,- , verkrijgbaar
 via Cultuurcentrum Deurne: ccdeurne.nl

12 AmeezingTOP1300  
 Deurne - 10 april 9.30-17.30 uur. 
 Kapel Kloosterhotel Willibrordhaeghe,
 Vlierdenseweg 109. Info en deelname:
 ameezingtop1300@zangwerk.com.

13 Halve van Helmond
 Helmond - 10 april. Hét hardloop- en
 wandelevenement van Helmond met diverse
 afstanden. De Plaetse Brandevoort.  
 www.halvevanhelmond.nl/

14 Paas Blues Asten
 Asten - 16 t/m 18 april. Optreden in diverse
 cafés in Asten. Programma: www.blastblues.nl.

15 D.O.C. Oldtimer 
 toertocht - Paasrit
 Deurne - 18 april, vanaf 10.30u inschrijven bij
 Plein Vijf, 12.00 uur vertrek. Toertocht voor
 auto’s van 25 jaar en ouder. Verzamelen op de
 Markt in Deurne. www.docdeurne.nl.

16 Wim Daniëls ‘Koken met taal’
 Lieshout - 22 april. Aanvang 20.30 uur. 
 €18,50. Ons Tejater, Lieshout.

17 Meest Talentvolle Turfsteker 
 Deurne - 24 april, 14.00 uur. Een actieve en
 ludiek strijd voor jong en oud. Toon Kortooms
 Park, Griendtsveenseweg 80. 
 www.toonkortoomspark.nl

18 Historische optocht Gemert
 Gemert - 24 april. Optocht van het
 Boerenbondsmuseum door het centrum van
 Gemert. Vertrek om 14.00 uur vanaf het
 Ridderplein. www.boerenbondsmuseum.nl

19 Open Nederlands 
 Kampioenschap motocross  
 Gemert - 24 april. Op het WolfsBosch-circuit in
 Gemert. Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
	 www.macstchristoffel.nl

20 Koningsnacht De slag om Asten  
 Asten - 26 april. Op Koningsnacht barst de
 strijd om het slimste team van Asten weer los.
 www.muziekspektakelasten.nl.

21 Code Oranje Live  
 Someren - 26 april. Een wervelend muziekfeest
 met medewerking van 30 lokale zangers, zange-
 ressen en muzikanten. De Ruchte, Someren.

22 Slingermarkt Koningsdag  
 Helmond - 27 april, 09.00 – 16.30 uur. Met zo’n
 1000 kramen in het centrum en de 
 Kasteeltuinen. www.koningsfeestenhelmond.nl/

23 Koningsdag Asten 
 Asten -	27	april.	’s	Ochtends	kinderfietstocht
	 met	versierde	fietsen	vanaf	de	Horizon	naar	de
 Markt. Aansluitend o.a. kindermarkt, optredens
 en kinderboerderij.

24 Muziekspektakel Asten
 Asten - 27 april. Rond 14.00 uur start het
 muziekspektakel in de grote tent op het
 Koningsplein. www.muziekspektakelasten.nl
 

1940. Kijk je ogen uit bij tal van prachtige koetsen en 
paardenspannen, oude auto’s en personages die 
gebruiken uit het verleden uitbeelden. De optocht 
start rond 14.00 uur nabij het kasteel in het centrum 
van Gemert en gaat naar het Boerenbondsmuseum.

Fietsseizoen van start
De	warmere	dagen	nodigen	uit	om	weer	op	de	fiets	te	
stappen. In diverse gemeentes zijn bovendien nieuwe 
routes en knooppunten toegevoegd aan het 
routenetwerk.	Enkele	fietstips:	Death	Valley	De	Peel	
(diverse	fietslussen),	Rondje	Helmond,	Terras	naar	
Terras in Laarbeek, Beleef de Peelrandbreuk in 
Deurne, Historisch de Rips, en de Entente Florale in 
Someren. Voor deze routes en het complete overzicht 
ga	je	naar	landvandepeel.nl/fietsroutes.

Het bruist weer in de Peel! Met de lente ontwaakt dit jaar niet alleen 
de natuur; ook het culturele leven barst eindelijk los. De evenemen-
tenkalender is weer goed gevuld en de vrije dagen nodigen uit om op 
pad te gaan. Met Pasen, Koningsdag of gewoon zomaar als uitstapje: 
wat ga jij doen in april in het Land van de Peel?

Uitgelicht 

Nationale Museumweek 
Van 4 t/m 10 april is het Nationale Museumweek, met 
dit jaar als thema ‘Open je wereld’. En dat wordt ook 
in het Land van de Peel gevierd met activiteiten en 
extra’s bij diverse musea. Zo zijn bij Museum Helmond 
de hele week gidsen aanwezig in het kasteel. 
Misschien kom je ook nog wel een van de 
kasteelpersonages tegen! En in de Kunsthal is een 
museumdocent aanwezig. In Museum Klok & Peel in 
Asten krijg je een sneak preview van de gloednieuwe 
tentoonstelling Klokken van de Wereld, met klokken 
uit o.a. Afrika en Azië. 

Historische optocht Gemert
Hét evenement in april! De historische optocht in 
Gemert vindt plaats op 24 april. De optocht bestaat uit 
ruim 80 deelnemers en geeft een overzicht van het 
leven in een Brabants dorp in de periode 1900 tot 
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Lammetjes in de Mariapeel.
Neem een kijkje bij de vele lammetjes in 
de schaapskooi. Volg hiervoor de groene 
wandelroute	(3	km)	vanaf	de	Koolweg	36a	
in Helenaveen.

1

Kinderboerderij bij De Ossenbeemd, 
Deurne. Vanaf april kan je weer elke middag 
(m.u.v.	zaterdag)	komen	kijken	bij	de	dieren.	
Of kom langs als ze worden verzorgd, tussen 
10.30 en 11.30 uur: help gerust een handje 
als de dierverzorger aanwezig is! 

3

Belfort de Vossenberg, Meijel.
Beklim de 22-meter hoge uitzichttoren aan 
de rand van Nationaal Park de Groote Peel. 
Onderweg naar boven ontdek je van alles 
over de natuurhistorie en belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis.

2

Vlinders spotten in Someren. 
Kijk je ogen uit tijdens een bezoek aan 
de tropen bij vlindertuin Klein Costa Rica 
in Someren.

4

Getipt: Eropuit 
met kinderen

NIEUW: Land van de 
Peel Magazine 
Vanaf 14 april gratis verkrijgbaar:
het 99 pagina’s tellende Land van de Peel 
Magazine vol inspiratie om eropuit te gaan 
in de Peel. Met wandel- en fietsroutes, 
restaurants, terrasjes, musea, evenemen-
ten, kinderuitjes en nog veel meer.

Het magazine is vanaf donderdag 14 april gratis 
op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, 
Deurne en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije 
Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP 
Someren en bij een groot aantal ondernemers 
en musea in de regio. Voor meer info: 
www.landvandepeel.nl/magazine

PeelPeuzelen 2022 van start
Nieuwe plekken ontdekken in de Peel terwijl 
je geniet van lekkere gerechtjes? Dat kan, 
want PeelPeuzelen is weer terug! Voor 
17,50 euro koop je bij de VVV’s en lokale 
toeristenbureaus in de regio een 
PeelPeuzelboekje met daarin 10 bonnen.
Deze kan je bij 42 deelnemende restaurants 
in de zes gemeentes inruilen voor iets 
lekkers. De bonnen zijn te besteden tussen 
1 april en 31 oktober. www.peelpeuzelen.nl 

Kom je uit Asten? Kom dan op 3 april naar 
Museum Klok & Peel. Lokale inwoners zijn 
die dag gratis welkom. Maak wel even 
een reservering.

Tip: Kamperen in de Peel. 
Is de camper weer uit de stalling? Trap het 
kampeerseizoen dan alvast af op een mooie 
plek dicht bij huis, zoals Landgoed Croy. 
Camperplaats Croy in Aarle-Rixtel opende in 
2021 haar deuren. Meer kampeeradresjes vind 
je op landvandepeel.nl/campings

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda april
01 Passie in Lierop
 Lierop - 2 april. In plaats van ín de Koepelkerk
 wordt nu op het kerkplein de Koepelkerk als
 achtergrond gebruikt. Tickets: 
 https://bit.ly/3A5G8lI

02 Wereldrecord Langste
 Waslijn met Sokken  
 Helmond - 2 en 3 april, Piet Blomplein. ‘n Ouwe
 Sok vraagt met de wereldrecordpoging
 aandacht voor de 2.500 kinderen in Helmond
 die onder de armoedegrens leven.

03 Jubileumconcert 
 koor Vox Humana
 Helmond - 2 april, 20.00 uur. Speelhuis
 Helmond. www.projectkoorvoxhumana.nl

04 Rondleiding door de Heilige
 Maria Presentatie Kerk
 Asten - 2 april. Van 13.30 tot 15.00 uur.
 Aanmelden via VVV Asten. € 5,- p.p. en 
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

05	 Expositie	Tussen	Kunst	en	Koffie
 Gemert - 2 en 3 april. In de Gerarduskerk aan
 het Gerardusplein. Beide dagen te bezoeken
 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

06 Rondleiding door
 de kasteelruïne
 Asten-Heusden - 3 april.  Van 10.30 tot 
 12.00 uur. € 5,- per persoon en kinderen tot 
 7 jaar gratis, reserveren is niet nodig.

07 Grote Vlooienmarkt Lieshout
 Lieshout - 3 april. Van 10.00 – 14.00 uur.
 Manege D’n Perdenbak, Provinciale weg 26.

08 Publieksavond Jan
 Paagman Sterrenwacht
 Asten - 8 en 22 april. Start om 19:00 uur.
 Entreeprijs € 4,00, kinderen t/m 16 jaar € 2,00.
 Ostaderstraat 28, Asten.

09 Roel van Velzen 
 Helmond - 9 april, 20.15 uur. Speelhuis
 Helmond. theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

10 Kleding- en Speelgoedbeurs
 Asten-Heusden - 9 april. Van 10.30 tot 
 14.00 uur. Entree € 1,- boven de 12 jaar. 
 In BMV Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

11 Matthäus Passion in Deurne
 Deurne - 10 april. 14.30 uur in de Sint
 Willibrorduskerk. Kaarten € 15,- , verkrijgbaar
 via Cultuurcentrum Deurne: ccdeurne.nl

12 AmeezingTOP1300  
 Deurne - 10 april 9.30-17.30 uur. 
 Kapel Kloosterhotel Willibrordhaeghe,
 Vlierdenseweg 109. Info en deelname:
 ameezingtop1300@zangwerk.com.

13 Halve van Helmond
 Helmond - 10 april. Hét hardloop- en
 wandelevenement van Helmond met diverse
 afstanden. De Plaetse Brandevoort.  
 www.halvevanhelmond.nl/

14 Paas Blues Asten
 Asten - 16 t/m 18 april. Optreden in diverse
 cafés in Asten. Programma: www.blastblues.nl.

15 D.O.C. Oldtimer 
 toertocht - Paasrit
 Deurne - 18 april, vanaf 10.30u inschrijven bij
 Plein Vijf, 12.00 uur vertrek. Toertocht voor
 auto’s van 25 jaar en ouder. Verzamelen op de
 Markt in Deurne. www.docdeurne.nl.

16 Wim Daniëls ‘Koken met taal’
 Lieshout - 22 april. Aanvang 20.30 uur. 
 €18,50. Ons Tejater, Lieshout.

17 Meest Talentvolle Turfsteker 
 Deurne - 24 april, 14.00 uur. Een actieve en
 ludiek strijd voor jong en oud. Toon Kortooms
 Park, Griendtsveenseweg 80. 
 www.toonkortoomspark.nl

18 Historische optocht Gemert
 Gemert - 24 april. Optocht van het
 Boerenbondsmuseum door het centrum van
 Gemert. Vertrek om 14.00 uur vanaf het
 Ridderplein. www.boerenbondsmuseum.nl

19 Open Nederlands 
 Kampioenschap motocross  
 Gemert - 24 april. Op het WolfsBosch-circuit in
 Gemert. Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
	 www.macstchristoffel.nl

20 Koningsnacht De slag om Asten  
 Asten - 26 april. Op Koningsnacht barst de
 strijd om het slimste team van Asten weer los.
 www.muziekspektakelasten.nl.

21 Code Oranje Live  
 Someren - 26 april. Een wervelend muziekfeest
 met medewerking van 30 lokale zangers, zange-
 ressen en muzikanten. De Ruchte, Someren.

22 Slingermarkt Koningsdag  
 Helmond - 27 april, 09.00 – 16.30 uur. Met zo’n
 1000 kramen in het centrum en de 
 Kasteeltuinen. www.koningsfeestenhelmond.nl/

23 Koningsdag Asten 
 Asten -	27	april.	’s	Ochtends	kinderfietstocht
	 met	versierde	fietsen	vanaf	de	Horizon	naar	de
 Markt. Aansluitend o.a. kindermarkt, optredens
 en kinderboerderij.

24 Muziekspektakel Asten
 Asten - 27 april. Rond 14.00 uur start het
 muziekspektakel in de grote tent op het
 Koningsplein. www.muziekspektakelasten.nl
 

1940. Kijk je ogen uit bij tal van prachtige koetsen en 
paardenspannen, oude auto’s en personages die 
gebruiken uit het verleden uitbeelden. De optocht 
start rond 14.00 uur nabij het kasteel in het centrum 
van Gemert en gaat naar het Boerenbondsmuseum.

Fietsseizoen van start
De	warmere	dagen	nodigen	uit	om	weer	op	de	fiets	te	
stappen. In diverse gemeentes zijn bovendien nieuwe 
routes en knooppunten toegevoegd aan het 
routenetwerk.	Enkele	fietstips:	Death	Valley	De	Peel	
(diverse	fietslussen),	Rondje	Helmond,	Terras	naar	
Terras in Laarbeek, Beleef de Peelrandbreuk in 
Deurne, Historisch de Rips, en de Entente Florale in 
Someren. Voor deze routes en het complete overzicht 
ga	je	naar	landvandepeel.nl/fietsroutes.

Het bruist weer in de Peel! Met de lente ontwaakt dit jaar niet alleen 
de natuur; ook het culturele leven barst eindelijk los. De evenemen-
tenkalender is weer goed gevuld en de vrije dagen nodigen uit om op 
pad te gaan. Met Pasen, Koningsdag of gewoon zomaar als uitstapje: 
wat ga jij doen in april in het Land van de Peel?

Uitgelicht 

Nationale Museumweek 
Van 4 t/m 10 april is het Nationale Museumweek, met 
dit jaar als thema ‘Open je wereld’. En dat wordt ook 
in het Land van de Peel gevierd met activiteiten en 
extra’s bij diverse musea. Zo zijn bij Museum Helmond 
de hele week gidsen aanwezig in het kasteel. 
Misschien kom je ook nog wel een van de 
kasteelpersonages tegen! En in de Kunsthal is een 
museumdocent aanwezig. In Museum Klok & Peel in 
Asten krijg je een sneak preview van de gloednieuwe 
tentoonstelling Klokken van de Wereld, met klokken 
uit o.a. Afrika en Azië. 

Historische optocht Gemert
Hét evenement in april! De historische optocht in 
Gemert vindt plaats op 24 april. De optocht bestaat uit 
ruim 80 deelnemers en geeft een overzicht van het 
leven in een Brabants dorp in de periode 1900 tot 

De lente lonkt
in het Land van de Peel

Natuurpoort de Peel © Bram van Oosterhout

© Rob Fritsen 

Lammetjes in de Mariapeel.
Neem een kijkje bij de vele lammetjes in 
de schaapskooi. Volg hiervoor de groene 
wandelroute	(3	km)	vanaf	de	Koolweg	36a	
in Helenaveen.

1

Kinderboerderij bij De Ossenbeemd, 
Deurne. Vanaf april kan je weer elke middag 
(m.u.v.	zaterdag)	komen	kijken	bij	de	dieren.	
Of kom langs als ze worden verzorgd, tussen 
10.30 en 11.30 uur: help gerust een handje 
als de dierverzorger aanwezig is! 

3

Belfort de Vossenberg, Meijel.
Beklim de 22-meter hoge uitzichttoren aan 
de rand van Nationaal Park de Groote Peel. 
Onderweg naar boven ontdek je van alles 
over de natuurhistorie en belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis.

2

Vlinders spotten in Someren. 
Kijk je ogen uit tijdens een bezoek aan 
de tropen bij vlindertuin Klein Costa Rica 
in Someren.

4

Getipt: Eropuit 
met kinderen

NIEUW: Land van de 
Peel Magazine 
Vanaf 14 april gratis verkrijgbaar:
het 99 pagina’s tellende Land van de Peel 
Magazine vol inspiratie om eropuit te gaan 
in de Peel. Met wandel- en fietsroutes, 
restaurants, terrasjes, musea, evenemen-
ten, kinderuitjes en nog veel meer.

Het magazine is vanaf donderdag 14 april gratis 
op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, 
Deurne en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije 
Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP 
Someren en bij een groot aantal ondernemers 
en musea in de regio. Voor meer info: 
www.landvandepeel.nl/magazine

PeelPeuzelen 2022 van start
Nieuwe plekken ontdekken in de Peel terwijl 
je geniet van lekkere gerechtjes? Dat kan, 
want PeelPeuzelen is weer terug! Voor 
17,50 euro koop je bij de VVV’s en lokale 
toeristenbureaus in de regio een 
PeelPeuzelboekje met daarin 10 bonnen.
Deze kan je bij 42 deelnemende restaurants 
in de zes gemeentes inruilen voor iets 
lekkers. De bonnen zijn te besteden tussen 
1 april en 31 oktober. www.peelpeuzelen.nl 

Kom je uit Asten? Kom dan op 3 april naar 
Museum Klok & Peel. Lokale inwoners zijn 
die dag gratis welkom. Maak wel even 
een reservering.

Tip: Kamperen in de Peel. 
Is de camper weer uit de stalling? Trap het 
kampeerseizoen dan alvast af op een mooie 
plek dicht bij huis, zoals Landgoed Croy. 
Camperplaats Croy in Aarle-Rixtel opende in 
2021 haar deuren. Meer kampeeradresjes vind 
je op landvandepeel.nl/campings

www.landvandepeel.nl
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Werken bij 
Adventure 
Store? Een en 
al avontuur!
Bij Adventure Store werken mensen met 
een passie voor outdoor en sport die het leuk 
vinden om eropuit te trekken, te reizen 
en avontuurlijk zijn ingesteld. 

Wij zoeken: 
Collegà s die graag actief in een actieve en dynamische winkel willen
werken op het gebied van sport en outdoor en die ons op korte termijn 
kunnen ondersteunen met onze nieuwe online verkoopactiviteiten. 
Ben je klantgericht en heb je een sterk ontwikkeld commercieel 
inzicht? Iemand die leergierig is en interesse heeft om door te groeien 
binnen onze firma. 

Ben je flexibel inzetbaar, ook in de weekenden? Ben je nieuwsgierig, 
energiek en een teamplayer? Heb je vmbo-T/mavo mbo werk- en 
denkniveau? Mensen met energie die graag interactie hebben met 
mensen en van nature graag met mensen omgaan, nodigen wij uit om 
te reageren.

Wij bieden:
• Salaris in overleg en in overeenstemming met opgedane ervaring. 
• Na gebleken geschiktheid bieden wij een vast contract.
• Het leren van de echte kneepjes van het verkoopvak.
• Leuke gezellige werksfeer. 
• 100 % toeslag op koopzondagen.

• Een dynamische omgeving waar je nooit uitgeleerd raakt.
• Een energiek team dat niet kan wachten om met jou te werken.
• Hoge kortingen op het assortiment.
• Unieke winkel waar de echte outdoor-liefhebber zijn geluk 
 niet op kan.

Solliciteer nu!
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
info@adventurestore.nl of bel 0492-523668 

En wij zijn op 
zoek naar nieuwe 
medewerkers!

Fulltime (38 uur  per week) Parttime (24 uur per week ) Weekendmedewerkers (12 uur per week)

Het betreft hier functies voor verkoopadviseur/online ondersteuning
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En wij zijn op 
zoek naar nieuwe 
medewerkers!

Fulltime (38 uur  per week) Parttime (24 uur per week ) Weekendmedewerkers (12 uur per week)

Het betreft hier functies voor verkoopadviseur/online ondersteuning

DEURNE Met muziek door het leven; Stijn(17) en zijn kleine broer Tim (16) zijn erg muzikaal aan-
gelegd. Zij maken muziek op school, bij de ‘Kijk mij nou Band’ van de Emiliusschool te Son. Dat is 
een tytylschool voor ernstig meervoudig beperkte kinderen, ook zijn zij into de carnavalsmuziek, 
voor wat blaaskapellen betreft. Vanwege deze interesse willen zij nu graag zelf een kapel oprich-
ten, en spelen met vriendjes en vriendinnetjes in een ‘echte’ blaaskapel. Meetrommelen op een 
scherpe trom en/of ander kleinslagwerk, een tamboerijn of sambaballen, het ritmegevoel zat er 
al van jongs af aan in. Een drumstel werd aangeschaft, echter naarmate de gezondheid hen in 
de steek liet, verdween ook weer het drumstel en werd vervangen door kleinslagwerk.

Stijn & Tim willen een 
blaaskapel opstarten voor 
kinderen met beperking

Ben je (oud-)muzikant, pak je instrument (van zolder), stof hem af en doe met ze mee 

Door: Han Boorsma

Stijn zit permanent in zijn rolstoel. Tim 
grotendeels van de dag ook; hij kan 
kleine stukjes lopen, een progressieve 
spierziekte is hier onderhevig aan. Ook 
vaders is aangedaan met deze aandoe-
ning, maar dat is pas op latere leeftijd 
uitgekomen. Stijn en Tim hebben ook al 
een naam bedacht voor de blaaskapel: 
Toeters & Tamboerijnen gaat het heten. 
We zoeken nog naar sponsoren voor 
kleine slagwerkinstrumenten, maar een 
tenue mag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Voor de twee lichtjesoptochten zoeken 
zij nog een vrachtwagen/zeilwagen of 
trailer waarop muziek gemaakt kan wor-
den, met lichtshow en heaters. 
Een bijkomstigheid is dan dat er een pla-
teaulift aan de vrachtwagen moet zitten 
om de rolstoelers erop en eraf te krijgen. 
Vader Han heeft het calamiteitenplan in 
orde, maar toch wil hij 100% veiligheid; 
er loopt een verpleegkundige, een dokter 
en politieagent met hen mee, ook lopen 
er meestal beveiligers mee om het pu-
bliek op afstand te houden. "We willen 
geen ongelukken." Dit jaar staat er ook 
een mindervalidentoilet langs onze start-
plek, we staan dit jaar stil, het publiek 
loopt langs.

Global Goals
We hadden een subsidie aangevraagd bij 
de Global Goals Helmond, omdat bijna 
alle activiteiten hier plaats gaan vinden. 
We werden gebeld: "Weet u dat uw plan 
mogelijk in aanmerking komt voor een 
subsidie?" Zogezegd zo gedaan, even 
een sommetje gemaakt. Voor het opzet-
ten van een reguliere blaaskapel hebben 
we € 27.750 nodig alleen al aan muziek-
instrumenten van de betere kwaliteiten, 
daarbovenop komen dan nog lessenaars, 
marsboekjes, kobo's, muziekstandaards, 
repetitieruimte… Organisatorisch niet te 
behappen. We willen draaien zonder kos-
ten, het zou mooi zijn als dat gaat lukken. 

De blaasmuzikanten die zich tot dusver 
hebben aangemeld, hebben al een eigen 
instrument en toebehoren, dat is alleen 
maar mooi meegenomen, toch?

Ook is er medewerking van stichting Out 
of Area, zij hebben nauw contact met het 
ROC Ter AA, waar leerkrachten opdrach-
ten uitschrijven aan studenten, naar de 
wens van de indieners. Samen met de 
studenten zijn zij hun krachten aan het 
bundelen, om bv blaasmuzikanten en 
cliënten, maar ook vrijwilligers bij elkaar 
te verkrijgen en/of een vrachtwagen te 
regelen, hoe leuk is dat? We zijn ook be-
zig om een leuk repertoire op te bouwen, 
een repertoire dat aansluit bij het cogni-
tieve niveau, maar ook ver daarbuiten. 
Denk aan een arrangement van Ik ga 
zwemmen, Rheinlandmaidel, Griekse 
wijn, Purperen heide, Burchwache en tal 
van andere nummers zijn welkom. Heb 
je er liggen, laat je horen!

Muziek uitvoeren zonder repetitie
Iedereen heeft het anno 2022 steeds 
drukker en drukker. We beginnen mi 
zu'n allen linksboven te blazen en hopen 
rechtsonder gezamenlijk uit te komen. 
Hier tussenin zitten al die blije gezichtjes 
van de kinderen en het publiek.

Iedereen mag meedoen
Vader Han is reeds begonnen om wat 
blaasmuzikanten te vragen om zich aan 
te melden, hij kent de weg van de kapel-
lenwereld op zijn duimpje. Hij speelde 
al vanaf zijn 13de muziek, is begonnen 
bij Harmonie Excelsior Zeilberg en bij 
Dweilorkest Hotch Potch. Deze kapel 
organiseerde het Zuid-Nederlandse 
kampioenschap voor dweilorkesten en 
Zaatte Hermeniekes te Deurne.
Het mag ook hier ‘GROOTS met een 
zachte G’; we denken een kapel te kun-
nen vormen met 25 blaasmuzikanten en 
een evenredig aantal cliënten van zorgin-
stellingen en/of thuiswonende beperkte 

kinderen en jong volwassenen. Samen 
met hun ouders en brusjes, en/of hun 
eigen vertrouwde begeleid(st)er voor de 
zorgmomenten.

We hebben geen leeftijdsgrens gesteld, 
ook is er geen beperking die we uitslui-
ten. De keuze om mee te doen ligt gro-
tendeels bij de ouders. ‘It’s all inclusief’, 
iedereen kan aansluiten. Verschillende 
oproepen op Facebook en Instagram 
hebben ertoe geleid, dat het reeds be-
kend is dat we zoekende zijn naar meer 
cliënten en muzikanten. Zo zijn ver-
schillende berichten verstuurd naar de 
harmonieën, fanfares en blaaskapellen, 
alsook zijn verschillende zorginstellingen 
benaderd. We willen verduidelijken dat 
we geen leden willen werven, maar even 
willen lenen voor de doelgroepkinderen.

Op carnavalszaterdag zijn wij geïnter-
viewd door DMG Radio Deurne, met 
het verzoek om onze hulpvraag te stel-
len aan de luisteraars van DMG om aan 
te sluiten, mee muziek te komen maken 
met, door, voor, de doelgroepkinderen. 
Tot onze grote verbazing werd tijdens 
dit interview contact gelegd met Hofka-
pel De Hosbengels uit Deurne, Hofkapel 
Toeternitoe werd benaderd van C.V. De 
Heikneuters, en de Hofkapel van de Ule-
wapers uit de Neerkant werden met ons 
in contact gebracht voor onze hulpvraag. 
Blij verrast waren we zeker, we gaan el-
kaar contacten, om er voor de doelgroep-
kinderen een groot feest van te maken. 
Het is goed voor hun eigen ontwikkeling 
en hun zelfrespect, even geen doktoren, 
geen ziekenhuisbezoeken, geen logo-
fysio-ergo, afspraken, maar gewoon even 
‘out of the box’, een keer wat anders dan 
anders. Lol trappen, genieten van het sa-
menzijn, participeren ten top.

Wil je aansluiten om samen 3-5 optre-
dens mee te spelen, meld je dan aan via: 
toeters@gmail.com. Stijn en Tim willen een blaaskapel opstarten | F Han Boorsma
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kunnen ondersteunen met onze nieuwe online verkoopactiviteiten. 
Ben je klantgericht en heb je een sterk ontwikkeld commercieel 
inzicht? Iemand die leergierig is en interesse heeft om door te groeien 
binnen onze firma. 

Ben je flexibel inzetbaar, ook in de weekenden? Ben je nieuwsgierig, 
energiek en een teamplayer? Heb je vmbo-T/mavo mbo werk- en 
denkniveau? Mensen met energie die graag interactie hebben met 
mensen en van nature graag met mensen omgaan, nodigen wij uit om 
te reageren.

Wij bieden:
• Salaris in overleg en in overeenstemming met opgedane ervaring. 
• Na gebleken geschiktheid bieden wij een vast contract.
• Het leren van de echte kneepjes van het verkoopvak.
• Leuke gezellige werksfeer. 
• 100 % toeslag op koopzondagen.

• Een dynamische omgeving waar je nooit uitgeleerd raakt.
• Een energiek team dat niet kan wachten om met jou te werken.
• Hoge kortingen op het assortiment.
• Unieke winkel waar de echte outdoor-liefhebber zijn geluk 
 niet op kan.

Solliciteer nu!
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
info@adventurestore.nl of bel 0492-523668 

En wij zijn op 
zoek naar nieuwe 
medewerkers!

Fulltime (38 uur  per week) Parttime (24 uur per week ) Weekendmedewerkers (12 uur per week)

Het betreft hier functies voor verkoopadviseur/online ondersteuning

DEURNE Met muziek door het leven; Stijn(17) en zijn kleine broer Tim (16) zijn erg muzikaal aan-
gelegd. Zij maken muziek op school, bij de ‘Kijk mij nou Band’ van de Emiliusschool te Son. Dat is 
een tytylschool voor ernstig meervoudig beperkte kinderen, ook zijn zij into de carnavalsmuziek, 
voor wat blaaskapellen betreft. Vanwege deze interesse willen zij nu graag zelf een kapel oprich-
ten, en spelen met vriendjes en vriendinnetjes in een ‘echte’ blaaskapel. Meetrommelen op een 
scherpe trom en/of ander kleinslagwerk, een tamboerijn of sambaballen, het ritmegevoel zat er 
al van jongs af aan in. Een drumstel werd aangeschaft, echter naarmate de gezondheid hen in 
de steek liet, verdween ook weer het drumstel en werd vervangen door kleinslagwerk.

Stijn & Tim willen een 
blaaskapel opstarten voor 
kinderen met beperking

Ben je (oud-)muzikant, pak je instrument (van zolder), stof hem af en doe met ze mee 

Door: Han Boorsma

Stijn zit permanent in zijn rolstoel. Tim 
grotendeels van de dag ook; hij kan 
kleine stukjes lopen, een progressieve 
spierziekte is hier onderhevig aan. Ook 
vaders is aangedaan met deze aandoe-
ning, maar dat is pas op latere leeftijd 
uitgekomen. Stijn en Tim hebben ook al 
een naam bedacht voor de blaaskapel: 
Toeters & Tamboerijnen gaat het heten. 
We zoeken nog naar sponsoren voor 
kleine slagwerkinstrumenten, maar een 
tenue mag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Voor de twee lichtjesoptochten zoeken 
zij nog een vrachtwagen/zeilwagen of 
trailer waarop muziek gemaakt kan wor-
den, met lichtshow en heaters. 
Een bijkomstigheid is dan dat er een pla-
teaulift aan de vrachtwagen moet zitten 
om de rolstoelers erop en eraf te krijgen. 
Vader Han heeft het calamiteitenplan in 
orde, maar toch wil hij 100% veiligheid; 
er loopt een verpleegkundige, een dokter 
en politieagent met hen mee, ook lopen 
er meestal beveiligers mee om het pu-
bliek op afstand te houden. "We willen 
geen ongelukken." Dit jaar staat er ook 
een mindervalidentoilet langs onze start-
plek, we staan dit jaar stil, het publiek 
loopt langs.

Global Goals
We hadden een subsidie aangevraagd bij 
de Global Goals Helmond, omdat bijna 
alle activiteiten hier plaats gaan vinden. 
We werden gebeld: "Weet u dat uw plan 
mogelijk in aanmerking komt voor een 
subsidie?" Zogezegd zo gedaan, even 
een sommetje gemaakt. Voor het opzet-
ten van een reguliere blaaskapel hebben 
we € 27.750 nodig alleen al aan muziek-
instrumenten van de betere kwaliteiten, 
daarbovenop komen dan nog lessenaars, 
marsboekjes, kobo's, muziekstandaards, 
repetitieruimte… Organisatorisch niet te 
behappen. We willen draaien zonder kos-
ten, het zou mooi zijn als dat gaat lukken. 

De blaasmuzikanten die zich tot dusver 
hebben aangemeld, hebben al een eigen 
instrument en toebehoren, dat is alleen 
maar mooi meegenomen, toch?

Ook is er medewerking van stichting Out 
of Area, zij hebben nauw contact met het 
ROC Ter AA, waar leerkrachten opdrach-
ten uitschrijven aan studenten, naar de 
wens van de indieners. Samen met de 
studenten zijn zij hun krachten aan het 
bundelen, om bv blaasmuzikanten en 
cliënten, maar ook vrijwilligers bij elkaar 
te verkrijgen en/of een vrachtwagen te 
regelen, hoe leuk is dat? We zijn ook be-
zig om een leuk repertoire op te bouwen, 
een repertoire dat aansluit bij het cogni-
tieve niveau, maar ook ver daarbuiten. 
Denk aan een arrangement van Ik ga 
zwemmen, Rheinlandmaidel, Griekse 
wijn, Purperen heide, Burchwache en tal 
van andere nummers zijn welkom. Heb 
je er liggen, laat je horen!

Muziek uitvoeren zonder repetitie
Iedereen heeft het anno 2022 steeds 
drukker en drukker. We beginnen mi 
zu'n allen linksboven te blazen en hopen 
rechtsonder gezamenlijk uit te komen. 
Hier tussenin zitten al die blije gezichtjes 
van de kinderen en het publiek.

Iedereen mag meedoen
Vader Han is reeds begonnen om wat 
blaasmuzikanten te vragen om zich aan 
te melden, hij kent de weg van de kapel-
lenwereld op zijn duimpje. Hij speelde 
al vanaf zijn 13de muziek, is begonnen 
bij Harmonie Excelsior Zeilberg en bij 
Dweilorkest Hotch Potch. Deze kapel 
organiseerde het Zuid-Nederlandse 
kampioenschap voor dweilorkesten en 
Zaatte Hermeniekes te Deurne.
Het mag ook hier ‘GROOTS met een 
zachte G’; we denken een kapel te kun-
nen vormen met 25 blaasmuzikanten en 
een evenredig aantal cliënten van zorgin-
stellingen en/of thuiswonende beperkte 

kinderen en jong volwassenen. Samen 
met hun ouders en brusjes, en/of hun 
eigen vertrouwde begeleid(st)er voor de 
zorgmomenten.

We hebben geen leeftijdsgrens gesteld, 
ook is er geen beperking die we uitslui-
ten. De keuze om mee te doen ligt gro-
tendeels bij de ouders. ‘It’s all inclusief’, 
iedereen kan aansluiten. Verschillende 
oproepen op Facebook en Instagram 
hebben ertoe geleid, dat het reeds be-
kend is dat we zoekende zijn naar meer 
cliënten en muzikanten. Zo zijn ver-
schillende berichten verstuurd naar de 
harmonieën, fanfares en blaaskapellen, 
alsook zijn verschillende zorginstellingen 
benaderd. We willen verduidelijken dat 
we geen leden willen werven, maar even 
willen lenen voor de doelgroepkinderen.

Op carnavalszaterdag zijn wij geïnter-
viewd door DMG Radio Deurne, met 
het verzoek om onze hulpvraag te stel-
len aan de luisteraars van DMG om aan 
te sluiten, mee muziek te komen maken 
met, door, voor, de doelgroepkinderen. 
Tot onze grote verbazing werd tijdens 
dit interview contact gelegd met Hofka-
pel De Hosbengels uit Deurne, Hofkapel 
Toeternitoe werd benaderd van C.V. De 
Heikneuters, en de Hofkapel van de Ule-
wapers uit de Neerkant werden met ons 
in contact gebracht voor onze hulpvraag. 
Blij verrast waren we zeker, we gaan el-
kaar contacten, om er voor de doelgroep-
kinderen een groot feest van te maken. 
Het is goed voor hun eigen ontwikkeling 
en hun zelfrespect, even geen doktoren, 
geen ziekenhuisbezoeken, geen logo-
fysio-ergo, afspraken, maar gewoon even 
‘out of the box’, een keer wat anders dan 
anders. Lol trappen, genieten van het sa-
menzijn, participeren ten top.

Wil je aansluiten om samen 3-5 optre-
dens mee te spelen, meld je dan aan via: 
toeters@gmail.com. Stijn en Tim willen een blaaskapel opstarten | F Han Boorsma
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Vrije toegang tussen zonsopkomst en 
zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis is 

dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur. 

●   Wandel vrij rond in de mooie rustgevende natuur
●   Ontdek een eigen plek voor eeuwige grafrust
●   Maak een afspraak als u meer wilt weten

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Bezoek voor meer informatie onze website www.
weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.
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LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

Ze zijn er weer…!!
VERSE ASPERGES!

Vanaf 1 april (geen grap) kunt u weer terecht in onze winkel
voor heerlijke verse asperges van eigen land en van alles

om van uw maaltijd een feestje te maken.

GEZOCHT:
Voor onze gezellige winkel en horeca zoeken wij nog wat

enthousiaste medewerkers m/v
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@hofvanhuijbers.nl 

HORECA
Wij hopen snel ons horeca-team compleet te hebben,
zodat we ook hier weer de deuren kunnen openen!

Houd hiervoor onze website en social media in de gaten!
Wij wensen iedereen alvast een � jne lente.

Jos, Lidy en het dreamteam
Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

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

COLOFON

15maart | april 2022Groot PEELLAND

Trots
Ine is trots op wat het Centrum voor 
Geboorte & Gezin de afgelopen vijf jaar 
bereikt heeft en daarin staat ze niet al-
leen. De rondleiding langs de achttien 
moderne gezinssuites die obstetrie-
verpleegkundige Elly Broens – Van Eijk 
samen met neonatologieverpleegkun-
dige Lisa Wilms geeft, maakt al duidelijk 
waarom. “Twaalf van de achttien suites 
zijn geschikt voor de plaatsing van een 
couveuse”, zegt Lisa. “Moeder en kind, 
ook als sprake is van vroeggeborenen, 
hoeven dus niet meer gescheiden  
te worden. 

Dat was een belangrijk uitgangspunt bij 
de bouw van dit centrum. Moeder, kind 
en de partner moeten bij elkaar kunnen 
blijven. In een comfortabele ruimte. Alle 
kamers hebben bijvoorbeeld een eigen 
badkamer en een slaapbank voor de 
partner. In deze suites kan een gezin 
de unieke ervaring van een geboorte 
samen delen en ook kraamvisite ont-
vangen.” Naast de suites zijn er zeven 
verloskamers, een onderzoekskamer en 
een gezellige huiskamer in het centrum. 
Het team bestaat uit gynaecologen, kin-

derartsen, verloskundigen en verpleeg-
kundigen die gespecialiseerd zijn in de 
zorg voor moeder én kind. “En vergeet 
de ondersteuning niet die we krijgen”, 
benadrukt Elly. “Afdelingssecretares-
ses, -assistenten, voedingsassistenten, 
schoonmaak, gastvrouwen, iedereen 
draagt een steentje bij om de mensen 
die hier verblijven zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.”

Gezinsgerichte zorg
Kindgerichte zorg is een belangrijk uit-
gangspunt, maar ook samenwerking 
loopt als een rode draad door het cen-
trum. Zo maken ook verloskundigen uit 
de eerste lijn gebruik van de verloska-
mers. Ine: “De eigen verloskundige bege-
leidt dan de moeder bij de bevalling. En 
zijn er onverhoopt toch problemen, dan 
blijft de moeder gewoon op dezelfde ka-
mer en wordt de hulp vanuit de tweede 
lijn, vanuit het ziekenhuis dus, ingeroe-
pen. De samenwerking in de Peelregio 
is echt heel erg goed. De protocollen zijn 
op elkaar afgestemd, we hebben geza-
menlijke trainingen, er is sprake van een 
grote uniformiteit. Mede daarom kunnen 
we hier optimaal invulling geven aan het 

begrip: gezinsgerichte zorg.”

Meer autonomie en regie
Het Centrum voor Geboorte & Gezin 
maakt duidelijk dat er in de laatste jaren 
veel veranderd is op het gebied van de 
geboortezorg. Dat is bijvoorbeeld terug 
te zien als de pasgeborene vanwege 
medische redenen in het ziekenhuis 
moet blijven. “Vroeger waren de ouders 

eigenlijk niet meer dan bezoekers”, zegt 
Ine. “Nu vormen ze als het ware een deel 
van het behandelteam. Ze worden veel 
meer meegenomen in het zorgproces. 
Verpleegkundigen krijgen in de loop van 
het proces een meer coachende rol en 
ouders krijgen steeds meer autonomie 
en regie. Dat is heel mooi om te zien.”

Toekomstplannen
Na vijf jaar staat er een prachtig centrum 
waar de regio trots op mag zijn, zoveel is 
wel duidelijk. “Verpleegkundigen hebben 
heel erg de kans gekregen om hier hun 
leiderschapsrol te tonen”, zegt Elly. “Dit 
is echt een afdeling geworden waarin de 
samenwerking centraal staat en waar 
dus ook de onderlinge betrokkenheid en 
de professionaliteit heel groot zijn.” En 
wat zijn de plannen voor de komende 
vijf jaar? Lisa lacht. “We hebben nog veel 
plannen”, zegt ze.

 “Hoe goed en fijn het hier ook is, je wilt 
eigenlijk dat ouders en kind zo snel mo-
gelijk thuis zijn. We doen er alles aan om 
stress bij de baby’s zo laag mogelijk te 
houden, maar thuis is het toch nóg be-
ter. Daarom zijn we op allerlei terreinen 
bezig om te kijken welke zorg we nu nog 
in het ziekenhuis bieden en of die mis-
schien ook -veilig! - thuis kan. Op dat ge-
bied gaat er de komende jaren nog veel 
gebeuren, denk ik.”

Het Centrum voor 
Geboorte & Gezin van 
het Elkerliek ziekenhuis 
bestaat vijf jaar 

Ouders zijn onderdeel van het behandelteam

Het gezin centraal! Dat was het uitgangspunt van het Centrum voor Geboorte & Gezin dat op 9 
maart 2017, nu vijf jaar geleden, werd geopend in het Elkerliek ziekenhuis. Het eerste lustrum is 
deze maand op diverse manieren gevierd. Of het centrum heeft gebracht wat de bedoeling was? 
“Absoluut”, vindt Ine Dikken, obstetrie- en coördinerend verpleegkundige van het centrum. “We 
hebben een uniek centrum, maar vooral een uniek team. Samen staan we voor kind- en gezins-
gerichte zorg. Van een hoge kwaliteit!”

‘Uit logeren’
Aukje Rovers uit Beek en Donk was 
twee keer te gast in het Centrum 
voor Geboorte & Gezin. Het beviel 
haar - letterlijk - prima! “De eerste 
keer was ik in anderhalve dag weer 
weg, maar bij de laatste bevalling, 
van onze tweeling in 2021, moest 
ik een weekje blijven. Of eigenlijk 
moesten de kinderen blijven. Ze 
waren te licht en kregen voeding 
door een sonde. Ik koos ervoor om 
bij de kinderen te blijven. De kinde-
ren lagen bij mij op de kamer en de 
neonatologieverpleegkundige en 
de andere verpleegkundigen gaven 
alle zorg die nodig was. Voor mij 
was het ontspannend en rustig. Ik 
had een keizersnede gehad, dus 
ik had mijn bedrust ook wel no-
dig. De begeleiding en verzorging 
was geweldig. De kinderen hebben 
zelfs een nachtje ‘gelogeerd’ op een 
andere kamer bij de verpleegkun-
digen, zodat ik een keer goed kon 
bijslapen. Na die week? Toen de 
sonde eruit ging en de kinderen 
goed dronken, was ik ook voldoen-
de hersteld. En ik had genoeg tips 
en adviezen gekregen om thuis vol 
vertrouwen de zorg weer op me te 
nemen. Het was een bijzondere tijd 
waar ik heel positief op terugkijk.”

Aukje Rovers samen met haar gezin | F Elkerliek Ziekenhuis

Het Centrum voor Geboorte & Gezin bestaat vijf jaar | F Elkerliek Ziekenhuis
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Verpleegkundigen krijgen in de loop van 
het proces een meer coachende rol en 
ouders krijgen steeds meer autonomie 
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Toekomstplannen
Na vijf jaar staat er een prachtig centrum 
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schien ook -veilig! - thuis kan. Op dat ge-
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Het Centrum voor 
Geboorte & Gezin van 
het Elkerliek ziekenhuis 
bestaat vijf jaar 

Ouders zijn onderdeel van het behandelteam

Het gezin centraal! Dat was het uitgangspunt van het Centrum voor Geboorte & Gezin dat op 9 
maart 2017, nu vijf jaar geleden, werd geopend in het Elkerliek ziekenhuis. Het eerste lustrum is 
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ik een weekje blijven. Of eigenlijk 
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Aukje Rovers samen met haar gezin | F Elkerliek Ziekenhuis

Het Centrum voor Geboorte & Gezin bestaat vijf jaar | F Elkerliek Ziekenhuis



26 vrijdag 25 maart 2022 de loop weekkrant HELMOND16 maart | april 2022 Groot PEELLAND

DANSLES 
OP ELKE DAG VAN DE WEEK

• STIJLDANSEN
• SALSA/BACHATA/KIZOMBA
• ZUMBA/STREETDANCE
Voor paren en alleengaanden,
wekelijkse dansavonden/thema avonden.
Start open lessen vanaf 26 maart.

Bel: 06-55140501

WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

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

17maart | april 2022Groot PEELLAND

Vrouwenpalet 1900-1950
Haar kunst, haar verhaal 

Centraal staan 100 werken van 24 vooruitstreven-
de Nederlandse kunstenaars zoals Charley Toorop, 
Jacoba van Heemskerck van Beest, Else Berg, 
Lou Loeber, Alida Jantina Pott, Jo Koster, Edith 
van Leckwyck, Anna Sluijter, Nola Hatterman, 
Elisabeth Stoffers en Jemmy van Hoboken. Er is 
ruim aandacht voor de levens van de vrouwen en 
de keuzes die zij voor hun carrière maakten. Bij de 
tentoonstelling is een uitgebreid randprogramma 
samengesteld en er verschijnt een boek in samen-
werking met Uitgeverij Waanders.
De 24 kunstenaars nemen allemaal hun eigen 
plaats in de moderne kunstgeschiedenis in, wer-

kend in stijlen als het kubisme, expressionisme, 
luminisme, sociaal realisme, nieuwe zakelijkheid, 
cobra en abstract expressionisme. Ze hebben zich 
losgemaakt van de tradities, waarbij vrouwen voor-
al geacht werden om lieflijke landschappen of stil-
levens te schilderen. Ze maken nu bewuste keuzes 
voor avant-garde stijlen en gedurfde onderwerpen. 
Lou Loeber schrijft zelfs een theoretische grond-
slag voor haar werk. 
Veel van deze vrouwen zijn sociaal bevlogen, be-
reisd en staan open voor nieuwe levensbeschou-
welijke opvattingen. Hun werk is in meerdere ge-
vallen maatschappijkritisch. Anneke van der Feer 
bijvoorbeeld, is haar leven lang communistisch. De 
kritieken zijn wisselend. Vooral bij de sociale onder-
werpen vroeg men zich af of het wel ‘vrouwelijk’ ge-
noeg was. Het gedurfde werk van Hanny Korevaar 
werd zelfs eens ‘een afschuwelijke degeneratie’ ge-
noemd. Om het samen te vatten met de woorden 
van Charley Toorop: “De strijd tussen vrouw zijn en 
scheppend weten.”

Een eigen creatief leven
Vrouwenpalet laat niet alleen werk van deze geta-
lenteerde vrouwen zien, maar gaat ook dieper in 
op de achtergronden van hun levens. Wat zijn de 
(on)mogelijkheden voor vrouwen en welke keuzes 
moeten ze maken? Naar voren komt hoe zij de durf 
hebben om zich te onderscheiden en hoe ze zich 
staande houden in een door mannen gedomineer-
de kunstwereld. Vrouwen krijgen steeds meer kan-
sen om zich te ontwikkelen in deze periode, maar 

huwelijk en het gezinsleven hebben wel grote in-
vloed op hun carrière. Alida Jantina Pott, een actief 
lid van De Ploeg, stopte bijna geheel met werken 
nadat ze kinderen kreeg. Charley Toorop trouwde, 
maar scheidde ook weer. Ze zei: “Ik geloof niet, dat 
je je werkelijk aan een man kunt geven, met hem 
kunt meeleven, als je een eigen sterk creatief leven 
hebt.” Verschillende vrouwen trouwen, niet zo gek, 
met een kunstenaar.

Stereotypes
Vanuit het historische verhaal legt de tentoonstel-
ling een link naar het heden. Door de verhalen van 

de 24 vrouwen te verbinden met ervaringen van nu, 
wordt duidelijk waar we staan ten opzichte van een 
eeuw geleden. Er zijn verschillen maar er is ook veel 
herkenning waar het onderwerpen als opleiding, 
gezinsleven, vriendschappen, kritiek, onzekerheid, 
zelfvoorzienend leven, ziekte en afscheid nemen 
betreft. In een audiotour bij de tentoonstelling ko-
men deze onderwerpen aan de orde, maar ook: 
hoe is het in de 21e eeuw gesteld met tentoonstel-
lingen rond vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht of bestaan 
de hardnekkige stereotypes en vooroordelen nog 
steeds? De tentoonstelling is te bezoeken van 9 juli 
tot en met 20 november 2022.

DEURNE | DRACHTEN Nederland kent in de eerste helft van de 20ste eeuw een groot aantal getalenteerde vrouwelijke 
kunstenaars. Zij maken onderscheidend werk en doen hierin niet onder voor hun mannelijke collega’s. Toch krijgt hun 

werk lang niet altijd de aandacht die het verdient. Om dit recht te zetten, organiseren Museum Dr8888 en 
De Wieger Deurne de tentoonstelling Vrouwenpalet.

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 
73 x 82,5 cm, F | Collectie Joods Museum, 

Amsterdam. Aangekocht met steun van het 
Moos Cohenfonds

Lotti van der Gaag, De denker, 1951, 
brons en zink, 39,5 x 18,0 cm 

F | Stedelijk Museum Schiedam

Bobette van Gelder, De goede partij, 1934, 
olieverf op paneel, 76 x 64,5 cm 

F | Particuliere collectie Den Haag

Dansen/dansles voor paren en alleengaanden

SOMEREN Dat doe je natuurlijk bij 
dansschool Hellendoorn, met lessen 
op elke dag van de week. Bij dans-
school Hellendoorn hebben ze niet 
stil gezeten in deze zware periode, 
maar van de gelegenheid gebruikge-
maakt en de zaak van binnen en van 

buiten helemaal in een nieuw jasje 
gestoken. Het resultaat mag er zijn… 

Ook de lessen in de buitengebieden gaan 
weer van start! Kunt u al dansen, maar 
wilt u een avondje uit, kom dan naar een 
van onze gezellige dansavonden/thema-

avonden, nu ook 1 keer per maand spe-
ciaal voor alleengaanden 40 plus in de 
vorm van een ‘back in time’-avond.

Dansschool Hellendoorn, al 77 jaar de 
gezelligste dansschool van Brabant, 
heeft weer een uitgebreid dansaanbod 

voor jong en oud. Van 5 (jongste) tot 
87 jaar (oudste leerling), 3 generaties 
van dansleraren staan garant voor de 
nieuwste trends, maar natuurlijk ook 
voor de traditionele dansen, waarbij een 
gezellig avondje uit centraal staat!

Stijldansen nieuwe stijl
voor alle leeftijden, en geheel aangepast 
aan deze tijd, zodat je je op elk feestje 
van je beste kant kunt laten zien.
Salsa/bachata/kizomba
Voor alle leeftijden, lekker uitleven op 
latin muziek, en veel makkelijker te leren 
dan je denkt.

Hiphop/streetdance
voor kids, jeugd en jong volwassenen 
20+ op de nieuwste trends en muziek, 
onder leiding van een superprofessio-
nele lerares, je kunt als je wilt ook deel-
nemen aan wedstrijden

Zumba
Geschikt voor meiden en dames, die wil-
len dansen en afvallen, geen partner no-
dig. Gewoon met een strippenkaart, dus 

geen abonnement of inschrijfkosten! 
Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een geschikte 
club. Van beginners tot en met topklas-
se. Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs! Dansen wanneer het u uitkomt: 
wij verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, waardoor u geen dansles 
hoeft te missen, bijvoorbeeld bij onregel-
matige diensten. U zit niet vast aan een 
bepaalde dag (gratis inhaallessen).

Workshops/privélessen
Op feestjes of andere gelegenheden een 
leuke activiteit. Groepen die een leuke 
workshop willen zoals salsa, bachata, 
rock and roll, stijldansen, etc. kunnen 
op locatie of in onze dansschool te-
recht. Ook privéles of een trouwcursus 
behoort tot de mogelijkheden (ook aan 
huis). Wij hopen u te mogen begroeten 
bij de grootste en gezelligste dansschool 
van Brabant. Voor aanmeldingen en info 
(lestijden) kunt u bellen naar W. Hel-
lendoorn: 06 – 55 14 05 01, of u kijkt 
op www.dansschoolhellendoorn.nl 
voor het complete programma.

De dansschool is in de coronaperiode van binnen en buiten in een nieuw jasje gestoken | F Wim Hellendoorn
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losgemaakt van de tradities, waarbij vrouwen voor-
al geacht werden om lieflijke landschappen of stil-
levens te schilderen. Ze maken nu bewuste keuzes 
voor avant-garde stijlen en gedurfde onderwerpen. 
Lou Loeber schrijft zelfs een theoretische grond-
slag voor haar werk. 
Veel van deze vrouwen zijn sociaal bevlogen, be-
reisd en staan open voor nieuwe levensbeschou-
welijke opvattingen. Hun werk is in meerdere ge-
vallen maatschappijkritisch. Anneke van der Feer 
bijvoorbeeld, is haar leven lang communistisch. De 
kritieken zijn wisselend. Vooral bij de sociale onder-
werpen vroeg men zich af of het wel ‘vrouwelijk’ ge-
noeg was. Het gedurfde werk van Hanny Korevaar 
werd zelfs eens ‘een afschuwelijke degeneratie’ ge-
noemd. Om het samen te vatten met de woorden 
van Charley Toorop: “De strijd tussen vrouw zijn en 
scheppend weten.”
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Vrouwenpalet laat niet alleen werk van deze geta-
lenteerde vrouwen zien, maar gaat ook dieper in 
op de achtergronden van hun levens. Wat zijn de 
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moeten ze maken? Naar voren komt hoe zij de durf 
hebben om zich te onderscheiden en hoe ze zich 
staande houden in een door mannen gedomineer-
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sen om zich te ontwikkelen in deze periode, maar 

huwelijk en het gezinsleven hebben wel grote in-
vloed op hun carrière. Alida Jantina Pott, een actief 
lid van De Ploeg, stopte bijna geheel met werken 
nadat ze kinderen kreeg. Charley Toorop trouwde, 
maar scheidde ook weer. Ze zei: “Ik geloof niet, dat 
je je werkelijk aan een man kunt geven, met hem 
kunt meeleven, als je een eigen sterk creatief leven 
hebt.” Verschillende vrouwen trouwen, niet zo gek, 
met een kunstenaar.

Stereotypes
Vanuit het historische verhaal legt de tentoonstel-
ling een link naar het heden. Door de verhalen van 

de 24 vrouwen te verbinden met ervaringen van nu, 
wordt duidelijk waar we staan ten opzichte van een 
eeuw geleden. Er zijn verschillen maar er is ook veel 
herkenning waar het onderwerpen als opleiding, 
gezinsleven, vriendschappen, kritiek, onzekerheid, 
zelfvoorzienend leven, ziekte en afscheid nemen 
betreft. In een audiotour bij de tentoonstelling ko-
men deze onderwerpen aan de orde, maar ook: 
hoe is het in de 21e eeuw gesteld met tentoonstel-
lingen rond vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht of bestaan 
de hardnekkige stereotypes en vooroordelen nog 
steeds? De tentoonstelling is te bezoeken van 9 juli 
tot en met 20 november 2022.

DEURNE | DRACHTEN Nederland kent in de eerste helft van de 20ste eeuw een groot aantal getalenteerde vrouwelijke 
kunstenaars. Zij maken onderscheidend werk en doen hierin niet onder voor hun mannelijke collega’s. Toch krijgt hun 

werk lang niet altijd de aandacht die het verdient. Om dit recht te zetten, organiseren Museum Dr8888 en 
De Wieger Deurne de tentoonstelling Vrouwenpalet.

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 
73 x 82,5 cm, F | Collectie Joods Museum, 

Amsterdam. Aangekocht met steun van het 
Moos Cohenfonds
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brons en zink, 39,5 x 18,0 cm 

F | Stedelijk Museum Schiedam
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SOMEREN Dat doe je natuurlijk bij 
dansschool Hellendoorn, met lessen 
op elke dag van de week. Bij dans-
school Hellendoorn hebben ze niet 
stil gezeten in deze zware periode, 
maar van de gelegenheid gebruikge-
maakt en de zaak van binnen en van 

buiten helemaal in een nieuw jasje 
gestoken. Het resultaat mag er zijn… 

Ook de lessen in de buitengebieden gaan 
weer van start! Kunt u al dansen, maar 
wilt u een avondje uit, kom dan naar een 
van onze gezellige dansavonden/thema-

avonden, nu ook 1 keer per maand spe-
ciaal voor alleengaanden 40 plus in de 
vorm van een ‘back in time’-avond.

Dansschool Hellendoorn, al 77 jaar de 
gezelligste dansschool van Brabant, 
heeft weer een uitgebreid dansaanbod 

voor jong en oud. Van 5 (jongste) tot 
87 jaar (oudste leerling), 3 generaties 
van dansleraren staan garant voor de 
nieuwste trends, maar natuurlijk ook 
voor de traditionele dansen, waarbij een 
gezellig avondje uit centraal staat!

Stijldansen nieuwe stijl
voor alle leeftijden, en geheel aangepast 
aan deze tijd, zodat je je op elk feestje 
van je beste kant kunt laten zien.
Salsa/bachata/kizomba
Voor alle leeftijden, lekker uitleven op 
latin muziek, en veel makkelijker te leren 
dan je denkt.

Hiphop/streetdance
voor kids, jeugd en jong volwassenen 
20+ op de nieuwste trends en muziek, 
onder leiding van een superprofessio-
nele lerares, je kunt als je wilt ook deel-
nemen aan wedstrijden

Zumba
Geschikt voor meiden en dames, die wil-
len dansen en afvallen, geen partner no-
dig. Gewoon met een strippenkaart, dus 

geen abonnement of inschrijfkosten! 
Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een geschikte 
club. Van beginners tot en met topklas-
se. Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs! Dansen wanneer het u uitkomt: 
wij verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, waardoor u geen dansles 
hoeft te missen, bijvoorbeeld bij onregel-
matige diensten. U zit niet vast aan een 
bepaalde dag (gratis inhaallessen).
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Op feestjes of andere gelegenheden een 
leuke activiteit. Groepen die een leuke 
workshop willen zoals salsa, bachata, 
rock and roll, stijldansen, etc. kunnen 
op locatie of in onze dansschool te-
recht. Ook privéles of een trouwcursus 
behoort tot de mogelijkheden (ook aan 
huis). Wij hopen u te mogen begroeten 
bij de grootste en gezelligste dansschool 
van Brabant. Voor aanmeldingen en info 
(lestijden) kunt u bellen naar W. Hel-
lendoorn: 06 – 55 14 05 01, of u kijkt 
op www.dansschoolhellendoorn.nl 
voor het complete programma.
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luminisme, sociaal realisme, nieuwe zakelijkheid, 
cobra en abstract expressionisme. Ze hebben zich 
losgemaakt van de tradities, waarbij vrouwen voor-
al geacht werden om lieflijke landschappen of stil-
levens te schilderen. Ze maken nu bewuste keuzes 
voor avant-garde stijlen en gedurfde onderwerpen. 
Lou Loeber schrijft zelfs een theoretische grond-
slag voor haar werk. 
Veel van deze vrouwen zijn sociaal bevlogen, be-
reisd en staan open voor nieuwe levensbeschou-
welijke opvattingen. Hun werk is in meerdere ge-
vallen maatschappijkritisch. Anneke van der Feer 
bijvoorbeeld, is haar leven lang communistisch. De 
kritieken zijn wisselend. Vooral bij de sociale onder-
werpen vroeg men zich af of het wel ‘vrouwelijk’ ge-
noeg was. Het gedurfde werk van Hanny Korevaar 
werd zelfs eens ‘een afschuwelijke degeneratie’ ge-
noemd. Om het samen te vatten met de woorden 
van Charley Toorop: “De strijd tussen vrouw zijn en 
scheppend weten.”

Een eigen creatief leven
Vrouwenpalet laat niet alleen werk van deze geta-
lenteerde vrouwen zien, maar gaat ook dieper in 
op de achtergronden van hun levens. Wat zijn de 
(on)mogelijkheden voor vrouwen en welke keuzes 
moeten ze maken? Naar voren komt hoe zij de durf 
hebben om zich te onderscheiden en hoe ze zich 
staande houden in een door mannen gedomineer-
de kunstwereld. Vrouwen krijgen steeds meer kan-
sen om zich te ontwikkelen in deze periode, maar 

huwelijk en het gezinsleven hebben wel grote in-
vloed op hun carrière. Alida Jantina Pott, een actief 
lid van De Ploeg, stopte bijna geheel met werken 
nadat ze kinderen kreeg. Charley Toorop trouwde, 
maar scheidde ook weer. Ze zei: “Ik geloof niet, dat 
je je werkelijk aan een man kunt geven, met hem 
kunt meeleven, als je een eigen sterk creatief leven 
hebt.” Verschillende vrouwen trouwen, niet zo gek, 
met een kunstenaar.

Stereotypes
Vanuit het historische verhaal legt de tentoonstel-
ling een link naar het heden. Door de verhalen van 

de 24 vrouwen te verbinden met ervaringen van nu, 
wordt duidelijk waar we staan ten opzichte van een 
eeuw geleden. Er zijn verschillen maar er is ook veel 
herkenning waar het onderwerpen als opleiding, 
gezinsleven, vriendschappen, kritiek, onzekerheid, 
zelfvoorzienend leven, ziekte en afscheid nemen 
betreft. In een audiotour bij de tentoonstelling ko-
men deze onderwerpen aan de orde, maar ook: 
hoe is het in de 21e eeuw gesteld met tentoonstel-
lingen rond vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht of bestaan 
de hardnekkige stereotypes en vooroordelen nog 
steeds? De tentoonstelling is te bezoeken van 9 juli 
tot en met 20 november 2022.

DEURNE | DRACHTEN Nederland kent in de eerste helft van de 20ste eeuw een groot aantal getalenteerde vrouwelijke 
kunstenaars. Zij maken onderscheidend werk en doen hierin niet onder voor hun mannelijke collega’s. Toch krijgt hun 

werk lang niet altijd de aandacht die het verdient. Om dit recht te zetten, organiseren Museum Dr8888 en 
De Wieger Deurne de tentoonstelling Vrouwenpalet.

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 
73 x 82,5 cm, F | Collectie Joods Museum, 

Amsterdam. Aangekocht met steun van het 
Moos Cohenfonds

Lotti van der Gaag, De denker, 1951, 
brons en zink, 39,5 x 18,0 cm 

F | Stedelijk Museum Schiedam

Bobette van Gelder, De goede partij, 1934, 
olieverf op paneel, 76 x 64,5 cm 

F | Particuliere collectie Den Haag

Dansen/dansles voor paren en alleengaanden

SOMEREN Dat doe je natuurlijk bij 
dansschool Hellendoorn, met lessen 
op elke dag van de week. Bij dans-
school Hellendoorn hebben ze niet 
stil gezeten in deze zware periode, 
maar van de gelegenheid gebruikge-
maakt en de zaak van binnen en van 

buiten helemaal in een nieuw jasje 
gestoken. Het resultaat mag er zijn… 

Ook de lessen in de buitengebieden gaan 
weer van start! Kunt u al dansen, maar 
wilt u een avondje uit, kom dan naar een 
van onze gezellige dansavonden/thema-

avonden, nu ook 1 keer per maand spe-
ciaal voor alleengaanden 40 plus in de 
vorm van een ‘back in time’-avond.

Dansschool Hellendoorn, al 77 jaar de 
gezelligste dansschool van Brabant, 
heeft weer een uitgebreid dansaanbod 

voor jong en oud. Van 5 (jongste) tot 
87 jaar (oudste leerling), 3 generaties 
van dansleraren staan garant voor de 
nieuwste trends, maar natuurlijk ook 
voor de traditionele dansen, waarbij een 
gezellig avondje uit centraal staat!

Stijldansen nieuwe stijl
voor alle leeftijden, en geheel aangepast 
aan deze tijd, zodat je je op elk feestje 
van je beste kant kunt laten zien.
Salsa/bachata/kizomba
Voor alle leeftijden, lekker uitleven op 
latin muziek, en veel makkelijker te leren 
dan je denkt.

Hiphop/streetdance
voor kids, jeugd en jong volwassenen 
20+ op de nieuwste trends en muziek, 
onder leiding van een superprofessio-
nele lerares, je kunt als je wilt ook deel-
nemen aan wedstrijden

Zumba
Geschikt voor meiden en dames, die wil-
len dansen en afvallen, geen partner no-
dig. Gewoon met een strippenkaart, dus 

geen abonnement of inschrijfkosten! 
Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een geschikte 
club. Van beginners tot en met topklas-
se. Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs! Dansen wanneer het u uitkomt: 
wij verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, waardoor u geen dansles 
hoeft te missen, bijvoorbeeld bij onregel-
matige diensten. U zit niet vast aan een 
bepaalde dag (gratis inhaallessen).

Workshops/privélessen
Op feestjes of andere gelegenheden een 
leuke activiteit. Groepen die een leuke 
workshop willen zoals salsa, bachata, 
rock and roll, stijldansen, etc. kunnen 
op locatie of in onze dansschool te-
recht. Ook privéles of een trouwcursus 
behoort tot de mogelijkheden (ook aan 
huis). Wij hopen u te mogen begroeten 
bij de grootste en gezelligste dansschool 
van Brabant. Voor aanmeldingen en info 
(lestijden) kunt u bellen naar W. Hel-
lendoorn: 06 – 55 14 05 01, of u kijkt 
op www.dansschoolhellendoorn.nl 
voor het complete programma.

De dansschool is in de coronaperiode van binnen en buiten in een nieuw jasje gestoken | F Wim Hellendoorn
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Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld
 

n  Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n  Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n  Geen erfenis naar de ex van uw kind

n  Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n  Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

  Heeft u een testament van na 2003?

  Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

  Heeft u maatregelen getroffen om niet te hoeven 
interen op uw woning en vermogen, bij opname 
in een verzorgingstehuis?

  Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

  Krijgen uw kleinkinderen in uw testament een 
van belasting vrijgesteld deel?

  Heeft u een volmacht of levenstestament, voor 
als u niet meer geestelijk bekwaam bent om uw 
zaken te regelen?

  Houdt uw volmacht of levenstestament rekening 
met de mogelijkheid om te kunnen schenken?

Heeft u ergens NEE geantwoord? 
Dan is het wel aan te raden om een gesprek te voeren.

Ook hebben wij lezingen over deze onderwerpen voor u 
klaar staan. Beluister en kijk naar onze video's op onze 
website www.schretlennotaris.nl  onder het kopje 
"Thema's"

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.nl
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   Sven 
Swinnen

De trainer/coach, de man,
de Belg, de passie

Bij het aangaan van ons gesprek met Sven Swinnen is 
hij amper uit één van de vele gesprekken die hij voert bij zijn 

nieuwe werkgever als hoofdtrainer bij Helmond Sport. Er moet 
veel gesproken worden en er moet veel ‘opnieuw’ op de rit wor-

den gezet. Dat doet Sven, natuurlijk, op zijn eigen wijze, met 
zijn visie, met zijn elan en zijn passie. Hoe goed kennen 

we deze man eigenlijk?

Door: Guido van Erp

Grote man
Sven is 47 jaren geleden geboren in 
het Belgische Bonheiden (15 duizend 
inwoners), een dorp vlakbij Mechelen. 
Maar Sven noemt zichzelf Mechelaar, 
en daarmee mag hij zichzelf Maneblus-
ser (!) noemen. Dit is de spotnaam (bij-
naam) van inwoners van Mechelen. In 
België is dat zowat standaard dat er een 
spotnaam wordt geplakt op inwoners 
van steden of dorpen. Naast Maneblus-
ser is Sven ook een ‘Grote man’. Dit is 
dan weer de spotnaam van een inwoner 
van Bonheiden. Er valt verder weinig te 
spotten met deze aimabele Belg en ze-
ker niet als hij nu ook nog eens de eretitel 
Kattenmepper mag gaan dragen, nadat 
hij zich in het Helmondse Brandevoort 
heeft gevestigd. Hij komt uit een muzi-
kaal gezin, maar speelt zelf geen instru-
ment (hoewel hij graag piano zou willen 
spelen) en luistert vaak naar heel geva-
rieerde muziekstijlen, van klassiek tot 
hardrock en pop. ”Als ik lang in de auto 
zit dan zet ik wel vaak klassiek op, André 
Rieu bijvoorbeeld, om tot rust te komen.” 
En hij kijkt graag naar psychologische 
thrillerfilms, maar hetgeen hij nooit mist 
zijn de analyses van het BBC-program-
ma Match Of The Day (MOTD). “Voor 
mijn echte ontspanning ga ik graag met 
mijn vrouw en onze Beagle-hond (ge-
naamd Trevor) wandelen in een bosrijke 
omgeving.”

Mechelen
“Bij KV Mechelen in het voetbal opge-
groeid. Ik heb alle jeugdteams bij Meche-
len doorlopen, tot en met het 2e team 
bij de senioren. Ik ben daarna noodge-
dwongen moeten stoppen met voetbal 
vanwege een paar zware blessures. 
Daardoor ben ik nooit in de gelegenheid 
geweest om door te groeien als prof. ”

Knie- of enkelblessures? “Nee, alles ei-
genlijk. Adductoren, buikspieren onder 
andere. Veel operaties eraan gehad maar 
op een jonge leeftijd van 17 jaar was het 
devies dat het toch maar klaar moest zijn 
met dat topsporten. Ik deed ook veel te 

veel, te fanatiek. Voetbal, krachtsport en, 
hetgeen mijn moeder niet mocht weten, 
ook nog vechtsport. Dat alles konden 
mijn spieren gewoon niet aan.”

Zemst
Geen actief voetbal meer. Wat heb je toen 
gedaan? “Op negentienjarige leeftijd ben 
ik al het trainersvak ingerold. Mijn oom 
vroeg om de U15 van FC Zemst (spot-
naam onbekend), toen op het laagste 
niveau van België, te gaan trainen. Dat 
ging goed. Ik ben daar vijf jaren actief 
geweest. Van een ploeg die altijd onderin 
speelde, werd het een ploeg die voor de 
titel ging spelen. Dat viel, in de regio, 
natuurlijk wel op. Daardoor kreeg ik het 
verzoek van KV Mechelen om bij hen op 
de academie training te komen geven 
voor de jeugd.”

Jeugdopleiding
Weer terug bij zijn oude liefde KV Meche-
len is Sven in de jeugdopleiding gestapt 
als trainer/coach. Bij welke leeftijdsca-
tegorie ben je gestart? “Onder negen! En 
zo verder naar de jeugd onder 21.”

Deed je dat professioneel? “Nou nee, 
het is pas van de laatste jaren dat er 
professioneel op dat niveau wordt ge-
investeerd. Het was in combinatie met 
een job als bediende (administratie red.) 
bij een Peugeot-garage.”

Professioneel trainer
Wanneer ben je dan als professional ge-
start? “In het seizoen 2011-2012 kreeg ik 
een aanbieding van de voetbalclub KFC 
(niet gelieerd aan fastfood) Katelijne om 
in te springen als trainer/coach. Die 
stonden toen laatste in de Belgische 
vierde klasse met 12 punten achter op 
de voorlaatste positie in de competitie. 
Ze moesten vierde van onderen eindi-
gen om niet te degraderen! We hebben 
30 op 33 gehaald, dat wil zeggen 10 van 
de 11 wedstrijden gewonnen en zo in de 
vierde klasse gebleven. En dat viel op 
natuurlijk.” Deze info vooraf om de brug 
naar professioneel trainer te maken. In 
mei van 2012 belde Fi van Hoof (Wilfried 
red.) van KV Mechelen mij op om terug te 

komen in de technische staf als profes-
sioneel fysiek trainer. Ik heb die aanbie-
ding graag geaccepteerd, maar meteen 
aangegeven dat ik het twee tot drie jaren 
wilde doen maar dat mijn passie toch 
echt ligt in het technisch en tactisch trai-
nen. Dat heeft de club ook gewaardeerd 
en is die afspraak nagekomen. Na drie 
jaar ben ik assistent-trainer geworden bij 
het eerste team.”

Trainerscursus
Wat maakt Sven Swinnen, met zijn erva-
ring en geestdrift, de trainer die hij nu is 
in Helmond?
“Dank voor dit bruggetje, want dat komt 
met name voort uit de trainerscursus in 
België. Als klein landje staat de Belgi-
sche trainerscursus hoog aangeschre-
ven. En zonder hautain te willen klinken, 
heb ik die trainerscursus mede kleur 
gegeven. Ik heb twaalf jaar lesgegeven 
op UEFA-A niveau (hoogste amateur en 
assistent betaald voetbal red.). Daardoor 
moest ik steeds meegroeien om nieuwe 
ontwikkelingen en tendensen in de les-
sen te verwerken. Heel veel mensen 
ontmoet met verschillende opvattingen 
en ideeën. Dat is voor mijzelf de grootste 
doorontwikkeling geweest. Ik sta altijd 
open voor meningen en ideeën van an-
deren. Daardoor ben ik ook totaal veran-
derd van de trainer die ik bij de jeugdop-
leiding was tot aan de trainer die ik nu 
ben. Zaken die mij beter kunnen maken 
op het begeleiden van spelers of teams, 
die neem ik wel mee.”

Helmond
Kwam de stap vanuit Mechelen naar 
Helmond uit de lucht gevallen voor je? 
“Nou nee, eigenlijk niet. Ik was al ver-
antwoordelijk voor de begeleiding van de 
spelers van KV Mechelen die hier spelen. 
Dus ik ken de betrokken mensen hier zo-
als Louis Coolen, Eric Clijnk, Ari de Kim-
pe en Philippe van Esch bijvoorbeeld, 
en zat al de afgelopen anderhalf jaar 
in het technisch overleg. Zo heb ik ook 
kennisgemaakt met de mentaliteit en de 
passie die hier heerst en de uitdaging om 
Helmond Sport terug op de kaart te zet-
ten. En dat zijn voor mij de uitdagingen 
die ik zoek en die ik graag aanga. En het 
menselijke contact dat ik nu hier ook 
meemaak doet me ontzettend deugd. 
Ik wilde ook niet dat er een ‘Swinnen of 
KV Mechelen staf’ werd geïnstalleerd, 
zoals dat zo vaak gaat. Ik wilde juist een 
combinatie. Wel dat ik kan werken met 
een paar mensen met wie ik al jaren 
fijn samenwerk zoals Peter Schrauwen 
en Dylan Malicheff. Er moeten verschil-
lende profielen in uw staf zitten met ver-
schillende aanvullende competenties. 
Zij dragen medeverantwoordelijkheid en 
hebben een geijkt commitment.”

Kennisoverdracht
Gaat de vlag van KV Mechelen nu strak-
ker wapperen in Helmond? “Nee, dat is 
absoluut niet zo. Ook hierover is al veel 
geschreven en gesuggereerd. Wat wel 
gebeurt is dat er veel meer kennis wordt 
overgedragen. Ik heb altijd tegen mezelf 
gezegd: mocht ik ooit in het buitenland 

komen te werken zal ik nooit de cultuur 
van het land, de club of van de mensen 
willen veranderen. Vanuit Mechelen is 
puur het ondersteunen van de kennis 
om verder te professionaliseren maar 
niet om Helmond ineens te dopen in een 
KV Mechelen-jas. We moeten met elkaar 
beter worden, absoluut. Daarvoor is ook 
de samenwerking getekend.

Toekomst
Wat trof jij, als nieuwe hoofdtrainer, aan 
in Helmond? “Door de resultaten van de 
laatste maanden was de ziel er een beet-
je uit bij het team. Nu moeten we meer 
vanuit de organisatie en omschakeling 
gaan spelen. En we gaan proberen om 
meer dominant te gaan spelen. Ik ga ook 
geen onlogische dingen van mijn spelers 
verlangen. Ze moeten er zelf in geloven, 
anders werkt het natuurlijk niet.”

In hoeverre is Sven Swinnen een rea-
list, gezien de positie en de kwaliteiten 
van zijn ploeg? “Er is natuurlijk al veel 
geschreven over de kwaliteiten van de 
spelersgroep als je onderaan staat. Waar 
ik vooral naar kijk, zijn de individuele 
kwaliteiten van de spelers. Daarmee wil 
ik bereiken dat ik elke speler het best 
kan laten renderen op zijn positie. De 
spelers beter maken, zodat het collectief 
hiervan profiteert. Zo ben ik bijna dertig 
jaar geleden gestart en dat wordt nu ook 
gezien als de beste aanpak. Dat kan ook 
niet anders. We hebben zeker en vast 
jongens met veel kwaliteiten, hoewel de 
kern misschien wat klein is. Ook rond 
de ploeg zijn we constant bezig om za-
ken verder te professionaliseren. Het is 
niet alleen wat je op het veld ziet. Stap 
voor stap van succesjes naar successen 
gaan. Ik ben realistisch ambitieus hierin.”

F | Kevin Senders – Helmond Sport

F | Kevin Senders – Helmond Sport
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Bij het aangaan van ons gesprek met Sven Swinnen is 
hij amper uit één van de vele gesprekken die hij voert bij zijn 

nieuwe werkgever als hoofdtrainer bij Helmond Sport. Er moet 
veel gesproken worden en er moet veel ‘opnieuw’ op de rit wor-

den gezet. Dat doet Sven, natuurlijk, op zijn eigen wijze, met 
zijn visie, met zijn elan en zijn passie. Hoe goed kennen 

we deze man eigenlijk?

Door: Guido van Erp

Grote man
Sven is 47 jaren geleden geboren in 
het Belgische Bonheiden (15 duizend 
inwoners), een dorp vlakbij Mechelen. 
Maar Sven noemt zichzelf Mechelaar, 
en daarmee mag hij zichzelf Maneblus-
ser (!) noemen. Dit is de spotnaam (bij-
naam) van inwoners van Mechelen. In 
België is dat zowat standaard dat er een 
spotnaam wordt geplakt op inwoners 
van steden of dorpen. Naast Maneblus-
ser is Sven ook een ‘Grote man’. Dit is 
dan weer de spotnaam van een inwoner 
van Bonheiden. Er valt verder weinig te 
spotten met deze aimabele Belg en ze-
ker niet als hij nu ook nog eens de eretitel 
Kattenmepper mag gaan dragen, nadat 
hij zich in het Helmondse Brandevoort 
heeft gevestigd. Hij komt uit een muzi-
kaal gezin, maar speelt zelf geen instru-
ment (hoewel hij graag piano zou willen 
spelen) en luistert vaak naar heel geva-
rieerde muziekstijlen, van klassiek tot 
hardrock en pop. ”Als ik lang in de auto 
zit dan zet ik wel vaak klassiek op, André 
Rieu bijvoorbeeld, om tot rust te komen.” 
En hij kijkt graag naar psychologische 
thrillerfilms, maar hetgeen hij nooit mist 
zijn de analyses van het BBC-program-
ma Match Of The Day (MOTD). “Voor 
mijn echte ontspanning ga ik graag met 
mijn vrouw en onze Beagle-hond (ge-
naamd Trevor) wandelen in een bosrijke 
omgeving.”

Mechelen
“Bij KV Mechelen in het voetbal opge-
groeid. Ik heb alle jeugdteams bij Meche-
len doorlopen, tot en met het 2e team 
bij de senioren. Ik ben daarna noodge-
dwongen moeten stoppen met voetbal 
vanwege een paar zware blessures. 
Daardoor ben ik nooit in de gelegenheid 
geweest om door te groeien als prof. ”

Knie- of enkelblessures? “Nee, alles ei-
genlijk. Adductoren, buikspieren onder 
andere. Veel operaties eraan gehad maar 
op een jonge leeftijd van 17 jaar was het 
devies dat het toch maar klaar moest zijn 
met dat topsporten. Ik deed ook veel te 

veel, te fanatiek. Voetbal, krachtsport en, 
hetgeen mijn moeder niet mocht weten, 
ook nog vechtsport. Dat alles konden 
mijn spieren gewoon niet aan.”

Zemst
Geen actief voetbal meer. Wat heb je toen 
gedaan? “Op negentienjarige leeftijd ben 
ik al het trainersvak ingerold. Mijn oom 
vroeg om de U15 van FC Zemst (spot-
naam onbekend), toen op het laagste 
niveau van België, te gaan trainen. Dat 
ging goed. Ik ben daar vijf jaren actief 
geweest. Van een ploeg die altijd onderin 
speelde, werd het een ploeg die voor de 
titel ging spelen. Dat viel, in de regio, 
natuurlijk wel op. Daardoor kreeg ik het 
verzoek van KV Mechelen om bij hen op 
de academie training te komen geven 
voor de jeugd.”

Jeugdopleiding
Weer terug bij zijn oude liefde KV Meche-
len is Sven in de jeugdopleiding gestapt 
als trainer/coach. Bij welke leeftijdsca-
tegorie ben je gestart? “Onder negen! En 
zo verder naar de jeugd onder 21.”

Deed je dat professioneel? “Nou nee, 
het is pas van de laatste jaren dat er 
professioneel op dat niveau wordt ge-
investeerd. Het was in combinatie met 
een job als bediende (administratie red.) 
bij een Peugeot-garage.”

Professioneel trainer
Wanneer ben je dan als professional ge-
start? “In het seizoen 2011-2012 kreeg ik 
een aanbieding van de voetbalclub KFC 
(niet gelieerd aan fastfood) Katelijne om 
in te springen als trainer/coach. Die 
stonden toen laatste in de Belgische 
vierde klasse met 12 punten achter op 
de voorlaatste positie in de competitie. 
Ze moesten vierde van onderen eindi-
gen om niet te degraderen! We hebben 
30 op 33 gehaald, dat wil zeggen 10 van 
de 11 wedstrijden gewonnen en zo in de 
vierde klasse gebleven. En dat viel op 
natuurlijk.” Deze info vooraf om de brug 
naar professioneel trainer te maken. In 
mei van 2012 belde Fi van Hoof (Wilfried 
red.) van KV Mechelen mij op om terug te 

komen in de technische staf als profes-
sioneel fysiek trainer. Ik heb die aanbie-
ding graag geaccepteerd, maar meteen 
aangegeven dat ik het twee tot drie jaren 
wilde doen maar dat mijn passie toch 
echt ligt in het technisch en tactisch trai-
nen. Dat heeft de club ook gewaardeerd 
en is die afspraak nagekomen. Na drie 
jaar ben ik assistent-trainer geworden bij 
het eerste team.”

Trainerscursus
Wat maakt Sven Swinnen, met zijn erva-
ring en geestdrift, de trainer die hij nu is 
in Helmond?
“Dank voor dit bruggetje, want dat komt 
met name voort uit de trainerscursus in 
België. Als klein landje staat de Belgi-
sche trainerscursus hoog aangeschre-
ven. En zonder hautain te willen klinken, 
heb ik die trainerscursus mede kleur 
gegeven. Ik heb twaalf jaar lesgegeven 
op UEFA-A niveau (hoogste amateur en 
assistent betaald voetbal red.). Daardoor 
moest ik steeds meegroeien om nieuwe 
ontwikkelingen en tendensen in de les-
sen te verwerken. Heel veel mensen 
ontmoet met verschillende opvattingen 
en ideeën. Dat is voor mijzelf de grootste 
doorontwikkeling geweest. Ik sta altijd 
open voor meningen en ideeën van an-
deren. Daardoor ben ik ook totaal veran-
derd van de trainer die ik bij de jeugdop-
leiding was tot aan de trainer die ik nu 
ben. Zaken die mij beter kunnen maken 
op het begeleiden van spelers of teams, 
die neem ik wel mee.”

Helmond
Kwam de stap vanuit Mechelen naar 
Helmond uit de lucht gevallen voor je? 
“Nou nee, eigenlijk niet. Ik was al ver-
antwoordelijk voor de begeleiding van de 
spelers van KV Mechelen die hier spelen. 
Dus ik ken de betrokken mensen hier zo-
als Louis Coolen, Eric Clijnk, Ari de Kim-
pe en Philippe van Esch bijvoorbeeld, 
en zat al de afgelopen anderhalf jaar 
in het technisch overleg. Zo heb ik ook 
kennisgemaakt met de mentaliteit en de 
passie die hier heerst en de uitdaging om 
Helmond Sport terug op de kaart te zet-
ten. En dat zijn voor mij de uitdagingen 
die ik zoek en die ik graag aanga. En het 
menselijke contact dat ik nu hier ook 
meemaak doet me ontzettend deugd. 
Ik wilde ook niet dat er een ‘Swinnen of 
KV Mechelen staf’ werd geïnstalleerd, 
zoals dat zo vaak gaat. Ik wilde juist een 
combinatie. Wel dat ik kan werken met 
een paar mensen met wie ik al jaren 
fijn samenwerk zoals Peter Schrauwen 
en Dylan Malicheff. Er moeten verschil-
lende profielen in uw staf zitten met ver-
schillende aanvullende competenties. 
Zij dragen medeverantwoordelijkheid en 
hebben een geijkt commitment.”

Kennisoverdracht
Gaat de vlag van KV Mechelen nu strak-
ker wapperen in Helmond? “Nee, dat is 
absoluut niet zo. Ook hierover is al veel 
geschreven en gesuggereerd. Wat wel 
gebeurt is dat er veel meer kennis wordt 
overgedragen. Ik heb altijd tegen mezelf 
gezegd: mocht ik ooit in het buitenland 

komen te werken zal ik nooit de cultuur 
van het land, de club of van de mensen 
willen veranderen. Vanuit Mechelen is 
puur het ondersteunen van de kennis 
om verder te professionaliseren maar 
niet om Helmond ineens te dopen in een 
KV Mechelen-jas. We moeten met elkaar 
beter worden, absoluut. Daarvoor is ook 
de samenwerking getekend.

Toekomst
Wat trof jij, als nieuwe hoofdtrainer, aan 
in Helmond? “Door de resultaten van de 
laatste maanden was de ziel er een beet-
je uit bij het team. Nu moeten we meer 
vanuit de organisatie en omschakeling 
gaan spelen. En we gaan proberen om 
meer dominant te gaan spelen. Ik ga ook 
geen onlogische dingen van mijn spelers 
verlangen. Ze moeten er zelf in geloven, 
anders werkt het natuurlijk niet.”

In hoeverre is Sven Swinnen een rea-
list, gezien de positie en de kwaliteiten 
van zijn ploeg? “Er is natuurlijk al veel 
geschreven over de kwaliteiten van de 
spelersgroep als je onderaan staat. Waar 
ik vooral naar kijk, zijn de individuele 
kwaliteiten van de spelers. Daarmee wil 
ik bereiken dat ik elke speler het best 
kan laten renderen op zijn positie. De 
spelers beter maken, zodat het collectief 
hiervan profiteert. Zo ben ik bijna dertig 
jaar geleden gestart en dat wordt nu ook 
gezien als de beste aanpak. Dat kan ook 
niet anders. We hebben zeker en vast 
jongens met veel kwaliteiten, hoewel de 
kern misschien wat klein is. Ook rond 
de ploeg zijn we constant bezig om za-
ken verder te professionaliseren. Het is 
niet alleen wat je op het veld ziet. Stap 
voor stap van succesjes naar successen 
gaan. Ik ben realistisch ambitieus hierin.”

F | Kevin Senders – Helmond Sport

F | Kevin Senders – Helmond Sport
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Pak a 7 stuks
Dental sticks

Jack Doggies
Vleesstrips

Best for Birds
Vogelpindakaas 
met vruchten

Carocroc
kattenbrokjes 
Kitten, adult, senior, 
indoor en (nieuw) sterilised

Divro

Purina

Cuddly

Hooi en stro

Gourmet Gold

D&D
Hondenjasje 
Diverse kleuren en maten 
voor de kleiner hondjes

5,-

9,95

4,99

10,-

1,98

3 stuks

2 kg.

2,49
2,5 kg.

4,99
10 stuks

van 29,95

7 stuks

Jack Doggies
Jerky sticks

Aanbiedingen geldig van 25 maart t/m 9 april 2022

200 grampak 7 stuks 200 gram

Honden- of 
kattenmandje
50 cm 16,99

van 24,99
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V.l.n.r.: Jorg van den Broek, Marc van den Ingh, Mark Ruyssenaars en Kees Jeurissen
 | F Fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek

Fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek 
en JVDI De Fysioclub bundelen krachten op

sport- en beleefcampus De Braak

Met het opgaan in het grotere verband 
van De Fysioclub, een specialist op het 
gebied van therapie, training en leefstijl, 
wordt voorgesorteerd op de komst van 
een groter en modern onderkomen in de 
nieuwe multifunctionele accommodatie 
op sport- en beleefcampus De Braak. 
Hier staat al het nieuwe Dr. Knippen-
bergcollege. Over enkele jaren, als ook 
het zwembad en de Praktijkschool er 
hun onderkomen hebben, wordt dit 
dé plek in Helmond waar kennis, ge-
zondheid en sport elkaar ontmoeten en 
versterken. De multifunctionele accom-
modatie, waar ook het nieuwe Helmond 
Sport stadion in komt, is naar verwach-
ting begin 2024 klaar.

De grootste van Helmond
De twee praktijken worden samen de 

grootste fysiotherapiepraktijk van Hel-
mond en omstreken. Ze leveren, naast 
een compleet pakket aan fysiotherapie 
en ergotherapie, ook fitness en leefstij-
ladvies, waarbij naast algehele fysiothe-
rapie de bevordering van een gezond 
leven, blessurepreventie en revalidatie 
centraal staan. Omdat alle medewer-
kers meeverhuizen, blijven de patiënten 
van Ruyssenaars | Van den Broek bij 
hun eigen, vertrouwde therapeuten on-
der behandeling.

Historie en deskundigheid
Mark Ruyssenaars, die locatiemana-
ger wordt op De Braak, is enthousiast 
over de nieuwe samenwerking. “Onze 
praktijk is al meer dan veertig jaar een 
gevestigde naam in Helmond. We wa-
ren al langer op zoek naar een nieuwe, 

grotere plek. In De Fysioclub hebben we 
een deskundige en prettige partner ge-
vonden, waarmee we helemaal op één 
lijn zitten als het gaat om de visie op ons 
vak. Over een paar jaar zitten we samen 
op de mooiste plek van Helmond, waar 
historie en deskundigheid elkaar ver-
sterken.”

Familiair en laagdrempelig
Kees Jeurissen van JVDI De Fysioclub 
deelt het enthousiasme van zijn nieuwe 
collega. “Ruyssenaars | van den Broek 
en JDVI De Fysioclub hebben samen 
een breed onderlegd team met zeer des-
kundige mensen. Daarnaast past het fa-
miliaire en laagdrempelige karakter van 
Ruyssenaars | Van den Broek helemaal 
in onze visie. We gaan elkaar zonder eni-
ge twijfel heel goed aanvullen.”

HELMOND-NOORD Fysiotherapiepraktijk Ruyssenaars | Van den Broek verhuist 
in januari 2023 van de Van Meelstraat naar het stadion van Helmond Sport. Daar wordt 

het onderdeel van JVDI De Fysioclub. 
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Kék is naar men keiskônne foto deze 
week bij men column, ben ik toch zo 
freet mee. Die is gemaakt door Wim van 
Berlo, die hil zun leven al fotograaf is. 
Onlangs is hij gestart mee een prachtig 
project genaamd gewoon Helmonder.

Wat houdt het project in, zulde denken. 
Wim maakt foto's van verschillende 
Helmonders of mensen die in Helmond 
werken in alle lagen van de bevolking. 
Het thema van dees project:  niet jij, 
niet hij, niet ik, maar wij, wij samen 
vormen de cultuur en sfeer van onze 
stad Helmond. Mee de portretten die 
Wim maakt van bekende en onbeken-
de Helmonders, laat hij zien hoe skôn 
en divers onze stad is. Het einddoel 
van dees project is een expositie ergens 
in Helmond. Deze expositie zal straks 
voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 
Hiervoor moet nog wel de nodige sub-
sidie en sponsoring worden geregeld 
om de kosten te dekken, waar Wim nog 
mee bezig is. Zoals het er nu uitziet, zal 
de expositie ergens rond oktober 2023 
plaatsvinden.

De bedoeling is om een 40 Helmonders 
op deze manier vast te leggen. Denk nou 
nie dat deze foto in 10 minuten is ge-
knipt, nee hoor. We begonnen mee hul-
lemaal een zwart scherm en vandaar-
uit werd er steeds licht toegevoegd aan 
de foto en elke keer keek hij samen met 
mij naar het resultaat. Elke ronde knip-
te hij een foto die steeds mooier werd. 
Wim geeft duidelijk aan wat hij bedoelt 
en wat hij van men verlangt, want alle 
foto's hebben dezelfde stijl. Om tot dees 
prachtige resultaat te kunnen komen 

gaat heel wat uit, ook heb ik de krant 
nog op verschillende manieren vast ge-
pakt. Op het laatst hadden we nog 2 
foto's waar ik samen met Wim deze uit 
heb gekozen. Die gaat het dus worden 
vur de expositie. Ik ben toch zo vereerd 
dat ik mee mog doen.

Elke foto heeft ook een soort herken-
ningspunt, zodat de foto een verhaal 
over die persoon verteld. Bij mij is dat 
natuurlijk onze Weekkrant De Loop. 
Ik heb al verschillende Helmonders op 
zijn Facebook en website vurbaai zien 
komen die mee mogen doen, zoals een 
lijstenmaker, een zangduo, een student 
en ikke natuurlijk. Kijk maar eens op 
zijn website, de foto's die nu al zijn ge-
knipt zijn echt een eenheid en prachtig.

www.wimvanberlo.nl/portret, daar 
vind je ze. Wie natuurlijk ook op zijn 
lijstje staat, is onze burgemeester Elly 
Blanksma. Elly, als ge dit leest, wat 
zoude Wim gelukkig maken om hier-
aan mee te werken. Wim keibedankt 
dat ik mee mog doen en superblij ben ik 
mee men prachtige foto. Ik wens je heel 
veel succes met dit mooie Helmondse 
project en we kijken uit naar deze ex-
positie.
 
Vur iedereen een fijn weekend. Ga nog 
even gezellig naar de Kermis.

Tot volgende week.

Gewoon Helmonder  

Houdoe!

Open dag bij Modelspoorclub Oost-Brabant 
CENTRUM Op zondag 27 maart opent onze Modelspoorclub Oost-Brabant haar deuren. Iedereen, jong en oud, 
is dan tussen 11:00 uur en 17:00 uur van harte welkom. 

Dan staan onze banen opgesteld en zijn de leden aanwezig om je er alles over te vertellen. Kinderen zijn natuurlijk ook 
van harte welkom. Een gezellige middag voor het hele gezin. Locatie: Het Baken aan de Pastoor van Leeuwenstraat 23 te 
Helmond. www.mscob.nl

F| Wim van Berlo
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Coördinator Bedrijfsbureau
Fulltime

Samen met je drie collega’s op het bedrijfsbureau ben je de schakel tussen sales en productie. Jullie
weten wat de wensen zijn van sales en wat productie kan maken. Als coördinator bewaak jij de

voortgang over het totale proces, houd je overzicht over de werkzaamheden binnen het bedrijfsbureau
en richt je je op de planning. Heb je leidinggevende ambities? Het kan allemaal in deze functie!

CNC-gereedschapslijper
Fulltime

Wil jij de mooiste, meest innovatieve gereedschappen maken of herslijpen voor langer optimaal
gebruik? Kom dan als CNC-gereedschapslijper werken bij de grootste slijperij van de Benelux! Deze
gereedschappen voor de hout-, metaal en kunststofindustrie maak je volgens de geldende normen

(van tekening of specificaties). 

Logistiek medewerker
Fulltime of Parttime

Ben jij accuraat, klantvriendelijk, stressbestendig en wil je zorgen voor een efficiënte distributie van
goederen, zowel intern als naar de klant? Je werkt in een productieomgeving voor de ontwikkeling en
vervaardiging van gereedschappen voor de verspanende hout-, metaal- en kunststofindustrie. Geen

ervaring met verspanende gereedschappen? Geen probleem! We leiden je intern op!

WE WANT YOU!
H E R S L I J P E N  |  S P E C I A L  T O O L S  |  S T A N D A R D  T O O L S

Bekijk hier
al onze

vacatures

kmwetoolmanagers.com/vacatures

Doe jij al mee?

TROTS OP 
HELMOND!

Medio april valt de eerste uitgave van 

Helmond Onderneemt in uw brievenbus! 

Vol met prachtig opgemaakte redactie-

stukken over écht lokale Helmondse 

ondernemingen. 

Maar de vraag is, doe jij al mee? 

Veel Helmondse ondernemers zijn je al 

voorgegaan dus blijf niet achter! Wil je 

graag een spotlight schijnen op jouw bedrijf 

of onderneming? Mail dan naar:

Danielle@adcommunicatie.nl

Uitgave medio april
Deadline 1 april

Helmond Onderneemt Magazine is een product van Weekkrant De Loop Helmond.
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Winkelcentrum Brouwhorst bestaat 35 jaar! 
BROUWHUIS Op 1 april 1987 werd het eerste deel van Winkel-
centrum Brouwhorst geopend. Enkele weken later volgden nog 

een stel winkels en in 1990 kwam er een nieuw gedeelte bij. 
Nu, zo’n 35 jaar later, is het gezellige winkelcentrum nog altijd 
het kloppende hart van Brouwhuis; hier vind je alles bij elkaar. 

Supermarkten, een drogist, cadeauwinkels, kledingwinkels, 
een brillenzaak, noem maar op. Alles lekker dichtbij voor de 

wijkbewoners van Brouwhuis en Rijpelberg.

Een gedeelte van Winkelcentrum Brouwhorst die dit jaar 35 jaar bestaat | F Wendy Lodewijk

Door: Wendy Lodewijk

Moeilijk begin
Alle begin is moeilijk, wordt wel eens 
gezegd. Voorzitter van het bestuur Ger-
rit Bouwmeester kan dat in dit geval 
beamen: “In de tijd dat het winkelcen-
trum gebouwd werd, waren Rijpelberg 
en Brouwhuis zogeheten ‘slaapdor-
pen’. Men kwam er alleen maar om te 
slapen, de rest van de tijd bracht men 
elders door. Van een grote toeloop van 
winkelend publiek was toen zeker geen 
sprake. Het is dan ook niet voor niets 
dat sommige winkels het indertijd niet 
gered hebben.” Gerrit kwam zelf in het 
winkelcentrum terecht in 1989. Inmid-
dels is hij de oudste ondernemer, maar 
hij voelt zich nog altijd als een vis in het 
water met zijn cadeauwinkel ‘Gerrit en 
Klazien’. “Het is een komen en gaan ge-
weest van winkels; we zijn diverse col-
lega’s verloren aan zowel faillissementen 
als overlijdens.”

Nieuw bestuur
Mede door de wisselingen van winke-
liers, is er per 1 januari een nieuw be-

stuur gevormd. Het bestuur bestaat nu 
uit Gerrit, Jolanda, Angelique, Susanne, 
Rob en Johan. Samen helpen zij elkaar 
én collega-winkeliers. Alles om Brouw-
horst bruisend, sprankelend en aantrek-
kelijk te houden.

Jubilea
Gerrit zit vol mooie herinneringen aan 
het winkelcentrum in de loop der tijd. 
“Elk 5-jarig jubileum werd gevierd. Hier 
hoorden meestal optredens van arties-
ten bij. Zo heb ik eens Marco Borsato 
geboekt, nog voor hij doorbrak. Hij had 
toen net de Soundmixshow gewonnen. 
Nadat de boeking was vastgelegd, werd 
die man bekender en bekender. Twee 
dagen voordat hij bij ons het podium zou 
beklimmen, scoorde hij een nummer 
1-hit. Je had dat moeten zien! De hele 
Brouwhorst stond vol gillende meiden. 
Niet normaal.” En zo kan Gerrit nog veel 
meer verhalen vertellen. Over Saskia 
en Serge, over Imca Marina, over Ben 
Saunders en nog vele meer. “Vroeger 
stelden ze nog redelijke prijzen. Tegen-
woordig zijn artiesten bijna niet meer te 
betalen, zo duur. En het mooie van toen 

is, dat veel artiesten zich heel menselijk 
gedroegen. Zo aten ze soep of dronken 
een kop koffie bij ons. Het was geweldig 
dit mee te maken.”

35 jaar
Uiteraard mag ook het 35-jarig jubileum 
niet zomaar voorbijgaan. In 2022 wor-
den diverse feestelijkheden georgani-
seerd. Zo wordt in het eerste feestweek-
end van 1, 2 en 3 april bij besteding van 
5 euro een kraskaart uitgereikt, waar-
mee mooie prijzen te winnen zijn. Voor 
de kinderen staat er een draaimolen, 

popcornkraam en suikerspinnenkraam. 
Kinderen kunnen met een kaartje van 
1 euro 3 ritjes maken in de draaimolen 
én een suikerspin en popcorn halen. Als 
dat geen feest is! Na dit feestweekend 
staat er nog veel meer op het program-
ma. Bijvoorbeeld een bezoekje van de 
paashaas met Pasen, een vrijmarkt op 
Koningsdag en een dag speciaal voor 
ouderen en kinderen in juni, georgani-
seerd door Jibb+. “In september willen 
we een mooi afsluitend feestje organi-
seren, maar daarvoor zijn we nog druk 
bezig een programma samen te stellen. 

Misschien komen er ook wel weer ar-
tiesten optreden, maar dat is nog niet 
zeker. We moeten alles nog even op een 
rijtje zetten. Buiten kijf staat echter dat 
2022 echt een feestjaar wordt!”, besluit 
Gerrit met een brede lach. “Het is zo 
ontzettend leuk om al deze gezellige din-
gen te organiseren. En ook de samen-
werking met iedereen in Brouwhorst 
vind ik mooi. Ik geniet hier echt van.”

Kortom, het is dit jaar extra gezellig in 
Winkelcentrum Brouwhorst. Kom jij 
binnenkort ook lekker shoppen?

Plan! bedankt stemmers

Maar de kiezer heeft beslist en daar leg-
gen wij ons bij neer. Toch vinden wij het 
een zorgelijke ontwikkeling dat zoveel 
stemmen zijn gegaan naar partijen die 
niet eens een lokaal partijprogramma 
konden overleggen of die zich louter 
manifesteren door populisme. In die zin 
zijn wij blij dat de coalitie, die zich in de 
afgelopen vier jaar vol ingezet heeft voor 
onze stad, hiervoor ook beloond is in de 
verkiezingsuitslag. 

Een domper is ook nu weer het lage 
opkomstpercentage in Helmond, nog 
geen 40% van alle kiesgerechtigden. 
Het ontbreken van vertrouwen in de 

landelijke politiek speelt zeker een rol 
die afstraalt op de lokale politiek. De 
geloofwaardigheid van onze overheid is 
op onderdelen zeker in het geding; denk 
bijvoorbeeld maar eens aan het zwarte 
pieten rond de toeslagenaffaire. In dat 
opzicht willen wij u graag het boek ‘Zo 
hadden we het niet bedoeld’ van Jes-
se Frederik (Correspondent) aanraden; 
hierin kunt u lezen dat de politici die het 
hardste schande schreeuwen over deze 
affaire, zelf de echte oorzaak zijn van de 
huidige impasse. Maar wat betreft de 
Helmondse politiek is ons vertrouwen 
in het stadsbestuur, in de afgelopen pe-
riode, alleen maar gegroeid; we hebben 

gezien hoe het college zich enorm inge-
spannen heeft voor onze mooie stad, in 
een prettige samenwerking en zonder 
achterkamertjes-gedoe. 

Minpuntjes zijn er natuurlijk altijd: er 
was een coalitieakkoord met mooie 
doelstellingen; die doelstellingen vroe-
gen uiteraard om investeringen. Helaas 
werd er niet tot veel te weinig geëva-
lueerd of hetgeen beoogd was met die 
investeringen, ook voldoende bereikt 
was. In die zin waren wij vaak een luis 
in de pels door continu te vragen naar 
resultaten én te adviseren over presta-
tie-indicatoren. Op dat gebied mag het 
gemeentebestuur zich wat ons betreft 
nog echt ontwikkelen. Maar ons politie-
ke avontuur is voor nu voorbij; heel veel 
dank aan degenen die op ons gestemd 
hebben! En wie weet duiken we toch 
nog ergens weer op.

Namens politieke partij plan!
Sacha van Lierop, Gerard Bosch,
Ine Warmerdam

HELMOND Als dit blad bij u op de deurmat valt, liggen de 
gemeenteraadverkiezingen al weer enkele weken achter ons; 
wellicht is er al een nieuw college geïnstalleerd. Helaas heeft 
onze partij plan! onvoldoende stemmen gekregen om kiezers 
in de gemeenteraad te blijven vertegenwoordigen. En dat is 
jammer omdat wij, door degenen die zich verdiept hebben, 

geprezen worden om ons goed doordachte programma voor 
Helmond: geen symptoombestrijdingen, maar oorzaken van 

uitdagingen aanpakken. 
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WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

DIVERSE 
VOORJAARS-

BLOEIERS

G E R W E N

VOLOP 
BLOEIENDE 

VIOLEN
20 STUKS VOOR € 7,-

GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

STYLE

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

TREND

KOOPZONDAG 27 MAART 12.00 TOT 17.00 UUR

CASUAL

€ 0,-

Uw
hoortoestel

tot 30 april

*

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We 
vergoeden tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met 
uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

Ben jij die enthousiaste wijkbewoner die 
verhaaltjes ‘ruikt’, die dingen opvalt die 
interessant zijn voor onze lezers.

Overleg met onze redactie. Schrijf erover, 
maak enkele mooie foto’s en lever het aan, 
zodat wij het kunnen publiceren. Je krijgt per 
                verhaal met foto betaald.
 

Interesse? 
Mail naar redactie@deloop.eu 
of bel 0492-845350
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Voor musici en andere liefhebbers van 
klassieke muziek zijn er grofweg twee 
periodes in het jaar die favoriet zijn: die 
rond Kerstmis en Pasen. Talloze compo-
nisten schreven, al dan niet in opdracht 
van hun broodheer, kerk of vorst, religi-

euze muziek van hoog niveau, waarin de 
sentimenten rondom geboorte en dood 
op originele wijze worden verklankt. Ook 
de componisten die op zondagmiddag 
3 april op het programma staan, deden 
dit, en wat voor juweeltjes van composi-

ties heeft dat opgeleverd en wat worden 
die prachtig vertolkt door het Ariosto 
Ensemble, expert op het gebied van vo-
cale muziek uit de (vroeg)-renaissance. 
Op het originele programma staan drie 
delen uit de Lamentaties van Jeremia, 

van Emilio de’Cavalieri. Deze componist 
en organist, afkomstig uit een aristo-
cratische en muzikale familie in Rome, 
raakte bevriend met de beroemde fami-
lie de’Medici, en werd toezichthouder op 
alle kunsten aan het hof van de Medi-
ci’s. Beroemd is zijn Rappresentatione 
di Anima e di Corpe, het allereerste 
oratorium en een mijlpaal in de muziek-
geschiedenis. De Lamentaties van Je-
remia doen evenwel niet onder voor dit 
werk: origineel en bloedstollend mooi. 
De drie lectio’s (met solisten en koor) 
die worden uitgevoerd, worden afge-
wisseld door instrumentale muziek van 
Paolo Quagliati. 
Ook hij vertoefde in hogere kringen en 
was jarenlang vertrouweling van kar-
dinaal Farnese en paus Gregorius XV. 
Als organist was hij zijn hele leven ver-
bonden aan de Santa Maria Maggiore 
in Rome. Hij was een overgangsfiguur 
tussen renaissance en vroegbarok en 
schreef zowel vocale als instrumentale 
muziek, maar het meest bekend is hij 
geworden door zijn ‘La sfera armoniosa’, 
een groot (25-delig) werk dat hij schreef 
voor het huwelijk van Isabella Gesualdo, 
inderdaad: de dochter van componist 
Carlo Gesualdo.

Het programma wordt gecompleteerd 
met een ‘In te Domine speravi’, een ‘Pa-
ter Noster’ en het beroemde ‘Miserere 
mei, Deus’ van Gregorio Allegri. Prach-
tige afwisselingen van renaissancemu-
ziek en gregoriaanse gezangen, vooral 
het laatste werk, dat is geschreven voor 
twee koren die afwisselend melodieën 

zingen, en met die bekende hoge C in de 
sopraanstem.

Het Ariosto Ensemble, voor het eerst 
uitvoerend in 2002, is een project-en-
semble dat in wisselende samenstelling 
concerten geeft. Het ontleent zijn naam 
aan Ludovio Ariosto (1474-1533), Itali-
aans schrijver, favoriet aan het hof van 
Ferrara, bij de beroemde familie d’Este. 
Het ensemble, waarvan de bezetting va-
rieert van 6- tot 15-stemmig, afhankelijk 
van de te zingen werken, voert jaarlijks 
projecten uit in en buiten de regio. De 
voorkeur ligt bij vocale programma’s met 
muziek uit de periode 1450 tot 1650. 
Afhankelijk van het programma worden 
zangers en instrumentalisten geselec-
teerd uit professionele en uitstekend 
opgeleide amateurmusici, die affiniteit 
hebben en bekend zijn met de muziek 
die wordt uitgevoerd. Voor zover moge-
lijk wordt teruggegrepen naar facsimile’s 
van de oorspronkelijke notatie. Deze 
manier van werken draagt mede zorg 
voor boeiende uitvoeringen op hoog ni-
veau. Het ensemble staat onder leiding 
van Renée Kartodirdjo, met speciale 
medewerking van onder andere Tanja 
Obalski (sopraan), Sascha Mommertz 
(blokfluit), Martijn Verbrugh (viola da 
gamba) en Eelco Kooiker (orgel). Wilt u 
de periode voor Pasen beleven in Ita-
liaanse sferen met originele muziek, 
uitgevoerd op hoog niveau, dan is dit 
concert van het Ariosto Ensemble een 
absolute must!

Meer info: lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert:
Ariosto Ensemble met beroemde passiemuziek

uit de Italiaanse Renaissance
STIPHOUT Op zondagmiddag 3 april 2022 treedt het Ariosto Ensemble onder leiding van Renée 

Kartodirdjo op met prachtige passiemuziek uit de Italiaanse renaissance. Op het programma staan 
vocale en instrumentale werken van onder andere E. de’Cavalieri (Lamentaties), Allegri (Miserere 
mei, Deus) en P. Quagliati. Met medewerking van onder andere Tanja Obalski (sopraan), Sascha 
Mommertz (blokfluit), Martijn Verbrugh (viola da gamba) en Eelco Kooiker (orgel). Plaats: Trudo-

kerk, Dorpsstraat 34 in Stiphout (gemeente Helmond). Aanvang 15.00 uur. Entree: € 8 – € 12,50.

F | Judith ter Hofstede

Helmond-Oost Iedere maandag orga-
niseert het HMC een Superkien in Soos 
40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- 
met onder andere een hoofdprijs van € 
400,- en een loterij voor het winnen van 
2 gevulde levensmiddelenmanden en 
gratis kienkaarten. Ook vindt er regelma-
tig een gratis loterij plaats met prachtige 
prijzen. Aanvang is om 19.30 uur en het 
duurt tot 22.00 uur. De zaal is open van-
af 17.45 uur. U komt toch ook!

Rijpelberg Gratis reparaties van je ka-
potte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op zaterdag 26 maart van 11.00 tot 
14.00 uur. Locatie: De Torelaer, Gronin-
genhof 4, Helmond. Alle Helmonders, 
jong en oud, zijn welkom. Zie ook www.
facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

Brandevoort, Helmond-West en
Mierlo-Hout Repaircafé KBO – St. 
Lucia: iedereen mag gebruikmaken van 
deze aangeboden faciliteit. Er zijn geen 

verplichtingen aan verbonden ongeacht 
waar u woont of status. U bent van har-
te welkom op donderdag 31 maart van 
13.00 uur tot 16.00 uur. Repareren? 
Heel slim!

Het repaircafé KBO – St. Lucia is de 
organisatie die het mogelijk maak uw 
defecte spulletjes te laten repareren. 
Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar 
zijn per fiets of simpel transportmiddel 
zijn acceptabel en zullen in behandeling 
worden genomen. Wij repareren naar 
ons vermogen en kennis elektrische en 
elektronische apparaten, speelgoed, 
naaimachines, gereedschap, kleding(re-
paraties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fiet-
sen en ander klein materieel.

Mierlo-Hout Bridgeclub ’t Houtse Slem 
gaat weer van start. We spelen op maan-
dagavond competitie en vrijdagmiddag 
vrije inloop in Wijkhuis De Geseldonk. 
Nieuwe leden zijn welkom. Ook starten 

we weer met een cursus voor beginners, 
die wordt gegeven in een kleine groep 
van 4 deelnemers. Info en aanmelden 
bij Theo Leijten 06 – 21 42 51 09.
Binnenstad Tot 14 april exposeert An-
toinette van Dalen haar schilderijen van 
onder andere haar familieportretten. 
Tijdens openingsuren te bezoeken in 
wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 te Helmond.

Mierlo-Hout Elke donderdagmiddag 
vrij kaarten, rikken, in de Geseldonk in 
Mierlo-Hout van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Aanmelden vanaf 13.15 uur tot 13.30 
uur. Inleg 1 euro. Geen verplichtingen. 

Hebt u donderdagmiddag nog niets te 
doen en rikt u graag, dan kunt u elke 
donderdagmiddag vrij rikken in de Ge-
seldonk. Er wordt niets van u gevraagd, 
alleen dat u op de hoogte bent van de 
beginselen van het rikken. Vragen en 
informatie bij dhr. Frits van Bussel, te-
lefoon 06 – 30 73 06 20.

Binnenstad Op zondag 10 april aan-
staande is er weer een tweedehands 
speelgoed- & kinderkledingbeurs in 
wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 
123 (nabij St. Jozefkerk). 

60 kramen vol met kinderkleding en 
speelgoed! De beurs is van 11.00 uur tot 
15.00 uur en de toegang is gratis. Er is 

ook geen QR-code nodig. Voor meer in-
formatie of het huren van een tafel, kunt 
u contact opnemen met Miranda 06 – 
22 90 10 53 of Anita 06 – 10 13 90 67.

Gerwen Op zondag 3 april vindt er in 
Gemeenschapshuis De Heuvel in Ger-
wen weer een boekenmarkt plaats. Een 
breed scala aan genres wordt u voorge-
schoteld op de ruim gesorteerde tafels. 
Bent u op zoek naar het missende boek 
in uw reeks, of wilt u alvast een vakan-
tieboek inslaan, dit kan op deze knusse 
markt. De markt is open van 10 tot 14 
uur. Natuurlijk kunt u tussendoor genie-
ten van een heerlijk kopje koffie.  De or-
ganisatie is in handen van Drumfanfare 
Jong Leven. Entree is uiteraard gratis. 
Tot ziens op 3 april.

Helmond TV Shaile viert dit jaar haar 
100-jarig jubileum en wil dat graag vie-
ren met iedereen die zich betrokken 
voelt bij de club.



36 vrijdag 25 maart 2022 de loop weekkrant HELMOND

 



37vrijdag 25 maart 2022de loop weekkrant HELMOND

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 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.

Zaterdag 26 en zondag 27 maart: 4e zondag in de veertigdagentijd C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en met kinderkerk
Intenties: Toos Bouman- van de Bilt waarvan wij in de 
afgelopen week afscheid hebben genomen.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers. mmv Edith Steinkoor en met kinderkerk
Intenties: Toos Bouman- van de Bilt waarvan wij in de afgelopen week afscheid 
hebben genomen. Harry en Liza van Kessel-van Hout vw verjaardag; André de Bruijne; 
Overleden familieleden van Ojen en overleden familieleden van Leuken; Marietje van 
de Westerlo-van Breugel vw sterfdag; Rudolf van Kersbergen. Johannes Kim Pham. 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 
Intenties: Karin Sieben- Amijs, 79 jaar, waarvan wij in de afgelopen week afscheid 
hebben genomen en Frits Wijn, 86 jaar, waarvan we komende dinsdag om 11 uur 
afscheid van gaan nemen; Petronella Visser-Snijders; Bert van de Kerkhof; Beatrijs 
Hunink-van Thiel; Maria van den Berkmortel- Verbakel; Piet van Neerven en Irma van 
Neerven-Harnisch; Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Maria van der 
Burgt; Adrianus en Marietje Klaasen; Frans Klaasen; Mien Klaasen; Pastoor Klaasen.

Donderdag  31 maart
19.00 uur Luciakerk  pastoor Scheepers
Zaterdag 02 en zondag 03 april: 5e zondag in de veertigdagentijd C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cambocantorij Someren en met kinderkerk
Intenties: Jo van Duijnhoven vanwege verjaardag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores en met kinderkerk
Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Jozef van 
Vijfeijken 1e jgd; Wilma van den Berg-Snijders
11.15 uur Trudokerk Koperen ambtsjubileum M. Verhoeven mmv les Femmes
Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; 
Marc van der Meulen; Graard en Drika Donkers – van Heeswijk; Jan en 
Martina van der Staak – van den Aker; Harrie van Hamond; Maria Rutten 

Donderdag 7 april: H. Johannes de La Salle 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 
9:30-12:00. 0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl.

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND

De eredienst
Zondag 27 maart is er weer een eredienst waarbij de Bijbel open gaat en het levende en levens ver-
anderende evangelie van Jezus Christus centraal staat. Komende zondag spreekt Gerrit Houtman. U 
bent weer van harte welkom. Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst
Komende zondag is er weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. 
Wij investeren in jonge mensenlevens, zodat ook zij de rijkdom van het evangelie aan den lijve mogen 
ondervinden. Aanvang 10 uur.

De huiskring
Komende dinsdag is er weer huiskring. We gaan verder met de Bijbelstudie; God bepaalt de tijd. 
Naast Bijbelstudie nemen we ruim de tijd om met elkaar in gebed te gaan voor actuele gebedspunten.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.
Plaats van samenkomst op zondag:  Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl. 
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zal je in ons hart

blijven voortbestaan.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, 
is rustig ingeslapen onze lieve

Toos Bouman - van de Bilt
echtgenote van

Feike Bouman †

 Boxtel, 25 maart 1924 † Mierlo-Hout, 19 maart 2022

Inge en Thomas Oorsprong - Bouman
Jaap

Bob en Ilonka
Lex van de Bilt 

Correspondentieadres: De Wingerd 14, 3951XK Maarn

U kunt afscheid nemen van Toos in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA, Meanderlaan 1 te Helmond, op vrijdag
25 maart van 17.45 tot 18.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 26 maart om 
12.00 uur in de St. Lucia Kerk (Mierlo-Hout), Hoofdstraat 157 
te Helmond.

Het is de wens van Toos om in plaats van bloemen een donatie te doen 
aan het KWF. Er staat een collectebus klaar bij het rouwbezoek

en bij de afscheidsdienst.

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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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Stichting Duofietsen Helmond ondersteunt
stichtingen Opkikker en 22Q11 

Door onder andere de vele bezoeken 
aan ziekenhuizen, ontwikkelen kinderen 
zoals Jesper vaak angststoornissen en 
hebben ze hulp nodig van gedrags- en 
speltherapeuten. Voor dit alles is veel 
geld nodig, want niet alles wordt op dit 
moment vergoed, maar is wel nodig om 
mogelijke problematiek op latere leeftijd 
te voorkomen.

Stichting Opkikker is een organisatie die 
gezinnen met een ziek kind proberen te 
ondersteunen door het organiseren van 
een Opkikkerdag. Op deze dag wordt al-
les gedaan om de kids op te vrolijken en 
gezinnen kracht te geven. 

Wat gaan ze doen?
Om iets terug te kunnen doen voor bei-
de stichtingen heeft het gezin de hulp 
ingeschakeld van onder andere BBS de 
Vuurvogel die op 21 maart met de hele 
school een sponsorloop houdt rondom 
het Wezelplein. Stichting Duofietsen 
Helmond heeft aangeboden om op 
zowel 2 als 9 april iets ludieks te gaan 
doen. Deze stichting zet zich in om met 
name ouderen, die dit niet meer zelf-
standig kunnen, te laten genieten van 
een fietstocht in een mooie omgeving 
en het extra sociale contact. Tijdens de 
weekmarkt op 2 april aanstaande gaat 
Duofietsen Helmond een collecte hou-
den ten behoeve van beide genoemde 
stichtingen. Op 9 april zijn ze aanwezig 
bij de Leonardus-speeltuin om met hun 
fietsen een bijdrage te leveren aan een 
geslaagde inzameldag voor stichting Op-
kikker en 22Q11.

Speeltuin Leonardus
Dit is de locatie waar op 9 april allerlei 
activiteiten plaats zullen vinden rondom 
beide goede doelen. Met een speciale 
reden is er voor deze locatie gekozen. 
Zij zijn namelijk op dit moment druk 
bezig om genoeg geld te genereren voor 
2 speeltoestellen speciaal voor kinderen 
met een rolstoel. Een mooie link naar 
stichting 22q11! Naast dat er op 9 april 
kennis gemaakt kan worden met beide 
goede doelen, zullen er ook mogelijkhe-
den zijn om te spelen, aan kleine spel-

activiteiten mee te doen en leuke dingen 
te winnen, om zodoende zoveel mogelijk 
geld op te halen voor de goede doelen. 

HELMOND Jesper Brugmans (8 jaar) is samen met zijn broertje Seth ambassadeur van Stich-
ting Opkikker. Jesper heeft 22q11. Dit is een genetische aandoening die 1 op de 2000 kinderen 
treft, maar nog steeds vaak onopgemerkt wordt. Vaak zie je het niet aan de buitenkant, maar 
deze kinderen kampen vaak met net zoveel multidisciplinaire problematiek als waar kinderen 

met het syndroom van Down mee te stellen krijgen. 

F | Stichting Duofietsen

Uw tuin inrichten, pak nu uw kans!
HELMOND Herman Verhoeven, 
mede-eigenaar van Verhoeven 
Tuinhout & Steengoed Helmond, 
wil opruimen. Daartoe stelt hij een 
flinke partij spullen beschikbaar. 
Het zijn veelal nog nieuwe spullen, 
zoals complete tuinsets, tuintafels, 
stoelen en banken, beelden, plan-
tenbakkern, waterornamenten, 
tuinverlichting, speeltoestellen, 
relaxstoelen, sauna en decoratie.

Op de kijk- en veilingdagen die wordt 
gehouden in 2 weekenden, kunnen 
mensen dan komen kijken, bieden, 
kopen en meteen meenemen. De 
spullen staan netjes geordend en per 
kavel gelabeld. Onder de verenigingen 
die meehelpen wordt 50% van de 
opbrengst verdeeld. De Helmondse 

kletser Rob Scheepers zal als veiling-
meester fungeren. De spullen kunnen 
direct meegenomen worden. Komt 
dat zien! Veiling ten behoeve van ver-
enigingen, pak nu uw kans!

Info
Zaterdag en zondag 26 en 
27 maart 2022
Zaterdag en zondag 2 en 
3 april 2022
Locatie: Verhoeven Tuinhout, 
Kanaaldijk Zuid West 3, 5706 LD
Helmond
Openings-/veilingtijden: 
13.00 tot 16.00 uur.

Grote veiling ten behoeve van verenigingen

Rob Scheepers is veilingmeester
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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
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
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
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

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.

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

MILIEUSTRAAT TAXI Wij voeren 
uw oude goederen af naar de 

stortplaats. Bel 06-54268030 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). 

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

CURSUS

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)
gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

EVENEMENTEN
ZONDAG 27 MAART VLOOIENMARKT Sporthal Genderbeemd-Sterkenburg 616

Eindhoven. 9-16 u. info: 06-20299824 www.timmermansevenementen.nl      

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  www.ikgeefeenfeestje.nl
CURSUS AQUARELLEREN 

voor beginners op dinsdagmiddag. Info 
0492-525451 www.atelier-overhorst.nl

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en garages (bezemschoon) 
kleine herstelwerkzaamheden. Tevens gevraagd 

antiek klokken beelden schilderijen enz.
bel vrijblijvend voor info naar:  TWAN 06-

13208306. WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

L&G GRATIS OPHALEN van oud ijzer, 
metalen en electronica. 06-13362457.

grootpeelland.nl
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465

Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

BELASTINGAANGIFTE? Bel voor deskundige 
hulp: 0492 475 245 www.radhelmond.nl

Lenie Klaasen | 06-52716622

hartstichting.nl
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Ford Ka 1.2 Titanium 2009
79Dkm, Airco, Lm velgen, 
Electrische ramen, € 99 p/m 5.450

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro Sport 2014
178Dkm, Automaat, NL-auto, S-Line, B&O, 
Sportleder + Stuurverwarming, € 299 p/m 22.450

VW T-Cross 1.0i R-Line 2020
Automaat, Virtual cockpit, Trekhaak, 
18 inch 29.945

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Seat Leon 1.5i FR 2019
18Dkm, 150Pk, Trekhaak, Navigatie, 
Climate control 19.945

Kia Ceed SW Dynamic Plus Line 2018
Navigatie, Camera, PDC, Stoelverwarming 
Keyless 18.445

Suzuki S-cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
Automaat, 42Dkm, Navigatie, Camera, 
Climate + Cruise control Full LED, € 299 p/m20.450

Dacia Lodgy 1.2 TCe Série Limitée Stepway 2018
93Dkm, 7 persoons, 1ste Eigenaar, Camera, 
Navigatie, Cruise control, € 229 p/m 15.950

Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueM. Comf. 2011
163Dkm, Navigatie, Lmv, Climate control, 
Airco, Cruise control, BlueTooth, € 119 p/m 6.450

Renault Captur 1.3 TCe Intens Automaat 2019
70Dkm, Navigatie, ECC, PDC, Keyless, 
BlueTooth, € 259 p/m 19.900

Volvo V40 T2 Momentum 2018
46 Dkm, Navigatie, Cruise control, 
Climate control 19.945

Kia Rio 1.2i Design Edition 2012
LM Velgen, Airco, Cruise control, 
1e Eigenaar 8.945

Kia Ceed SW 1.6i Plus Pack 2013
Navigatie, Camera, Climate control, 
LM Velgen. 11.945

Kia Picanto 1.0i Comfort Line 2020
16 Dkm, Airco, BlueTooth 12.945

Suzuki Ignis 1.2 Select 2017
46Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Airco, 
Stoelverwarming, Hoge instap, € 189 p/m 12.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Climate + Cruise control, 
Camera, Full LED, Hoge instap, € 249 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND


