
de loop weekkrant

E L K E  W E E K  G E G A R A N D E E R D  5 0 . 0 0 0  L I K E S
HELMOND
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio Vrijdag 22 april 2022

20e Jaargang
nummer 16
Oplage 39.500 exemplaren 

LAATSTE NIEUWS: 
WWW.HELMONDNU.NL

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond

BEZORGERS 
GEZOCHT 
HELMOND-NOORD:

Abraham Bloemaerstraat, 
Gerard Davidstraat, Johannes 

Vermeerstraat.

RIJPELBERG:
Althenahof, Sallandhof, 
Twentehof, Spinsterhof.

MIERLO-HOUT
Burgemeester Moonstraat, 

Houtse Parallelweg, Weth. den 
Deutekomplein.

bezorging@deloop.eu
06-18938912

WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

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

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
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APKBINNEN 1 MAAND 
GRATIS HERKEURING!

COMFORTABEL EN HEERLIJK  
FRIS DE ZOMER DOOR

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

AIRCO SERVICE

Langer en veiliger thuis
wonen voor ouderen met 

dementie? 

Kijk op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op:

0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

CultuurLente Kasteel Helmond
7.

Uittips Evenementen in de regio Zorg en welzijn Oogklachten?
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17.
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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

12.99

Sundaville 
op rek
Deze kuipplant is 
verkrijgbaar in de 
kleuren wit, roze 
en rood. 
In 19cm-pot. 16.99

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

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

KONINGSDAG  
GEOPEND
van 9.30 tot 17.30 uur

DEZE WEEK BIJ 
DE WEEKKRANT:
HELMOND ONDERNEEMT 
MAGAZINE

Twee dagen Koningsfeesten Helmond 

HELMOND Dit jaar zullen de festiviteiten rondom Koningsdag weer 2 dagen beslaan, net als in 
2019 wordt er in het centrum van Helmond een uitgebreide Koningsnacht georganiseerd met vijf 
podia met verschillende muzikale invullingen verspreid over het centrum, dit duurt tot 01:00 in 

de nacht. Hierna heeft de horeca in het centrum geen sluitingstijden, dus zal het feest nog even 
doorgaan bij de horeca binnen. Op Koningsdag is er naast de Slingermarkt ook weer veel muziek 

en dans te vinden vanaf ongeveer tien podia. Lees verder op pagina 9.

F De Vaste Clique.
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Peugeot 108 1.0 e-VTi Active 2014
111Dkm, Airco, Led, 5 Deurs, Bluetooth, 
Electrische ramen, USB aux, € 119 p/m 6.945

Fiat 500 X 1.4 Turbo MultiAir Lounge 2017
68Dkm, Automaat, Navigatie, Cruise, con-
trol, ECC, Stoelverw., Lmv, Pdc, € 279 p/m  18.945

Seat Mii Chiq 2012
Electrische ramen, Cruise conrol, 
LM Velgen 6.945

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Fiat Punto Evo 2013
Twin Air, 5-Deurs , Airco 6.945

Kia Ceed SW Dynamic Plus Line 2018
Navigatie, Camera, PDC, Stoelverwarming 
Keyless 18.445

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2015
60Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, Achteruit-
rijcamera, Dealer onderhouden, € 239 p/m 16.450

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Fabrieksgarantie, Airco, Bluetooth, 
Hoge instap, Zeer zuinig, € 199 p/m 13.950

Peugeot Partner Tepee 1.6 VTi Outdoor 2010
112Dkm, Airco, Parkeersensor, 
Panoramadak, € 139 p/m   9.950

Opel Mokka X 1.4 Turbo 4x4  141 pk  2017
81Dkm, Leder, Stoelverwarming, Camera, 
Panoramadak, Parkeersensor, € 249 p/m 17.700

Toyota Auris 1.8 Hybride 2013
Pro uitvoering, Panoramadak, Navigatie, 
Keyless 14.945

Kia Rio 1.2i Design Edition 2012
LM Velgen, Airco, Cruise control, 
1e Eigenaar 8.945

Kia Sportage 1.6 i Plus Pack 2012
Climate control, Cruise control, 
Half Leder, 17 inch 11.945

Kia Picanto 1.0i Comfort Line 2020
16 Dkm, Airco, BlueTooth 12.945

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway 2017
54Dkm, Navigatie, Achteruirijcamera, 
Cruise control, € 169 p/m 11.450

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Full 
LED, Keyless Go, Hoge instap, € 239 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Door: Wendy Lodewijk

Nieuw bier
Het scala aan bieren die bij de Deftige 
Aap verkrijgbaar zijn, is inmiddels al 
behoorlijk uitgebreid. Helmonds Blond, 
dubbel, tripel, stout, black IPA… je kunt 
het zo gek niet bedenken of de Deftige 
Aap heeft het gebrouwen. Binnenkort 
wordt hier weer een uniek bier aan toe-
gevoegd: het zogeheten nerd-bier. An-
thony van Rooij legt uit: “Met het nerd-
bier ontwikkelen we een bier dat staat 
voor saamhorigheid, plezier maken en 
samen genieten.”
Natuurlijk, zoals we dat kennen van 
de Deftige Aap, blijft het hier niet bij. 
Anthony vertelt: “We gaan ook Deftige 
Aap-whiskey maken, de eerste Hel-
mondse whiskey, deze laten we in vaten 

rijpen. Als over 3 jaar de vaten weer leeg 
zijn, willen we onze eigen whiskey-infu-
sed en barrel aged-bieren gaan maken. 
Daarnaast zijn we ook bezig met de ont-
wikkeling van likeuren, hoe mooi is het 
als we straks een proeverijtje kunnen 
aanbieden van allemaal huisgemaakte 
dranken?!” Compagnon Mark van den 
Bogaard vult hem aan: “We dromen 
zelfs al een beetje van een eigen bar-
becue-restaurant. We serveren dan het 
lekkerste vlees van runderen die onze 
bierbostel hebben gegeten. En van oude 
whiskeyvaten maken we dan houtskool 
waarop het vlees bereid wordt. Alles zo 
circulair mogelijk.”

Nieuwe likeur
Eén van de likeuren die binnenkort op 
de markt komen is een honinglikeur, 

waarmee het verhaal van Maria van 
Brabant (die het klooster van Binderen 
stichtte) nieuw leven ingeblazen wordt. 
Het betreffende verhaal is straks ook te 
lezen op het etiket. Ik heb de primeur en 
mag proeven. De likeur is heerlijk zoet 
en heeft een duidelijke honingsmaak, 
maar heeft daarnaast ook een hint van 
iets kruidigs. Het is overduidelijk geen 
13-in-een-dozijn-likeur en combineert 
uitstekend met een kopje koffie. De tijd 
staat heel even stil, het is weer genieten 
met een hoofdletter G.

Terrasseizoen is geopend
De afgelopen weken is het al heerlijk 
weer geweest, maar het beste moet 
nog komen. Het is dan ook zeker aan 
te raden om eens neer te strijken op 
het terras van de Deftige Aap. Of je nu 
kiest voor een culinair hoogstandje voor 
lunch, borrel of diner, of een uniek Hel-
monds drankje (of beide, daar zou ik 
voor gaan!), je wordt in de watten gelegd 
bij de Deftige Aap. Nog geen plannen 
voor Koningsdag? Ook dan heb je een 

goede reden om naar de Deftige Aap te 
komen: samen met Zien, Restoricus en 
Il Borgo wordt er livemuziek verzorgd. 
Okesweer (Nederpop en rock) zal zor-
gen voor vermaak en gezelligheid. Daar-
naast zal er een gloednieuw bier gepre-
senteerd worden: Deftig Verlanghe. Dit 
is een Double Dry Hopped Double New 
England IPA, gebrouwen in samenwer-
king met brouwerij Der Verlanghe. 

Meer weten?
Wil je meer weten over onze eigen 
stadsbrouwerij en distilleerderij? In het 
magazine Helmond Onderneemt, dat 
deze week samen met deze krant ver-
spreid wordt, staat een mooi artikel over 
onder andere de gins van de Deftige 
Aap. Nog beter is natuurlijk om zelf te 
komen proeven. 
Eten en/of drinken bij de Deftige Aap is 
een beleving op zich. Het gezellige per-
soneel en de mooie ambiance sluiten 
hier perfect bij aan. Genieten doe je bij 
de Deftige Aap!

Een gat in de Markt voor de Deftige Aap 
CENTRUM De Deftige Aap, stadsbrouwerij van Helmond, staat niet alleen bekend om het zelfgebrouwen bier, de heerlijke menukaart of onderscheidende gins. De 
Deftige Aap staat voor vernieuwing, uitdagende en verrassende smaken en authenticiteit. Het gat in de Markt slaat dan ook zowel in letterlijke als figuurlijke zin op 
de Deftige Aap. Figuurlijk omdat zij unieke, nieuwe Helmondse producten op de markt brengen; letterlijk omdat er momenteel een gat in de Markt gegraven is voor 

de aanleg van een waterspeeltoestel.

De nieuwe honinglikeur is onderscheiden 
en heerlijk van smaak. 

F Wendy Lodewijk.

Het etiket van de honinglikeur. F Deftige Aap.

DAAR STA JE  DAN

Met je goede gedrag, strak in het pak. 
Met je hoed op half elf en broek op de enkels. 

Hoe ben je hier beland? Het was een reis vol wonderen. 
Wanend in een tropisch oerwoud van fruitige hoppen. 

Genietend van alle paradijsvogels om je heen. 
Met de zon op je knar leun je op je wandelstok. 

Hunkerend naar een bitterzoet verlangen. DEFTIG
SPECIAL EDITION

VERLANGHE

INGREDIENTEN WATER,  GERST ,  HAVER ,  TARWE ,  HOP,  G IST

INFO@DERVERLANGHE.NL -  IDEALE DRINKTEMPERATUUR 6º

VERENIGD GEBROUWEN

DDH DOUBLE NEW ENGLAND IPA

8.6%
 ALC.  33 CL .  CAT S  B IER

DDH
 DO

U
BLE N

EW
 EN

GLAN
D IPA

Het etiket van Deftig Verlanghe. F Deftige Aap.

Het mysterie:
De duurste diamant ter wereld wordt 
met veel bombarie onthuld in museum 
Het Kunstkabinet. De beroemde, ietwat 
uitgerangeerde, actrice Gitta Glamoer 
zal de diamant presenteren aan het 
publiek en deze onthulling zal live uit-
gezonden worden op televisie door sen-
satieverslaggever Sjors Vink, met zijn 
cameraman Barrie Lens. Maar wat een 
fantastische ‘happening’ had moeten 
zijn, wordt één groot drama wanneer de 
diamant tijdens de onthulling gestolen 
wordt. Paniek!
Niemand mag het pand nog verlaten en 

inspecteur Lola Loep wordt opgetrom-
meld om dit mysterie vandaag nog op te 
lossen en de diamant terug te vinden. 
Wie zal het gedaan hebben? De twee 
continu selfie-makende meisjes Rachè-
lle en Olivia, de mysterieuze Egyptische 
hoogwaardigheidsbekleders of toch 
iemand anders van de overige aanwe-
zigen? Wie o wie is de dader? Deze su-
perleuke voorstelling wil je niet missen!

De Houtse Toneelgroep nodigt iedereen 
vanaf 4 jaar van harte uit om te komen 
kijken of de diamant wordt teruggevon-
den. Spannend!

Actie: Op de website van de Houtse To-
neelgroep vind je een mooie kleurplaat. 
Als je deze inlevert aan de kassa krijg 
je een leuke, toepasselijke verrassing! 
(op=op)

Wanneer:
Zaterdag 23 april 19.00 uur
Zondag 24 april 10.30 uur
Zondag 24 april 14.00 uur
Locatie: Wijkhuis de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 in Helmond.
Prijs: € 7,00 (inclusief ranja en zakje 
chips voor de kinderen en koffie/thee 
voor de volwassenen)

Reserveer via WhatsApp/SMS & Face-
book Messenger
Stuur een appje of SMS naar 06-12 89 
57 27 (of spreek je reservering in). Of 
stuur een bericht via Facebook Messen-
ger. Je hoeft je kaarten pas op de dag 
van de voorstelling te betalen (contant 
of pin).

Online reserveren
Reserveer online via 
www.houtsetoneelgroep.nl.

Het Mysterie van de 
Verdwenen Egyptische 

Diamant

De cast van Het Mysterie van de Verdwenen Egyptische Diamant F Houtse Toneelgroep

MIERLO-HOUT Een heuse ‘wie-heeft-het-gedaan’ voor 
kinderen! Dat speelt de Houtse Toneelgroep dit voorjaar in de 
Geseldonk. Een avontuurlijke en spannende kindervoorstelling 

voor kinderen vanaf 4 jaar. Het verhaal is geschreven 
door Janine van Doesselaere, die zelf lid is van de Houtse 

Toneelgroep. De regie is in handen van Lex Heldens.
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Sluiting gemeente met Koningsdag   
Woensdag 27 april (Koningsdag) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. 
Dit geldt ook voor de Stadswinkel. De gemeente is deze dag telefonisch niet 
bereikbaar. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven 
van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op woensdag 27 april rijdt de afvalinzamelaar niet. Is woensdag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de 
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden 
voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
Koningsdag: gesloten

Wegafsluitingen Helmond centrum 
vanwege Koningsnacht en Koningsdag    
Met Koningsnacht (dinsdag 26 april) en op Koningsdag (woensdag 27 april) 
vinden er evenementen plaats in het centrum van Helmond. Daarom zijn 
verschillende wegen in het centrum van dinsdag 26 april 20.00 uur tot en met 
woensdag 27 april 22.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer 
wordt tijdens die periode omgeleid met behulp van gele omleidingsborden.

Onder andere de volgende wegen zijn afgesloten tijdens deze periode: 
Een deel van de Kanaaldijk N.W., de Steenweg, Kasteelplein, Kasteellaan, 
Havenweg, Kanaaldijk N.O., Watermolenwal, Ameidewal, Noord Koninginnewal 
en het Frans Joseph van Thielpark. 

Meer informatie over wegafsluitingen kunt u vinden op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Helmonders voelen zich verbonden met 
hun buurt
Uit de enquête die we begin 2022 hielden voor de Omgevingsvisie voor 
Helmond blijkt onder andere dat Helmonders zich verbonden voelen met 
hun buurt. Van de mensen die verhuisplannen hebben, wil driekwart binnen 
Helmond verhuizen. Tegelijkertijd hebben die mensen zorgen of ze een geschikte 
woning kunnen vinden. De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we als 
inbreng voor de Omgevingsvisie Helmond. Die gaat over hoe Helmond er in de 
toekomst uit ziet en hoe we de komende 20 jaar met verkeer, wonen, natuur, 
energie en werk om moeten gaan. 

Concept omgevingsvisie voor Helmond volgt na de zomer
De omgevingsvisie stellen we samen op met inwoners, ondernemers en allerlei 
organisaties uit de stad. Er zijn al verschillende rondes geweest om inbreng 
op te halen. Dit was de laatste ophaalronde. Nu is er voldoende inbreng om 
de visie daadwerkelijk te gaan schrijven. Zo komen we steeds een stap verder 
bij de omgevingsvisie voor Helmond. Na de zomer is het eerste concept klaar. 
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Meer weten?
Extra informatie over het proces om te komen tot de omgevingsvisie en de 
uitkomsten van de vragenlijst staan op www.helmond.nl/nieuws. 

Waarom een omgevingsvisie?
Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt een groot deel van 
de bestaande wetten en regels voor het fysieke domein. Denk daarbij aan regels 
voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties, bouwen, ruimtelijke ordening, 
infrastructuur, milieu, water, cultuurhistorie, natuur en landschap. 
De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, 
waarin ze haar visie op de toekomst van het gebied beschrijft.

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

Infopagina

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Ontwerp-projectplan voor herinrichting 
kop van ’t Gulden Land ter inzage
Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten 
het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij 
onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor het 
deelproject Natuurontwikkeling is een ontwerp uitgewerkt tot een ontwerp-
projectplan Waterwet, dat vanaf 8 april tot en met 20 mei ter inzage ligt. 

Voorgenomen maatregelen
De focus van het plan ligt op het klimaatbestendig inrichten van het gebied 
en herstel van de natuur. Het terrein is deels verwilderd en slecht toegankelijk. 
Ruim een kilometer van de Aa wordt ontwikkeld tot een natuurlijke beek dat 
klimaatextremen beter aan kan. Er wordt een ecologische verbindingszone 
aangelegd die planten en dieren meer leefruimte biedt. Dit is goed voor de 
biodiversiteit. Meer dan 12 hectare extra natuur wordt aangelegd in combinatie 
met recreatiemogelijkheden zoals wandelpaden, een voetgangersbrug, 
toegangspoorten en parkeerplaatsen. 

Voorafgaand proces
Het plan houdt zoveel mogelijk rekening met ideeën die zijn opgehaald 
tijdens sessies met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Ook 
studenten van Helicon opleiding Outdoor en Recreatie zijn bevraagd. Wandelen, 
natuurbeleving, rust en zicht op het water bleken over het algemeen belangrijke 
elementen voor de inrichting. Het ontwerp is meerdere malen besproken met 
de klankbordgroep voor ’t Gulden Land, waaraan inwoners uit de gemeenten en 
partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties deelnemen.

Inzage & zienswijzen indienen 
Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 april tot en met 20 mei 
ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen 
belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. De kennisgeving vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt de stukken ook op 
www.aaenmaas.nl/guldenland. Bij vragen over het ontwerp-projectplan 
Waterwet of de procedure kunt u contact opnemen met projectleider Ernst-Jan 
Melisie, tel 06-22 05 59 23 of emelisie@aaenmaas.nl.

Planning
Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de 
aanbesteding voor een aannemersbedrijf in het najaar starten. Het uitvoeren van 
het deelproject Natuurontwikkeling staat dan gepland voor begin 2023.

Meer informatie
Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het 
deelproject Natuurontwikkeling en de andere deelprojecten. U kunt zich via de 
website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijf u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen.
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Aanpak bestrijding eikenprocessierupsen  
De gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast van eikenprocessierupsen. 
Net als veel andere gemeenten in Nederland. Hierdoor is de eikenprocessierups 
niet verdwenen. In tegendeel, de rups lijkt zich aan te passen aan de 
bestrijding. Voor een beter resultaat adviseert het Landelijke Kenniscentrum 
Eikenprocessierups om meer samen te werken met de natuur. In andere 
gemeenten zijn hiermee al goede resultaten behaald. Ook in Helmond willen 
we naar een aanpak die het natuurlijk evenwicht herstelt. Vorig jaar hebben 
we daarom onder andere het maaibeheer aangepast. En dit jaar breiden we de 
aanpak verder uit.

Preventieve bestrijding
Elk voorjaar bespuiten we veel eikenbomen om de eikenprocessierups te 
bestrijden. Dit doen we met een biologisch middel. In 2022 doen we dit alleen 
nog in de stad. Aan de rand van de stad en in het buitengebied spuiten we niet 
meer. Dit doen we omdat daar beschermde dieren voorkomen, zoals vlinders, 
vogels en vleermuizen. En zij kunnen ons helpen bij het onderdrukken van de 
plaag. 

Wegzuigen nesten van eikenprocessierupsen
In de periode van mei tot juli maken eikenprocessierupsen nesten. In die periode 
hebben ze ook brandharen die bij mens en dier irritatie kunnen geven. Om 
overlast te voorkomen laten we nesten in de openbare ruimte opruimen door een 
aannemer. 

Natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups 
Er zijn veel verschillende soorten dieren die eikenprocessierupsen eten. Denk 
aan: mussen, mezen, roodborstjes, sluipwespen en gaasvliegen. En vleermuizen 
die graag de vlinders van de eikenprocessierups eten. Zij kunnen ons dus helpen 
bij het onderdrukken van de plaag. Met meer natuur en natuurvriendelijk 
(berm)beheer helpen we deze dieren. Vorig jaar zijn we gestart met ecologisch 
maaibeheer. En dit jaar voeren we dat op meer plekken door. Daarnaast plaatsen 
we vlinderfilterhotels. Hiermee zijn we in 2021 bij wijze van proef gestart. In 
2022 breiden we het aantal vlinderfilterhotels uit, vooral op locaties waar we 
stoppen met spuiten.

Nesten melden 
Als u vanaf medio mei in de openbare ruimte eikenprocessierupsen ontdekt, dan 
kunt u dit melden bij de gemeente. Ga hiervoor naar www.helmond.nl/meldpunt 
of bel naar 14-0492. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle 
plaatsen gratis en professioneel verwijderen. Ga vooral niet zelf bestrijden! 
Want tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met 
de brandharen. 

Meer informatie 
Hier vindt u alle informatie over de beheersing van de eikenprocessierups in 
Helmond. En u vindt hier tips, bijvoorbeeld om problemen met uw gezondheid te 
voorkomen of hoe u zelf kunt bijdragen aan de bestrijding van de rups. 

Helmond start met uitbetaling 
energietoeslag 
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen kan deze 
rekening betalen. Daarom start de gemeente deze week met de uitbetaling van 
de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Ruim 5000 Helmondse 
huishoudens, met een gemeentelijke inkomensverklaring, krijgen de toeslag 
deze week automatisch op hun rekening gestort. Inwoners die geen brief hebben 
ontvangen, maar mogelijk ook recht hebben op de toeslag, kunnen vanaf 
vandaag een aanvraag indienen via de website van de gemeente. 

Energietoeslag aanvragen 
Vanaf dinsdag 19 april is het voor inwoners zonder gemeentelijke 
inkomensverklaring ook mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website 
van de gemeente. Direct een aanvraag indienen? 
Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer informatie 
over de voorwaarden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op 
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen 
voor meer tips om energie te besparen. Als u een brief over de energietoeslag 
heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen. 
Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis. 
Ga hiervoor naar www.energiehuisslimwonen.nl/helmond. 

Bekendmakingen

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

Dr. Knippenberghof 1 08-04-2022 vervangen bijgebouw 6757567

Jan de Withof 15 11-04-2022 oprichten carport 6894191

IJsselstraat 59 12-04-2022 plaatsen rookafvoer aan achterzijde 6890877

Jan de Withof 17 11-04-2022 oprichten carport 6894275

Aarle-Rixtelseweg 63 09-04-2022 aanleg siertuin en oprichting 6890845

 erfafscheiding 

Keizerlaan 2 11-04-2022 uitbreiden woning 6704571

Heibloemweg 1 11-04-2022 bouwen van entresol in het magazijn 6894411

Zoete Kers, kavel 40 13-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6902777

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

Ruwe Berk 3 11-04-2022 oprichten woning 6326877

Steenovenweg 21 11-04-2022 herstelwerkzaamheden schoorsteen 6675287

Bleriotstraat 2 11-04-2022 plaatsen erfafscheiding 6824945

Leeuwenborchweide 76 11-04-2022 plaatsen erker voorzijde en oprichten 6745417

 tuinhuis 

Havikstraat 6 11-04-2022 plaatsen erker 6733829

openbare ruimte naast 13-04-2022 plaatsen jongeren container ( jop) 6754849

Makreelstraat 1 

Grasbeemd 1 13-04-2022 plaatsen poort 6845873

Torenstraat 1 14-04-2022 plaatsen reclame 6801421

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

Vleutendonk 10 14-02-2022 oprichten woning  6736155

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

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

Markthal Brandevoort,  05-04-2022     Global Goals evenement, 23 juli 2022 2022-X1024

de Plaetse 

Van der Brugghenstraat 43 10-04-2022     Koningsdag, 27 april 2022 2022-X1073

Dorpsstraat Stiphout 10-04-2022     Dorp van de M, 18 en 19 juni 2022 2022-X1088

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.:

Antonianenpad 1 - buiten,  14-04-2022  Beer-Burgers and Two Smoking Barrels, 2022-00092

Gilde terrein  Antonianenpad 1, 21 mei 2022 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 

verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

Ontwerp weigering omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:

voorheen Dorpsstraat 38  15 april 2022  nieuwbouw gezondheidscentrum 6224303

(’t Aambeeld)  en appartementen  

Inzage 

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

van 15 april 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.

Zienswijzen indienen

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

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, Team 

Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via telefoonnummer 14-0492).

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl

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

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

Holonec, R.A. 29-12-1986

Francisca, M.V.L. 03-08-1975

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

Bonnet, Y. 29-07-1963

Gruijters, G.J.A. 19-10-1999

Ibrahimi, G. 21-05-1990

Gheorghem C.S. 02-02-1991

Mokonzi, E. 01-06-1978

Martha, A.J. 03-10-1989

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. 

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Buitengebied – Weg naar Bakel 4. 

Dit plan regelt de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning.

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

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

inzage kan worden gelegd. Dit maken we bekend via het Gemeenteblad, weekblad De Loop en 

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

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

6 april 2022 een melding te hebben ontvangen van gemeente Helmond afdeling IBOR een 

uniforme bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond. De melding 

heeft betrekking op de locatie die bekend staat als Kanaaldijk Z.O. 108-120 en Engelseweg 1-7 

(Cacaofabriek) met locatiecode AA079408045.

Ontwerpbestemmingsplan Mierlo-Hout - Aquamarijnstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Aquamarijnstraat met ingang van 22 april 2022 gedurende 

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plangebied ligt aan de Aquamarijnstraat in de wijk Mierlo-Hout. De locatie hoort nu 

nog bij de aangrenzende begraafplaats van de Sint Luciakerk. Dit terrein wordt in de huidige 

situatie niet gebruikt. Het kerkbestuur heeft aangegeven deze gronden ook in de toekomst 

niet meer nodig te hebben als begraafplaats. Met dit ontwerpbestemmingsplan krijgt het 

plangebied de bestemming Wonen waarbij 18 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen 

worden.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200211 

-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien? Maak dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen 

naar 14-0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken, van 22 april t/m 2 juni 2022, kan een ieder 

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke 

zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Mierlo-

Hout - Aquamarijnstraat. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt 

hiervoor 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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Burgemeester en wethouders van Helmond 21 april 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.

Met een heel aantal groepen en solo’s wordt deelgenomen aan 
danssportwedstrijden in garde- en showdans. Bij Dansvereni-
ging X-perience kun je uiteraard ook dansen ‘voor de fun’. Er 
zijn FunGroepen voor kleintjes vanaf 5 jaar, maar ook vanaf 25 
jaar ben je welkom in een FunGroep. Met deze FunGroepen 
wordt niet deelgenomen aan wedstrijden/danstoernooien. 
Uiteraard laten ook de FunGroepen deze middag in een leuke 
dans zien wat zij geleerd hebben.

Met een aantal dansen nam Dansvereniging X-perience op 16 
en 17 april deel aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Wij kijken ernaar uit om jullie te mogen begroeten op onze 
Danspresentatie!
Locatie: Wijkhuis ‘t Brandpunt
Datum: zaterdag 23 april 2022
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Entreeprijs: € 5,- (inclusief 1 consumptie)
www.dvxperience.nl

Danspresentatie 
Dansvereniging X-perience

BRANDEVOORT Op zaterdagmiddag 23 april 2022 organiseert Dansvereniging X-perience in 
Wijkhuis ‘t Brandpunt haar jaarlijkse danspresentatie. Op deze middag kunnen jullie genieten 
van een impressie van alle dansen, die zowel in groepsverband of als solo worden uitgevoerd.
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Voor D66 is dit een mooie uitkomst, 
waarbij er duidelijk een keuze is ge-
maakt voor een progressieve koers. De 
komende weken wordt er nog inhou-
delijk onderhandeld, maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat deze partijen er met 
elkaar uit gaan komen. De afgelopen 
periode hebben we deel uitgemaakt van 
de coalitie en ook de komende periode 
zetten we ons graag in de voor de stad. 

De belangrijkste vraag die op tafel ligt is: 
wat willen we de komende jaren berei-
ken voor onze stad? Daarbij is een stip 
aan de horizon nodig. Er liggen grote uit-
dagingen voor het nieuwe college, zoals 
het aanpakken van de woningcrisis, 
het tegengaan van de tweedeling, het 
betaalbaar houden van de energiere-
kening en de klimaatcrisis. Het huidige 
college heeft deze zaken de afgelopen 
vier jaar al voortvarend opgepakt. Zo 
is er extra aandacht voor preventie op 
het gebied van gezondheid, opleiding, 
werk en inkomen. Dit moet de komen-
de periode blijvende aandacht krijgen, 
zodat iedereen gelijke kansen heeft in 
Helmond. 

Een andere belangrijke prioriteit de 
komende jaren is woningbouw. Wonen 
is een basisbehoefte. Daarom hebben 
we ons, met bouwwethouder Gaby van 

den Waardenburg, de afgelopen jaren 
volop ingezet op de bouw van meer wo-
ningen. Zo zijn er de afgelopen vier jaar 
dan ook meer dan 2000 woningen ex-
tra gebouwd in Helmond en er worden 
de komende twee jaar nog minimaal 
1800 woningen per jaar bijgebouwd. 
Dit moet een mix aan woningen zijn 
(sociale huur, middenhuur en goedko-
pe koop), zodat iedereen een huis kan 
vinden en de doorstroming bevorderd 
wordt. Zo bouwen we aan de toekomst 
van Helmond. 

Daarnaast zijn er grote uitdagingen met 
betrekking tot de energietransitie. Bij 
duurzaamheid denken we niet alleen 
aan verduurzaming van woningen, 
maar ook aan een gezonde leefomge-
ving. D66 wil investeren in een groene 
stad en de voorzieningen in de wijken 
op peil houden. Met een financiële im-
puls om de energiearmoede te bestrij-
den, proberen we iedereen mee te laten 
profiteren van de verduurzaming en de 
tweedeling tegen te gaan. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
de opgaven voor de komende tijd. Deze 
grote uitdagingen zijn niet van vandaag 
op morgen opgelost. Het is een proces 
van de lange adem. D66 wil zich in ie-
der geval tot het uiterste inspannen om 

Helmond duurzaam te laten groeien. 
Ik hoop hier de komende vier jaar mijn 
steentje aan bij te dragen. 

Jochem van den Bogaard
Kandidaat-raadslid D66 Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van den Bogaard: nieuwe periode 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en vorige week is bekend geworden 

dat GroenLinks, SP, D66, Lokaal Sterk, PvdA, 50Plus en Denk met elkaar verder gaan praten over 
een nieuw te vormen college met een programma voor de komende vier jaar. 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Bovenstaande is maar een greep uit 
wat er zoal door Winkelcentrum De Bus 
georganiseerd wordt. Zo mochten kin-
deren in de zomervakantie gratis naar 
Speeltuin Leonardus, waar ze ook nog 
wat lekkers en wat te drinken kregen. 

Ook ouderen worden in het zonnetje 
gezet. Bianca vertelt: “Voor eenzame 
ouderen hebben we verschillende ja-
ren een gezellige brunch georganiseerd 
in ons winkelcentrum. Gedurende de 
coronaperiode hebben we de ouderen 
diverse keren uitgenodigd als er iets 
te doen was in De Bus. Zo hebben we 
binnenkort weer een moederdagactie 
waarbij de ouderen uit De Eeuwsels uit-
genodigd zijn voor een kop koffie en een 
draai aan ons Rad van Fortuin. 
Feitelijk is iedereen uitgenodigd op za-
terdag 7 mei voor een gratis kop koffie. 
De hoofdprijs voor onze moederdag-
actie is shoptegoed ter waarde van € 
500,-. Iedereen kan meedoen! Zorg er 
dan van vrijdag 29 april tot donderdag 
5 mei voor dat je een draai-aan-het-rad-
kaart verkrijgt.”

Vorige week was het Pasen en ook dat 
ging niet ongemerkt voorbij. Bianca: 
“Met Pasen hebben we 10 manden, elk 
ter waarde van ruim € 100,-, weggege-
ven aan mensen die hiervoor door ande-
ren waren genomineerd, gewoon omdat 
ze het verdienden om verschillende re-
denen. De manden waren gedecoreerd 
door scholieren van De Rank, De Bun-
dertjes, De Toermalijn en Kindcentrum 
Mozaïek. Nadat het bestuur uit de berg 
kaartjes die we hadden ontvangen, de 
10 prijswinnaars hadden bepaald, zijn 
we die gaan bellen. Wat leuk om te doen! 
Soms vielen mensen stil of moesten ze 
even iets wegslikken omdat er aan hen 
werd gedacht. En dat terwijl ze norma-
liter zelf altijd voor anderen klaar staan! 
Iedereen was in elk geval superblij met 
de goed gevulde paasmand. Kinderen 
konden een letterspeurtocht door het 
winkelcentrum doen en kregen een 
zakje met lekkers van de paashaas. Er 
waren vele tientallen kinderen met hun 
ouders vol enthousiasme aan het speu-
ren. Het was weer geweldig om zoveel 
mensen blij te kunnen maken.”

Een keur aan sociale acties bij 
Winkelcentrum De Bus 

Paasmanden-actie groot succes

HELMOND-NOORD In Winkelcentrum De Bus worden het 
hele jaar door diverse sociale acties op touw gezet. Onlangs 
was er bijvoorbeeld de paasmanden-actie en een actie voor 

Oekraïense vluchtelingen. Bianca Wosyka, voorzitster van de 
ondernemersvereniging, vertelt: “De Oekraïense groep mensen die 
in De Knip komen, hebben echt helemaal niks meer. We wilden ze 
een handreiking doen om ze te betrekken in onze samenleving.”

Enkele prijswinnaars van de paasmanden-actie. F Winkelcentrum De Bus.

HELMOND Martijn Rieter is herbe-
noemd als fractievoorzitter van Hel-
der Helmond. Dé grootste lokale par-
tij van Helmond lichtte burgemeester 
Blanksma hierover per brief in. 

Vanaf juli vorig jaar was Martijn al frac-
tievoorzitter van Helder Helmond. Daar-
naast heeft hij als commissievoorzitter 
al jaren zitting in het presidium. Mede 
hierom heeft de 5-koppige fractie van 
Helder Helmond unaniem het vertrou-
wen in hem uitgesproken. De fractie 
wordt op korte termijn gecompleteerd 
door haar burgercommissieleden.

Fractie Helder Helmond spreekt unaniem vertrouwen uit
Martijn Rieter wederom fractievoorzitter Helder Helmond

Martijn Rieter is wederom fractievoorzitter 
van Helder Helmond F Helder Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
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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 24 APRIL 12.00 TOT 17.00 UUR

CASUAL

actie 
DAG GROTE COLLECTIE

ZONNE
BRIL

op aankoop van
jouw zonnenbril.

%

van 23 april t/m 4 juni krijg je 
1 zonneglas op sterkte gratis bij 
aankoop van een gewone bril.

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl  |  0492-549541

april30 
za.

STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR PERSONEEL@GJDBV.NL

bekijk de hele vacature op
www.gjdbv.nl/werken

of scan de qr code

wIJ ZIJN OP ZOEK NAAR een

m/v  |  fulltime

bedrijfsleider

kom werken bij
beer & sports bar

de bascule!

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

A.S. ZONDAG OPEN DAG 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

ELKE KLANT EEN GRATIS PLANT!

GERANIUMS 
(HANG/STAAND)

€ 1.25 PER STUK
10 STUKS VOOR € 10.95

 
GROOTSTE ASSORTIMENT 

PLANTEN UIT DE REGIO.
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Deze week 
bij jou thuis 
bezorgd!

Helmond Onderneemt Magazine is een product van Weekkrant De Loop Helmond.

Trots op Helmond, hoe mooi is het dat als je belt naar de gemeente Helmond, 

je onze eigen burgemeester Elly aan de lijn krijgt, weliswaar vanaf een bandje, 

maar het straalt uit dat je welkom bent in onze ambitieuze stad. Een stad 

die leert van groot Eindhoven, faciliteert en uitrolt naar de grote Peelregio 

om ons heen. De Automotive Campus, met scholen en innovatieve bedrijven. 

Hogeschool de Kempel. Een Ondernemersfonds dat gelden genereert om 

mooie projecten in het centrum, de wijken en de industrieterreinen te realiseren.

Een stad waar het goed wonen is, met een attractief centrum en 11 mooie 

wijken, waaronder het mooie Brandevoort. Waar op vrijetijdsgebied van 

alles is te beleven, denk aan het iconische Speelhuis, maar ook de vele 

verenigingen die hier actief zijn. Helmond Sport, dat weliswaar wat worstelt, 

maar barst van de ambitie, onder andere met binnenkort een mooie nieuwe 

sportcampus en stadion. De sectoren sport, onderwijs, cultuur en zorg hebben 

constante aandacht. Een nieuw gemeentebestuur dat binnenkort aantreedt. 

Lekker ondernemend bezig zijn, maar ook een oog voor onze behoevende 

medeburgers. Zie hierlangs het artikel van Super Sociaal.

Dat wil dit magazine (oplage 32.000 ex.) 2x per jaar uitstralen, als bijlage bij de 

vertrouwde Weekkrant De Loop Helmond, die ook alweer een kleine 20 jaren 

actief is en elke week met plezier wordt gemaakt met een enthousiast team, 

ook wij zijn trots op onze uitgaves, zie verderop, hopelijk jullie ook, doen jullie 

mee? Samen werken aan een trots en ondernemend Helmond.

En… positiviteit uitstralen, 
een dag niet gelachen is 
een dag niet geleefd!

TROTS OP 
HELMOND!

‘Op naar 100.000 inwoners, 5e stad van Brabant, gelegen in de slimste 
regio van Nederland.’ Zo maar wat kreten die maken dat Helmond bruist 
van de ambitie. Een stad met veel kansen, vele slimme ondernemingen 
en ondernemende Helmonders. Een stad die ook veel werk biedt in de 
Peel-regio. De ambities worden verder in dit magazine belicht met onder 
andere de Economische visie van Gemeente Helmond.

Ad Klaasen,
uitgever Helmond 
Onderneemt

www.helmondonderneemt.com
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Deze week vallen maar liefst 5 uitgaves van Adcommu-
nicatie op de Helmondse deurmat. Weekkrant De Loop 
met daarin Groot Peelland welke ook in de omringende 
Peeldorpen verspreid wordt, Ons Mierlo-Hout Magazine 
en Ons Brandevoort Magazine in de betreffende wijken vol 
met lokaal nieuws en ten slotte in heel Helmond een spik-
splinternieuw magazine: Helmond Onderneemt. 

Wij zijn trots op Helmond en vinden dat iedere Helmonder dat 
mag (moet?) zijn. Onze mooie stad bruist van de ambities. Een 
stad die leert van Eindhoven en uitrolt naar de Peelregio, een 
stad die door de korte lijntjes aanvoelt als een dorp, een stad 
waar van alles te beleven is en waar het fijn wonen is. Een stad 

met een mentaliteit van ‘niet lullen, maar poetsen’, een stad 
waar je je nooit hoeft te vervelen. Met die positiviteit zetten we 
samen de stad op de kaart! 

Trots op Helmond!

Verenigingen en particulieren geven er 
demonstraties en voorlichting op het 
gebied van natuur, milieu en duurzaam-
heid. De markt is gericht op een breed 
publiek, voor jong en oud! Doe-activitei-
ten en interactie met het publiek, vooral 
richting kinderen, hebben daarbij de 
voorkeur.

Inmiddels hebben zich al een flink aan-
tal deelnemers gemeld van vorige jaren 
en ook al enkele nieuwe deelnemers. De 
commissie Natuurmarkt wil nog enkele 
nieuwe deelnemers de kans geven om 
in 2022 deel te nemen. En roept geïn-
teresseerden op contact op te nemen. 

Dat kan via de website www.natuur-
markthelmond.nl of via info@natuur-
markthelmond.nl. Op de website staat 

ook vermeld wat de voorwaarden zijn 
voor deelname en wat de organisatie 
verwacht van deelnemers. 

Heb je zin om mee te doen, aarzel niet 
en neem contact op.

Deelnemen aan Natuurmarkt Helmond

F Natuurplatform Helmond.

WARANDE Natuurplatform Helmond is blij weer een Natuurmarkt rond de Bijenhal in 
stadswandelpark de Warande in Helmond te kunnen organiseren. En wel op zondag 12 juni 2022. 

Vervolg van pagina 1.
Dit jaar is er geen vuurwerkshow in het 
centrum te vinden, maar zet de orga-
nisatie juist in op extra veel activiteiten 
voor kinderen en veel muzikale invulling 
over het hele centrum. Er zijn weer erg 
veel verschillende activiteiten in Hel-
mond Centrum en de wijken eromheen 
gedurende deze twee dagen, alles is 
zoals gebruikelijk weer gratis te bezoe-
ken. In het centrum van Helmond vind 
je de vertrouwde Slingermarkt, maar 
ook zullen verschillende verenigingen 
en stichtingen zich presenteren, is er de 
Kindervrijmarkt met optredens en acti-
viteiten, zijn er verschillende markten 
gericht op cultuur en activiteiten en is er 
veel verschillende muziek te beluisteren 
op diverse podia verspreid door de stad. 
Dus wederom voor een ieder wat wils 
tijdens de Koningsfeesten Helmond.

Op de website van Koningsfeesten Hel-
mond (www.koningsfeestenhelmond.
nl) en het Helmonds Oranje Comité 
(www.oranjecomitehelmond.nl), maar 
ook op diverse sociale media (Facebook, 
Instagram) van deze organisaties is 
meer informatie te vinden. Dit zal steeds 
verder uitgebreid worden met meer in-
houdelijke informatie en het complete 
programma.

Handige informatie voor de bezoeker
Slingermarkt 
De Slingermarkt vindt plaats op woens-
dag 27 april van 10:00 tot 17:00 uur en 
is gratis te bezoeken. De Slingermark 
is onder andere te vinden op: Markt, 
Ameidewal, Veestraat, Kanaaldijk N.W., 
Havenweg, Ameidestraat en Koningin-
newallen. Er zijn nog enkele kramen 
beschikbaar voor de late beslisser, voor 
het boeken van een kraam of meer in-
formatie kan men mailen naar info@
helmondcityevents.nl.

Kindervrijmarkt
Op Koningsdag kun je je oude speel-
goed of andere spulletjes die je kunt 
missen verkopen. De Kindervrijmarkt 
vindt plaats op woensdag 27 april van 
10:00 tot 17:00 uur en is gratis te be-
zoeken. Deelname is ook gratis. Er zijn 
geen kramen beschikbaar en kinderen 
mogen zelf hun kleedje uitleggen. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren is de 
Kindervrijmarkt dit jaar te vinden op het 
Piet Blomplein (bij de paalwoningen 
en de Bibliotheek). De Kindervrijmarkt 
start officieel om 10:00 uur maar je kunt 
vanaf 08:00 uur je kraampje al inrich-
ten als je wil. Auto’s op het terrein zijn 
verboden tijdens de evenementtijden 
en het is verboden om afval of spullen 

achter te laten. Inschrijven is niet nodig 
en deelname is gratis. Het is niet toege-
staan aan commerciële bedrijven om op 
dit terrein verkoop te doen plaatsvinden, 
hiervoor is de Slingermarkt er al. Ook is 
er een podium te vinden met kinder-
vermaak en een speciale kinder-DJ en 
komt Dédé Dance dansdemo’s geven 
met groepen uit Brandevoort en Brouw-
huis.

Wegafzettingen centrum:
Op en rond 26 en 27 april is het cen-
trum tijdelijk minder goed bereikbaar 
vanwege wegafzettingen rondom dit 
evenement. 26 april 2022 vanaf 09:00 
uur tot en met 28 april 10:00 uur zijn de 
volgende wegen afgezet voor doorgaand 
verkeer in het centrum:
Noord Koninginnewal (vanaf de Molen-
straat/Ameidestraat tot Ameidewal)
Ameidewal (het Ameideplein)
Havenweg (vanaf ingang Elzas Passa-
ge parkeergarage tot en met kanaaldijk 
N.W., de Elzas parkeergarage is normaal 
bereikbaar)
Kanaaldijk N.W. (van Eikendreef tot en 
met Beatrixlaan)
Kasteellaan
Havenbrug, Veestraatbrug en Kasteel-
brug zijn afgesloten voor verkeer. 

Parkeren:
Parkeren is op Koningsdag woensdag 27 
april 2022 gratis in centrum Helmond. 
Ook zijn er diverse parkeergarages (El-
zas passage, Doorneind, Boscotondo) 
geopend en zijn er gratis fietsenstallin-
gen te vinden aan de Kegelbaan en Piet 
Blomplein. 

Vrijwilligers:
De organisatie is altijd nog op zoek naar 
vrijwilligers, dit jaar nog voor onder an-
dere het kinderplein. Men kan zich aan-
melden of meer informatie ontvangen 
via info@helmondcityevents.nl.

Programma:
Er staan onder andere podia op de Kas-
teellaan, Havenweg, Havenplein, Markt 
(2x), Kamstraat, Piet Blomplein. Het 
uitgebreide muziek- en dansprogram-
ma voor beide dagen is te vinden op de 
socialmediakanalen van Helmond City 
Events, de website www.koningsfees-
tenhelmond.nl.

Op de markt in Helmond:
Naast de Slingermarkt die door het hele 
centrum te vinden is, vind je op de Markt 
naast twee muziekpodia ook een mooie 
vinylbeurs en een danspodium waar 
dansschool Unity Eight de gehele dag 
dansdemo’s verzorgd. 
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Wij zijn gespecialiseerd in:
 Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses

 Protheses op implantaten (klikgebit)

 Immediaat protheses 
 (na het trekken van de tanden, noodgebit)

 Partieële en frame protheses 
 (gedeeltelijk gebit)

 Rebasen (passend maken van de 
 huidige gebitsprothese)

 Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u:
 Geen verwijzing nodig van een tandarts

 Vergoeding via uw zorgverzekeraar

 Reparaties klaar terwijl u wacht

 Het verhelpen van pijnplekken

 Vrijblijvend advies

 Eerste consult gratis

Lucas Gasselstraat 12, Helmond  |  0492-474205

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

NEW GRACE    GENERAAL SNIJDERSSTRAAT 60, 5703 GT HELMOND    0492 - 56 58 21 

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD

� 

� 

• Borstprothesen, lingerie, badmode en sportkleding

• Vaak vergoeding via uw zorgverzekering

• U bent welkom ook met partner, zus of vriendin

• Deskundig mammacare advies

• SEMH gecertificeerd

Generaal Snijdersstraat 60, Helmond
www.newgrace.nl  
0492-565821 of 0492-554222

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

NEW GRACE    GENERAAL SNIJDERSSTRAAT 60, 5703 GT HELMOND    0492 - 56 58 21 

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD

� 

� 

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

EASY POT 
Hangpot met 

waterreservoir, 27 cm,
met 7 verschillende planten

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

VOLOP GERANIUMS
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN

KUIPPLANTEN
 BIOLOGISCHE TOMATEN- 
EN KOMKOMMERPLANTEN 

(GEËNT)

DIVERSE BIOLOGISCHE
GROENTE- EN 

KRUIDENPLANTEN

G E R W E N

3,49 4,99

8,99
NIEUW
NIEUW
NIEUW

50%
KORTING

2,99

STUNT
STUNT
STUNT

2+1
GRATIS

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 20 april t/m dinsdag 
3 mei 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen inlevering 
van150 spaarpunten

Fermette
Vanille roomijs

Bak à 2,4 ltr - Ola

Normaal 8,99

Dunne of dikke
Frites
Zak à 2 kg - Farm Frites

Normaal 4,49

Rundvleeskroket of 
goulashkroket

Doos à 16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,95

Kabeljauwfilet
Zak à 800 gram - Green Table

Normaal 11,99

Classic, Chinese, Thaise
Vriesverse wokmix

Zak à 1 kg - Greens

Normaal 4,99

Kipspies 
voorgebraden
Zakje à 2 stuks - Easy Good

Normaal 3,69

Broodje 
rookworst

Zakje à 2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,89

Van Rijsingen

Lokaler wordt het niet!Lokaler wordt het niet!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact Neem contact 
op met:op met:

Weekkrant Weekkrant 
De Loop HelmondDe Loop Helmond

0492-845350 of 0492-845350 of 
advertentie@deloop.euadvertentie@deloop.eu

73% 
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.
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Cultuur
Lente Kasteel Helmond17. Uittips 

Evenementen in de regio
Zorg en welzijn 
Oogklachten?20. 27.F | Shutterstock

a p r i l  |  m e i  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

ZET JE 
LEVEN
IN BLOEI.
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

H E L M O N DShopping.

Klaar voor 
de lente 

schoonmaak?
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 haal de lente in huis!

Alvast veel shopplezier.
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3april | mei 2022Groot PEELLAND

POP-UP RESTAURANT
Van 20 mei t/m 6 juni vindt de zesde editie plaats van 
Asperges op de Velden. Bijna drie weken lang verrijst 
weer een stijlvol pop-up restaurant midden in de velden 
van Aspergekwekerij Kelders in Veldhoven. Hier worden 
dagelijks culinaire lunches en diners geserveerd, 
uiteraard bereid met de vers gestoken asperges van 
het land. Van 2015 t/m 2018 heeft Asperges op de 
Velden plaats gevonden bij de Raaijmakers Hoeve in 
Nuenen. In 2019 is het pop-up restaurant verhuisd naar 
Veldhoven.

TOP-CHEF DAGEN
Traditiegetrouw kent het evenement top-chefdagen 
waarop toonaangevende restaurants uit de regio 
koken bij ons op de velden. Dit jaar bieden we een 
podium aan sterrenrestaurant Eden uit Valkenswaard, 
Smaek uit Geldrop, Lugar uit Waalre, Truff elaer uit 
Veldhoven en Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de wereld van de 
Michelin-koks. 

20 MEI T/M 6 JUNI

SCAN DE CODE

RESERVEER NU!

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

WIJ ZIJN VERHUISD VAN NUENEN NAAR VELDHOVEN!

Wederom grote 
opkomst praktijkdag 
‘Werken werkt voor 

psychisch kwetsbaren’ 

Organisatoren GGZ Oost-Brabant, 
UWV, de gemeenten in Helmond-De 
Peel en Senzer zijn blij met de hoge op-
komst van ruim 150 aanwezigen in Wil-
librordhaeghe in Deurne. Na de geslaag-
de eerste praktijkdag in 2020 blijkt het 
thema ‘werken werkt voor psychisch 
kwetsbaren’ nog steeds zeer actueel en 
belangrijk. 

De aanwezige professionals konden in 
drie rondes deelnemen aan interactieve 
workshops en informatieve lezingen 
vanuit diverse invalshoeken. Zoals: Psy-

chische gezondheid van statushouders, 
Autisme vanuit een praktijkgerichte blik 
en Van Wajonger naar medewerker. 
Daarnaast was er uitleg en intervisie 
over de dienstverlening van de verschil-
lende partners op het gebied van psy-
chische kwetsbaarheid en werk.

Sterk door werk
Deze praktijkdag maakt deel uit van de 
activiteiten van het regionale conve-
nant ‘Sterk door Werk’. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen met een psychische 
kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker 

werkloos zijn dan mensen die hier geen 
last van hebben. Terwijl ook bekend is 
dat werken het herstel kan bevorderen. 
Werk zorgt voor structuur, voldoening en 
een grotere sociaal-maatschappelijke 
deelname. 
Maar het is niet vanzelfsprekend dat 
mensen met een psychische kwets-
baarheid een baan houden of gemak-
kelijk weer werk vinden. Daarnaast 
ervaren werkgevers nu een drempel om 
mensen in dienst te nemen waarbij op 

voorhand een psychische kwetsbaar-
heid bekend is. Er bestaan stigma’s, ta-
boes en schaamte omtrent psychische 
kwetsbaarheid. De gemeenten Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek en Someren, UWV, 
GGZ Oost-Brabant en Senzer hebben in 
het convenant afspraken gemaakt om 
met doelgerichte acties de werkkansen 
van psychisch kwetsbare mensen te 
verbeteren en werkgevers zo te helpen 
aan kundig en betrokken personeel.

Over psychische kwetsbaarheid
Ruim 2300 mensen met een bijstands-
uitkering (40% van het totaal) en naar 
schatting 1 op de 12 mensen in de regio 
Helmond-De Peel zijn psychisch kwets-
baar. Mensen met een psychische kwets-
baarheid hebben een onderkende psy-
chische of psychiatrische aandoening. 
Bijvoorbeeld: angststoornis, depressivi-
teit of verslaving. Ook gaat het over men-
sen die extra kwetsbaar zijn door meer-
voudige problemen of ernstige stress. 

Onder de indruk zijn na de serious game ‘1 uur in de bijstand’… 
Het zelf, met een VR-bril, levensecht ondergaan hoe heftig een 

psychose is… Zomaar een greep uit het diverse programma 
waar werkgevers en professionals uit het sociaal domein uit de 
regio Helmond-De Peel aan deelnamen tijdens de praktijkdag 
'Koppen weer bij elkaar'. Vanuit het thema ‘werken werkt voor 

psychisch kwetsbaren’ waren er - naast deze twee ‘levens-
echte’ onderdelen - diverse workshops en presentaties door 

experts en ervaringsdeskundigen. 

Deelnemer ondergaat met VR-bril de effecten van een psychose | F Senzer

www.grootpeelland.nl
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

* Deze aanbieding is geldig tot 30 april 2022. Vraag in onze winkel naar de voorwaarden. 
 Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   (PVC) VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

PVC Vloeren, onze persoonlijke 
favoriet voor elke ruimte in huis.

Een PVC vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en warmte-isolerend is. PVC 

vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. Door middel van embossing-techniek ziet een  

PVC vloer er niet alleen natuurlijk uit, maar voel je eventuele houtnerven ook. Onze ruime collectie kwalitatieve PVC vloeren bevat onder andere  

PVC van Therdex en ons huismerk NL Label. Wij zijn jouw binnenhuisadviseur in de regio Helmond,  Deurne en Gemert voor  

advies over de perfecte vloer voor jouw woning.

Maak een afspraak via info@stijlenco.nl of bel. (0492) 47 56 24 

5e meter 
Therdex

PVC kado*

Ben je op zoek
naar  een persoonlijk

interieuradvies op maat?
Informeer naar 

de mogelijkheden van
 onze interieurcoaches!



15vrijdag 22 april 2022de loop weekkrant HELMOND4 april | mei 2022 Groot PEELLAND

Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

* Deze aanbieding is geldig tot 30 april 2022. Vraag in onze winkel naar de voorwaarden. 
 Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   (PVC) VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

PVC Vloeren, onze persoonlijke 
favoriet voor elke ruimte in huis.

Een PVC vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en warmte-isolerend is. PVC 

vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. Door middel van embossing-techniek ziet een  

PVC vloer er niet alleen natuurlijk uit, maar voel je eventuele houtnerven ook. Onze ruime collectie kwalitatieve PVC vloeren bevat onder andere  

PVC van Therdex en ons huismerk NL Label. Wij zijn jouw binnenhuisadviseur in de regio Helmond,  Deurne en Gemert voor  

advies over de perfecte vloer voor jouw woning.

Maak een afspraak via info@stijlenco.nl of bel. (0492) 47 56 24 

5e meter 
Therdex

PVC kado*

Ben je op zoek
naar  een persoonlijk

interieuradvies op maat?
Informeer naar 

de mogelijkheden van
 onze interieurcoaches!

5april | mei 2022Groot PEELLAND

Kom langs voor gratis 
informatie over gehoorproblemen, 
van ervaringsdeskundigen van de 

Stichting Hoormij/N.V.V.S. 
Slechter horen of te maken hebben met 
een gehooraandoening kan een strijd zijn. 
Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in 
je omgeving, die niet echt door hebben wat 
je meemaakt. In het gesprek met artsen, bij 
wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat 
de gevolgen zijn van je aandoening. Het 
zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door 
bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratie-
problemen of overprikkeling is het wel van 
invloed op je functioneren.

Stichting Hoormij/N.V.V.S. behartigt de be-
langen van mensen die te maken krijgen met 
gehoorproblemen, tinnitus of de ziekte van Mé-
nière. De vrijwilligers van de Stichting Hoormij 
weten als geen ander wat het betekent om ge-
hoorproblemen te hebben. 

Zij kunnen u tips geven hoe er mee om te gaan, 
thuis, op je werk of sportclub.  Kom langs in de 
bibliotheek Molenstraat 12, Someren op woens-
dagmiddag 11 mei van tussen 14.30 en 16 uur.

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. 

  

 

 

 

 

 

REGIOKALENDER MEI 2022
Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de 
regio. Bekijk alle lokale initiatieven via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’ of ‘In mijn buurt’.

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website en kies ‘Agenda’ of lokaal emailadres
• Helmond  9 mei  19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 23 mei 19.30: Slim isoleren en ventileren (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond   7 juni 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 20 juni 19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Someren   2 mei 19.00 -21.30 uur: Informatieavond Warmtepompen in S.C.C. de Ruchte,
 Laan ten Roode 71 in Someren, graag aanmelden via het email adres Duurzaam@someren.nl 
• Someren 16 mei 19.00 -21.30 uur: Informatieavond Isolatie/ventilatie in Gemeenschapshuis ‘de Bunt’, 
 Graathof 9 in Someren-Heide, graag aanmelden via het email adres Duurzaam@someren.nl

Bezoek de lokale Inloopspreekuren in mei en juni 2022
• Asten: zaterdag 21 mei en 18 juni van 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 14 en 28 mei en 11 en 25 juni 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag  7 en 21 mei en 4 en 18 juni 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 14 en 28 mei  en 11 en 25 juni  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)
• Someren (nieuw): zaterdag 14 en 28 mei 10-12.30 Demonstratiewoning (Waterlaat 35)

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

Voor een korte vraag bel of email   
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

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

Doe de woning-quickscan en 
ontdek waar jij kunt besparen! 

Via partner Milieu Centraal kun je vervolgens een-
voudig een verbeterplan maken voor je huis. Dit 
verbeterplan kun je vervolgens bespreken met een 
Energiecoach, om te kijken wat voor jou logische 
vervolgstappen zijn. Maak daarvoor een afspraak 
met een Energiecoach van het EnergieHuis. Je 
kunt je op deze vervolgstappen al oriënteren en in-
lezen op de website van EnergieHuis Slim Wonen 
onder het kopje ‘slim verder’. Denk aan energiebe-
sparende maatregelen zoals gevelisolatie, isolatieg-
las, vloerisolatie, dakisolatie, ventilatie, zonnepane-
len, een zonneboiler en een warmtepomp.
Met de eigen woning-quickscan word je wijzer over 
je eigen woning en weet je hoe jij snel kunt gaan 
besparen. Deze handige en informatieve test wordt 
geheel gratis én onafhankelijk aangeboden door 
EnergieHuis Slim Wonen. Weet jij al waar(op) jij je 
huis kunt verduurzamen?

10 bespaartips voor bewoners en huurders
1. Zet je verwarming overdag één graadje lager 
 en bespaar ± 7% energie
2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor je
 gaat slapen (niet bij vloerverwarming)
3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in huis 
 en sluit ‘s avonds de gordijnen
4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft
5. Plaats radiatorfolie achter je radiatoren
6. Vervang gloei- en halogeenlampen door 
 ledlampen en bespaar 70% elektra
7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop 
 een besparende douchekop
8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en 
 droog je was op een waslijn
9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar 
 voor energiezuinige apparaten
10. Zet je cv-ketel op 60 graden via 
 www.zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas

5 extra tips voor huiseigenaren 
1. Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en 
 neem HR++-glas en bespaar 20-35% gas
2. Laat je woning isoleren door een gecertificeerd
 bedrijf via www.wijisoleren.nl
3. Vervang je oude cv-ketel en/of overweeg
 een (hybride)warmtepomp
4. Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatiebox(en)
 door een ‘DC-motor’-box
5. Voor het laden van een elektrische auto met 
 eigen zonnepanelen is per 10.000 km ca.
 2000KwH nodig (6 panelen van 350 Wp)

Op de slimme website van EnergieHuis Slim Wonen 
(www.energiehuisslimwonen.nl) vind je onder het kopje ‘slim starten’ de knop 

naar de eigen woning-quickscan. Deze verbetercheck laat zien waar jij kunt 
besparen op energie. Dit kan oplopen tot wel 20 tot 35%! Je krijgt inzicht in je 
energieverbruik en je ontdekt welke slimme bespaarmaatregelen voor jou van 

toepassing zijn om je woning (verder) te verduurzamen. 

De Never Mind Jazz Band 
Weer een avondje genieten van swingende muziek in Jazz Café Mierlo

Anders dan hun naam doet vermoeden, staat 
de Never Mind Jazz Band wel degelijk voor 
een serieuze aanpak van de jazz uit de glo-
riejaren twintig. Het repertoire van de band 
strekt zich uit van de kleinere bands van be-
kende jazzgrootheden zoals Louis Armstrong, 
King Oliver, Jelly Roll Morton, Jabbo Smith, 
Bix Beiderbecke tot de vroege big bands zo-
als Fletcher Henderson, McKinney’s Cotton 
Pickers, Clarence Williams, Paul Whiteman, 
Duke Ellington. 

De originelen zijn zodanig ‘terug-gearrangeerd’ 
naar de 6-mansbezetting, dat de band af en toe 

als tweemaal zo groot klinkt. De Never Mind Jazz 
Band is een graag geziene gast in vele jazzclubs en 
is regelmatig te vinden op festivals in Nederland, 
België en Duitsland. Hoogtepunten waren een 
optreden op het North Sea Jazzfestival en uitnodi-
gingen voor jazzfestivals en optredens in Hongarije, 
Denemarken, Frankrijk en op het prachtige Isola del 
Garda in Italië. 

Je bent welkom op woensdagavond 11 mei aan-
staande in ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 
14-16, 5731 EW Mierlo. Aanvang 20.00 uur. Wacht 
niet te lang. Reserveer nu via:
www.jazzcafemierlo.nl

Never Mind Jazz Band | F Jazz Café Mierlo
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Wil jij werken bij een gezellig 

familiebedrijf dat een onmisbare schakel 

in de voedingsmiddelenindustrie is? 

Kijk dan snel op www.werkenbijhuijbregts.nl 

voor de meest actuele vacatures. 

Huijbregts Groep mengt op kwalitatief 

hoog niveau poeder ingrediënten voor de 

voedingsmiddelenindustrie. Huijbregts Groep 

behoort hiermee tot de wereldtop. 

Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren? 

Reageer dan snel via:

www.werkenbijhuijbregts.nl

www.werkenbijhuijbregts.nl

KOM
WERKEN 
BIJ
HUIJBREGTS 
GROEP  
IN HELMOND!

Huijbregts Groep 
onmisbare schakel 
in voedselindustrie 

Het poedermengsel wordt samenge-
steld op basis van het recept van de 
klant - Huijbregts Groep ontwikkelt 
zelf geen recepten - alles bij Huijbregts 
Groep is maatwerk. Van inkoop tot ver-
pakking, van opslag tot uitlevering. De 
dienstverlening van Huijbregts Groep 
rondom het mengen van poeders is 
veelzijdig, uniek en compleet afgestemd 
op de behoeften van de klant. 
Inmiddels staat de derde generatie Huij-
bregts, Willem Huijbregts, aan het roer 
van het bedrijf. Hij volgt zijn vader Frans 

op die het bedrijf in de afgelopen 40 jaar 
heeft geleid.

Nederland en Spanje
Huijbregts Groep beschikt over drie 
moderne mengbedrijven verdeeld over 
Nederland en Spanje. Het bedrijf in 
Spanje is inmiddels een jaar operati-
oneel. De techniek die gebruikt wordt 
in de mengbedrijven wordt continue 
doorontwikkeld. De ‘Droomvlucht’ van 
de Efteling vormt bijvoorbeeld de inspi-
ratiebron voor de ‘zwevende’ mengers in 

de drie mengbedrijven. Door continue 
verbetering mengt Huijbregts Groep de 
poederingrediënten op een kwalitatief 
hoogwaardige en zeer efficiënte ma-
nier. Hierdoor behoort het bedrijf tot de 
wereldtop!  Niet alleen lokale bedrijven 
werken graag met Huijbregts Groep sa-

men, zeker ook de grote multinationals 
uit de voedselindustrie weten het bedrijf 
goed te vinden.

Zakendoen met Huijbregts Groep 
zorgt niet alleen voor een efficiënt 
poederbeheer, maar ook voor minder 

vrachtwagenkilometers; dus minder 
CO2-uitstoot! Vanwege de constante 
ontwikkeling van het bedrijf is Huij-
bregts Groep altijd op zoek naar goede 
medewerkers. Kijk op www.werken-
bijhuijbregts.nl voor de meest actuele 
vacatures. 

Huijbregts Groep is een familiebedrijf en inmiddels al ruim 85 
jaar een onmisbare schakel in de voedselindustrie. Huijbregts 

Groep mengt op industriële wijze poederingrediënten voor 
levensmiddelenproducenten. Deze producenten gebruiken 
het poedermengsel van Huijbregts Groep om hun product 

geur, kleur en smaak te geven. Denk hierbij aan (vegetarische) 
snacks, soepen, yoghurt en nog veel meer. In zo’n beetje alles 
wat in een zakje, pakje of blikje in de supermarkt te koop is, 

kan een poeder van Huijbregts Groep verwerkt zijn. 

F | Huijbregts Groep

www.werkenbijhuijbregts.nl
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ratiebron voor de ‘zwevende’ mengers in 

de drie mengbedrijven. Door continue 
verbetering mengt Huijbregts Groep de 
poederingrediënten op een kwalitatief 
hoogwaardige en zeer efficiënte ma-
nier. Hierdoor behoort het bedrijf tot de 
wereldtop!  Niet alleen lokale bedrijven 
werken graag met Huijbregts Groep sa-

men, zeker ook de grote multinationals 
uit de voedselindustrie weten het bedrijf 
goed te vinden.

Zakendoen met Huijbregts Groep 
zorgt niet alleen voor een efficiënt 
poederbeheer, maar ook voor minder 

vrachtwagenkilometers; dus minder 
CO2-uitstoot! Vanwege de constante 
ontwikkeling van het bedrijf is Huij-
bregts Groep altijd op zoek naar goede 
medewerkers. Kijk op www.werken-
bijhuijbregts.nl voor de meest actuele 
vacatures. 

Huijbregts Groep is een familiebedrijf en inmiddels al ruim 85 
jaar een onmisbare schakel in de voedselindustrie. Huijbregts 

Groep mengt op industriële wijze poederingrediënten voor 
levensmiddelenproducenten. Deze producenten gebruiken 
het poedermengsel van Huijbregts Groep om hun product 

geur, kleur en smaak te geven. Denk hierbij aan (vegetarische) 
snacks, soepen, yoghurt en nog veel meer. In zo’n beetje alles 
wat in een zakje, pakje of blikje in de supermarkt te koop is, 

kan een poeder van Huijbregts Groep verwerkt zijn. 

F | Huijbregts Groep

www.werkenbijhuijbregts.nl
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Vier de lente bij Museum Helmond!

Ontmoet de kasteelgidsen..
Zij zijn elke dag aanwezig om spannende verhalen 
te vertellen over dit eeuwenoude kasteel. Ze laten je 
de mooiste plekken zien en jij mag ontdekken welke 
oude voorwerpen er in de kist zitten. Want weet jij 
wat een snotneusje of bikkelspel is? 

..en de kasteelbewoners
Wat dacht je van rentmeester Jadoulle, kasteelheer 
Jan van Berlaer of de kokkinnen die het feestmaal 
aan het bereiden zijn? Of help dienstmeid Geertrui 
met zilver poetsen en hoor de nieuwste roddels. Elke 
dag zijn er zeker twee bewoners aanwezig. 

Maak je eigen kruiden- of theezakje
Vul een buideltje met heerlijk geurende gedroogde 
(thee)kruiden en gebruik het als geurzakje of om 
thee van te zetten. 

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote ridderzaal is jouw 
kans voor een unieke selfie. Ook kun je elke dag 
op z’n middeleeuws spelen op het binnenplein en 

speuren in de spannende kelders van het kasteel. 

Kijk uit, kasteel in brand!
Ontdek het mysterie op de eeuwenoude zolder 
tijdens een spannende tour. Dan weet jij straks 
vast wie de brand op zolder heeft veroorzaakt. 
Reserveren is niet nodig, je kan meedoen met de 
zoldertour op de dag van jouw bezoek. Kom alvast 
in de sfeer en speel het XXL bordspel in de ronde 
torenruimte. Wie wint, die verliest dus kijk uit! 

Emelie Wesselman
Zij was de dochter van de laatste kasteelheer. In een 
tentoonstelling over haar leven maak je kennis met 
allerlei voorwerpen die van haar zijn geweest. Zoals 
een pop met haar eigen haar! Of haar poëziealbum 
en kinderservies, kleding en nog veel meer. Maak de 
speurtocht en ontdek alles over haar leven. 

Smikkel smakkel
Zin in smakelijke lentegerechten en heerlijke 
dranken? Kom ze allemaal proeven in ons gezellige 
Kasteelcafé.

HELMOND Met de lente in je bol, kom jij toch zeker 
ook naar Lentekasteel Helmond? Je kan van alles ontdekken en beleven in de 
grootste waterburcht van het land in de meivakantie van 23 april tot en met 8 

mei. Samen met jouw familie, gezin, vrienden en wie maar wil. Ons Lentekasteel 
dat midden in de stad staat, zit barstensvol verhalen! Kom luisteren, spelen en 

ontdekken. Voor prijzen, tijden en meer 
ga naar museumhelmond.nl.

F | Museum Helmond 

Bereikbaarheid, openingstijden en tarieven 
Kasteel Helmond en Kunsthal Helmond zijn samen Museum Helmond. De beide locaties 
liggen in het centrum van Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar 
vervoer. Met de trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 - 15 minuten lopen naar 
Kunsthal Helmond. Parkeren kan in parkeergarage Boscotondo die zich onder de Kunsthal 
bevindt. Ga naar www.museumhelmond.nl voor actuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.
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CAMPER
VERHUUR

UW ZEKERHEDEN
Alles goed geregeld
Jonge betrouwbare campers
Altijd vrije kilometers
Complete uitrusting
Heldere voorwaarden
Veilig parkeren eigen auto
24/7 assistentie
Eindschoonmaak door ons

CAMPSHARE

Duizeldonksestraat 2F
5705 CA  Helmond

+31 (0)85 - 500 11 22
info@campshare.nl
www.campshare.nl
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GWEEKEND
HUREN*- 

Bezoek voor
meer informatie

onze website

VUL DE ENQUÊTE IN EN WIN! 
Het werk van de toekomst is ander werk dan het 
werk van nu. Ben je als werkende of werkgever 
bezig met ontwikkeling? Draag een steentje bij 
aan een vitale arbeidsmarkt en vul de enquête 
in via www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij en 
maak onder andere kans op een ballonvaart 
over de regio Helmond- de Peel. 

BOOST
voor de ontwikkeling van werkenden en werkgevers

in arbeidsmarktregio Helmond- De Peel:
Gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,

Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

KANSRIJK   HOE  

    BEN JIJ?   

SCAN DE QR-CODE

           WWW.MIJNBOOST.NL/HOEKANSRIJKBENJIJ   
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De komende weken worden werkenden en werkgevers uit de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren uitgenodigd om deel 
te nemen aan het onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’. Dit onderzoek vormt een beeld van 
hoe de regio ervoor staat als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen. De betreffende 
gemeenten vormen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en werken daarin samen 
met verschillende maatschappelijke organisaties aan een vitale arbeidsmarkt. Het 
onderzoek staat op www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij en vormt de start van een 
campagne rond het thema Leven Lang Ontwikkelen in deze regio. 

Hoewel er nu werk genoeg is, zijn er toch heel veel redenen om juist nu met ontwikkeling bezig 
te zijn. Van leuker werk willen tot beter betaald werk, werk waarmee je gezond oud kunt worden, 
werk waarin je talenten beter tot hun recht komen, werk met meer of minder uren, werk om 
weer te gaan werken na er een tijdje uit te zijn geweest of betekenisvoller werk. Bovendien is het 
goed om voorbereid te zijn op het werk van de toekomst. Wie had er tien jaar geleden immers 
gehoord van beroepen als vlogger, duurzaamheidsadviseur en Uber-chauffeur? 

En dat geldt net zo goed voor mkb-werkgevers. Want de manier waarop zij mensen begeleiden bij 
hun ontwikkeling is van belang bij hoe aantrekkelijk werkgevers gevonden worden, maar vooral 
bij de mate waarin personeel kan meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf. Bovendien zijn 
99,5% van de bedrijven in deze regio bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Doorgaans 
wordt daar meer gesproken over functiegericht ontwikkelen dan over loopbaangericht 
ontwikkelen, wat ook kan betekenen dat je mensen helpt om zich te ontwikkelen op persoonlijk 
vlak of voor een ander vakgebied. Dat laatste is ontzettend belangrijk om als bedrijfsleven én als 
inwoners wendbaar te blijven in een snel veranderende wereld.

Deelnemen aan het onderzoek
Tot 1 mei is de online vragenlijst in te vullen via www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij. De input 
van alle werkenden en werkgevers in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel is waardevol. 
Onder alle geënquêteerden worden mooi prijzen verloot, waaronder een luchtballonvaart over 
deze kansrijke regio. 

BOOST voor een leven lang ontwikkelen
Eind 2021 opende – als onderdeel van het aanjagen van ontwikkeling – ook loopbaanwinkel 
BOOST. Met een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een fysieke locatie op de 
Brainport Human Campus en de website www.mijnboost.nl is BOOST een nieuwe partner in de 
arbeidsmarktregio. Inwoners kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen 
van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun cv, opleidingsmogelijkheden en beschikbare 
subsidies. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een leercultuurscan om te kijken naar 
het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel. 

Onderzoek ‘Hoe kansrijk
ben jij?’ over de ontwikkelkansen 
van werkenden en mkb-werkgevers 

www.mijnboost.nl

Go your own way
met CampShare

CampShare verhuurt jonge en rijk uitgeruste cam-
pers vanuit de recente nieuwbouwlocatie aan de 
Duizeldonksestraat 2F in Helmond. De buscampers 
(voor 2 personen) en de halfintegraal campers (voor 
4 personen) zijn van 2021 of 2022 en worden vak-
kundig onderhouden. Zo bent u verzekerd van een 
betrouwbare en in goede staat verkerende camper. 
Omdat er onderweg altijd iets onverwachts kan ge-
beuren, is er 24/7 hulpverlening en assistentie. 

Alle campers zijn voorzien van een vast 2-persoons-
bed (en een 2-persoons hefbed in de 4 persoons 
campers), badkamer met douche/toilet, keuken-
blok, complete inventaris, luifel en fietsenrek. In de 
garage vindt u de tuinstoelen en -tafel. Bij vertrek 
zijn de fris watertank en de gastank(s) gevuld. Een 
TomTom campernavigatiesysteem en een reisgids 
met alle Europese camperplaatsen en campings 
helpen u bij uw camperreis.

CampShare is er voor de ervaren, maar ook de be-
ginnende camperaar. “Wij geven graag uitleg over 
het rijden en kamperen met een camper”, aldus 
Ronald. “Als het gewenst is, maken we samen een 
proefrit.” “Zorgeloos genieten vanaf het eerste mo-
ment is wat wij willen bieden”, vult Monique aan. 
Ook onderscheidend zijn de vrije kilometers die 
altijd inbegrepen zijn en verrassingen achteraf voor-
komen. Bij de start van uw camperavontuur par-
keert u uw eigen auto in de beveiligde bedrijfsruimte 
van CampShare. En bij terugkomst hoeft u alleen de 
vuilwatertank te legen en het toilet te reinigen. De 
rest maakt CampShare voor u schoon.

Voor meer informatie bezoekt u de website www.
campshare.nl of belt u met 085 - 500 11 22. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om onze 
huurcampers vrijblijvend te bezichtigen. Wij staan u 
graag te woord. Go your own way… met CampShare!

Go your own way… Een grote hit voor Fleetwood Mac en tevens de slogan van 
CampShare camperverhuur uit Helmond. Als ervaren camperaars willen de 

eigenaren Ronald en Monique Spoor u ook laten genieten van het avontuur en de 
grenzeloze vrijheid van het reizen met een camper. “Huren op een manier zoals 

wij dat zelf ook zouden willen”, dat is waar Ronald en Monique voor staan. 

F | CampShare

Concert Requiem W.A. Mozart 
in Asten door Puur Sangh

ASTEN Op 1 mei aanstaande om 20.00 uur 
wordt - na twee jaar uitstel in verband met de 
coronapandemie - het Requiem van W.A. Mo-
zart uitgevoerd door het gemengd koor Puur 
Sangh in de Maria Presentatiekerk te Asten. 
Het orkest Brabant Sinfonia uit Tilburg zal het 
koor begeleiden. 

De sopraan Evelyn Bohen, de alt Charlotte Stoppe-

lenburg, de tenor Maarten van den Hoven en de bas 
Bruno de Jonghe, zullen de solopartijen uitvoeren. 
Ad Broeksteeg zal het kistorgel bespelen. Het koor 
wordt versterkt door 22 projectleden. En dit alles 
onder leiding van interim-dirigent Ton Slegers. Het 
concert begint op zondagavond 1 mei om 20.00 
uur. De kaartverkoop is gestart via de website van 
Puur Sangh (www.puursangh.nl). Kaarten (€ 10) 
zijn ook verkrijgbaar bij VVV Asten en Primera. 



20 vrijdag 22 april 2022 de loop weekkrant HELMOND10 april | mei 2022 Groot PEELLAND

Activiteiten 
agenda mei
01 Antropoceen, het tijdperk 
 van de mens
 Helmond - Di t/m zo, 10:00-17:00 uur. 
 Bij Museum Helmond, locatie Kunsthal, is t/m
 11 sept de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
 Het tijdperk van de mens’ te zien. 
 www.museumhelmond.nl. 

02 Rondleiding Kasteel Asten
 Asten - Zo 1 mei, 10.30 - 12.00 uur. Ontdek de
 geschiedenis van het kasteel onder begeleiding
 van een gids. Entree € 5.- en kinderen 
 tot 7 jaar gratis.

03 Kunstexpositie ‘Verbinding’
 Deurne - Hele maand, di t/m zo. 14.00 – 16.00
 uur. 24 kunstenaars uit Deurne en de Peelregio
 tonen een grote variatie aan kunst met het
 thema verbinding. St. Willibrorduskerk Deurne
 www.willibrorduskerkdeurne.nl  

04 Open MX24 NK
 Gemert - Zo 1 mei, 10.00 – 17.00 uur. Op
 Wolfsboschcircuit Gemert. Organisatie MAC
	 St.Chistoffel.	www.macstchristoffel.nl

05 Kunst, Kitsch en more
 Laarbeek - Zo 1 mei. Kom meer te weten over
 je schilderijen of andere objecten.
 www.landvandepeel.nl/kunst-kitsch-en-more

06 Eric Vloeimans
 Helmond - Vr 6 mei, 20:15 uur. Dit concert
 staat in het teken van de composities van
 meestertrompettist Vloeimans. Het Speelhuis.
 www.theaterspeelhuis.nl

07 Planten- en tuinmarkt
 Deurne - Za 7 mei 10.00-16.00 uur. Leuke
 planten- en tuinmarkt van Groei & Bloei.
 Centrummanagement zorgt voor een leuke
 verrassing voor alle moeders. Markt, 
 centrum Deurne.

08 Rondleiding H. Maria 
 Presentatie Kerk Asten 
 Asten - Za 7 mei, 13.30 - 15.00 uur. Aanmelden
 via VVV Asten is verplicht, aanmelding is
	 definitief	na	betaling.	Kosten:	€	5,-	p.p.	en
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

09 Vogelbeurs Asten
 Asten - Zo 8 mei, 08.30 - 11.00 uur. In- en
 verkoop van vogels, vogelbenodigdheden en
 lectuur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in
 Asten. Entree € 1,- en kinderen tot 
 16 jaar gratis.

10 Familiemusical ‘Oliver’
 Gemert - Diverse data. De hartverwarmende
 familiemusical ‘Oliver!’ bij De Eendracht in
 Gemert. www.eendracht-gemert.nl

11 Peteyfest 2022 
 Someren - Za 14 en zo 15 mei. 2-daags
 gevarieerd muziekfestival in Lierop. 
 www.peteyfest.nl

12 De Helmondse Maestro
 Helmond - Za 14 mei, 20.15 uur. In 2019 won
 sterrenkok Jermain de Rozario de eerste editie.
 Nu is het tijd voor de zoektocht naar een
 waardige opvolger. Het Speelhuis, 
 www.theaterspeelhuis.nl.

13 Nationale Molendagen 
 Asten - Za 14, 10.00 – 17.00 en Zo 15 mei, 
 13.00 – 17.00 uur. De Nationale molendagen bij
 “Molen De Oostenwind”. Met uitleg door
 molenaar Geert van Stekelenburg.

14 Ommel Grote Gilde en
 Mariaprocessie
 Asten - Zo 15 mei. Om 15.00 uur is het lof in de
 Kerk O.L.V. Presentatie en aansluitend de Grote
 Gilde Mariaprocessie bij processiepark
 Mariaoord. Verzamelen om 14.50 uur op het
 O.L. Vrouweplein in Asten-Ommel.

15 Castle Rally Deurne 
 Deurne - Zo 15 mei, 9.30-19.00 uur. Toertocht
 voor oldtimers en andere bijzondere auto’s.
 Bewonder na 17.00 uur de exclusieve auto’s.
 Kasteeldomein Haageind Deurne. 
 www.castlerallydeurne.nl

16 Jaarmarkt Lierop  
 Lierop -  Zo 15 mei, 09.00 – 16.30 uur. Gezellig
 en groots opgezet evenement waarbij het hele
 dorp omgetoverd wordt tot een feestelijke
 markt.

17 Henk! Optreden bij 
 Nirwana Lierop
 Lierop - Za 21 mei, 21.00 uur. Een uniek
 optreden bij OJC Nirwana in Lierop ter ere van
 de enige ‘rock en roller’ die Lierop heeft
 gekend: Henk Maas. www.nirwana.nl

18 Kermis in de Rips
 De Rips - 21 t/m 24 mei. Plein Mr.Hertsigstraat.

19 Openluchttheater 
 Strijd om de Kathedraal
 De Mortel - 21, 16 en 27 mei, 20.30 uur.
 Stichting Theatermakers, Op den Hoek in 
 De Mortel. www.detheatermakers.nl

20 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’ 
 Deurne - di t/m zo 12.00-17.00 uur. Emelie
 Jegerings en Jolanda Tielens leggen het
 stroomgebied van de Aa al schilderend en
 fotograferend vast. Museum De Wieger. 
 www.dewieger.nl 

21 Gemert - Meifeesten Gemert
 Gemert - 26 t/m 29 mei. De traditionele
 Meifeesten Gemert, met o.a. kermis op 
 het Ridderplein. www.stichtingmeifeesten.nl

• Langs de Peelrandbreuk liggen wijstgronden:
 hooggelegen en drassige gebieden waarin ijzerrijk
 grondwater omhoogkomt als kwel. Dit
 wijstverschijnsel is een uniek natuurfenomeen 
 dat nergens in Europa zo goed te zien is als in 
 het zuidoosten van Brabant.

• De Peelrandbreuk beïnvloedt het landschap, daar
 weet Boer Henk van Bijzonder Brabants in Deurne
 alles van. De breuk loopt dwars door zijn bijzondere
 groentetuin, en dat zorgt voor bijzondere taferelen!
 Tijdens een rondleiding kom je er meer over te weten.

Verschuivende aardplaten in Brabant? Jazeker, dwars door het Land 
van de Peel loopt de Peelrandbreuk; een geologische breuklijn die zo’n 
400 miljoen jaar geleden is ontstaan. De breuk is van grote invloed 
geweest op de vorming van het Peellandschap en heeft er unieke 
natuurverschijnselen achtergelaten.

Uitgelicht 

Op landvandepeel.nl/peelrandbreuk vind 
je een overzicht van alle routes en 
bezienswaardigheden rondom de 
Peelrandbreuk. 

Beleef de breuk
Bij belevingscentrum de Ossenbeemd in Deurne kom 
je alles te weten over de Peelrandbreuk. Vanuit de 
Ossenbeemd	fiets	je	als	het	ware	over	de	breuk	heen.	
Onderweg leer je alles over de breuklijn.  

Peelrandbreuk weetjes
• In het Vlierpark in Deurne, vlakbij Kasteeldomein
 Haageind, is de Peelrandbreuk op bijzondere wijze
 gemarkeerd. Een lange rij appelbomen toont hier 
 de breuklijn.

Beleef de Peelrandbreuk
in het Land van de Peel

© VVV Deurne

© VVV Deurne

Rondje Helmond

Inschrijven 
Kennedymars

Fiets je mee? Op zondag 1 mei vindt het 
gezellige fietsevenement Rondje Helmond 
plaats. Fiets langs de mooiste en meest 
verrassende plekjes van de stad.

Maak	al	fietsend	kennis	met	het	verhaal	van	
Helmond, het industriële verleden, de 
aansprekende architectuur, de prachtige groene 
gebieden en de vele kunstwerken. Onderweg 
verzamel je stempels en los je een rebus op. 
Heb je alle stempels verzameld? Dan maak je 
kans op mooie prijzen. Meer info:
landvandepeel.nl/rondje-helmond

Ben jij een fanatieke wandelaar? Schrijf je 
dan nu in voor de Kennedymars of het 
Rondje Someren die dit jaar het eerste 
weekend van juli plaatsvindt. Schrijf je in 
op kennedymars.nl

Kalender onder voorbehoud. Ga voor een volledig overzicht van alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl/agenda

De Peel aan Zee
Dankzij de Peelrandbreuk zijn fossielen van 
miljoenen jaren oud naar boven gekomen. Een 
aantal exemplaren zijn te bewonderen in de 
vaste tentoonstelling De Peel aan Zee in 
Museum Klok & Peel in Asten.

© Rob Fritsen

Tip: Routes waar je de 
Peelrandbreuk kan beleven
De	Breuken	Beleven	fietsroute	van	39	km	
neemt je mee langs diverse 
bezienswaardigheden in de omgeving van 
Gemert-Bakel. Een brochure van de route is 
verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Gemert-Bakel. 
Of wandel langs de geologische breuklijn en het 
riviertje de Vlier tijdens de wandeling, ‘Route over 
de Peelrandbreuk’. Bekijk de route op 
landvandepeel.nl/wandelroutepeelrandbreuk

Het Peelland van Van Gogh.
Het landschap rondom Nuenen vormde vaak 
de inspiratie voor de schilderijen van Vincent 
van Gogh. Fiets van Helmond naar platteland 
en weer terug, een route van 37 km.

1

Over oude zandwegen.
Natuurbeleving, rust en duurzaamheid en 
historisch besef komen samen bij deze tocht 
over de vele zandwegen in Gemert-Bakel.

3

Waterpoortroute.
De route komt langs tal van waterlopen, 
vennen, poelen, grachten en kanalen in 
Laarbeek en Helmond.

2

De Pan – Keelvenroute.
Deze	32	km	lange	fietsroute	start	in	het	
centrum van Someren en loopt via de 
Natuurpoort Vennenhorst en het Keelven via 
de bossen van de Somerensche Heide naar 
het mooie natuurgebied De Pan.

4

Getipt: Meimaand 
fietsmaand

Bekijk deze en meer fietsroutes op 
Landvandepeel.nl/fietsroutes

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,	
evenementen, kinderuitjes en nog veel meer. 
Kortom: al het moois, lekkers en leuks waar je 
als bewoner en bezoeker in het Land van de Peel 
van op de hoogte wilt zijn! 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: landvandepeel.nl/magazine

© Rob Fritsen
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www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda mei
01 Antropoceen, het tijdperk 
 van de mens
 Helmond - Di t/m zo, 10:00-17:00 uur. 
 Bij Museum Helmond, locatie Kunsthal, is t/m
 11 sept de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
 Het tijdperk van de mens’ te zien. 
 www.museumhelmond.nl. 

02 Rondleiding Kasteel Asten
 Asten - Zo 1 mei, 10.30 - 12.00 uur. Ontdek de
 geschiedenis van het kasteel onder begeleiding
 van een gids. Entree € 5.- en kinderen 
 tot 7 jaar gratis.

03 Kunstexpositie ‘Verbinding’
 Deurne - Hele maand, di t/m zo. 14.00 – 16.00
 uur. 24 kunstenaars uit Deurne en de Peelregio
 tonen een grote variatie aan kunst met het
 thema verbinding. St. Willibrorduskerk Deurne
 www.willibrorduskerkdeurne.nl  

04 Open MX24 NK
 Gemert - Zo 1 mei, 10.00 – 17.00 uur. Op
 Wolfsboschcircuit Gemert. Organisatie MAC
	 St.Chistoffel.	www.macstchristoffel.nl

05 Kunst, Kitsch en more
 Laarbeek - Zo 1 mei. Kom meer te weten over
 je schilderijen of andere objecten.
 www.landvandepeel.nl/kunst-kitsch-en-more

06 Eric Vloeimans
 Helmond - Vr 6 mei, 20:15 uur. Dit concert
 staat in het teken van de composities van
 meestertrompettist Vloeimans. Het Speelhuis.
 www.theaterspeelhuis.nl

07 Planten- en tuinmarkt
 Deurne - Za 7 mei 10.00-16.00 uur. Leuke
 planten- en tuinmarkt van Groei & Bloei.
 Centrummanagement zorgt voor een leuke
 verrassing voor alle moeders. Markt, 
 centrum Deurne.

08 Rondleiding H. Maria 
 Presentatie Kerk Asten 
 Asten - Za 7 mei, 13.30 - 15.00 uur. Aanmelden
 via VVV Asten is verplicht, aanmelding is
	 definitief	na	betaling.	Kosten:	€	5,-	p.p.	en
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

09 Vogelbeurs Asten
 Asten - Zo 8 mei, 08.30 - 11.00 uur. In- en
 verkoop van vogels, vogelbenodigdheden en
 lectuur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in
 Asten. Entree € 1,- en kinderen tot 
 16 jaar gratis.

10 Familiemusical ‘Oliver’
 Gemert - Diverse data. De hartverwarmende
 familiemusical ‘Oliver!’ bij De Eendracht in
 Gemert. www.eendracht-gemert.nl

11 Peteyfest 2022 
 Someren - Za 14 en zo 15 mei. 2-daags
 gevarieerd muziekfestival in Lierop. 
 www.peteyfest.nl

12 De Helmondse Maestro
 Helmond - Za 14 mei, 20.15 uur. In 2019 won
 sterrenkok Jermain de Rozario de eerste editie.
 Nu is het tijd voor de zoektocht naar een
 waardige opvolger. Het Speelhuis, 
 www.theaterspeelhuis.nl.

13 Nationale Molendagen 
 Asten - Za 14, 10.00 – 17.00 en Zo 15 mei, 
 13.00 – 17.00 uur. De Nationale molendagen bij
 “Molen De Oostenwind”. Met uitleg door
 molenaar Geert van Stekelenburg.

14 Ommel Grote Gilde en
 Mariaprocessie
 Asten - Zo 15 mei. Om 15.00 uur is het lof in de
 Kerk O.L.V. Presentatie en aansluitend de Grote
 Gilde Mariaprocessie bij processiepark
 Mariaoord. Verzamelen om 14.50 uur op het
 O.L. Vrouweplein in Asten-Ommel.

15 Castle Rally Deurne 
 Deurne - Zo 15 mei, 9.30-19.00 uur. Toertocht
 voor oldtimers en andere bijzondere auto’s.
 Bewonder na 17.00 uur de exclusieve auto’s.
 Kasteeldomein Haageind Deurne. 
 www.castlerallydeurne.nl

16 Jaarmarkt Lierop  
 Lierop -  Zo 15 mei, 09.00 – 16.30 uur. Gezellig
 en groots opgezet evenement waarbij het hele
 dorp omgetoverd wordt tot een feestelijke
 markt.

17 Henk! Optreden bij 
 Nirwana Lierop
 Lierop - Za 21 mei, 21.00 uur. Een uniek
 optreden bij OJC Nirwana in Lierop ter ere van
 de enige ‘rock en roller’ die Lierop heeft
 gekend: Henk Maas. www.nirwana.nl

18 Kermis in de Rips
 De Rips - 21 t/m 24 mei. Plein Mr.Hertsigstraat.

19 Openluchttheater 
 Strijd om de Kathedraal
 De Mortel - 21, 16 en 27 mei, 20.30 uur.
 Stichting Theatermakers, Op den Hoek in 
 De Mortel. www.detheatermakers.nl

20 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’ 
 Deurne - di t/m zo 12.00-17.00 uur. Emelie
 Jegerings en Jolanda Tielens leggen het
 stroomgebied van de Aa al schilderend en
 fotograferend vast. Museum De Wieger. 
 www.dewieger.nl 

21 Gemert - Meifeesten Gemert
 Gemert - 26 t/m 29 mei. De traditionele
 Meifeesten Gemert, met o.a. kermis op 
 het Ridderplein. www.stichtingmeifeesten.nl

• Langs de Peelrandbreuk liggen wijstgronden:
 hooggelegen en drassige gebieden waarin ijzerrijk
 grondwater omhoogkomt als kwel. Dit
 wijstverschijnsel is een uniek natuurfenomeen 
 dat nergens in Europa zo goed te zien is als in 
 het zuidoosten van Brabant.

• De Peelrandbreuk beïnvloedt het landschap, daar
 weet Boer Henk van Bijzonder Brabants in Deurne
 alles van. De breuk loopt dwars door zijn bijzondere
 groentetuin, en dat zorgt voor bijzondere taferelen!
 Tijdens een rondleiding kom je er meer over te weten.

Verschuivende aardplaten in Brabant? Jazeker, dwars door het Land 
van de Peel loopt de Peelrandbreuk; een geologische breuklijn die zo’n 
400 miljoen jaar geleden is ontstaan. De breuk is van grote invloed 
geweest op de vorming van het Peellandschap en heeft er unieke 
natuurverschijnselen achtergelaten.

Uitgelicht 

Op landvandepeel.nl/peelrandbreuk vind 
je een overzicht van alle routes en 
bezienswaardigheden rondom de 
Peelrandbreuk. 

Beleef de breuk
Bij belevingscentrum de Ossenbeemd in Deurne kom 
je alles te weten over de Peelrandbreuk. Vanuit de 
Ossenbeemd	fiets	je	als	het	ware	over	de	breuk	heen.	
Onderweg leer je alles over de breuklijn.  

Peelrandbreuk weetjes
• In het Vlierpark in Deurne, vlakbij Kasteeldomein
 Haageind, is de Peelrandbreuk op bijzondere wijze
 gemarkeerd. Een lange rij appelbomen toont hier 
 de breuklijn.

Beleef de Peelrandbreuk
in het Land van de Peel

© VVV Deurne

© VVV Deurne

Rondje Helmond

Inschrijven 
Kennedymars

Fiets je mee? Op zondag 1 mei vindt het 
gezellige fietsevenement Rondje Helmond 
plaats. Fiets langs de mooiste en meest 
verrassende plekjes van de stad.

Maak	al	fietsend	kennis	met	het	verhaal	van	
Helmond, het industriële verleden, de 
aansprekende architectuur, de prachtige groene 
gebieden en de vele kunstwerken. Onderweg 
verzamel je stempels en los je een rebus op. 
Heb je alle stempels verzameld? Dan maak je 
kans op mooie prijzen. Meer info:
landvandepeel.nl/rondje-helmond

Ben jij een fanatieke wandelaar? Schrijf je 
dan nu in voor de Kennedymars of het 
Rondje Someren die dit jaar het eerste 
weekend van juli plaatsvindt. Schrijf je in 
op kennedymars.nl

Kalender onder voorbehoud. Ga voor een volledig overzicht van alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl/agenda

De Peel aan Zee
Dankzij de Peelrandbreuk zijn fossielen van 
miljoenen jaren oud naar boven gekomen. Een 
aantal exemplaren zijn te bewonderen in de 
vaste tentoonstelling De Peel aan Zee in 
Museum Klok & Peel in Asten.

© Rob Fritsen

Tip: Routes waar je de 
Peelrandbreuk kan beleven
De	Breuken	Beleven	fietsroute	van	39	km	
neemt je mee langs diverse 
bezienswaardigheden in de omgeving van 
Gemert-Bakel. Een brochure van de route is 
verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Gemert-Bakel. 
Of wandel langs de geologische breuklijn en het 
riviertje de Vlier tijdens de wandeling, ‘Route over 
de Peelrandbreuk’. Bekijk de route op 
landvandepeel.nl/wandelroutepeelrandbreuk

Het Peelland van Van Gogh.
Het landschap rondom Nuenen vormde vaak 
de inspiratie voor de schilderijen van Vincent 
van Gogh. Fiets van Helmond naar platteland 
en weer terug, een route van 37 km.

1

Over oude zandwegen.
Natuurbeleving, rust en duurzaamheid en 
historisch besef komen samen bij deze tocht 
over de vele zandwegen in Gemert-Bakel.

3

Waterpoortroute.
De route komt langs tal van waterlopen, 
vennen, poelen, grachten en kanalen in 
Laarbeek en Helmond.

2

De Pan – Keelvenroute.
Deze	32	km	lange	fietsroute	start	in	het	
centrum van Someren en loopt via de 
Natuurpoort Vennenhorst en het Keelven via 
de bossen van de Somerensche Heide naar 
het mooie natuurgebied De Pan.

4

Getipt: Meimaand 
fietsmaand

Bekijk deze en meer fietsroutes op 
Landvandepeel.nl/fietsroutes

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,	
evenementen, kinderuitjes en nog veel meer. 
Kortom: al het moois, lekkers en leuks waar je 
als bewoner en bezoeker in het Land van de Peel 
van op de hoogte wilt zijn! 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: landvandepeel.nl/magazine

© Rob Fritsen

© Yamilla Azdad

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda mei
01 Antropoceen, het tijdperk 
 van de mens
 Helmond - Di t/m zo, 10:00-17:00 uur. 
 Bij Museum Helmond, locatie Kunsthal, is t/m
 11 sept de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
 Het tijdperk van de mens’ te zien. 
 www.museumhelmond.nl. 

02 Rondleiding Kasteel Asten
 Asten - Zo 1 mei, 10.30 - 12.00 uur. Ontdek de
 geschiedenis van het kasteel onder begeleiding
 van een gids. Entree € 5.- en kinderen 
 tot 7 jaar gratis.

03 Kunstexpositie ‘Verbinding’
 Deurne - Hele maand, di t/m zo. 14.00 – 16.00
 uur. 24 kunstenaars uit Deurne en de Peelregio
 tonen een grote variatie aan kunst met het
 thema verbinding. St. Willibrorduskerk Deurne
 www.willibrorduskerkdeurne.nl  

04 Open MX24 NK
 Gemert - Zo 1 mei, 10.00 – 17.00 uur. Op
 Wolfsboschcircuit Gemert. Organisatie MAC
	 St.Chistoffel.	www.macstchristoffel.nl

05 Kunst, Kitsch en more
 Laarbeek - Zo 1 mei. Kom meer te weten over
 je schilderijen of andere objecten.
 www.landvandepeel.nl/kunst-kitsch-en-more

06 Eric Vloeimans
 Helmond - Vr 6 mei, 20:15 uur. Dit concert
 staat in het teken van de composities van
 meestertrompettist Vloeimans. Het Speelhuis.
 www.theaterspeelhuis.nl

07 Planten- en tuinmarkt
 Deurne - Za 7 mei 10.00-16.00 uur. Leuke
 planten- en tuinmarkt van Groei & Bloei.
 Centrummanagement zorgt voor een leuke
 verrassing voor alle moeders. Markt, 
 centrum Deurne.

08 Rondleiding H. Maria 
 Presentatie Kerk Asten 
 Asten - Za 7 mei, 13.30 - 15.00 uur. Aanmelden
 via VVV Asten is verplicht, aanmelding is
	 definitief	na	betaling.	Kosten:	€	5,-	p.p.	en
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

09 Vogelbeurs Asten
 Asten - Zo 8 mei, 08.30 - 11.00 uur. In- en
 verkoop van vogels, vogelbenodigdheden en
 lectuur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in
 Asten. Entree € 1,- en kinderen tot 
 16 jaar gratis.

10 Familiemusical ‘Oliver’
 Gemert - Diverse data. De hartverwarmende
 familiemusical ‘Oliver!’ bij De Eendracht in
 Gemert. www.eendracht-gemert.nl

11 Peteyfest 2022 
 Someren - Za 14 en zo 15 mei. 2-daags
 gevarieerd muziekfestival in Lierop. 
 www.peteyfest.nl

12 De Helmondse Maestro
 Helmond - Za 14 mei, 20.15 uur. In 2019 won
 sterrenkok Jermain de Rozario de eerste editie.
 Nu is het tijd voor de zoektocht naar een
 waardige opvolger. Het Speelhuis, 
 www.theaterspeelhuis.nl.

13 Nationale Molendagen 
 Asten - Za 14, 10.00 – 17.00 en Zo 15 mei, 
 13.00 – 17.00 uur. De Nationale molendagen bij
 “Molen De Oostenwind”. Met uitleg door
 molenaar Geert van Stekelenburg.

14 Ommel Grote Gilde en
 Mariaprocessie
 Asten - Zo 15 mei. Om 15.00 uur is het lof in de
 Kerk O.L.V. Presentatie en aansluitend de Grote
 Gilde Mariaprocessie bij processiepark
 Mariaoord. Verzamelen om 14.50 uur op het
 O.L. Vrouweplein in Asten-Ommel.

15 Castle Rally Deurne 
 Deurne - Zo 15 mei, 9.30-19.00 uur. Toertocht
 voor oldtimers en andere bijzondere auto’s.
 Bewonder na 17.00 uur de exclusieve auto’s.
 Kasteeldomein Haageind Deurne. 
 www.castlerallydeurne.nl

16 Jaarmarkt Lierop  
 Lierop -  Zo 15 mei, 09.00 – 16.30 uur. Gezellig
 en groots opgezet evenement waarbij het hele
 dorp omgetoverd wordt tot een feestelijke
 markt.

17 Henk! Optreden bij 
 Nirwana Lierop
 Lierop - Za 21 mei, 21.00 uur. Een uniek
 optreden bij OJC Nirwana in Lierop ter ere van
 de enige ‘rock en roller’ die Lierop heeft
 gekend: Henk Maas. www.nirwana.nl

18 Kermis in de Rips
 De Rips - 21 t/m 24 mei. Plein Mr.Hertsigstraat.

19 Openluchttheater 
 Strijd om de Kathedraal
 De Mortel - 21, 16 en 27 mei, 20.30 uur.
 Stichting Theatermakers, Op den Hoek in 
 De Mortel. www.detheatermakers.nl

20 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’ 
 Deurne - di t/m zo 12.00-17.00 uur. Emelie
 Jegerings en Jolanda Tielens leggen het
 stroomgebied van de Aa al schilderend en
 fotograferend vast. Museum De Wieger. 
 www.dewieger.nl 

21 Gemert - Meifeesten Gemert
 Gemert - 26 t/m 29 mei. De traditionele
 Meifeesten Gemert, met o.a. kermis op 
 het Ridderplein. www.stichtingmeifeesten.nl

• Langs de Peelrandbreuk liggen wijstgronden:
 hooggelegen en drassige gebieden waarin ijzerrijk
 grondwater omhoogkomt als kwel. Dit
 wijstverschijnsel is een uniek natuurfenomeen 
 dat nergens in Europa zo goed te zien is als in 
 het zuidoosten van Brabant.

• De Peelrandbreuk beïnvloedt het landschap, daar
 weet Boer Henk van Bijzonder Brabants in Deurne
 alles van. De breuk loopt dwars door zijn bijzondere
 groentetuin, en dat zorgt voor bijzondere taferelen!
 Tijdens een rondleiding kom je er meer over te weten.

Verschuivende aardplaten in Brabant? Jazeker, dwars door het Land 
van de Peel loopt de Peelrandbreuk; een geologische breuklijn die zo’n 
400 miljoen jaar geleden is ontstaan. De breuk is van grote invloed 
geweest op de vorming van het Peellandschap en heeft er unieke 
natuurverschijnselen achtergelaten.

Uitgelicht 

Op landvandepeel.nl/peelrandbreuk vind 
je een overzicht van alle routes en 
bezienswaardigheden rondom de 
Peelrandbreuk. 

Beleef de breuk
Bij belevingscentrum de Ossenbeemd in Deurne kom 
je alles te weten over de Peelrandbreuk. Vanuit de 
Ossenbeemd	fiets	je	als	het	ware	over	de	breuk	heen.	
Onderweg leer je alles over de breuklijn.  

Peelrandbreuk weetjes
• In het Vlierpark in Deurne, vlakbij Kasteeldomein
 Haageind, is de Peelrandbreuk op bijzondere wijze
 gemarkeerd. Een lange rij appelbomen toont hier 
 de breuklijn.

Beleef de Peelrandbreuk
in het Land van de Peel

© VVV Deurne

© VVV Deurne

Rondje Helmond

Inschrijven 
Kennedymars

Fiets je mee? Op zondag 1 mei vindt het 
gezellige fietsevenement Rondje Helmond 
plaats. Fiets langs de mooiste en meest 
verrassende plekjes van de stad.

Maak	al	fietsend	kennis	met	het	verhaal	van	
Helmond, het industriële verleden, de 
aansprekende architectuur, de prachtige groene 
gebieden en de vele kunstwerken. Onderweg 
verzamel je stempels en los je een rebus op. 
Heb je alle stempels verzameld? Dan maak je 
kans op mooie prijzen. Meer info:
landvandepeel.nl/rondje-helmond

Ben jij een fanatieke wandelaar? Schrijf je 
dan nu in voor de Kennedymars of het 
Rondje Someren die dit jaar het eerste 
weekend van juli plaatsvindt. Schrijf je in 
op kennedymars.nl

Kalender onder voorbehoud. Ga voor een volledig overzicht van alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl/agenda

De Peel aan Zee
Dankzij de Peelrandbreuk zijn fossielen van 
miljoenen jaren oud naar boven gekomen. Een 
aantal exemplaren zijn te bewonderen in de 
vaste tentoonstelling De Peel aan Zee in 
Museum Klok & Peel in Asten.

© Rob Fritsen

Tip: Routes waar je de 
Peelrandbreuk kan beleven
De	Breuken	Beleven	fietsroute	van	39	km	
neemt je mee langs diverse 
bezienswaardigheden in de omgeving van 
Gemert-Bakel. Een brochure van de route is 
verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Gemert-Bakel. 
Of wandel langs de geologische breuklijn en het 
riviertje de Vlier tijdens de wandeling, ‘Route over 
de Peelrandbreuk’. Bekijk de route op 
landvandepeel.nl/wandelroutepeelrandbreuk

Het Peelland van Van Gogh.
Het landschap rondom Nuenen vormde vaak 
de inspiratie voor de schilderijen van Vincent 
van Gogh. Fiets van Helmond naar platteland 
en weer terug, een route van 37 km.

1

Over oude zandwegen.
Natuurbeleving, rust en duurzaamheid en 
historisch besef komen samen bij deze tocht 
over de vele zandwegen in Gemert-Bakel.

3

Waterpoortroute.
De route komt langs tal van waterlopen, 
vennen, poelen, grachten en kanalen in 
Laarbeek en Helmond.

2

De Pan – Keelvenroute.
Deze	32	km	lange	fietsroute	start	in	het	
centrum van Someren en loopt via de 
Natuurpoort Vennenhorst en het Keelven via 
de bossen van de Somerensche Heide naar 
het mooie natuurgebied De Pan.

4

Getipt: Meimaand 
fietsmaand

Bekijk deze en meer fietsroutes op 
Landvandepeel.nl/fietsroutes

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,	
evenementen, kinderuitjes en nog veel meer. 
Kortom: al het moois, lekkers en leuks waar je 
als bewoner en bezoeker in het Land van de Peel 
van op de hoogte wilt zijn! 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: landvandepeel.nl/magazine

© Rob Fritsen

© Yamilla Azdad

www.landvandepeel.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

PEGASUS 
RAVENNA E8 voor

2649.-
van

2899.-

ELEKTRISCH OP PAD MET

Met Bosch Active Plus middenmotor 50nm, vering voor en achter, 
schijfremmen en 8 versnellingen. Met 300wh accu, meerprijs 400wh € 150.-

Henk van Rooij is deelnemer Rondje Helmond op zondag 1 mei, doe ook mee! | Koningsdag 27 april zijn wij gesloten

Waardebon|GP

Fietstas naar keuze nu met 

20% 
KORTING

Actie geldig t/m 30 april 2022

13april | mei 2022Groot PEELLAND

rondje helmond

fietsroute
langs de leukste plekjes in

Het evenement 
rondje helmond 
komt er weer aan!
Helmond Marketing organiseert op 1 mei haar jaarlijkse 

fi etsevenement Rondje Helmond. Op deze dag zijn er diverse 

ondernemers langs het Rondje Helmond geopend en zijn er 

sfeervolle terrasjes langs de route met muziek en activiteiten.

De route van 50km voert je langs de mooiste plekjes van 

Helmond. Je kunt starten tussen 10 uur en 12 uur bij één van 

de vele punten. Finishen kan tot 17 uur. Doe mee met dit 

gratis evenement en maak kans op een gratis fi ets van 

Henk van Rooij Fietsen of andere mooie prijzen!

Voor meer informatie ga naar 

www.rondjehelmond.nl of de VVV.

 1 mei 2022 

Watermolenwal 11
5701 RV Helmond

MUSEUMHELMOND.NL

HELMOND Bij Museum Helmond op de loca-
tie Kunsthal Helmond tonen we tot en met 11 
september de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
het tijdperk van de mens’. Kijk op www.mu-
seumhelmond.nl voor alle actuele info over 
openingen, tarieven & kaartverkoop en het 
tentoonstellingsprogramma. 

Een kilometerslange tunnel door ooit ondoordring-
bare bergen, baden met neonkleurige vloeibare li-
thium voor gebruik in batterijen en de laatste man-
nelijke noordelijke witte neushoorn. De Canadese 
kunstenaars Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal 
en Nicholas de Pencier legden in meer dan twintig 
landen de voetafdruk van de mens op aarde vast. 
De indringende foto’s op groot formaat, fascineren-
de video’s en indrukwekkende augmented reality 
installaties hebben een dubbele bodem. Tegelij-
kertijd prachtig en afschrikwekkend, maken ze ons 
bewust van onze invloed op de ecosystemen en de 
atmosfeer van de aarde. 

Vogelperspectief
Voor de wereldberoemde fotograaf Edward Bur-
tynsky (1955, St. Catharines, Ontario) is deze ten-
toonstelling te zien bij Museum Helmond een kroon 
op zijn werk. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw, 
toont hij hoe de mens het landschap blijvend ver-
andert. Hij gebruikt hiervoor het vogelperspectief: 
van grote hoogte en met behulp van drones, kranen 

en helikopters legt hij het landschap vast. Het levert 
een haast abstracte weergave van een schokkende 
realiteit op. Al eerder werkte hij samen met film-
makers Jennifer Baichwal (1963, Montréal) en Ni-
cholas de Pencier (1966, Toronto) aan Manufactu-
red Landscapes (2006) en Watermark (2013). Met 
Antropoceen komen fotografie, film en augmented 
reality samen in een krachtige tentoonstelling. Ze 
versterken elkaar op adembenemende wijze.
De tentoonstelling is georganiseerd door The Art 
Gallery of Ontario en The National Gallery of Ca-
nada, in samenwerking met Fondazione Mast, 
Bologna, en wordt mede mogelijk gemaakt door 
Mondriaanfonds, Turing Foundation, Prins Ber-
nard Cultuurfonds, Fonds 21, Zabawas, Gemeente 
Helmond, Ambassade van Canada, Driessen en 
Kuijpers. 

Bereikbaarheid en tarieven Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel uit van Museum 
Helmond, samen met Kasteel Helmond. De beide 
locaties liggen in het centrum van Helmond en zijn 
gemakkelijk bereikbaar met de auto en het open-
baar vervoer. Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 - 15 minuten lopen naar 
Kunsthal Helmond. Parkeren kan in parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de Kunsthal bevindt. 
Ga naar www.museumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, prijzen en het acti-
viteiten- en tentoonstellingsprogramma.

Binnenkort te zien bij Museum Helmond: 

Antropoceen, het tijdperk 
van de mens



23vrijdag 22 april 2022de loop weekkrant HELMOND12 april | mei 2022 Groot PEELLAND

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
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Start jouw 
wandeltocht 
bij Adventure 
Store

Al 75 jaar de Outdoorspecialist van de regio!

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Al 75 jaar staat Adventure Store bekend om zijn kennis, service en enorme 
collecties in wandel- en bergschoenen van de beste merken, zoals Meindl, 
Hanwag, Lowa, Grisport, Tecnica en On. Stuk voor stuk premium brands met 
het beste comfort, pasvorm, specifieke leesten voor elke voet. Zoals Hallux 
Valgus, Straight Fit, Narrow Fit en Alpine Wide leesten. 

Onze wandelafdeling is zeer uitgebreid met een totaal van 400 m2 wandel- en berg-
schoenen. Daarnaast heeft Adventure Store een testparcours om uw schoenen uit te  
proberen onder diverse omstandigheden. Tevens is er een Sidas Footlab van 25m2. 
Hier kunnen wij uw voetvorm, -lengte en -breedte en drukpunten geheel analyseren.

• Dé specialist in wandelschoenen en
 outdoor kleding & equipment 
• Altijd meer dan 1000 paar
 wandelschoenen op voorraad
• Verkoop van veganistische schoenen
• Persoonlijk advies van voet- en
 schoenspecialist 

• Gratis advies van onze 
 podotherapeut en podologen
• Eigen testpodium in winkel aanwezig
 met diverse ondergronden 
• Eigen schoen- en reparatieservice
• 10% spaartegoed bij aankoop
 van onze producten

• Gratis parkeren voor de deur
• Vertrouwd adres sinds 1947
• Gratis APK bon bij aankoop 
 wandelschoenen

Wij zijn pas tevreden
als de klant tevreden is!

15april | mei 2022Groot PEELLAND

Uniek Sporten de Peel en BrabantSport
Fonds verwezenlijken sportdromen van

mensen met een beperking of aandoening 
Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als ieder 
ander de kans om te sporten en bewegen. Regelmatig hebben mensen 
wel een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. 
Uniek Sporten de Peel laat met steun van het BrabantSport Fonds nu 
vijf sportdromen in deze regio in vervulling gaan.

De vijf Sportdromen die uitkomen 
Een van de winnaars is Sandra. Jurylid Monika Slaets, wethouder sport 
gemeente Laarbeek: “We hebben gekozen om de droom van Sandra uit te 
laten komen. Sandra laat zich door haar beperkingen niet tegenhouden om 
haar droom om aan de top van de aangepaste dressuursport mee te draaien, 
daadwerkelijk uit te laten komen. Haar inzet en doorzettingsvermogen zijn 
enorm groot waardoor zij boven verwachting presteert. Hierdoor laat ze aan 
zichzelf, maar ook aan anderen, zien dat er ondanks dat je een beperking 
hebt je veel meer kan dan je in eerste instantie zou denken. En dat is mooi, 
want bewegen maakt mensen fitter en gelukkiger en zorgt voor meer sociale 
contacten.”

Hulp nodig bij het vinden van een sport?
Lisanne van der Veen, beweegcoach Uniek Sporten de Peel: “Ook andere 
mensen met een beperking of aandoening, die graag willen sporten of 
bewegen, maar daarbij drempels ervaren, kunnen uiteraard contact met ons 
opnemen.” Iedere gemeente heeft een eigen beweegcoach Uniek Sporten, 
die mensen met een beperking of aandoening gratis ondersteunt bij het 
vinden van een passende sport of beweegvorm. Deze beweegcoach kan 
ook ondersteunen bij het regelen van financiën, sporthulpmiddelen of een 
sportmaatje. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in de regio en 
de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.

Van links naar rechts: wethouder sport gemeente Laarbeek, Monika Slaets 
en Frederique van Hoof, paralympische tafeltennisster, beiden onderdeel 

van de jury | F Uniek Sporten de Peel

Staatszaken
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

Tot en met woensdag 25 mei 2022 
zijn in Kunstzaal Dommeldal, in 
de bibliotheekvestiging in Mierlo, 
olieverfschilderijen te zien van Nel 
Donkers. De kunstenares Nel Donkers 
(1955, Waspik) heeft met olieverf de 
stoet van Prinsjesdag geschilderd op 
32 manshoge panelen. Al twee jaar 
heeft de stoet vanwege de pandemie 
niet door Den Haag kunnen trekken, 
op de derde dinsdag in september als 
een feest voor onze democratie. 

Maar nu trekt de Prinsjesdagstoet wel 
door Mierlo! Nel heeft vele kleurrijke 

uniformen geschilderd, maar ook 
rijtuigen, paarden, het publiek, het 
Binnenhof en de balkonscène met de 
koninklijke hoofden.
In 1979 studeerde Nel af in economie. 
In de jaren tachtig kwam Janmaat 
voor het eerst met zijn Centrumpartij 
in de Tweede Kamer. Spanningen in 
de samenleving voedde de drang tot 
polarisatie. Nel besloot als autodidact 
zich te verzetten tegen de ontstane 
samenleving en ging schilderen. 
Onbestuurbaarheid van het land lag op 
de loer, zo meende ze. In 2005 werd 
haar omvangrijk werk geëxposeerd op 

het eerste bevrijdingsfestival in 2005 
in Tilburg. Eerder exposeerde Nel in 
de Dommelzaal (2013) met eveneens 
een omvangrijk werk: de feestmaaltijd, 
opgebouwd uit talloze doeken.

Op zaterdag 23 april zal Nel Donkers in 
de bibliotheek aanwezig zijn, gedurende 
de openingstijden van 11.00 tot 14.00 
uur. De nieuwe expositie Staatszaken 
is gratis te bezichtigen in Kunstzaal 
Dommeldal, tijdens openingstijden van 
de bibliotheek: maandag tot en met 
vrijdag van 14.00 - 17.00 uur én op 
zaterdag van 11.00 - 14.00 uur. F | Nel Donkers

Eerste Tribune Sportcafé 
in samenwerking met 
de gemeente Helmond 

Op donderdagavond 21 april vinden de tv-opnames 
plaats van het eerste Tribune Sportcafé in samenwer-
king met de gemeente Helmond. Vanaf 19.00 uur zijn 
de deuren van het clubhuis van de Helmondse Atletiek 
Club (HAC) voor publiek geopend. DitisHelmond zal in 
mei en juni de opnames gaan uitzenden.

Tribune Sportevents gaat dit jaar een aantal sportcafés organi-
seren in samenwerking met de gemeente Helmond. De regio-
nale tv-zendgemachtigde DitisHelmond gaat de uitzendingen 
van deze sportcafés verzorgen gedurende twee maanden na 
de opnames. Per opnamesessie worden twee sportprogram-
ma’s opgenomen, waarvan de eerste in mei en de tweede in 
juni op de regionale zender te zien zullen zijn. Voor de eerste 
twee uitzendingen zullen regionale sportgerelateerde zaken 
aan bod komen en prominente sporters aan de interviewta-

fel van presentator Guido van Erp aanschuiven. Ook zullen 
de gemeentepenningen worden uitgereikt door waarnemend 
wethouder sport Harrie van Dijk.

Zo schuiven Willy van de Kerkhof (voetbal), Willy van de Mor-
tel (taekwondo) en Cor van der Burgt (HAC) aan in de eerste 
opnamesessie en Niels Vink (tennis), Danique Schepers (ge-
wichtheffen) en Chaib el Maach (martial arts) voor de tweede 
sessie.

Om 21.30 uur is voorzien dat de opnames zullen zijn volbracht.

Drie dagen lang ‘Zeven Dagen Zoet’ 
Over nog maar een paar maanden 
is het zo ver: de jeugdgroep van ‘t 
Mierlo’s Amateur Toneel speelt op 
10, 11 en 12 juni aanstaande het 
stuk ‘Zeven Dagen Zoet’ van Gerard 
Schelvis. In dit komische stuk, 
waar de jeugd zelf ook aan heeft 
meegewerkt, zit een groep jongeren 
ingesneeuwd in een Italiaanse 
berghut. Ze zitten elkaar op de lip, 
en dus ook op de zenuwen, maar 
wanneer de maffia voor hun deur 
verschijnt, zullen ze toch samen 
moeten werken…

Hoewel corona flink zijn best bleef doen 
om roet in het eten te gooien, is het stuk 
nu bijna klaar om de planken op te gaan, 
mede dankzij de regie van Lex Heldens en 
het harde werk van de jeugdspelers zelf. 

Wil je komen kijken? Zet dan vast 10, 11 
of 12 juni in je agenda. En heb je na de 
voorstelling (of nu al) ook zin om het toneel 

op te gaan, stuur dan een e-mail naar de 
vereniging. Op www.toneel-mierlo.nl 
vind je meer informatie. Hopelijk tot ziens!

F | Amateurtoneel Mierlo
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mede dankzij de regie van Lex Heldens en 
het harde werk van de jeugdspelers zelf. 

Wil je komen kijken? Zet dan vast 10, 11 
of 12 juni in je agenda. En heb je na de 
voorstelling (of nu al) ook zin om het toneel 

op te gaan, stuur dan een e-mail naar de 
vereniging. Op www.toneel-mierlo.nl 
vind je meer informatie. Hopelijk tot ziens!

F | Amateurtoneel Mierlo
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HELMOND Het afgelopen winterseizoen zijn onze leden van R&TC 
Buitenlust weer zeer actief geweest en zijn er diverse ereplaatsen 
behaald bij diverse kampioenschappen. Zo werd Anne van de Ven 
Limburgs Kampioen bij de Webu cross op de mountainbike, een 
mooie prestatie. Thomas van Katwijk wist bij het Nederlands kam-
pioenschap veldrijden in categorie 1 bij de jongens een bronzen me-
daille te behalen. 

Ook op de baan waren er leden van R&TC Buitenlust actief. Britt Jeuc-
ken wist op zowel het onderdeel sprint als het onderdeel duur een zilve-

ren medaille binnen te slepen. Geweldige prestaties en uiteraard werden 
ze door hun eigen vereniging in het zonnetje gezet. Naast deze huldiging 
werden alle leden op de foto gezet. Van eenieder werd een portretfoto 
gemaakt en ook een teamfoto werd geschoten. De nieuwe foto’s waren 
nodig dankzij het nieuwe tenue. 
De vereniging is in de coronaperiode verder gegroeid. Dankzij de inzet 
van sponsoren en de inzet van vele vrijwilligers ziet de toekomst er zon-
nig uit. Vind jij het ook te gek om te fietsen sluit je dan aan als nieuw lid 
van R&TC Buitenlust. Kijk op onze website voor meer informatie www.
rtcbuitenlust.nl

R&TC Buitenlust 

Rotaract Peelland zoekt 
enthousiaste nieuwe leden 

Een omschrijving van een Rotaracter is moeilijk te ge-
ven, want wij zijn jongeren: man of vrouw, studerend of 
werkend, met allemaal een verschillende achtergrond. 
Eén ding hebben we gemeen: wij vinden het leuk om 
ons met elkaar in te zetten voor anderen en met z´n 
allen gezellig dingen te ondernemen.

De Rotaract Peelland is de club die activiteiten orga-
niseert en leden werft binnen de Peelregio: Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen 
en Someren. Denk hierbij aan muziekavonden organi-
seren voor bejaarden waarbij het dak eraf gaat, ham-
burgers bakken voor het goede doel met Koningsdag, 
een avondje kienen voor mensen van Stichting Lief, het 
pimpen van een schoolplein voor het speciaal onder-

wijs, een fietsuitje begeleiden met jongeren met een 
beperking: dit is een greep uit de grote hoeveelheid 
projecten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd. We 
organiseren ook nog bedrijfsbezoeken, ontvangen inte-
ressante sprekers en gaan soms een weekendje weg 
of een avondje stappen. De Rotaract is een internatio-
nale organisatie en er zijn ook hele gave internationale 
events die wij bezoeken. Het is een ideale kans om je-

zelf te ontwikkelen, nieuwe mensen te leren kennen en 
een gezellige tijd te hebben. Terwijl je ook iets betekent 
voor de regio.  Wij zoeken nieuwe leden. Lijkt jou dit wel 
interessant en ben je tussen de 18 en 35 jaar? Iedereen 
is bij ons van harte welkom. Neem contact met ons op 
via rotaractpeelland@gmail.com. Op 30 april organise-
ren we een introductiedag en je kunt altijd aanhaken bij 
één van onze vergaderingen. 

Rotaract is een club voor jongeren tus-
sen de 18 en 35 jaar oud, die streeft naar 
het leveren van een zinvolle bijdrage aan 
de maatschappij. Enerzijds betekent dit 
goede doelen ondersteunen op lokaal 
of internationaal niveau. Anderzijds 

betekent het gezellig met elkaar dingen 
ondernemen en van elkaar dingen leren.

Internationaal Rotaract-gala (Nederlandse delegatie) | F Rotaract Peelland

MIERLO Als je nog niet vaardig 
bent in het opstarten van een 
laptop, het gebruik van de muis 
en het bezoeken van een web-
site, attenderen we je graag op 
de Klik & Tik-training in de bi-
bliotheek in Mierlo.

Je kunt altijd instromen en deelne-
men aan de serie van 6 weken/les-
sen. Graag inschrijven aan de balie 
van de bibliotheek.

Klik & Tik vindt elke maandag-
ochtend plaats in de bibliotheek in 
Mierlo, van 10.00 - 11.30 uur.
Deelname is gratis – niet twijfelen, 
gewoon doen!

Doe ook mee 
aan de gratis 
Computer-
cursus Klik & 
Tik in de biblio-
theek in Mierlo!
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Is het altijd nodig om een specialist in het ziekenhuis te zien? Nee! 
Huisartsen, optometristen en oogartsen van het Elkerliek zieken-

huis hebben de handen ineen geslagen. Patiënten met minder 
complexe oogklachten worden nu eerst naar een optometrist 

gestuurd. Vindt die het nodig dat de patiënt door de oogarts wordt 
gezien, dan wordt dat geregeld. “Patiënten vinden het superfijn 
en handig! Want de optometrist zit meestal in het eigen dorp.”

Het wordt steeds drukker bij de oogarts 
in het ziekenhuis. Lastig, want daardoor 
loopt de wachttijd op en daar is niemand 
bij gebaat. Reden voor huisartsen, oog-
artsen en optometristen om te zoeken 
naar een oplossing. En die is gevonden 
in een nieuwe werkwijze: de patiënt met 
minder complexe oogklachten stuurt de 
huisarts eerst naar de optometrist. Want 
ook de gecertificeerde optometrist heeft 
veel kennis en kan een groot aantal 
klachten behandelen. 

Sophie Stokvis is optometrist in Some-
ren. Zij vangt de patiënten op die de 
huisarts doorstuurt. “Mensen vinden het 
superfijn dat ze niet naar het ziekenhuis 

hoeven, maar gewoon in het eigen dorp 
terechtkunnen. Veel van de mensen die 
ik zie, komen lekker op de fiets.” Inmid-
dels ziet ze dagelijks patiënten die in de 
oude werkwijze meteen naar de specia-
list werden gestuurd. Ongeveer de helft 
kan zij zelf behandelen. Die mensen 
hoeven niet meer naar het ziekenhuis. 
Sophie: “Door deze manier van werken 
ontstaat er minder druk op de wacht-
tijd van het ziekenhuis en kunnen pati-
enten met complexere klachten sneller 
terecht. Dat is een groot voordeel voor 
de patiënt.” Sophie noemt nog een niet 
onbelangrijk voordeel: het eigen risico. 
“Word je door de optometrist behandeld, 
dan drukt dit niet op je eigen risico.” 

Eén van de mensen met oogklachten die 
bij Sophie aanklopte voor hulp is Johan-
na Madou uit Asten. “Ik zag zonder bril 
niks en ook niet mét. Ik ben toen naar de 
dokter gegaan en die stuurde me naar 
de optometrist. Inderdaad, lekker dicht-
bij huis.” Helaas moest Johanna uitein-
delijk toch naar het ziekenhuis. Ze bleek 
nastaar te hebben. “De optometrist kan 
daar niet zo veel mee. Maar ik moet zeg-
gen: ik ben echt uitstekend geholpen in 
Someren. Ik had het wel prettig gevon-
den als ik daar had kunnen blijven. Maar 
ja, niks aan te doen. En in het ziekenhuis 
word ik ook altijd fijn behandeld.”

De optometrist onderstreept dat zij 
en de oogartsen van het Elkerliek alle 
patiënten bespreken die zij ziet. “Van 
iedereen maak ik foto’s en scans. Deze 
beoordeel ik samen met de oogartsen. 

Heeft de arts nog aanvullende vragen, 
dan nemen we contact op met de pati-
ent.” Denkt Sophie dat een patiënt met 
spoed gezien moet worden door een 
specialist, dan wordt dit teruggekoppeld 
naar de huisarts die met voorrang kan 
doorverwijzen. Sophie: “In de regio zijn 
de lijntjes korter geworden voor goede 
oogzorg. Snel, de juiste zorg op de juiste 
plek.” 

Oogartsen blij met de samenwerking
Ook de medewerkers van de oogpoli zijn 
enthousiast over de samenwerking. “De 
optometrist is opgeleid om de gezond-
heid van de ogen te beoordelen en om 
eventuele oogziektes en afwijkingen te 
constateren”, zegt oogarts Anke Pronk 
van het Elkerliek. “Het streven is dat 
een patiënt binnen vijf werkdagen bij 
de optometrist terecht kan. Fijn voor de 

patiënt die veel eerder geholpen wordt, 
niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft 
én geen eigen risico hoeft te betalen. 
Én fijn voor de mensen met complexere 
oogklachten omdat die nu sneller bij de 
oogarts terecht kunnen.” Aan de pilot 
in de regio doen optometristen mee uit 
onder andere Asten, Someren, Beek en 
Donk, Helmond, Heeze en Deurne.

Oogklachten? 
Eerst langs de optometrist!

Optometrist Sophie Stokvis | F Elkerliek ziekenhuis

Oogarts Anke Pronk | F Elkerliek ziekenhuis

Samenwerking Elkerliek en CZ
Deze pilot komt voort uit een sa-
menwerking tussen zorgverzeke-
raar CZ en het Elkerliek. Het aan-
tal mensen dat de komende jaren 
zorg nodig heeft, neemt in een rap 
tempo toe. Helaas zien we ook dat 
er niet voldoende zorgpersoneel 
zal zijn om de zorg te verlenen 
zoals we dat nu gewend zijn. We 
moeten dus met elkaar een slim-
me manier vinden om de zorg in 
het ziekenhuis toegankelijk én be-
taalbaar te houden. Waar we voor-
heen elk jaar opnieuw afspraken 
maakten met zorgverzekeraar CZ, 
hebben we nu meerjarige afspra-
ken gemaakt over kwaliteit, toe-
gankelijkheid, kosten en het werk-
plezier van zorgmedewerkers. We 
noemen dat een ‘duurzame coali-
tie’. Vanuit deze duurzame coalitie 
werken we intensief samen om de 
zorg in het ziekenhuis klaar te ma-
ken voor de toekomst. Zo zorgen 
we er samen voor dat u de beste 
zorg blijft ontvangen!
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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!
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Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond
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Advertenties 
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Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

COLOFON

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

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

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd VakwerkBekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

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

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.



29vrijdag 22 april 2022de loop weekkrant HELMOND18 april | mei 2022 Groot PEELLAND

Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NLWWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

nánávóórvóór

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!

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350 | Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond

Vormgeving
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

Redactie
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk 

Land van de Peel
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 27 mei 2022

Advertenties 
info@grootpeelland.nl 
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

COLOFON

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

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

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd VakwerkBekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

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

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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Vijf dagen topsport 
met 4 Nederlandse
Kampioenschappen 
Springen in Deurne 

F | Concours Hippique Deurne

De locatie Green Valley Estate, in het 
verleden beter bekend als NHB Deurne, 
is inmiddels veranderd in een locatie 
die uitermate geschikt is voor de sport 
op topniveau. Evenals de mogeljkheden 
voor de ontvangst van het publiek. De 
organisatie kijkt uit naar het NK. Voor-
zitter Dirk van Santvoort: “We kijken er 
zeker naar uit. Eindelijk kunnen wij na 
twee jaar het Nederlands Kampioen-
schap weer organiseren. Maar het is wel 
met gemengde gevoelens”, beaamt Van 
Santvoort. 
“We hadden heel graag 50 jaar volge-
maakt in Mierlo, zeker ook voor onze 
trouwe groep vrijwilligers. Nu is de 50e 
editie de eerste editie in Deurne. Dat 

doet niets af aan de accommodatie in 
Deurne, de faciliteiten zijn top voor el-
kaar met een nieuwe buitenbak, nieuwe 
losrijpiste en een verhard stallenterrein. 
Met deze topruiters en toppaarden 
moeten wij als organisatie een stap kun-
nen maken en die hopen we te maken 
met de verhuizing naar Deurne.”

Voor de bondscoach van de Senioren, 
Jos Lansink, en de Young Riders, Vin-
cent Voorn, is het NK een belangrijke 
graadmeter voor de rest van het seizoen. 
Vincent Voorn: “Voor mij gaat het de eer-
ste wedstrijd zijn waar ik alle jeugdrui-
ters onder gelijke omstandigheden kan 
bekijken.” Praktisch de gehele actieve 

Nederlandse top van springruiters is 
aanwezig. Naast de grote Brabantse 
namen zoals Maikel van de Vleuten en 
Leopold van Asten zijn zeker ook Gerco 
Schröder, Frank Schuttert en Jur Vrie-
ling van de partij. De Brabantse outsi-
ders Henk van de Pol, Piet Raijmakers 
jr en Jack Ansems completeren de 
startlijst. De vijf dagen kennen een vol 
programma met op de woensdag de 
rubriek Nationaal op 1.40m en vanaf 
donderdag staan er vier NK’s op het 

programma zoals het NK Children, NK 
Junioren, NK Young Riders en uiteraard 
het NK Senioren. Op donderdagmiddag 
komen de Veteranen in het Vader Abra-
ham Toernooi in actie. Traditiegetrouw 
wordt op de zaterdagmiddag, voor het 
eerst ook onder een nieuwe naam, de 
Grote Prijs van Deurne verreden. Op de 
zondagmiddag vindt de de finale van het 
NK Springen voor Senioren plaats.
Het zijn niet alleen de paarden die in de 
ring hun ronde rijden. Op zondag is de 

finale van de BestronicsCup, een toer-
nooi voor de pony amazones en ruiters. 
In samenwerking met Bestronics wil de 
organsatie de sport onder de jonge spor-
ters stimuleren. Tijdens de pauze van 
de finale van het NK voor senioren strij-
den 12 combinaties op het niveau van 
D-100/110/120 voor de BestronicCup. 

U bent van harte welkom. De toegang is 
gratis. Het volledige programma vindt u 
op www.chdeurne.nl

DEURNE We hebben er twee jaar op moeten wachten, 
maar nu is het zover. De organisatie van Concours Hipique 

Mierlo is om aan de eisen van de sport te kunnen voldoen, naar 
de prachtige locatie van Green Valley Estate in Deurne ver-

huist. Daar vinden van 20 tot en met 24 april onder de nieuwe 
naam Concours Hippique Deurne, de Nederlandse Kampi-

oenschappen voor Springruiters plaats. Het concours is voor 
iedereen gratis toegankelijk.

Kings & Queens Run 2022
Op Koningsdag, woensdag 27 april 
2022, organiseert Runnersclub 
Lieshout de 3e editie van de Kings 
& Queens Run. Dit hardloopevene-
ment begint voor de deelnemers tot 
en met 12 jaar om 9.30 uur met een 
warming-up. Om 9.45 uur gaat deze 
Prinsen & Prinsessen Run van start 
op de Heuvel in Lieshout. 

Aansluitend mogen de winnaars hun 
welverdiende prijs in ontvangst nemen; 
alle andere deelnemende kinderen wor-

den beloond met een mooie medaille! 
Aanmelden kan via laarbeekactief.nl of 
op de dag zelf (€ 1,-).

Om 10.45 uur kunnen alle lopers van de 
Kings & Queens Run aan hun warming-
up beginnen. De start van deze loop is 
om 11.00 uur, de prijsuitreiking vindt 
plaats om 12.15 uur. Deelnemers kunnen 
kiezen uit de volgende afstanden: 2,5 – 
5 – 7,5 – 10 km. Alle afstanden starten 
gelijktijdig. Aanmelden kan tot 20 april 
via inschrijven.nl (€ 5,-) en op de dag zelf 

vanaf 9.30 uur (€ 7,50). De jeugd tot en 
met 17 jaar betaalt € 2,50 (graag gepast 
of met pin betalen).Ook dit jaar zorgt een 
DJ weer voor sfeervolle muziek, zodat je 
een lekker loopritme vindt en de finish 
haalt. De uitslagen worden zo spoedig 
mogelijk gepubliceerd op uitslagen.nl. 
Na afloop van de Kings & Queens Run is 
er gelegenheid voor een drankje en een 
gezellig samenzijn.

Kijk voor meer informatie op 
kingsqueensrun.nl, of social media.

F | kingsqueensrun.nl

Zelfhulpgroep ouders van 
thuiszittende kinderen 

zoekt deelnemers
Je zoon/dochter is uitgevallen of dreigt langdurig uit te vallen op school. Je 
zit als ouder met allerlei vragen: Hoe kan dit gebeuren? Hoe nu verder? Wat 
betekent dit voor zijn/haar toekomst? Daarnaast zit je met verdriet, een gevoel 
van falen, angst, frustraties en heb je last van onbegrip vanuit je omgeving. 
Uitval van een kind op school treft een geheel gezin. Zeker als je kind wil wel 
naar school wíl, maar dit niet kan. Om welke reden dan ook. 

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig samen zonder professionele hulpverlening. In 
deze groepen kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en 
van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning 
en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten 
met anderen over hetzelfde probleem helpt!

Herken jij jezelf hierin? Deze groep heeft nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
Interesse?

Om je aan te melden kun je contact opnemen via mail/telefoon: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl/040 - 21 183 28. Voor meer informatie over Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of andere zelfhulpgroepen kun je kijken 
op onze website: www.zelfhulpnetwerk.nl.
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ACTIE

Engelseweg 196,  5705AJ  Helmond |  0492-476243 |  www.dierenwinkel .com

Aanbiedingen geldig van 22 april t/m 7 mei 2022

12pak 6pak

 12+3 kilo gratis

Smolke 
Adult/Maxi

2kg/60L

Weidehooi 
Premium natuur

Bruin

Fauna Cocos
Nestmateriaal

120x95x28CM

Waldo
Hondenmand

50 cm

Hondenspeeltje 
Pluche
Fazant met piep

Koelplaat
voor knaagdieren

Poesie 
Classic 
Maaltijdzakjes

35,99

67,98
2 stuks

1,49
van 9,95

2,95 4,98

7,95
van 10,95

12,98

4,99
van 6,99

3 stuks

Poesie 
Petit
Maaltijdzakjes

3,49
van 4,35

7,98
3 stuks

20cm, diverse kleuren

Jolly
Soccerbal

18,50
van 28,50

110x
77x32cm

Kuba 
Sofa

59,99
van 199,- voor

OP=OP

Beperkt houdbaar

99,98
van 199,95
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Studenten Rob op ’t Veld (18) en Daniël 
Gebrevesae (26) van Summa Automo-
tive & Smart Mobility hebben er veel zin 
in. “We spelen een thuiswedstrijd. En 
dat is doorgaans voordelig”, zegt Op ’t 
Veld. Gebrevesae knikt. “We zijn er klaar 
voor.”

Beide tweedejaars studenten van de op-
leiding Technisch Specialist zitten in een 
van de drie teams die op 22 april in eigen 
huis deelnemen aan de Zuid-Neder-
landse voorronde van het NK Waterstof-
challenge. Eigenlijk wilden ze vandaag 
nog een keer lekker gas geven op het 
circuit van een modelclub in Eindhoven. 
“Maar ja, het weer werkt niet mee”, zegt 
docent Thomas Strijbosch. Terwijl bui-
ten de regen met bakken uit de hemel 
valt, sleutelen de Summa-teams op 
school aan hun racewagens. 

Het NK Waterstofchallenge wordt sinds 
2016 in Nederland gehouden. Het eve-
nement is opgezet om mbo-studenten 
op een speelse manier kennis te laten 
maken met alternatieve brandstoffen 
als waterstof. Aan de wedstrijd gaat een 
lesperiode vooraf, waarin onder meer 
duurzaamheid, klimaat en efficiency 
van auto’s voorop staat. 

Formule 1
De wedstrijd wordt gereden met klei-
ne, radiografisch bestuurde raceauto’s. 
“Normaal rijdt zo’n schaalmodel (1:10) 
op een elektrische motor in combina-
tie met een accu, deze wagens met 
waterstof”, zegt teamleider Richard 
Hoogenboom. Hij vergelijkt de sport met 
Formule 1. “Net als bij F1 slijten onder-
delen. Dus tijdens de vier uur durende 
race moeten bijvoorbeeld banden in een 
heuse pitstop worden vervangen. Ook is 
met enige regelmaat nieuwe waterstof 
nodig, want beide patronen hebben niet 
het eeuwige leven.”

In de praktijkhal van Summa Automo-
tive & Smart Mobility, die vorig najaar 
door de burgemeester is geopend, ver-
schijnen 22 april maar liefst tien teams 
van zes studenten aan de start. “Een 
van de studenten is piloot, de rest volgt 

de race in de pitbox”, zegt student Ge-
brevesae. 

Maar dat wil niet zeggen dat elk team 
één Max Verstappen en vijf ‘hulpjes’ 
kent. Gebrevesae lacht. “Nee joh, we 
wisselen elkaar af. Want vier uur op een 
rij de racewagen besturen gaat niet. Dat 
is veel te vermoeiend.”
Vlaams team
Naast drie teams van het Summa Colle-
ge in Helmond, plus teams van andere 
mbo’s ten zuiden van de grote rivieren, 
komen ook een Vlaams en een Gronings 
team aan de start. Hoogenboom: “Voor 
de voorronde in Noord-Nederland was 
zoveel belangstelling dat dus een noor-
delijk team bij ons aanhaakt.” 

Het NK Waterstofchallenge kent 
twee voorrondes: in Helmond (regio 
Zuid-Nederland) en in Zwolle (regio 
Noord-Nederland). De winnaars van 
beide voorrondes gaan naar het NK Wa-
terstofchallenge, dat op 13 mei in sport-
centrum Kardinge in Groningen wordt 
gehouden. Het WK is op 4 juni in zaal de 
Bonte Wever in Assen. 

Het is het derde jaar dat Summa Auto-
motive meedoet aan het NK Waterstof-
challenge. De studenten hebben er elk 
geval zin in, zeggen Rob op ’t Veld (18) 
en Lemiem Gebrevesae (26) in koor. 
“Het sluit goed aan bij ons vak”, zegt 
Op ’t Veld. “Tenslotte zijn alternatieve 
brandstoffen als waterstof de toekomst 
en krijgen we daar in de praktijk onge-
twijfeld mee te maken.”

Het publiek kan de wedstrijd vrijdag 22 
april tussen 10.00 tot 14.00 uur (gra-
tis) bijwonen bij Summa Automotive 
& Smart Mobility, Automotive Campus 
250 in Helmond. 

Voorronde Waterstofchallenge in Helmond
‘Racen met auto’s op waterstof is net Formule 1’

HELMOND In de praktijkhal van Summa Automotive & Smart Mobility in Helmond wordt 
vrijdag 22 april de Zuid-Nederlandse voorronde van het NK Waterstofchallenge gehouden. Tien 
teams van mbo-studenten uit Brabant en Limburg binden de strijd met elkaar aan met kleine 

racekarretjes op waterstof. 

Eerste weekend van mei
Ieder jaar tijdens het eerste weekend van mei organiseert Helmond Mar-
keting een speciale dag rondom het Rondje Helmond. Dit jaar is het de 
18e editie. De deelnemende ondernemers langs de route van het Rondje 
Helmond maken er een gezellige dag van met open terrasjes en extra fees-
telijkheden. Geniet van een lekker drankje en een ijsje, of neem een kijkje 
bij de Brandweerdag van het Jan Visser Museum.

Stempelkaart
Bij iedere deelnemende ondernemer op de route kun je een gratis stem-
pelkaart + routeboekje ophalen. Op deze stempelkaart staan alle officiële 
stempelposten. Met een volle stempelkaart maak je kans op mooie prijzen. 
Dit jaar is de hoofdprijs voor volwassenen weer een splinternieuwe fiets 
van Henk van Rooij fietsen. Voor kinderen zijn er ook weer leuke prijzen te 
winnen, zoals gratis entree bij Kids Plaza. De volle stempelkaarten kunnen 
op 1 mei tot 17.00u worden ingeleverd bij een van de officiële stempelpos-
ten.

Deelnemende ondernemers
Dit jaar zijn er 12 deelnemende ondernemers die ook een stempelpost heb-
ben. Nieuw in de route is Café d'n Brouwer in Stiphout. Hieronder vind je 
alle deelnemende ondernemers waar je tijdens deze feestelijke dag terecht 
kunt voor ontspanning en een versnapering: 
• Palingkwekerij Rijpelaal 
• De Smuller 
• Kinderboerderij de Veldhoeve
• Jan Visser Museum 
• Restaurant D’n Dimpel 
• Henk van Rooij fietsen 
• Café d'n Brouwer 
• IJssalon Il Circo 
• De Brandevoortse Hoeve 
• Cafetaria Brandevoort 
• Eetcafé De Barrier 
• Kasteel Helmond

Net zoals voorgaande jaren kom je onderweg ook een ‘Mysterypost’ tegen. 
Waar die is, houden we nog even geheim!

Rondje Helmond
Het Rondje Helmond is een bewegwijzerde route door heel Helmond. Deze 
fietsroute van ongeveer 50 kilometer brengt je langs bekende en minder 
bekende plekjes, het is een belevenis voor jong en oud. Het is een afwis-
selende route die je kennis laat maken met de binnenstad, architectuur, 
natuur en woonwijken. De route is zowel linksom als rechtsom te fietsen. 
Kijk voor meer informatie op www.rondjehelmond.nl. 

Fietsevenement 
Rondje Helmond

HELMOND Zondag 1 mei kan iedereen weer meedoen 
aan het gratis evenement Rondje Helmond. Fietsers 
kunnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur starten op elk 

gewenst punt langs de route.

HELMOND
weekkrant de loop

Sponsor van 
Rondje Helmond.

“Normaal rijdt zo’n schaalmo-
del (1:10) op een elektrische 

motor in combinatie met 
een accu, deze wagens met 

waterstof”
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Wil jij onze nieuwe collega worden?  

Reageer als de bliksem en mogelijk volgt er een energieke samenwerking.  
 

Systeem Engineer 
Voor onze  locatie in Helmond zijn wij op zoek naar een energieke Systeem Engineer. 
In deze functie werk je samen met een team van software en systeem engineers aan energie opslag 
systemen en gerelateerde producten. Dit houdt onder andere in dat je je bezig houdt met de ontwikkeling, het 
testen en kwalificeren van batterijbewaking en batterij beheer systemen, de installatie en integratie ervan. Dit 
bevat ook goedkeuring en certificering. 

Kwalificaties en ervaring 
• In het bezit van een Bachelor of gelijkwaardig diploma in Elektrische of Elektronische Engineering of Fysische 

chemie.  
• Een minimum van 3 jaar relevante werkervaring is vereist 
• Vloeiend Engels 

Technische & Persoonlijke Compententies 
• Kennis in elektrische constructie softwarepakketten (voorkeur elektrische AutoCAD, EPLAN)  
• In het bezit van een VCA certificaat 
• Sterke IT vaardigheden in excel, Microsoft & power-point 

 
Over ons 

E/ATEPS is een bedrijfsonderdeel van Exide Technologies dat Energie Opslag Systemen 
levert met behulp van zijn eigen ontworpen, Lithium-ion batterij modules, batterij 
management en software. Het ontwerp wordt het best gebruikt in middel tot grote systemen 
voor verscheidene applicaties en industrieën. Wij werken samen met onze klanten aan hun 
individuele uitdagingen om ze de de meest optimale oplossing te kunnen bieden. 

Geinteresseerd? 
Stuur dan nu jouw sollicitatie met cv en motivatie naar: vincentdevoogd@exidegroup.com 
Contactpersoon: Vincent de Voogd  

Wij zijn op zoek naar een Systeem Engineer!  
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Wandel mee met deze bijzondere boswandeling in het meest onbe-
kende natuurgebied in Helmond. In deze tijd van het jaar is het bos 
het best toegankelijk en is de voorjaarsvegetatie uitbundig in bloei. 
De meest opvallende planten zijn speenkruid, bosanemoon, dalkruid, 
lelie-der-dalen en salomonszegel. Vogels als roodborst, zanglijster, 
winterkoninkje, zwartkop en grote bonte specht laten tijdens de wan-
deling volop van zich horen.

Het Coovelsbos is een loofbosgebied dat zich bevindt tussen Mier-

lo-Hout en de wijk Brandevoort in de gemeente Helmond. Het bestaat 
voor een deel uit populierenaanplant en voor een deel uit ouder ei-
ken-berkenbos met ook aanplant van Amerikaanse eik. Van nature is 
het Coovelsbos een moeras- of broekbos. 

De aanwezigheid van rabatten, door de mens opgeworpen verhogin-
gen tussen greppels, wijst nog op die moerassige omstandigheden. 
Op die rabatten werden bomen aangeplant. Het ‘beukenhuisje’ en de 
bomkraters zijn opvallende historische elementen in het bos.

Stevig schoeisel wordt aangeraden. Deelname is gratis. Opgave vooraf 
niet nodig. Duur van de wandeling circa 2 uur.

Nadere inlichtingen
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts, telefoon: 0492-477392
06-20491428 of mail: wandelen.ivn.helmond@gmail.com. 

Voor meer informatie over IVN kijk op: 
www.ivn.nl/afdeling/helmond

Publiekswandeling ‘Voorjaar in het bos’ 
Wandeling IVN Helmond in het Coovelsbos op 1 mei 

MIERLO-HOUT Op zondag 1 mei om 14:00 uur houdt het IVN 
een natuurwandeling in het Coovelsbos. Het thema van de 

wandeling is ‘Voorjaar in het bos’. Het verzamelpunt is net voor 
Burg. Krollaan 62A, 5707 BE Helmond.

F IVN Helmond

WIJKHUIS DE GESELDONK, ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR, AANVANG 20.00 UUR.
KAARTEN € 7,50 VERKRIJGBAAR OP WWW.BLUE-BAND.NL € 10,- AAN DE DEUR.
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Stadstoiletten
Wiste jullie dat we vanaf vorig jaar 
weer stadstoiletten hebben? Volgens 
men is da veul mensen ontgaan, 
vandaar geef ik er eens aandacht 
aan. Wat heb ik de toiletten gemist 
toen de Rose Garden ermee ophield. 
In men ogen kon het ook niet, geen 
openbaar toilet in onze stad, maar 
het was wel. Gelukkig had ik een 
paar winkeliers waar ik gebruik 
mog maken van het toilet, anders 
was ik nog weinig in het centrum 
gekomen.

Want geheid dat ik naar de wc moet 
en niet altijd ergens ga lunchen of 
een bakje koffie ga drinken, zodat ik 
bij hen gebruik kon maken van het 
toilet. Zo creatief als ik was, ging 
ik in die tijd zaterdags zonder iets 
te drinken de stad in, zodat ik het 
zo lang meugelijk vol kan houden. 
Maar dat is gelukkig verleden tijd.

Helmond heeft al weer even een 
stadstoilet. Met verschoontafel voor 
baby’s en magnetron om een flesje op 
te warmen. Ook toegankelijk voor 
rolstoelen. Ze zijn helemaal van 
deze tijd, onbemand; er zit niemand 
bij. Ge kunt de toiletten vinden 
in de Elzas Passage, op de eerste 
verdieping. Bereikbaar via een trap 
en een lift (tussen De Stadskamer 
(vruuger Paul en Riet) en Coenen). 

Het gaat dus om een onbemande 
ruimte, waarvan het poortje bij 
betaling van één euro (muntje of 
pas) opengaat. De toiletten worden 
elk uur schoongemaakt. Je krijgt een 
bonnetje waarmee je 30 cent korting 
krijgt bij een aantal winkels.

Ik ben er echt stikblij mee, ze zitten 
wat verborgen daarom dacht ik er 
ook eens aandacht aan te geven. Er 
zijn mensen die het duur vinden 1 
euro, maar op meer plekken betaal 
ik een euro en het belangrijkste: ze 
zien er spic en span uit. Een schoon 
toilet is het allerbelangrijkste. En bij 
hoge nood betaal ik met plezier een 
euro. En als je dan toch in de Elzas 
Passage bent, kunde gelijk ook die 
winkels in je shopuitje meenemen.

Ik ben fan van dit stukje Helmond, 
waar menig echte Helmonder zijn 
of haar onderkomen heeft. Zeker de 
moeite waard, een bezoek aan deze 
pareltjes van Helmond. Heb je hoge 
nood, weet je nou waar je terecht 
kunt in ons gezellige mooie centrum.

Nog een tip vur mensen net als ik 
met een zwakke blaas, download 
de app ‘HogeNood’. Deze app 
maakt het mogelijk om via je 
smartphone te achterhalen waar 
het dichtstbijzijnde toegankelijke 
toilet zich bevindt, heb ik al veul 
gemak van gehad. Ons Helmondse 
openbare toilet vind je ook op deze 
app.

Fijn weekend tot volgende week.

Houdoe!

Aangezien de Blue Band en veel andere mensen helaas de carnaval 2021 
niet heeft kunnen vieren in verband met corona, gaan ze die nu in het kort, 
op één avond inhalen. Het wordt een gezellig feest met als klapper van de 
avond de mannen van Rave van Fortuin!

Kaartjes kosten online € 7,50 en op de avond aan de deur € 10,00.
Ook is er een mogelijkheid om een statafel te huren, welke plaats geeft aan 
ongeveer zes mensen. 

Kijk op www.blue-band.nl voor meer informatie en bestel je kaarten. Wees 
er snel bij en tot vrijdag 13 mei!

Blue Band organiseert feest-
avond in De Geseldonk

MIERLO-HOUT Vrijdag 13 mei 2022 organiseert 
Blaaskapel de Blue Band uit Helmond een geweldige 

feestavond in de Geseldonk. 

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Cheque van 50.000 euro
De gemeente Helmond gaf voor dit bij-
zondere initiatief in het beginstadium 
een cheque ter waarde van 50.000 
euro aan de initiatiefnemers. Het was 
een mooi bedrag om van start te gaan 
met het ontwerp van de Verhalenspeel-
tuin in het Burgemeester Geukerspark 
in ons eigen Helmond.
Educatieve speeltuin

Een speeltuin waar naast spelplezier 
ook taal, lezen en verhalen centraal ko-

men staan. De jeugd kan er klimmen, 
klauteren, glijden en spelen en zich 
helemaal uitleven. De bibliotheek gaat 
een aanvullend educatief programma 
verzorgen. De kinderen stonden al klaar 
om er gebruik van te maken, ondanks 
dat hij nog niet officieel open was, maar 
de kinderen konden er al eerder terecht. 
De ouders kunnen rustig op de diverse 
banken gaan zitten en de jeugd in de 
gaten houden.

In het centrum van Helmond
Een plek in het centrum van Helmond 
om te spelen. Een park dat door de ge-

meente werd herontwikkeld. Een aan-
grenzende bibliotheek met aandacht 
voor taal en literaire aspiraties. Ingre-
diënten genoeg om kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s een welkome, inspire-
rende en warme ontmoetingsplek en 
speelplek te geven in het hartje van de 
stad. Een veel gehoorde opmerking van 
diverse mensen was: ‘waarom heeft de 
gemeente het waterspel dat nu op de 
Markt wordt aangelegd, toch maar liever 
hier in het Burgemeester Geukerspark 
aangelegd’.

Verhalenspeeltuin is bijna klaar in het 
Burgemeester Geukerspark

CENTRUM De officiële opening van de Verhalenspeeltuin moet nog plaatsvinden op 11 mei, 
maar de jeugd van Helmond die hem al hebben gevonden, maken er ook al driftig gebruik 

van. In het park tegenover de Bibliotheek Helmond is er een aantal weken keihard gewerkt 
aan de nieuwe Verhalenspeeltuin. Een diversiteit aan toestellen werden er gemonteerd door 
gespecialiseerde bedrijven, om speciaal aan de kinderen een unieke en mooie plek te gaan 

bieden. Een Verhalenspeeltuin in hartje Helmond, is wel heel uniek.
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

De vierde in rij
Het is de vierde mural in de rij, die Hel-
mond nu rijker is geworden. Guus van 
Oorschot van de Stichting Carat, die dit 
soort stadsverfraaiingen samen met de 
gemeente promoot, is van mening dat er 
op kale muren best nog wat van dit soort 
kunstwerken mogen verschijnen. 

De aankomende week is Colin klaar met 
zijn deel van de muurverfraaiing en zal 
het karwei worden afgemaakt door de 
stadsdichter van Eindhoven, Merel Mor-
re. Zij heeft, zoals Guus van Oorschot 
het verwoordde, een gedicht gemaakt 
waarvan je de tekst van links naar rechts 
kunt lezen, maar ook van rechts naar 
links. We zullen ons met deze mooie bij-
zondere tekst moeten laten verrassen.

De techniek
Kunstenaar Colin van der Sluijs heeft 
een gecombineerde techniek bij het 
aanbrengen van zijn kunstwerken. 
Worden er kunstwerken gemaakt met 
spuittechnieken, zoals we die in Hel-
mond al hebben, Colin maakt ze met 
de kwast en vult dan verfraaiingen in 
zijn schilderwerk aan met de spuitbus. 
Hierdoor krijgt zo’n kunstwerk ook weer 
een andere uitstraling. Hij heeft voor 
de start van dit kunstwerk een beperkt 
ontwerp ingestuurd en gedurende het 
verloop van zijn kunstwerk gaat hij zeer 
intuïtief te werk en gebruikt hij diverse 
materialen en gereedschappen, om tot 
een prachtig eindresultaat te komen.

Kale-muren-oproep
Guus van Oorschot doet ook een oproep 
aan onze Helmonders. Hij zegt dat als er 

mensen zijn in de stad die nog van die 
lelijke kale plekken weten om beschil-
derd te worden, ze dit moeten laten we-
ten aan de Stichting Carat. In een stad 
als Helmond zijn zeker nog veel meer 
plaatsen waar kunstenaars zijn of haar 
creativiteit echt wel kwijt kunnen. 

Het zou ook nog een idee voor de Stich-
ting Carat kunnen zijn om een toeris-
tische fiets- of wandelroute langs de 
vele murals en andere kunstwerken te 
maken, die door Helmond leidt. Verder 
mogen we hopen dat het respect er blijft 
voor al onze kunstwerken die wij in Hel-
mond hebben en ze niet door vandalen 
worden vernield of beschadigd. De offi-
ciële opening van het kunstwerk zal nog 
wel even duren, maar niet tegenstaande 
kunnen bezoekers al wel genieten van 
dit nieuwe moois.

Alweer een prachtige 
muurschildering gemaakt in Helmond

CENTRUM Helmond is alweer een prachtige muurschildering rijker geworden. Op de zijmuur 
van de Kasteel Traverse, langs de parkeerplaats achter de HEMA en verder onder het viaduct, 
is een mooie natuur Mural verschenen. Kunstenaar Colin van der Sluijs uit Maastricht heeft 
hier, evenals zijn collegae dat al op andere muren in de stad hebben gedaan, een prachtige 

natuurschildering aangebracht. Naast een heel snel georganiseerd benefietconcert op 6 maart jl. in wijkhuis 
’t BrandPunt in Brandevoort, de thuisbasis van het koor, met een geldop-
brengst van bijna € 3.000,-, werd er door de leden een inzamelingsactie 
van hulpgoederen gehouden. Wij konden hierdoor 27 grote dozen met de 
zo nodige goederen verzenden, waaronder ook 100 gevraagde Oekraïense 
vlaggen. Wij hebben vanuit Lviv al de nodige warme reacties ontvangen, 
waaruit ook weer heel veel vriendschap en dankbaarheid blijken.

TV-optreden
Een live-optreden voor omroep Max ‘Tijd voor Max’ op 7 maart jl. gaf ineens 
een impuls aan het aantal uitnodigingen voor optredens. Wij hebben ons 
vooralsnog beperkt tot het opluisteren van eucharistiediensten in de om-
geving, omdat wij menen dat we daarin het beste troost en ondersteuning 
kunnen bieden aan onze Oekraïense medeburgers, die hier een tijdelijk een 
veilig onderkomen hebben gevonden. Op 1e paasdag luisterden we een 
speciale dienst op met onze gezangen uit de Orthodoxe Kerk. Deze dienst 
was door de Kapelwerkgroep speciaal georganiseerd voor Oekraïne en veel 
van onze tijdelijke gasten konden we begroeten.

Op het programma: eucharistievieringen met gezangen uit de Ortho-
doxe Kerk

Op 24 april (beloken Pasen) om 11.15 uur luisteren we een eucharistievie-
ring op in de H. Trudokerk te Stiphout. Met beloken Pasen wordt in feite 
in de Orthodoxe Kerk en door Oekraïners de verrijzenis herdacht. Tijdens 
deze dienst worden ook onze drie leden herdacht die wij tijdens de corona-
periode hebben verloren en waarvan wij geen waardig afscheid hebben 
kunnen nemen.

Op zondag 8 mei om 9.30 uur zijn wij door de zusters van de Missieorde 
van het Kostbaar Bloed, in de Kapel van het Klooster te Aarle-Rixtel uit-
genodigd om een eucharistieviering op te luisteren, die met name in het 
teken zal staan van de in het klooster gehuisveste Oekraïners. Uiteraard is 
iedereen uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.

Op zondag 22 mei om 10.30 uur mogen wij onze prachtige Orthodoxe 
gezangen laten horen tijdens een speciale dienst in de Sint Petruskerk te 
Uden. Dit op uitnodiging van Pastoor John van de Laar. Voorheen pastoor 
van de H. Damiaan de Veuster-parochie in Helmond.

Naast de hiervoor genoemde diensten staan er nog enkele op het program-
ma in de maanden juli, september en november.

Voorbereidingen Kerstconcert en jubileum in 2023
Wij gaan ons voorbereiden op een kerstconcert, waarin wij onze mooie Oe-
kraïense kerstliederen kunnen laten horen. Ons laatste kerstconcert was in 
2019. Hopelijk kunnen we binnenkort ook nog eens onze koorzang uit de 
rijke Oekraïense folklore laten horen. We gaan ons daarop voorbereiden. 

Tenslotte spreken we de wens uit dat we midden 2023 ons 12,5-jarig jubi-
leum kunnen vieren. Hopelijk gaat het nu wel lukken om een mooi en groots 
concert te organiseren. Onze voornemens voor de viering van ons 10-jarig 
jubileum in 2021 gingen helaas vanwege de coronabeperkingen niet door. 
Nu willen we er weer echt voor gaan. Plannen hebben we genoeg.

Wilt u eens kennismaken met andere heel mooie koormuziek?
Wij zingen onze liederen met behulp van een fonetisch schrift, het lijkt heel 
moeilijk maar dat is het beslist niet. Misschien wilt u het zelf eens proberen. 
U bent van harte welkom en u zult verrast zijn, ook door de heel fijne sfeer 
in het koor. Wij houden onze repetities op woensdagavond van 20.00 tot 
22.15 uur in ons prachtig wijkhuis ’t BrandPunt. (zaal Schutsboom I). 

BRANDEVOORT Koor Druzhba uit Helmond heeft 
een bijzondere band met het land Oekraïne en haar 
inwoners. Druzhba betekent ‘vriendschap’ en deze 
vriendschap is de laatste tijd heel echt gebleken. 

Speciale band met Oekraïne 
voor koor Druzhba

Zie ook onze website www.koor-druzhba.nl 
of informeer eens via info@koor-druzhba.nl. 
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Bij de polikliniek en afdeling Kind & 
Jeugd van het Elkerliek zijn ze blij met 
de cheque van Richard van Bussel. Ook 
wel een beetje onder de indruk. “Twee 
jaar geleden kregen we al een bedrag 
van bijna zesduizend euro. Nu een che-
que van bijna negenduizend euro”, zegt 
afdelingsmanager Helma Hertenberg. 
Ze zijn maar wat blij met het bedrag. 
“Soms valt iets buiten het budget. Krijg 
je een mooi bedrag dan kun je ook weer 
iets extra’s doen voor de kinderen in het 
ziekenhuis.” Die extraatjes zijn er geko-
men. Zo is er een kindermaat po-rolstoel 
aangeschaft in vlotte kleuren en staat er 
sinds kort een toystation te pronken. Pa-
tiëntjes krijgen uit deze zuil een beloning 
na een behandeling. 

Maar er zit meer in het vat. De grootste 
wens van de zorgprofessionals is om 
een dagje uit te gaan met kinderen die 
diabetes hebben. Door corona zijn deze 
plannen even in de koelkast gezet. Maar 
het kan weer. Helma: “Diabetes heeft 
veel impact op het leven van kinderen. 
Feestjes, school, een dagje uit… je moet 
altijd je bloedsuiker in de gaten houden 
en nadenken wat je eet. Nee, je hebt 
nooit ‘vrij’ van diabetes. Daarom lijkt het 

ons een goed idee om met lotgenoten 
op stap te gaan. De kinderen begrijpen 
elkaar en snappen wat ze doormaken. 
Dan hoeven ze een keer niet uit te leg-
gen waarom ze ‘nee’ zeggen tegen dat 
ijsje.” Nog voor de zomer hopen de ver-
pleegkundigen op pad te kunnen met de 
patiënten. 

Richard van Bussel juicht het initiatief 
toe. Hij heeft twee kinderen met diabe-
tes en weet uit eigen ervaring hoe het 
is om altijd rekening te moeten houden 
met diabetes. Hij wilde iets doen en be-
sloot voor de derde keer de Noordkaap 
Challenge te rijden. Dit is een roadtrip 
naar het meest noordelijke puntje van 
Europa. 
Zijn vrouw Jacoliene zag het avontuur 
wel zitten en ging mee. Ze lieten zich 
sponsoren en niet onverdienstelijk. Er 
werd maar liefst 8555 euro opgehaald. 
Richard: “Sponsors, bedankt! En een 
speciaal woordje voor de leerlingen van 
basisschool De Horizon en Het Tover-
kruid. Die hebben veel geld opgehaald 
met hun koekjes-acties. Fijn dat we 
met zijn allen kunnen bijdragen aan een 
stukje geluk voor de patiënten van Kind 
& Jeugd.” 

Een dagje op stap voor kinderen met 
diabetes dankzij een mooi gebaar
HELMOND Een dagje met lotgenoten onder elkaar. Dat is 

wat het Elkerliek ziekenhuis gaat regelen voor kinderen met 
diabetes die in het Elkerliek onder behandeling zijn. Want voor 

deze kinderen kan een ‘dagje uit’ nogal wat impact hebben. Wie 
dit mogelijk maken? Richard en Jacoliene van Bussel! Zij reden 
de Noordkaap Challenge en haalden maar liefst 8555 euro op.

Begin maart werd de cheque door Richard van Bussel overhandigd aan 
kinderdiabetesverpleegkundige Elke van Seccelen. F Richard van Bussel.

De start en finish is bij de parkeerplaats 
van Jibb+ ter hoogte van de Jeroen 
Boschstraat 18, Helmond. Onder bege-
leiding van de ervaren vrijwilligers van 
Stichting Duofietsen Helmond gaan de 
deelnemers een gezellige tocht maken 
door het mooie landschap van de Peel. 
De vrijwilliger zorgt dat de fiets in bewe-

ging komt. De vrijwilliger stuurt de fiets 
door de bochten, remt als het nodig is, 
houdt het overige verkeer in de gaten en 
helpt indien nodig.
We fietsen in groepsverband. Dit maakt 
het fietsen nog leuker. Halverwege ma-
ken we een pauze voor een kopje koffie/
thee en wat lekkers. Uiteraard is daar 

ook de mogelijkheid tot het gebruiken 
van het sanitair.

Deelname aan deze tocht is gratis! 
Wees er snel bij want er zijn maar een 
beperkt aantal plekken beschikbaar! 
Aanmelden kan via jibbplus.nl/duofiet-
sen-fietstocht.

Duofietsen voor mensen met een beperking
F Jibb+

HELMOND Op zaterdag 7 mei organiseert Jibb+ in samenwerking met Uniek Sporten de Peel en 
Stichting Duofietsen Helmond een leuke fietstocht voor mensen met een beperking 

van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Door: Tonnie van Bussel

Bent u geïnteresseerd in het tourfiet-
sen met een snelheid van rond de 27,5 
km per uur in groepsverband, dan bent 
u als gastrijder van harte welkom om 
eens mee te fietsen. De tocht gaat van-
uit Mierlo-Hout richting zuid via Mierlo, 
Geldrop, Heeze, Valkenswaard en Veld-
hoven over verharde bospaden naar 
Riethoven. In Riethoven is de koffiepau-
ze gepland.
Na de pauze wordt de tocht vervolgt via 
de Keersop (waterweg), langs de bier-
brouwerij in Dommelen, Valkenswaard, 
Leende en Lierop in noordelijke richting 
terug naar ’t Hout. 

De tocht heeft haar naam te danken 
doordat de beek passeerde door buurt-
schap De Keersop, die is ontstaan in 
Lommel en via een zijbeek is gevormd. 
Stromend komt zij via Luijksgestel, Ber-
geijk, Westerhoven en Dommelen weer 
in de Dommel uit. 

De volgauto wordt wederom gereden 
door onze chauffeur Frans van Dorst. 
Voor clubinformatie kunnen wij u 
verwijzen naar onze website www.
tourclub-mierlohout.nl. Of neem een 
kijkje op onze Facebookpagina.

Indien je als gastrijder twijfelt of je de af-
stand wel aankunt of twijfelt over het te 

presteren niveau, we hebben een volg-
auto met aanhanger om deelnemers die 
het toch te zwaar vinden, te ondersteu-
nen. Een tourclub is geen raceclub of 
wedstrijdteam. Het gaat om het genie-
ten op de fiets in de buitenlucht in een 
gezellig gezelschap. 
Hopende op een zelfde goede opkomst 
en tot zondag!

Tourclub Mierlo-Hout: Keersoptocht 93 km 
MIERLO-HOUT Na een foutloze tocht op de 2e paasdag starten we aanstaande zondag 24 
april de Keersoptocht van 93 km. Het vertrek is om 08:00 uur vanuit de scoutingboerderij 

‘De Houtduif’ aan de Koeveldsestraat, waar onze wegkapitein en mede-shirtsponsor William 
Lammers de rit zal voorrijden. Onze tweede wegkapitein Anton van Lieshout zal in de 

achterhoede van het peloton de verkeersregels handhaven. 

Heeft u onlangs uw garage of zolder opgeruimd en wilt u uw bruikbare 
spullen van de hand doen? Verkoop deze dan op onze markt! Voor slechts 
€ 17,50 huurt u al een marktkraam en een grondplaats kost € 12,50. De 
markt is van 09.30 uur tot 15.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Swinkels 
(telefoon 06 – 43 49 79 79), Peter Bevers (telefoon 06 – 46 91 17 13) of 
via info@kvdeolietrappers.nl.

Inschrijven Oliemolense Snuffelmarkt 
BINNENSTAD Op zondag 15 mei aanstaande 

organiseert carnavalsvereniging de Olietrappers uit 
de Annawijk haar jaarlijkse voorjaarsmarkt aan de 

Hoogeindsestraat en de Zandstraat. 
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De kapel is veertig jaar geleden ontstaan uit de vrijwillige 
brandweer Helmond en al die jaren heeft de kapel haar thuis-
basis in de brandweerkazerne in Helmond gehad. Het mu-
ziekrepertoire is in de jaren wel enigszins veranderd. Van de 
carnavaleske muziek in de beginjaren speelt de kapel nu meer 
het Böhmische Moravisch en Egerländer repertoire, maar ook 
de modernere blaasmuziek. Sinds kort is de thuisbasis van de 
kapel wijkcentrum De Fonkel, waar we op de dinsdagavond 
repeteren onder leiding van dirigent Jo Oomen.

Ook wordt op 29 april afscheid genomen van de oude dirigent 
Harry Fransen, die 30 jaar de kapel heeft geleid.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 20.00 uur 
tot 2100 uur: Blaaskapel de Kersenlanders uit Mierlo
21.00 uur tot 22.00 uur: Brandweerkapel Helmond
22.00 uur tot 23.20 uur: Blaaskapel Cesticka uit Blerick 
Het jubileumconcert wordt gehouden in wijkcentrum De Fon-
kel, Prins Karelstraat 123 Helmond. Aanvang van het concert 
is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Jubileumconcert ter gelegenheid van 40-jarig bestaan 
Brandweerkapel Helmond

HELMOND Voor het eerst na 2 jaar gaat de Brandweerkapel Helmond weer optreden. Op 
29 april geeft de kapel in de zaal van wijkcentrum De Fonkel een concert samen met enkele 

bevriende kapellen uit de regio. 

F Brandweerkapel Helmond.

Zowel in 2020 als in 2021 hadden we het programma klaar, maar telkens 
moesten we het weer annuleren, dat was een triest gebeuren, maar nu 
mogen we weer! We voelen ons een beetje als de koeien die nu ook weer 
de wei in mogen. Ook alle muziekgezelschappen trappelen om weer op het 
podium te mogen staan. Zij hebben het publiek en elkaar ook gemist, maar 
vanaf 1 mei zijn we er weer.”

Hopelijk heeft u er net zo veel zin in als wij en mogen wij u op een van de 
zondagen ontmoeten. Zoals altijd beginnen we om 12.00 uur en gaan we 
door tot 15.00 uur. De organisatie heeft zijn best gedaan om ook voor het 
seizoen 2022 een mooi programma in elkaar te zetten. We beginnen met 
een Helmonds feest, met optredens van KSH Phileutonia en Harmonie 
Amicitia. Daar tussendoor trakteren wij u op optredens van Tadaa! en de 
Keiegalmers. Deze dag loopt het programma tot ongeveer half 5 door.

De Caratconcerten beginnen weer!
WARANDE Na 2 jaar stilte op het Caratpodium in de 

Warande zullen er vanaf 1 mei weer muzikale klanken te 
horen zijn! Henriëtte Verouden, voorzitter: ”We zijn zó blij! 

HSV De Maasvissers Helmond - Sport-
visserij Zuidwest Nederland - H.S.V. De 
Visotter.
Visvijver Ganzewinkel
Heeklaan Helmond 
van 10.00 - 17.00uur

Er is plaats voor 50 deelnemers, dus 
wees op tijd, want vol=vol. Voor een 
drankje en hapje wordt gezorgd, en dat 
helemaal gratis!

*vislijnen maken
*uitpeilen
*uitwerpen: 
-match-hengel
-feeder-hengel
*demonstraties
*voer maken

Aanmelden vóór zaterdag 7 mei bij Hen-
gelsport Helmond, Sobriëtasplein 501, 
Helmond.

Zondag 22 mei: Vissen en Doedag 
voor de jeugd van 8-14 jaar
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

EUCHARISTIEVIERINGEN 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 23 april:
11.00 uur Trudokerk EERSTE COMMUNIE
 Intenties: Martien Kin en Elian Kin - van Ommeren
17.00 uur Helmond-West kapelaan Koopmans mmv Arie Ketelaars
 Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk kapelaan Koopmans mmv Jan van de Beek met kinderkerk
Intenties: Truus van den Akker-de Bouvere
Zondag 24 april: 2e zondag in de Paastijd C
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. huwelijksverjaardag; Geert Menting vw sterfdag; overleden ouders 
Van den Berg-Jacobs
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv koor Druzhba 
 Intenties: Uit dankbaarheid bij een 90ste verjaardag; Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerk-
hof; Beatrijs Hunink-van Thiel; Zr. Theobalda Sanders; Maria van den Berkmortel- 
 Verbakel; Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Jan van Berkel en Helena van Weick 
de echtgenote, Jan Wijnhoven; Sjef en Annie Konuyt Roefs; Helmi de Swart Kornuyt; Leon van 
Stiphout
Donderdag 28 april: H. Petrus Chanel 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 30 april en zondag 01 mei: 3e zondag in de Paastijd C
11.00 uur Luciakerk huwelijk Pepie Smits en Nick Das (pastoor Scheepers) 
17.00 uur Helmond-West kapelaan Koopmans mmv Arie Ketelaars
 Intenties: overleden ouders Geven-Giebels; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk kapelaan Koopmans mmv Jan van de Beek 
 Intenties: Harrie van Kessel vw sterfdag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
 Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers. Samenzang 
 Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Henk van Hoof, overle-
den ouders Van Hoof-van Zutphen, Martien de zoon en Marijke de dochter.
Donderdag 5 mei
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 
Komende zondag 24 april staat het levende en levensveranderende evangelie van onze Here Jezus 
Christus centraal. Spreker is Benno van Mersbergen. U bent weer van harte welkom. Aanvang 10 
uur.

Tiener- en kinderdienst
Zondag is er ook 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 26 april is er online Bijbelstudie via Zoom met Gerrit Houtman als docent. On-
derwerp: Het koninkrijk van God.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 28 april 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.

De heer Vaessen bekleedt al ruim 25 jaar de func-
tie van voorzitter van het Houts Gemengd Koor. Dit 
koor is voortgekomen uit een fusie tussen de koren 
Crescendo en het Houts Gemengd Koor St. Caecilia 
en bestaat inmiddels al 105 jaar. Met volledige inzet 
en energie heeft de heer Vaessen buitengewoon 
veel vrije tijd gestoken in de bijbehorende activitei-
ten. Daarnaast is hij secretaris van het Helmonds 
Seniorenkoor en betrokken geweest bij de oprich-
ting van het Stedelijk Helmonds Slavisch Koor.

Zijn onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele 
jaren is voor burgemeester en wethouders aanlei-
ding geweest om aan meneer Vaessen de vrijwil-
ligerspenning van de gemeente Helmond toe te 
kennen.

Vrijwilligerspenning voor meneer Vaessen 
HELMOND Op vrijdag 8 april heeft de heer N.P.P. (Nico) Vaessen uit handen van 

wethouder Harrie van Dijk de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond 
ontvangen. Deze penning is aan betrokkene uitgereikt in De Geseldonk vanwege 

zijn belangeloze inzet gedurende vele jaren voor het Houts Gemengd Koor. 

Nico Vaessen ontvangt de vrijwilligerspenning van 
wethouder Harrie van Dijk. F Gemeente Helmond.

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

KOBUS

Kobus (6) is een zachtaardige, stressgevoelige 
kater. Van kleine kinderen schoot hij bij zijn vori-
ge baasjes in de stress, waarop hij blaasgruis en 
een blaasontsteking ontwikkelde. Hij heeft nu 
hiervoor een (levenslang) blaasdieet.

Kobus is een aanhankelijke lieverd die graag op 
schoot komt. Ook buiten zijn is favoriet. 
Must-haves: stressvrije omgeving (geen kin-
deren of huisdieren), kattenluikje, baasje met 
comfortabele schoot dat vaak thuis is.
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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

Van 14.00 tot 17.00 uur staat Theater 
Speelhuis in het teken van kennisma-
ken, beleven en proeven: klassieke 
muziek komt naar je toe! Plaats: Thea-
ter Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Hel-
mond. Entree: € 12,50 (studenten en 
scholieren) tot € 25 (kaartverkoop via 
Theater Speelhuis).
Klassieke muziek, ver van je bed? He-
lemaal niet! Een hele middag klassieke 
muziek, iets voor mij? Zeker weten! Pro-
beer ‘t: je weet niet wat je meemaakt! 
Moet ik dan nette kleren aan? Tuurlijk 
niet! Deze middag is het namelijk ‘Klas-
siek in je spijkerbroek’! Dus laagdrempe-
lig en toegankelijk voor iedereen. In een 
ongedwongen sfeer kun je kennismaken 
met klassieke muziek en de uitvoerende 
musici: talenten, gevestigde namen en 
nieuwe sterren, die hun kunsten tonen 
en erover vertellen. Klassieke muziek 
hoeft dus helemaal niet ver van je bed 
te zijn.

Wie treden er zoal op en wat bespelen 
ze? Wat dacht je van: Eva Euwe/Kirsti 
Apajalahti (contrabas en viool), Georgia 
Williams/Mimoe Todo (dwarsfluit en 
piano), Mulisch Quartet (viool, altviool 
en violoncello), Tinka Pijpker/Maurice 
Lammerts van Bueren (zang en piano) 
en leden van de Young Musicians Aca-
demy van Fontys Tilburg (piano). Ze 
vertellen je alles over hun opleiding, hun 
passie voor klassieke muziek en spelen 
en zingen de sterren van de hemel.

Na de ‘Dag van de Romantische Mu-
ziek’ belooft ook deze editie een groot 
succes te worden. Grijp die kans dus 

en wie weet, ben je geraakt, ontroerd, 
gegrepen, en ga je zelf aan de slag of wil 
je vaker klassieke muziek beluisteren. 
Bovendien kun je zelf de volgorde van 
het aangeboden programma bepalen; 
en tussendoor neem je een hapje en/of 
drankje en maak je een praatje met een 
van de musici.

Kom dus op zondagmiddag 24 april in je 
spijkerbroek naar Theater Speelhuis en 
laat je verrassen door klassieke muziek! 

Meer info: 
www.lambertusconcerten.nl 
en www.theaterspeelhuis.nl.

Lambertus concerten en Theater Speelhuis presenteren: 

Klassiek in je spijkerbroek!

F Lambertus Concerten.

HELMOND Op zondagmiddag 
24 april 2022 kan iedereen, 

jong en oud, een groot 
aantal topmusici ontmoeten 

en ze horen spelen op 
de middag van Klassiek 
in je spijkerbroek. In een 
ongedwongen sfeer, met 

een hapje en een drankje, 
luisteren naar toegankelijke 
klassieke muziek? Ja, dat 

kan! Want klassieke muziek 
hoeft helemaal niet ver van je 

bed te zijn. 

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert 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 regelmatig een gratis loterij 
plaats met prachtige prijzen.
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt 
tot 22.00 uur.
De zaal is open vanaf 17.45 uur.
U komt toch ook!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op zaterdag 30 april van 11.00 tot 14.00 
uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 

oud, zijn welkom. Zie ook www.face-
book.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 on-
geacht waar u woont of status. U bent 
van harte welkom op donderdag 28 april 
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 maandagavond competitie en vrij-
dagmiddag 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.

MIERLO-HOUT Elke donderdagmid-
dag 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 verplich-
tingen. 

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.

HELMOND-OOST We zijn weer be-
gonnen met de kienavond in wijkhuis 
de Lier. Het kienen begint om 19.30 
uur voor iedereen boven de 16 jaar. Er 
zijn weer mooie prijzen ingekocht, ver-
der zijn er koffiepakketjes en een was-
middelronde. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur. U bent van harte welkom.

BINNENSTAD Expositie in De Fon-
kel van 15 april tot 2 juni, expositie van 
schilderijen van Ruud van de Vijfeijken 
uit Helmond. De expositie ‘Kleuren, 
kleuren, kleuren’ zegt dat zijn werk voor-
al kleurrijk is en meestal geïnspireerd 
door bloemen en landschappen. Te 
bezoeken tijdens openingsuren in Wijk-
huis De Fonkel, Prins Karelstraat 123 
Helmond.
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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

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN
Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten 

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

EVENEMENTEN
ZONDAG 24 APRIL VLOOIENMARKT

Sporthal De Genderbeemd, Sterkenburg 616
Eindhoven. 9-16u. info: 06-20299824

www.timmermansevenementen.nl

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

tel. 0492-510855 
 www.ikgeefeenfeestje.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.

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

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). 

Lenie Klaasen 
06-52716622
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haircombi
Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl

Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten

FÖHN 
WORKSHOP

Moederdag tip 

Datum:14-05-2022 Waar: Mierloseweg 9 Kosten: €20 euro Tijd: 14:00 t/m 15:30 uur

Inschrijven kan tot 04-05-2022  |  Meld je aan via winkel@haircombi.nl VOL=VOL

ALLE 
UMAMI 
PRODUCTEN

10% 
KORTING 

GELDIG T/M 8 MEI 2022 IN DE WINKEL OF WEBSHOP. 

Je eigen haar föhnen. Hoe pak ik dat aan?  

Je kent het vast wel, een paar dagen na je 

bezoekje aan je favoriete hairstylist moet je 

er toch echt zelf aan geloven. 

Na het wassen van je haar sta je voor de 

spiegel en denkt bij jezelf: oké, hoe zat het 

ook alweer? Welk product gebruik ik eerst, 

hoe krijg ik volume in mijn haar of hoe kom ik 

van dat pluizige haar af? Onze medewerkers 

leggen je stap voor stap uit hoe jij jou haar zelf 

het beste in model kan brengen.


