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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

BEZORGERS 
GEZOCHT 

RIJPELBERG:
Althenahof, Sallandhof, 
Twentehof, Spinsterhof.

 
RIJPELBERG:

Baroniehof, Rakthof, Utrechtplein.
 

CENTRUM:
Asterstraat, Crocusstraat, 

Leliestraat, Wethouder van Wellaan.

bezorging@deloop.eu 
06-18938912

0.99

Lavendel
Heeft een prachtige 
blauwe bloei in de 
zomer, is geurend 
en winterhard. 
In 13cm-pot. 
2.49
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Hemelvaart open
Helmond Akkerweg 70

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Op alle BINNEN- & BUITENPOTTERIE
                          (aardewerk & kunststof) 

50%  KORTING

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond
06-51141395

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

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

NIEUWE BANDEN
ALLE TOPMERKEN, VOOR ELK AUTOMODEL!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

COMFORTABEL EN HEERLIJK  
FRIS DE ZOMER DOOR

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

AIRCO SERVICE

BarbecueHet seizoen is geopend!
5.

Uittips Evenementen in de regio Festivals Waar is dat feestje?

10.
17.

F | Shutterstock
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ASTEN
SOMEREN

SOMEREN
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HEIDE

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL
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Zorg
In de regio!

VacaturesWerken in de regio
WinkelenKoop lokaal, vooral nu!

InhoudUitgave Groot Peelland

LET THE
GOOD TIMESROLL.

MET FESTIVALWIJZER

LET THE
GOOD TIMESROLL.

OOK IN 
DEZE 
UITGAVE

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 29 MEI 
CAPELLA 

SANCTA MARIA

TRISTEZAS 
ME MATAN

 
20.00 UUR, TRUDOKERK STIPHOUT 

ENTREE € 17,50 / € 12,00

TICKETS

Waterpret op de Markt

Maandag 23 mei is het waterspeelelement op de kop van de Markt in gebruik genomen. Het water-
speelelement is een afbeelding geworden van een historische plattegrond van Helmond binnen de 
Wallen, uit ongeveer 1540. Het waterspeelelement heeft een twintigtal sproeiers en is ook verlicht.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Afbeeldingen in de ondergrond
De kasteelafbeelding uit die tijd is in de 
afbeelding van de steen te zien. Aan de 
boven- (noord) en onderkant (zuid) zit-
ten wateruitlopers, die de uiteinden van 
het kanaal moeten voorstellen. 
Ook het jaartal ‘Helmont 1540’ zit in de 
steen gefreesd. Het stadsembleem is 
niet vergeten, maar het is wel jammer 
dat al die speciale uitfrezingen zo slecht 
eruit komen, doordat ze in de steen ver-
zinken. Er is ook gezorgd dat het kunst-
werk met verlichting en sproeiers is op-
gebouwd in een historische plattegrond 
van Helmond circa 1540. Het ligt ter 
hoogte van het terras van de Deftige Aap 
en de etalage van Schijvens.  

Levendig en jeugdvriendelijk centrum
Het is de bedoeling van het aanbrengen 
van dit waterspeelelement, beweging 
en levendigheid in het Helmondse cen-
trum te brengen. Allemaal ontwikkelin-
gen die bijdragen aan een aantrekkelijk 
centrumgebied. Een mooie mix tussen 
wonen, winkelen, werken en verblijven. 

Zo wordt het centrum steeds meer dé 
centrale, levendige ontmoetingsplek 
voor alle Helmonders. Met veel ruimte 
voor groen en water. Samen met de vo-
rige week geopende Verhalenspeeltuin 
in het Burgemeester Geukerspark, heeft 
de jeugd er met het nieuwe waterele-
ment weer twee leuke plekken bij in het 
centrum van Helmond.

De sproeiers in werking stellen. 
Om vier uur was het al een drukte van 
jewelste, want velen wilden het moment 
van actie meemaken. Eerst waren er 
natuurlijk de gebruikelijke acties. De toe-
spraak van wethouder Erik de Vries en 
dan volgde hierna het moment dat Erik 
de sproeiers in volle glorie laat gaan spui-
ten. Hierna kon de jeugd dan ook heerlijk 
aanzetten, om door het water te gaan 
rennen en bij een warme buitentempra-
tuur, de verkoeling op te gaan zoeken. 
De eerste die door de waterstralen ging, 
was een jongetje op de fiets. Of het wa-
terspeelelement het leuker op de Markt 
maakt als je er in de buurt op het terras 
zit te genieten, zal de tijd moeten leren. 
Het is te hopen dat je er niet zeiknat een 
drogere plek moet gaan zoeken.
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Geldig van 26 t/m 29 mei 2022 zolang de voorraad strekt en niet geldig i.c.m. lopende aanbiedingen.

2e VIS
½ PRIJS

NIEUWE WINKEL 
IN MIERLO!

Bijna 3000 m2 dierplezier

• Groot assortiment voor hond en kat 
• Indrukwekkende aquariumafdeling
• Voordelige grootverpakkingen voeding
• Dierenkliniek
• Dogwash
• Volop gratis parkeergelegenheid

OPENING 26 MEI (Hemelvaart)

ALLE SPEELTJES
1+1 GRATIS

Goedkoopste product gratis

PROFITEER 4 DAGEN VAN

OPENINGSACTIES

2e SNACK
½ PRIJS

4
PLANTEN
   € 10

Geldt voor geselecteerde 
producten

ROYAL CANIN 
ADULT
Medium, Maxi of Giant 15 kg  

56.95 54.95  39.95

Nijverheidsweg 1, Mierlo  I  Shop ook online op animalcenter.nl  I  Dierenkliniek  I  Dogwash  I  7 dagen per week geopend!

Samen maken we 
de regio een beetje 
duurzamer! 
Rabobank helpt maatschappelijke gebouwen 
verduurzamen met zonnepanelen
Erik Jansen feliciteert, namens de coöperatieve Rabobank, Helmondse Atletiek Club! Zij kregen de meeste 
stemmen en ontvangen daarmee een bijdrage voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Ook 
RKVV Bavos kan met onze bijdrage aan de slag met het verduurzamen van hun gebouw. 

Als lid van Rabobank beslis je mee welke maatschappelijke initiatieven we ondersteunen. Rabobank 
investeert jaarlijks een deel van de winst in de lokale gemeenschap voor een betere leefomgeving en het 
versterken van de regio. Is jouw club ook bezig met o.a. verduurzaming en kun je daar wel wat hulp bij 
gebruiken? Van 16 mei tot en met 14 juni kunnen clubs zich inschrijven voor de Rabo ClubSupport 
stemcampagne 2022 (rabobank.nl/leden/clubsupport). Goed voor jou & goed voor jouw omgeving!  
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Het aanbod is zeer breed met diverse 
talen, software en sociale skills, en is 
dus breed toepasbaar binnen het be-
drijfsleven. Die helpen daarmee niet 
alleen hun werknemers, maar ook de 
club vooruit. Bij ieder verkocht pakket 
ontvangt Helmond Sport namelijk een 
substantieel bedrag. 

E.M.L. Online Education is een toon-
aangevende partij binnen de cursus- en 
opleidingenbranche. Momenteel kent 
het bedrijf van eigenaar Nick van Mier-
lo al zo’n 60.000 tevreden klanten. De 
samenwerking met Helmond Sport 
moet ervoor zorgen dat die aantallen 
binnen de Peelregio verder toenemen. 
Zelf is Van Mierlo al 15 jaar als trouw 
supporter verbonden aan de club. Als 

seizoenskaarthouder, en met ingang van 
het huidige voetbaljaar ook als sponsor 
met uitingen in het stadion. 

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook 
de spelers van Helmond Sport doen 
hun voordeel met dit speciale pakket. 
Helmond Sport gaat namelijk zelf op-
leidingen afnemen. “We proberen onze 
spelers ook buiten het veld te stimule-
ren om zich verder te ontwikkelen. Daar 
passen deze opleidingen perfect bij”, 
aldus commercieel manager Antoine 
Beije. 

Interesse in het Heel Helmond Sport 
Education Pack? Kijk dan op 
www.eml-education.com/
heel-helmond-sport.

Helmond Sport introduceert 

Heel Helmond Sport Education Pack
HELMOND In navolging op de Heel Helmond Sport 

Hypotheken introduceren de club en E.M.L. Online Education 
een speciaal pakket aan opleidingen. Dit zogenaamde Heel 

Helmond Sport Education Pack bevat 32 uiteenlopende 
cursussen voor het MKB en grootbedrijf. Een prachtige kans, 

óók voor de spelers van Helmond Sport!

F Helmond Sport.

De speurtocht wordt gelopen in kleine 
groepen en er kan gestart worden tus-
sen 13.30 en 14.00 uur. Het verzamel-
punt is op de parkeerplaats bij het Jan 
Vissermuseum aan de Keizerin Maria-
laan 5, 5702 NR  Helmond. Deelname 
is gratis. Duur van de speurtocht is circa 
2 uur. Neemt U deel als rolstoeler, dan 
graag vooraf een mailtje naar: 
wandelen.ivn.helmond@gmail.com.

Het gebied van de Bundertjes is een 
mooi wandel- en natuurgebied. Van-
ouds is het een moerasbos langs de 
Gulden Aa met veel griendhout (wilgen-

struiken). Het gebied wordt gekenmerkt 
door een kleinschalige lappendeken 
van weilanden en bosjes die begrensd 
en doorsneden worden door paden en 
boomsingels. In dit gebied is ook de na-
tuurtuin ‘De Robbert’ gelegen.

Ook in cultuurhistorisch opzicht is de 
Bundertjes een heel interessant gebied. 
Zo vindt men er onder andere een voor-
malige vloeiweide die in de winter als 
schaatsbaan gebruikt wordt. Het ka-
pelletje van Binderen is een voormalige 
schaapskooi. Verder is er nog altijd de 
grachtengordel, die vroeger het kloos-

ter van Binderen omgaf. Dit klooster 
werd gesticht door keizerin Maria van 
Brabant, die leefde van 1189 tot 1260. 
Tijdens de speurtocht komen de diverse 
landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen van het gebied aan de orde.

Nadere inlichtingen
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts 
06 – 20 49 14 28 of 
wandelen.ivn.helmond@gmail.com.

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

Fotospeurtocht door de Bundertjes 
HELMOND-NOORD Op zondag 5 juni organiseert IVN Helmond een fotospeurtocht door de 

Bundertjes. Deelnemers lopen zelfstandig zonder gids een vastgestelde route. Onderweg moet 
men aan de hand van foto’s een aantal vragen beantwoorden. 

F IVN Helmond.

Het was voor de kanjers van de Teen een hele gave ervaring om voor de eer-
ste keer deel te mogen nemen aan het Europese kampioenschap. De groep 
TeenGarde heeft op vrijdag de elfde plaats weten te bemachtigen. Voor de 
groep TeenModern werd het een hele mooie tiende plaats.
De categorie Hoofdklasse was zondag aan te beurt. Ook deze dag was niet 
onverdienstelijk. De groep DanceGarde heeft een mooie achtste plaats we-
ten te bemachtigen. In een deelnemersveld van twaalf behaalde de Dance-
Modern de negende plaats. De DanceFreestyle was de laatste groep deel-
nemers van DV X-perience op Eurodance 2022. Zij gingen met een mooie 
zevende plaats weer richting huis.
Iedereen hartelijk gefeliciteerd met de behaalde punten.

www.dvxperience.nl

Dansvereniging X-perience 
naar Eurodance 2022

HELMOND Eurodance 2022 werd gehouden van vrijdag 
6 tot en met zondag 8 mei. Aan het evenement namen 
dansverenigingen uit 4 landen deel: Nederland, België, 

Oostenrijk en Duitsland.

F Dansvereniging X-perience.
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Uitnodiging: ’Buurten over veiligheid’ 
Veilige en leefbare wijken in Helmond zijn voor iedereen van groot belang. 
Onder meer de Buurtpreventie- en WhatsAppteams in Helmond leveren 
hieraan een belangrijke bijdrage. Wilt u hier ook over meepraten? Dan bent u 
van harte welkom bij één van de bijeenkomsten in uw buurt om te ‘buurten 
over veiligheid’. Tijdens de avond nemen we u mee in de veiligheidscijfers 
van uw buurt en kijken graag met u samen wat we kunnen doen om uw 
buurt nog veiliger te maken. U kunt met buurtgenoten en verschillende 
veiligheidsprofessionals in gesprek. 

Data bijeenkomsten
• Helmond Oost: dinsdag 14 juni in het Tienerhuis, Rivierensingel 752
• Helmond Noord: donderdag 16 juni in de Boerderij, Harmoniestraat 105
• Helmond Binnenstad: dinsdag 21 juni in Speeltuin Leonardus, Monseigneur 
 Swinkelsstraat 24
• Helmond West: donderdag 23 juni in de Westwijzer, Cortenbachstraat 70

Alle bijeenkomsten starten rond 19.15 uur. Rond 21:00 uur sluiten we de 
bijeenkomst af.

Aanmelden
Wilt u mee buurten? Geef uw aanwezigheid door via 
buurtpreventie@helmond.nl voor 6 juni aanstaande. Graag bij de aanmelding 
doorgeven voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt en uw naam, het aantal 
personen waarmee u verwacht deel te nemen en de wijk waar u woont 
vermelden. 

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven 
van een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op onze website.

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 7 juni. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 6 juni rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag 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. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak 
via www.helmond.nl/milieustraat.

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

Slimmer omgaan met energie? 
Kom naar het Energiehuis Slim Wonen
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie omgaan? 
Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen is het 
loket van de gemeente Helmond en 7 andere Peelgemeenten over alles wat met 
energie te maken heeft. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld isoleren, wilt u deskundig 
onafhankelijk advies of wilt u deelnemen aan een gratis thema-avond? Neem 
contact op of loop vrijblijvend binnen. Zij helpen u graag.

Aankomende themabijeenkomsten
• 7 juni om 19.30 uur: Zonnepanelen waar moet ik op letten?
• 20 juni om 19.30 uur : Warmtepomp iets voor mij?

Inloopspreekuren
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-13.00 
uur. Locatie: Torenstraat 3 Helmond.

Telefonisch Energiespreekuur 
Iedere dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur via 085-041004.

Afspraak maken met een Energiecoach? 
Dat kan via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak.

Meer informatie
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl, mail naar het serviceloket via 
info@energiehuisslimwonen.nl of kom tijdens een van de inloopspreekuren naar 
Torenstraat 3 in Helmond.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners en Omgeving
Dinsdag 31 mei om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1.  Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer en meerjarenraming 2024-2026
2.  Krediet instellen 30 km/u zones Helmond-Noord (Haverveld, Bloem- en 
 Paardenvelden); uitvoering motie

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 
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Bekendmakingen

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

Oudartstraat 13 16-05-2022 oprichten carport met berging 6526197

Schutterslaan 6 16-05-2022 vergroten woning 6007873

Helmondsingel 217 16-05-2022 herbouw bedrijfswoning/woonwagen 6859713

Lieshoutseweg 45 17-05-2022 kappen 1 boom 6951765

Liverdonk L75 17-05-2022 maken uitweg 6951147

Kotterlaan 6 17-05-2022 realiseren aanbouw 6837053

Martinalidonk 45 18-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6421515

Huiskensstraat 2 19-05-2022 vervangen handelsreclame 6856389

Zoete Kers 24 20-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6902777

Keizerlaan 2 23-05-2022 uitbreiden woning 6704571

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

Lindberghplein,  16-05-2022 oprichten 40 appartementen 6632133

sectie C 9574, 9652 

Rijnlaan 103 15-05-2022 overnachting op school 6006483

Dr. Dreeslaan 11 14-05-2022 wijzigen tuinhuis 6975899

Kasteeltuin 04-05-2022 ontheffing doorloop kasteeltuin t.b.v.  51018111

  wandelevenement 

Europaweg 97 17-05-2022 transformatie kantoor naar 18  6983755

  appartementen 

Schootense Dreef 31 17-05-2022 plaatsen reclame 6982801

Helmondselaan 15 18-05-2022 verwijderen schoorsteen  6987521

van Speijklaan 71 18-05-2022 wijzigen brandcompartiment 6985783

Horst 25 17-05-2022 aanleg twee padelbanen 6919457

Hoge Zij 1 17-05-2022 plaatsen overkapping 6915095

Meijerijhof 45 19-05-2022 vergroten garagedak 6988969

Sectie F 1158 Metopestraat 19-05-2022 maken 12 uitwegen   6989825

Lungendonk 6 19-05-2022 oprichten bijgebouw 6607801

Groene loper, kavel 37,  20-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6991449

sectie L perceelnr.3131 

Horstlandenpark 10 20-05-2022 maken uitweg 6994055

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

Helmond 17-05-2022  Kennedymars, Helmond,  2022-00085

  2 en 3 juli 2022 

Montgomeryplein 19-05-2022  Oliemolense Snuffelmarkt,  2022-00067

  18 september 2022 

Molenstraat 103 16-05-2022 Open dag fatih moskee Helmond  2022-x1471

  28 mei t/m 29 mei 2022 

Vlamovenweg 2 –  17-05-2022 Stiphoutse vlooienmarkt,  2022-X1316

Tunnelweg (Brainport Human   4 t/m 5 juni 2022

Campus Driessen)  

Centrum 17-05-2022 Helmond live 26 mei 2022 2022-x1212

Mierloseweg 191 17-05-2022 Pelgrimstocht Geldrop naar Handel,  2022-X1482

  25 juni t/m 26 juni 2022 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Gerstdijk,  27-05-2022  oprichten aquathermiecentrale 6925775

sectie Z nummer 750 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 27 mei 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via 

tel. 14 0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

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

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14 0492.

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

Beemdweg 22-03-2022 realisatie overkapping / loods  6795359

Dierdonklaan 78 27-03-2022 vervangen erfafscheiding  6852777

Aarle-Rixtelseweg 57 09-03-2022 verbouwen woning  6801245

Heibloemweg 4 25-03-2022 nieuwbouw bedrijfspand pro-seating  6849921

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

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

Soos40 Azalealaan 40 Alcoholwetvergunning 50873586/11-05-2022

Kroon en Kurk Kerkstraat 52 slijterijvergunning 50970179/17-05-2022

Meer informatie 

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

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

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

Ramsukul, A.W.  25-02-1984

Filimon, A.N.  21-10-1998

Rudge, C.  08-03-1995

Pyliuta, O.  25-09-1991

Demchenko, M.   12-02-2004

Khalin, O.S.  24-01-1983

Tykhonenko, S.  21-02-2000

Blokhuis, C.A.  08-01-1988

Schön, T.  29-08-1974

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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in de Markestrijp en 

 Diepenbroeksingel  door het middel van het plaatsen van het bord A01-30zb en A01-30ze 

 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit (VKB 2213) behorende kaartbijlage.

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in de Diepenbroek (weggedeelte 

 tussen de Voort en Kranenbroek) en in de Kranenbroek door het middel van het plaatsen van 

 het bord A01-30zb en A01-30ze van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit (VKB 2212) behorende kaartbijlage.

• door het plaatsen van borden model E01zb (parkeerverbodzone) en E01ze (einde 

 parkeerverbodzone) van Bijlage I van het RVV 1990 een parkeerverbodszone in te stellen in 

 de wijk Brainport Smart District conform kaartbijlage 1;

• de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit (VKB 2210) behorende 

 situatietekening

• door het plaatsen van borden model E01zb (parkeerverbodszone) en E01ze (einde 

 parkeerverbodszone) van Bijlage I van het RVV en Verkeerstekens 1990 een 

 parkeerverbodszone in te stel-len in de wijk Brainport Smart District conform de kaartbijlage;

• de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit (VKB 2211) behorende 

 situatietekening.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl/verkeersbesluit. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met mevr. N. Nobel tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 26 mei 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.

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Torenstraat, sectie I,  27-05-2022  Torenstraat oprichten 35 appartementen 6260577

nummer 2346 en 2539 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 27 mei 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via 

tel. 14 0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

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

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 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

Mokonzi, E.  01-06-1978

Relou, T.  06-02-1993

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.

De vakjury noemt Toos ‘een duizend-
poot, onvermoeibaar en deskundig’. In 
de veertig jaar dat Toos actief is in de 
regio Helmond-Peel heeft ze veel bij-
zondere initiatieven ontplooid. Ze wordt 
door verschillende organisaties bena-
derd om haar kennis en ervaringen op 
het gebied van onder andere leesplezier 
voor meertalige kinderen te delen. 

Toos kent de Bibliotheek echt van bin-
nen en van buiten. Daarom is de titel 
van meest bevlogen jeugdspecialist van 
Nederland haar zeker toevertrouwd. 
Een kroon op haar werk, want Toos gaat 
volgend jaar genieten van haar pensi-
oen.

Juryrapport
In het juryrapport schrijft de jury onder 
andere het volgende over jeugdspe-
cialist Toos: ‘Is ze leescoach, jeugdbi-
bliothecaris of trainer Open Boek? Al 
40 jaar is ze actief voor de regio Hel-
mond-Peel op het gebied van leesple-
zier. Geen doelgroep is haar onbekend: 
scholen, pabo’s, andere bibliotheken, de 

gemeente, Poolse ouders en andersta-
lige inwoners. Met nog één jaar voor de 
boeg voordat Toos met pensioen gaat, 
hopen we dat ze haar tomeloze energie, 
kennis en ervaring zal overdragen op 
haar collega’s, opvolgers en (toekom-
stige) docenten. Collega’s inwerken, 
trainen en daarmee haar kennis over-
dragen, werd veelvuldig genoemd in de 
nominaties. Dat is een grote kwaliteit én 
voor ons een troost. 

Als straks, na het afscheid van Toos, 
haar kennis, werk en projecten kunnen 
worden doorgezet, zal ook haar energie 
en enthousiasme blijven weerklinken.’

Andere genomineerden
Naast Toos waren Martin Bergsma (de 
Bibliotheek Wijchen) en Tom Gerichhau-
sen (CODA Apeldoorn) genomineerd.  

Collega’s konden jeugdspecialisten no-
mineren. Uit de inzendingen heeft de 
jury, bestaande uit Vera Wieringa (NBD 
Biblion), Jolanda Robben (Biblionet 
Groningen) en Joran Floor (BiebBoys, 

winnaar NBD Biblion Jeugdspecialist 
2021) deze drie genomineerden gese-
lecteerd.

Over de prijs
Sinds vijf jaar is er een prijs voor jeugd-
specialisten van bibliotheken in Neder-
land. Deze bibliotheekmedewerkers 
spelen een belangrijke rol in het ver-

groten van leesplezier, omdat zij alles 
weten over kinder- en jeugdboeken en 
als inspirator voortdurend op zoek blij-
ven naar nieuwe manieren om de jonge 
doelgroep uit te dagen. Zo zorgen ze 
voor een uitdagende leesomgeving voor 
kinderen. De meest bevlogen jeugdspe-
cialist van Nederland wordt uitgeroepen 
tot NBD Biblion Jeugdspecialist van het 

Jaar. Naast de titel neemt de winnaar 
ook een geldprijs van € 500,- in ont-
vangst, te besteden aan een project bin-
nen de bibliotheek dat de jeugdafdeling 
ten goede komt. 

De prijs wordt georganiseerd door mid-
del van een samenwerking tussen NBD 
Biblion en Stichting CPNB.

Toos van de Bibliotheek Helmond-Peel 
Jeugdspecialist van het Jaar 2022

Toos van den Beuken is uitgeroepen tot NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar 2022. F Henk van Dijk.

Toos van den Beuken van de Bibliotheek Helmond-Peel is 
uitgeroepen tot NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar 

2022. Zij werd vorige week verrast met dit nieuws tijdens een 
online uitzending van NBD Biblion.
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De menselijke maat. 
Erfbelasting. 

Er zijn verschillende momenten in je 
leven, fijne en minder fijne, waarbij 
het goed is om stil te staan bij de 
(juridische) gevolgen van de keuzes 
die je dan wel of juist niet maakt. 
“Wij vinden het belangrijk om op dit 
soort momenten met je in gesprek te 
gaan. We willen jou graag informeren 
en je uitleggen wat de gevolgen zijn 
van een keuze die je maakt. Dat doen 
we zodat jij het beter kunt overzien 
en dan kunt bepalen wat je wilt.” 
Aan het woord zijn notaris Miranda 
van den Broek en kandidaat-notaris 
Saskia van Loon.

Een van die momenten is bij overlijden 
en de betaling van de erfbelasting. Hoe 
dat er in de praktijk uitziet, laat Miranda 
u zien in een voorbeeld. 

‘Ik haal een wat ouder echtpaar uit de 
wachtkamer. Ze kijken niet echt blij en 
al snel hoor ik waarom dat is. ‘Wij zijn 
ruim 30 jaar getrouwd, maar binnen-
kort moet ik alleen verder omdat mijn 
vrouw ongeneeslijk ziek is’, vertelt de 
man met verdriet in zijn stem. ‘Hoe 
moet het nu verder, ik maak mij gro-
te zorgen’, zegt hij mij vertwijfeld. ‘We 
hebben niet veel spaargeld, maar wel 
overwaarde in het huis. Hoe zit dat 
dan als ik erfbelasting moet gaan be-
talen? Op onze  bankrekeningen staat 
maar een klein bedrag en ik wil niet bij 
de bank gaan lenen.’ Hij vervolgt met: 
‘de AOW van mijn vrouw vervalt en ik 
krijg van haar maar een klein pensioen. 
Met het geld dat we nu hebben, kom 
ik de komende jaren wel door. Maar 
waar ik me echt zorgen over maak is 
de erfbelasting. Ik heb gehoord dat ik 
ruim € 680,000,00 mag erven van 
mijn vrouw en dat de kinderen maar  
€ 21.000,00 belastingvrij mogen erven. 
Ook hoorde ik van een bekende dat ik 
de erfbelasting voor mijn kinderen zou 
moeten betalen’. Zijn vrouw vervolgt 
met de vraag aan mij: ‘Ik hoop dat u ons 
kunt adviseren’.

Na het gesprek ga ik voor dit echtpaar 
aan de slag. Uit de berekening die ik 
voor ze maak, blijkt dat de man bij het 
overlijden van de vrouw een aanslag 
erfbelasting zou krijgen van ruim 
€ 10.000,00. De ouder die alles erft 

betaalt namelijk aan de belastingdienst 
de erfbelasting over de erfdelen van de 
kinderen. Het was mij direct duidelijk 
dat hij dat niet kon betalen. En zoals hij 
zelf aangaf, geld lenen bij de bank of het 
huis verkopen was geen optie. Hij wilde 
graag in het huis blijven wonen en daar 
oud worden.

Ik nodig de man en vrouw uit voor een 
tweede gesprek. Daarin leg ik hen uit 
hoe dit met de erfbelasting in hun ge-
val werkt. Het echtpaar schrikt -zoals 
u zich kunt voorstellen- van deze uit-
komst. Gelukkig kan ik hen helpen en 
adviseren om een nieuw testament te 
maken waarbij de erfbelasting wordt 
doorgeschoven naar het overlijden van 
de laatste van de twee ouders, in dit ge-
val de man. Kort gezegd, bij het overlij-
den van de vrouw betaalt de man geen 
erfbelasting en bij het overlijden van 
de man, zodra de kinderen alles erven, 
komt de eigenlijke blauwe envelop van 
de belastingdienst.

Het is onze passie om mensen, zoals dit 
echtpaar met een goed advies verder te 
begeleiden, ondank de verdrietige situ-
atie waarin ze verkeerden. Door nu al 
zaken anders te regelen en te kijken 
welke alternatieven er waren, kon een 
hoop financiële ellende worden voorko-
men. Dat nu al vaststond dat de vrouw 
zou overlijden was al verdrietig genoeg. 

Wij vinden het belangrijk in dat soort 
situaties oprecht naar mensen te luis-
teren, te horen wat er gezegd wordt en 
wat de wensen zijn. Alles begint met 
persoonlijk contact. Uiteindelijk is het 
van belang dat het advies helder is en 
vooral bij jou past en de situatie. Voor-
op staat de menselijke maat voor onze 
cliënt.

Miranda van den Broek 
Netwerk notarissen
Schootense Dreef 23B
5708 HZ Helmond
T: 0492 52 24 31
notaris@notarisvandenbroek.nl

Op de maandagavond om 19.00 uur in wijkgebouw De 
Geseldonk komt er telkens  een gezondheidsthema aan 
bod.  Je wordt van harte uitgenodigd om deze avonden 
kosteloos bij te wonen. Meld je hiervoor tijdig aan via 
info@kansrijkmierlohout.nl.

Programma juni 2022:
Maandag 13 juni  19.00 uur – 20.00 uur.
Geen programma

Maandag 20 juni 19.00 uur – 20.00 uur.
Terugkomsessie leefstijlveranderingen.
Wilma Hartman, leefstijlcoach Hartman Coaching

Maandag 27 juni 19.00 uur – 20.00 uur.
De invloed van chronische stress op je gezondheid.
Astrid Beerlage, GZ Psycholoog Elkerliek ziekenhuis

Gezond Mierlo-Hout
F Kansrijk Mierlo-Hout.

Een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving is belangrijk. Je voelt je fitter, bent 
minder (langdurig) ziek en je hebt misschien op termijn wel minder medicijnen nodig. 
Goede voeding, dagelijks bewegen, vermindering van stress, goede sociale contacten, 

voldoende slapen in een groene omgeving zijn hiervoor van belang. Dat weten we 
allemaal, maar het is erg moeilijk wanneer we hier iets in willen of moeten veranderen. 

In juni staan 2 avonden gepland met Gerrie de Haart van 
Mantelzorg met Beleid als spreker. Gerrie richt zich met 
haar onderneming vooral op de werkende mantelzorger. 
Haar missie is dat mantelzorgvriendelijk werken – het op 
een goede manier combineren van werk en mantelzorg 
– standaard wordt. Zij richt zich daarbij op de werkende 
mantelzorger en op werkgevers.

14 juni: In je kracht als mantelzorger.
Voor wie: alle mantelzorgers. 
Gericht op mensen die al (een tijdje) voor iemand zorgen, 
die meer zelfinzicht willen krijgen hoe zij met hun man-
telzorgsituatie omgaan en die willen leren meer grip en 
eigen regie hierop te hebben. Onderwerpen zijn onder 
andere draagkracht versus draaglast, inzicht in welke 
type mantelzorger men is, onderlinge problemen in de 
zorgrelatie, uit de dramadriehoek blijven, weten of je 
overbelast bent en natuurlijk tips om grip en balans te 
houden.

Meer informatie en opgeven via de website 
(www.lerenmetlev.nl) of bel met Ineke Folgerts, 
06 – 34 16 48 90 of 0492 – 598 989. 

29 juni: Werk en mantelzorg combineren.
Voor wie: werkende mantelzorgers
Gericht op mensen die (intensief) zorgen voor iemand, 
naast hun baan. Hoe doe je dat?
Onderwerpen zijn onder andere misverstanden over de 
combinatie zorg en werk, in hoeverre is het bespreek-
baar, ondersteuningsmogelijkheden, maatwerkoplossin-
gen en de voordelen voor werkgevers om hier aandacht 
voor te hebben.

Meer informatie en opgeven via de website 
(www.lerenmetlev.nl) of bel met Ineke Folgerts, 
06 – 34 16 48 90 of 0492 – 598 989.
Beide avonden vinden plaats op het Centraal Kantoor 
van LEVgroep en zijn gratis bij te wonen.

Na 2 lange Covid-jaren pakt het Steunpunt Mantelzorg Helmond het Mantelzorgcafé 
weer op. Tijdens deze avonden wordt stilgestaan bij voor mantelzorgers interessante 

thema’s door sprekers vanuit diverse invalshoeken.

Mantelzorgcafé’s weer van start 
Gerrie de Haart. F LEVgroep.
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Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

T. 0492 - 82 00 80  - www.nederheide.nl

VACATURE

Wij zijn ter ondersteuning  
van onze huishoudelijke dienst  

op zoek naar een
 

MEDEWERK(ST)ER
INTERIEURVERZORGING/ 

HOUSEKEEPING, 

gemiddelde uren per week in 
overleg tussen 32 en 38 uur.

Werktijden vroege ochtend tot 
kort in de middag.

14,49

11,79

3,49

3,99

7,49

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

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 25 mei t/m dinsdag 
7 juni 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Nougatine ijstaart
8-10 personen - Schoonderwoerd

Normaal 18,49

Horecakwaliteit
Frikandellen
Doos à 40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 15,89

Aspergesoep
900 ml - Van der Ende

Normaal 5,95

Vanille, chocolade, cappucino of 
aardbei

Cornets
Doos à 14 stuks - Van Gils

Normaal 10,79

4,49

2 zakjes
voor

IJscoupe
Doosje à 2 stuks - Primafrost

Normaal 3,49

Dunne of dikke
Frites

Zak à 2,5 kg - Prim Pom

Normaal 4,79 - 4,99

Naturel, spek, mini of losse
Rosti
Zakje à 350 - 450 - 500 gram - Elfer

Normaal 2,69 - 2,79 - 2,99

Van Rijsingen

ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

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

HEMELVAARTSDAG & 
ZONDAG GEOPEND 

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

STEKPLANTEN 
o.a. surfinia, cosmea, million 

bells, verbena € 1.50 PER STUK. 
5 VOOR € 7.00

 
GROOTSTE ASSORTIMENT 

PLANTEN UIT DE REGIO.

ELKE KLANT EEN 

GRATIS 

PLANT!
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Zaterdagochtend was er bij de boven-
bouw, supplement G, een regiokampi-
oen gehuldigd, namelijk Nina Verwer. 
Zij behaalde op zowel sprong als balk de 
hoogste score. Fenne Bakels eindigde 
als 11e en Inge Peters werd 14e. In de 
middenbouw (niveau 3) vijf turnsters: 
Jasmijn Conde 14e, Yara Timmers 19e, 
Fleur Welten 24e, Ingrid van der Hoff 
25e en Lois Fransen 29e. Isa Koever-
mans (2e divisie jeugd) turnde een 
stabiele meerkamp met hoge scores op 
brug en balk. Nipt achter de nummer 
twee, mocht zij het brons in ontvangst 
nemen. Voor de junioren divisie 3 zijn er 
twee finalewedstrijden. 

In wedstrijdronde 2 was de uitslag als 
volgt: Zoya Frumau 5e, Jet van der Vel-
den 7e, Merel Verhofstadt 9e en Maud 
van Aerle 10e. Maar in wedstrijdronde 
3 werd opnieuw een regiokampioen 
gehuldigd: Sophie Meulendijks wist met 
bijna een punt voorsprong het goud te 
behalen. Ook Indy Kwee eindigde op 
het podium, zij kreeg het brons omge-

hangen. In de andere baan (junior divi-
sie 4) eindigden Lisa van der Wegen en 
Brechtje Wennink als 15e resp. 33e. 

Zondagochtend werd het in de finale-
wedstrijd van supplement F al direct 
spannend voor het podium, Franca 
Schoonen kwam slechts 0,05 tekort 
en eindigde als 4e. Hannah van der 
Zanden op 0,1 daar weer achter als 5e. 
Laura van Drunen 17e, Maud 19e, Tess 
Verspaget 23e, Aleid Kuiper 25e. Bij de 
middenbouw niveau 4 eindigde Christy 
de Groot als 16e en Zoë Peeraer 27e. In 
niveau 5 werd Sophie Morpey 14e. Voor 
niveau 6 maar liefst 10 finaleplaatsen 
voor HT’35 turnsters: Sophie Huijnen 
7e, Lizzie Vorstermans 8e, Julie Rou-
wette 12e, Finne de Louw 13e, Fleur 
Senssen 15e, Lise van Tetrode 18e, 
Yulet Ozdemir 19e, Nova Timmers 23e, 
Amaya L End 25e en Saar van Ooijen 
32e. Ten slotte de teamfinale (supple-
ment E). Merel Goorts, Brechtje Wen-
nink, Lisa van der Wegen en Anne Bag-
germans eindigde op de tiende plaats. 

Clubkampioenschappen:
In het turncentrum werden zondag 22 
mei de clubkampioenschappen georga-
niseerd voor onze recreanten:

2016-2017: 1. Rox van Ommeren 
(38,00), 2. Lisa Cornelissen & Philei-
ne Wennink (35,60), 3. Marly Koning 
(34,20)
2015: 1. Evi Berkers (37,90), 2. Emme 
Willemsen (37,80), 3. Yvaine Meulen-
kamp (36,50)
2014: 1. Sissi-Maria Lemmen (37,00), 
2. Nena Ruben (36,90), 3. Fay van de 
Laarschot (36,80)
2013: 1. Rafl Housaein (36,60), 2. Tess 
Berndsen (35,30), 3. Jill Roos & Liv 
Sterken (34,60)
2012: 1. Lisa v.d. Kallen (37,50), 2. Liv 
Birjmohun (36,90), 3. Fenna Verkam-
pen (35,30)
2011: 1. Zeta Peters (39,40), 2. Luna Ydo 
(37,30), 3. Joy Kreemer (37,10)

Volledige uitslagen zijn te vinden op de 
website www.ht35.nl.

Regio- en clubkampioenen turnvereniging HT’35

Van links naar rechts: Nina Verwer, Sophie Meulendijks, Indy Kwee, Isa Koevermans. F HT’35. 

HELMOND Afgelopen weekend werden in Cuijk de regionale finalewedstrijden georganiseerd. 
Ook deze waren voor turnvereniging HT’35 succesvol.

Zonder u was dit natuurlijk nooit 
gelukt en daarom vieren wij het 
graag met u. Op deze speciale dag 
ontvangt u 15% korting op de gehe-
le collectie.
30 jaar Juwelier van den Aker 
brengt hele mooie herinneringen 
met zich mee, die we graag met 
u delen deze dag. De gezelligheid, 

betrouwbaarheid en service die bij 
ons voorop staan,  samen met een 
gedreven passie voor het ‘juwe-
liersvak’.
U als klant hebt vast een keer ge-
zien dat de goudsmid of klokken-
maker met vieze handen, of eerlijk 
gezegd pikzwart onder het polijst-
vet of klokkenolie, de werkplaats 
uit komt om te vragen of we u van 
dienst kunnen zijn. Dit is het am-
bacht waarvoor we staan en wat 
we met veel liefde en passie doen.
U bent van harte welkom 
zaterdag 4 juni.

Juwelier van den Aker 
30 jaar!

MIERLO-HOUT De juwelier op ’t Hout die klein is 
gebleven door gewoon te blijven. En met trots kan 

zeggen dat er zaterdag 4 juni een feestje gevierd mag 
worden, omdat we ons 30-jarig bestaan vieren.

Animal Center Mierlo heeft een rijk 
assortiment aan diervoeding, waar-
onder veel voordelige grootverpakkin-
gen. Ook de leukste manden, kussens, 
krabpalen, accessoires en alle andere 
huisdierbenodigdheden worden in de 
winkel gepresenteerd. Een indrukwek-
kende aquariumafdeling, een eigen 
Pets Health dierenkliniek en een dog-
wash maken de winkel helemaal com-
pleet. Het deskundige personeel staat  
altijd klaar om vragen van klanten te 
beantwoorden en een passend advies 
te geven.
Tijdens het openingsweekend van don-

derdag 26 mei tot en met zondag  
29 mei wordt het een feestje in de win-
kel met heel veel leuke openingsacties. 
Bovendien worden alle klanten bij een 
aankoop getrakteerd op een overheerlijk 
schepijsje.
Animal Center Mierlo is 7 dagen per 
week geopend met op vrijdagavond 
koopavond tot 20.00 uur. Op zondag is 
de winkel open van 12.00 tot 17.00 uur. 
Bij de winkel is volop gratis parkeerge-
legenheid.

Op zaterdag 4 juni is het ook feest in de 
winkel en wordt een gezellige honden-

dag georganiseerd met onder andere 
een hondenfotograaf, proeverij, nagels 
knippen, gratis wasbeurt in de dogwash 
en een behandeling met Advantix tegen 
vlooien en teken.

Animal Center is de grote dierenwinkel 
in Brabant. Naast de nieuwe winkel in 
Mierlo, heeft Animal Center nog drie an-
dere vestigingen in Kaatsheuvel, Vught 
en Tilburg. Ook in deze winkels vind je 
een groot assortiment voeding en beno-
digdheden voor je huisdier, een prachti-
ge aquariumafdeling, eigen Pets Health 
dierenkliniek, trimsalon en dogwash. 

Binnenkort open: Animal Center in Mierlo
MIERLO Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) opent Animal 

Center aan de Nijverheidsweg 1 in Mierlo. Animal Center Mierlo is 
een van de grootste dierenwinkels van Nederland, met maar liefst 

3000 m2 aan winkelplezier. Het enorme assortiment en de scherpe 
prijzen maken een bezoek aan de winkel zeker de moeite waard.

www.animalcenter.nlF Animal Center Mierlo.
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croissantje

AARDBEIEN
CROISSANT
Heerlijke roomboter croissant  

met gele room en 

verse aardbeien

2 WEKEN GELDIG
t/m 7 juni

2,-
AARDBEIENFLAP
per stuk 

2 WEKEN GELDIG t/m 7 juni

1,80
BBQ BREEKBROOD
Met gratis Philadelphia 

(zolang de voorraad strekt) 

2 WEKEN GELDIG t/m 7 juni

2,70
gratis

WITTE 
PUNTBROODJES

4 stuks

2 WEKEN GELDIG t/m 7 juni

1,00
1,40

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

AMEIDESTRAAT 13, HELMOND,  VESTINGINGEN & WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

info-
avond

www.roc-teraa.nl

maandag

30 mei
18.30 – 20.30 uur

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

“De juwelier op ’t Hout 
 die klein is gebleven door
 gewoon te blijven.” 

ZATERDAG
4 JUNI

Mierloseweg 287, Helmond  |  www.juweliervandenaker.nl  |  info@juweliervandenaker.nl  |  0492-527117

OP DE GEHELE 
COLLECTIE

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

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

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Barbecue
Het seizoen is geopend!15. Uittips 

Evenementen in de regio
Festivals 
Waar is dat feestje?20. 27.F | Shutterstock

M e i  |  j u n 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

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

LET 
THE
GOOD 
TIMES 
ROLL.

MET 
FESTIVAL

WIJZER
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EIGEN 
BEZORG
DIENST

1e EN 2e

PINKSTERDAG 
GEOPEND

NU GRATIS 
TABLET BIJ
AANKOOP
VANAF 999.-

GEOPEND

GRATIS 
TABLET BIJ
AANKOOP

 999.- 999.- 999.
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

JOUW LOKALE 
TUINSPECIALIST

LOUNGESETS

TUINSTOELEN

AL VANAF 899.-

RUIME COLLECTIE

2e HAL 1500M2 BOMVOL MET GOEDKOPE 
TRENDY MEUBELEN

2e ETAGE 200M2 BOXSPRINGS EN SLAAPKAMERKASTEN

AL VANAF 899.-AL VANAF 899.-AL VANAF 899.

RUIME COLLECTIE

PARASOLS
DIVERS AANBOD
PARASOLS
DIVERS AANBOD

XL 
DEALER

GROOT ASSORTIMENT 
TUIN
TAFELS
IN ALLE MATEN

GROOT ASSORTIMENT GROOT ASSORTIMENT GROOT ASSORTIMENT GROOT ASSORTIMENT 

IN ALLE MATENIN ALLE MATEN

 BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE  BOMVOL MET GOEDKOPE 

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 |  | IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR | MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. | IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR | MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. | IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR WWW.WIEGERSXL.NL

12.00 - 17.00 UUR

JOUW LOKALE 
TUINSPECIALISTTUINSPECIALIST

V.A. 39.95

AL VANAF 59.-
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Dé tuintrends 
van 2022

Natuurlijke producten
Anno 2022 staan duurzaamheid en het 
gebruik van natuurlijke producten hoog 
in het vaandel. Bij Wiegers XL bieden 
we daarom tuinmeubelen van verschil-
lende natuurlijke producten aan, zoals 
teakhout, rotan en eikenhout. Het voor-
deel van tuinmeubelen van natuurlijk 
materiaal is dat ze in iedere tuin pas-
sen. Daarnaast zijn al deze materialen 
weersbestendig én geven ze je tuin net 
dat beetje extra. Zo vind je bij Wiegers 
XL onder andere teakhouten ligbedden, 
tafels en zelfs complete loungesets voor 
een zacht prijsje. Bijkomend voordeel 
is dat al onze (tuin)meubelen gemaakt 
worden van duurzame grondstoffen en 
jij daardoor zorgeloos kunt genieten van 
je nieuwe tuinset. 

Onderhoudsvrij
Houten tuinmeubelen vragen om on-
derhoud, maar daar heeft niet iedereen 
tijd voor of zin in. Daarom vind je bij 
Wiegers XL een breed scala aan onder-
houdsvrije tuinmeubelen. Denk hierbij 
aan wicker loungesets, polywood tafels, 
kunststof tuinstoelen of (natuur)stenen 
meubelen. Voor al deze producten geldt 
dat ze niet jaarlijks geolied of gebeitst 
hoeven worden én ze zijn vaak vooraf 
behandeld met een uv-filter, waardoor 
ze minder snel verkleuren door de zon. 
Lekker gemakkelijk toch?

Lekker loungen
Wat is er nu heerlijker dan ’s avonds in 
de avondzon genieten met je gezin in 
de tuin? Hiervoor heb je natuurlijk wel 

een fijne zitplaats nodig. Denk daarom 
eens na over een loungeset. Lounge-
sets zorgen ervoor dat de hele familie 
comfortabel bij elkaar kan zitten én er 
is ruimte voor een hapje of een drankje. 
Loungesets zijn verkrijgbaar in verschil-
lende maten, opstellingen en kleuren. 
Kom er daarom eens eentje testen in 
onze ruime showroom in Asten!

Mixen en matchen
Heb je eindelijk je perfecte tuinset ge-
vonden, dan is het zeker aan te raden 
om hier leuke accessoires bij uit te 
zoeken. Denk hierbij aan tuinkussens, 
sierkussens, plaids of weersbestendige 
vloerkleden. Ga dit seizoen vooral voor 

felle kleuren en het liefst zo bont moge-
lijk, dan weet je zeker dat je goed zit. Bij 
Wiegers XL vind je (tuin)kussens in ver-
schillende maten en kleuren, waardoor 
er altijd iets voor jou bij zit!

Go green!
Niets straalt meer rust uit dan groen in 
de tuin. Haal deze zomer voor de ver-
andering eens een aantal tegels weg 
en vervang ze door planten of bloemen. 
Planten zorgen voor een gezellige sfeer 
en zijn ook nog eens goed voor ieders 
gezondheid. Bovendien geeft het hou-
den van planten ook voldoening. Schenk 
ze wat liefde en aandacht en je kunt er 
de hele zomer van genieten.

Tip: Bouw daarnaast een insectenhotel. 
Niets is zo gezellig als een paar fladde-
rende vlinders en zoemende bijen op 
de achtergrond. Denk van tevoren wel 
eerst goed na over een strategische 
plek voor het insectenhotel, je wilt de 
insecten immers niet op je bord of in 
je drinken vinden. Heb je na het lezen 
van deze tuin-(meubel)trends nog niet 
genoeg gehad? Bij Wiegers XL in Asten 
vind je alles op het gebied van tuinmeu-
belinspiratie voor het komende tuinsei-
zoen. De ruime showroom van Wiegers 
XL is zeven dagen per week geopend en 
daarnaast is de complete collectie 24/7 
terug te vinden op www.wiegersxl.nl. 
Zien we je binnenkort?

Het is alweer bijna juni en dat betekent dat we steeds meer 
tijd in onze tuin doorbrengen. Bij Wiegers XL helpen we je graag 

aan inspiratie over hoe je je tuin zou kunnen inrichten. Wil je 
je tuin zomerproof maken of misschien zelfs helemaal op de 

schop nemen? Dan heb je zeker iets aan onderstaande 
tuintrends voor 2022!

F | Wiegers XL

Bibliotheek Dommeldal zoekt 
vrijwilligers Kunstzaal Dommeldal

Vind je het leuk om exposities te 
organiseren in een professionele 
Kunstzaal? Woon je in Geldrop-Mier-
lo, Heeze-Leende, Nuenen of Son & 
Breugel? Dan zijn we op zoek naar 
jou! Kennismaken met kunst is hét 
terrein van Kunstzaal Dommeldal, 
gevestigd in het centrum van Mierlo. 
De Kunstzaal is een prachtige plek 
waar deskundige vrijwilligers met 
een professional van de bibliotheek 
exposities van lokale en regionale 
kunstenaars programmeren; diver-
siteit en verrassende combinaties 
worden daarbij niet geschuwd. 

Bibliotheek Dommeldal is op zoek naar 
in totaal drie vrijwilligers die het leuk 
vinden om inspirerende exposities/
tentoonstellingen te organiseren voor 
Kunstzaal Dommeldal.  Het werkgebied 
van de Kunstzaal bestaat uit de volgende 
gemeenten: Geldrop-Mierlo, Heeze-

Leende, Nuenen en Son & Breugel.

Werkzaamheden 
• Organiseren van exposities/tentoon-
stellingen: hier hoort onder andere bij 
het bezoeken van exposities/tentoon-
stellingen, selecteren van kunstenaars, 
onderhouden van een netwerk van 
kunstenaars, contact leggen met kun-
stenaars en het plannen van exposities. 
• Met medewerkers van Bibliotheek 
Dommeldal verkennen/ophalen van 
eventuele (lokale) cross-overs/combi-
naties tussen expositie en informatie/le-
zingen/workshops vanuit de bibliotheek.

Wie zoeken wij
• In verband met het tijdig plannen, or-
ganiseren en inrichten van de exposities 
is het noodzakelijk dat je redelijk project-
matig kan werken. Er zijn 5 exposities 
per jaar, variërend van 9 tot 12 weken. 
De inschatting is dat de tijdsinvestering 

per expositie waaraan je voor de organi-
satie gekoppeld bent, ongeveer 20 uur 
vraagt. Hierdoor is er inclusief overige 
zaken, op jaarbasis een investering van 
ongeveer 55 à 60 uur nodig.
• Je hebt affiniteit met kunst en cultuur 
en bent op zoek naar een grote mate van 
vrijheid om spraakmakende en inspire-
rende exposities/tentoonstellingen zélf 
te organiseren. 
• Het hebben van een (lokaal) netwerk 
en ervaring is een pre.

Bibliotheek Dommeldal
De unieke kracht van Bibliotheek Dom-
meldal is dat zij in 4 gemeentes, met 6 
vestigingen onderdeel is van de lokale 
samenleving en daarin verankerd is. Vrij-
willigers (en professionals) functioneren 
als open oog en oor, in interactie met 
die lokale samenleving. Zij zijn ambas-
sadeurs voor het gedachtegoed van de 
bibliotheek. Als vrijwilliger onderschrijf 
je, samen met het team van professio-
nals, dit doel en deze waarden. Ben jij de 
geschikte kandidaat?

Wil je je aanmelden als vrijwilliger? 
Mail dan jouw korte motivatie naar Hans 
Klink, Kennismaker Bibliotheek Dom-
meldal: h.klink@bibliotheekdommeldal.
nl. Voor meer informatie kun je ook tele-
fonisch contact opnemen: 
06 – 46 50 57 50.

MIERLO/HELMOND Vanaf het moment dat op 2 april 2019 in Mierlo het 
voetbalmuseum van Jos Lenssen in hotel HUP door Louis en Truus van 
Gaal werd geopend, kreeg de Mierlose voetbalfanaat met regelmaat uit alle 
hoeken van Nederland souvenirs, hebbedingetjes en verzamelobjecten 
uit de voetballerij aangeboden. Zonder twijfel één van de meest speciale 
voetbalcadeautjes die Lenssen spontaan kreeg aangeboden, was de 
speciale Zilveren Voetbalschoen, in 1983 gewonnen door oud-Helmond 
Sport-doelman Otto Versfeld.

Nadat jaren geleden de verzamelaar van voetbalsouvenirs uit Mierlo tussen neus 
en lippen al werd toegefluisterd door de oud-doelman: “Als ik de trofee ooit weg 
doe, dan is hij voor jou”, werd vrijdag 6 mei jongstleden de gedane belofte door 
Versfeld ingelost. Een prachtig gebaar door de sympathieke doelman die de trofee 
in 1983 in het Autotron in Rosmalen kreeg uitgereikt nadat hij verkozen was tot 2e 
beste speler van de Nederlandse eredivisie. “We kennen elkaar al vele jaren vanuit 
Helmond Sport en gezien we vrijdag 6 mei met het Kampioenselftal van Helmond 
Sport 1982 in het voetbalmuseum van Jos in Mierlo een rondleiding aangeboden 
kregen, leek het me een mooi moment de trofee aan Jos te schenken voor zijn 
prachtige museum. Het is toch een trofee met historische waarde en waar 
kan deze dan beter staan dan tussen vele andere unieke souvenirs in Jos zijn 
voetbalmuseum”, aldus Otto Versfeld, de doelman van het kampioenselftal 1982 
van Helmond Sport die grote bekendheid verwierf vanwege de unieke ‘Cruijff-
penalty’, waarbij Otto het doel verdedigde in het oude Ajax-stadion De Meer.

Zilveren voetbalschoen voor 
Mierloos Voetbalmuseum

Otto Versfeld (R) overhandigt Jos Lenssen de Zilveren Voetbalschoen voor
zijn voetbalmuseum FANATIC | F Wim van den Broek
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De één vindt een houtskoolbarbecue geweldig en 
een ander gaat voor het gemak op gas of elektriciteit. 
Houtskool is de techniek met de meeste beleving en 
voor velen de smaakvolste. De Kamado-techniek is 
de laatste jaren erg populair geworden. Het is een 
barbecue van speciaal keramiek met een deksel 
en temperatuurmeter. Het voordeel hiervan is dat 
je de temperatuur goed kan regelen door middel 
van schuifjes waarmee je de zuurstofdoorvoer 
kan controleren.  Het keramiek zorgt ervoor dat de 
producten die je erop legt, niet uitdrogen. Je hebt 
ook andere barbecues met deksel, maar daarbij is 
het moeilijker om de temperatuur goed te regelen.

Een gasbarbecue of elektrische barbecue is 
natuurlijk met een druk op de knop aan en geeft 
geen gedoe met aanmaakblokjes. Het voordeel van 
een Kamado is dat deze binnen 15 á 18 minuten 
op temperatuur kan zijn. Zorg in ieder geval dat je 
de barbecue veilig aansteekt. Dat wil zeggen: nooit 
met vloeistof! Gebruik aanmaakblokjes van goede 
kwaliteit. Kies blokjes die vrij zijn van petroleum. 
Tegenwoordig heb je van die wokkels van houtwol. 
Deze walmen aanzienlijk minder en geven ook geen 
chemisch smaakje. De kwaliteit houtskool is ook heel 
belangrijk. Daar is superveel verschil in. Ga je voor 
een goede kwaliteit, dan kun je in een Kamado uren 
barbecueën zonder houtskool te hoeven bijvullen. 
Walmt de barbecue bij het aansteken, kijk dan eens 
naar je aanmaakblokjes. Deze zijn vaak de reden 
van veel rook of walm. Zorg voor redelijke stukken 
houtskool, zodat de zuurstof erdoorheen kan en leg 3 
wokkels óp de kolen (niet ertussen) en steek die aan. 
Leg er wat houtskool tegenaan. Laat de deksel open 
staan tot het brandt. Sluit daarna de deksel en breng 
de barbecue op de gewenste temperatuur.

Heb je de barbecue aan, dan gaat het rooster erop. 
Maar welk rooster leggen we erop? Er zijn twee 
soorten roosters: een gietijzeren rooster en een 
roestvrijstalen rooster. Het gietijzeren rooster geeft 
mooie grillstrepen en grillstrepen geven smaak. 
Verder zijn er accessoires in overvloed. Gietijzeren 
pannetjes, dutch ovens, pizzastenen, tangen om 
ingrediënten om te draaien, ga zo maar door. Een 
vleesthermometer is handig om bij vleesgerechten te 
kijken of het klaar is. Bij het gebruik van een barbecue 
zijn in elk geval barbecuehandschoenen belangrijk, 
zodat je zonder brandwonden lekker kunt gaan eten.

Nu de barbecue brandt: welke techniek gaan we 
gebruiken? Direct of indirect? Direct is pal boven 
het vuur en dat gebruik je wanneer een product 
snel wil dichtschroeien, maar dan moet je het vlees 
nog indirect garen en indirect is met een hitteschild 
ertussen. Wanneer je geen hitteschild hebt, kun 
je de kolen naar een kant schuiven zodat het vlees 
niet rechtstreeks boven de kolen ligt.  Hoge of lage 
temperatuur: lang garen op lage temperatuur of kort 
garen op hoge temperatuur? Het ligt aan welk gerecht 
je wilt maken. Gelukkig zijn er op YouTube veel 
filmpjes te zien met ideeën en er zijn kookboeken in 
overvloed. In principe kan bijna alles op de barbecue. 
Vlees, vis, groenten, fruit, aardappels, pizza, en nog 
veel meer. Kijk goed naar de garingstijd van een 
product. Op verbrand vlees dat van binnen nog rauw 
is, zit niemand te wachten. Daarom is het zo fijn als je 
de temperatuur kan controleren. Het leuke is om een 
heel menu op de barbecue te maken. Beginnen met 
een voorgerechtje, dan het hoofdgerecht en daarna 
het nagerecht. Avondvullend! Goed klaargemaakte 
hamburgers of worstjes zijn natuurlijk ook lekker. 
Ieder zijn smaak.

En dan… het schoonmaken!
Hoe pakken we dat aan? Laat de barbecue nog 
even doorbranden als je klaar bent. Ga met een 
barbecueborstel over het rooster en borstel het 
schoon. Vervolgens kun je de volgende dag nog 
eens kijken wat er verder schoongemaakt moet 
worden. Ook weer het voordeel van een Kamado 
is dat er weinig schoonmaak nodig is. Even laten 
schoonbranden, met een borstel eroverheen en dat 
is het zo’n beetje.
Barbecue in ieder geval veilig. Let op met kleine 
kinderen en blus vlammen met zand en niet met 
water. Denk ook aan je buren. Kijk hoe de wind 
staat, zodat je buren geen overlast ervaren. Probeer 
eens iets anders op de barbecue. Er zijn zoveel 
mogelijkheden! Een hele fijne zomer gewenst met 
heerlijke gerechtjes van de barbecue.

Het barbecue
seizoen 
is geopend!
Met het mooie weer dat we nu hebben is het barbecueseizoen weer begonnen. Gezellig met 
familie of vrienden genieten van het samenzijn met een drankje en het lekkers van de barbecue. 
Barbecues zijn er in vele soorten en maten, bijvoorbeeld elektrisch, op gas of met houtskool. 
Het is voor iedereen een persoonlijke kwestie. Bij de tuincentra zijn er hele afdelingen met 
allerlei types en formaten barbecues. Er zijn tegenwoordig zelfs hele winkels gevuld met alleen 
maar barbecuespullen. 

Met het mooie weer dat we nu hebben is het barbecueseizoen weer begonnen. Gezellig met 
familie of vrienden genieten van het samenzijn met een drankje en het lekkers van de barbecue. 
Barbecues zijn er in vele soorten en maten, bijvoorbeeld elektrisch, op gas of met houtskool. 

Benodigdheden:
• Een goede barbecue
• Houtskool
• Houtwolwokkels voor 
 het aansteken
• Zalmforel (ongeveer een vis
 voor twee personen)
• Geperforeerd rooster
• Citroenen (ongeveer een 
 citroen per vis)
• Viskruiden
• Kruidenboter
• Dille
• Mayonaise
• Voor erbij: venkel, zeekraal en 
 een (zelfgemaakt) dillesausje

Hier is hij dan, de vis. Een zalmforel 
is een mooie vis voor op de barbecue. 
We gaan de barbecue aansteken 
met drie wokkels en wachten 
tot de temperatuur is opgelopen 
tot ongeveer 140 graden. Als de 
barbecue warm aan het worden is 
gaan we de vis klaar maken voor op 
het rooster.

We beginnen met het snijden van 
sleuven tot op de graat, waar we 
de citroenpartjes in steken. In de 
binnenzijde van de vis leggen we ook 
citroen, viskruiden en kruidenboter 
en dille. Aan de onderzijde van 
de vis smeren we mayonaise om 
aanbranden tegen te gaan. Dan 
leggen we de vis op een geperforeerd 
rooster. Dat rooster gaat de barbecue 
in. Nu is het wachten tot de vis gaar 
is. Dit is niet zo moeilijk om te zien: 
als de vis klaar is, kun je het vel van 
de vis makkelijk loshalen. Dus af 
en toe een keertje met je mes het 
velletje proberen op te tillen; als dit 
lukt kan de vis uit de barbecue en 
kun je hem lekker op gaan eten met 
in dit geval venkel en zeekraal en 
natuurlijk een dillesausje. 

Smakelijk
    eten! 

Zalmforel van 
de barbecue

Tekst en foto’s: Albert en Mieke
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Nicole van Beek: 
gepassioneerd moeder van 
topsporter Niels Vink
Via alle media staat Niels Vink (19 jaar) inmiddels veelvuldig in de belangstelling. De Helmondse 
rolstoeltennisser van wereldformaat rijgt de successen momenteel aan elkaar en behaalde, op de 
laatste Paralympische Spelen in Tokyo, een bronzen medaille in het enkelspel en een gouden in het 
dubbelspel. Maar zonder, met name, de gepassioneerde en gedreven hulp van zijn moeder Nicole was 
dat hoogstwaarschijnlijk niet gelukt. De steun en support vanuit ouders is cruciaal voor de 
ontwikkeling van een topsporter, zo is gebleken!

Gezond en wel
Het nieuwbakken gezin verwelkomt op 6 december 
2002 de geboorte van hun zoon. Hij komt gezond en 
wel ter wereld. De ontwikkeling van baby Niels gaat 
crescendo en na ruim een jaar zet hij ook zijn eerste 
stapjes. Precies op die gedenkwaardige dag, 28 de-
cember 2003, gaat de euforie over in bezorgdheid. 
Niels wordt ziek en na onderzoek In het ziekenhuis 
bleek al snel dat hij geïnfecteerd was met de ge-
vaarlijke bacterie meningokok. De gevolgen van de 
deze besmetting bleken enorm heftig. De bacterie 
kwam in zijn bloedbaan terecht waardoor de bloed-
vaten poreus werden. Het lichaam reageert daarop 
door het bloed bij de vitale organen te houden (met 
ondersteuning van medicatie), waardoor uitersten 
niet voldoende bloed krijgen en daardoor afsterven. 
Toen het gezin, na vier maanden ziekenhuisverblijf, 
uiteindelijk hun zoon weer mee naar huis mochten 
nemen, had hij onder andere een dubbele been-
amputatie ondergaan en zijn vingerkootjes waren 
grotendeels geamputeerd.

Alles is anders
“Dan probeer je natuurlijk, zoveel als mogelijk, je 
leven weer op te pakken. Maar alles is veranderd, 
alles is anders! Er zijn geen opleidingen, boeken of 
vaste scenario’s voor hoe hiermee om te gaan Je 
treedt in een onbekende wereld met tal van onze-
kere factoren. Ik heb geleerd niet te ver vooruit te 
kijken en te leven met de dag.”

Sporten
Gedurende een zwaar revalidatieproces wil Nicole 
haar zoon een opvoeding bieden die zoveel als mo-
gelijk ‘normaal’ is. “Het heeft behoorlijk wat frustra-
tie en moeite gekost om instanties op deze wijze te 
overtuigen. Daar alleen al van kan ik een dik boek 
schrijven.”

“Via mijn vader kwamen we in contact met TV Ca-
rolus die gestart waren met lg tennis. Niels (toen 
11 jaar oud) probeerde eerst op zijn protheses te 
tennissen, maar dat was geen succes. Een sport-
rolstoel aangeschaft en uiteindelijk, met de nodige 
aanmoedigingen, in die stoel plaatsgenomen.”

Topsport
Niels belandt in de talentengroep van de KNLTB en 
gaat gecentraliseerd trainen. Niels wordt gekeurd 
voor de quad-categorie (beperking aan minimaal 3 
ledematen) en gaat door zijn niveau meedraaien in de 
volwassen internationale competitie. De rol van moe-
der Nicole wordt steeds intensiever. Niels vervoeren 

naar trainingen, wedstrijden, begeleiden bij internati-
onale toernooien en als mentale steun en toeverlaat. 
Met alles, rondom de steeds meer vorm krijgende 
sportcarrière van Niels, is Nicole betrokken.

Successen
Vanaf 2018 wordt er een privécoach aangetrokken 
om de carrière van Niels een beslissende zet te ge-
ven. Nicole vindt in Hans-Jurgen Striek de ideale 
coach. De bondscoach (Dennis Sporrel red.) liet 
weten dat hij deelname van Niels aan de Spelen in 
Tokyo uiterst haalbaar achtte, hetgeen een versnel-
ling teweegbracht van een mogelijke Olympische 
droom.
Dit hield voor Nicole in dat niet alleen trainingen in 
Zevenaar (bij Striek) maar ook trainingen in Almere 

bezocht moesten worden. In 2019 is dan ook de 
stichting Niels on Wheels opgericht om de nodige 
gelden los te krijgen (sponsoring) ter ondersteu-
ning. Vanaf dat moment kwamen ook de grote suc-
cessen. In 2019 prijkte de naam Niels Vink op de 
wereldranglijst op nummer 1 bij de junioren, wordt 
hij wereldkampioen bij de junioren en wist hij menig 
internationaal toernooi op zijn naam te schrijven in 
zowel het enkel- als het dubbelspel. Niels haalt de 
ranking die NOC*NSF verlangt (bij de eerste 8 van 
de wereld) en gaat naar Tokyo…een jaar later dan 
gepland vanwege de coronapandemie.

Trots
In Tokyo mist team Niels Vink zijn belangrijkste en 
meest invloedrijke persoon: Nicole. Met een kleine 

traan in haar ogen straalt moeder Nicole als ze ver-
telt hoe zij, supertrots, haar zoon twee medailles 
ziet winnen. Brons in het enkelspel en maar liefst 
Paralympisch kampioen (goud) in het dubbelspel. 
Maar het zijn zeker niet alleen de successen, titels 
en medailles van haar zoon die haar met trots doen 
stralen. 

“Niels is enorm zelfstandig. Ik heb ernaar gestreefd 
dat hij ook zo onafhankelijk mogelijk van mij moet 
kunnen leven en sporten. Zijn karakter heeft zich 
dusdanig gevormd dat hij zelf zorgt dat hij overal bij 
is, dat zaken geregeld worden of zijn. Hij doet ner-
gens moeilijk over en als er vragen zijn, komt hij met 
een antwoord. Toen hij in Tokyo aanwezig was, ben 
ik voornamelijk trots geweest dat hij kon laten zien 
wie hij is als mens!”

Megaklus
Nicole is het niet gewend om over haar rol als 
moeder, coach, manager, mentaal begeleider en 
wat al niet meer te praten. Ze legt het in haar ei-
gen woorden uit: ”Vanaf het moment dat Niels ziek 
werd, zijn we op een trein gestapt. Die trein is gaan 
rijden, rijden en rijden en nooit gestopt! Ik ben zeker 
geen opgever. Het klinkt misschien heel stom, maar 
je doet het gewoon! Zelf ben ik positief ingesteld. 
Kijken en zoeken naar mogelijkheden, niet te veel 
terug- maar vooruitkijken. Nu pas komt bij mij soms 
het besef, jeetje, wat is er toch allemaal gebeurd in 
die 19 jaar en hoe hebben we dit gedaan!  Als ik zie, 
hoe Niels in het leven staat…dat had ik nooit durven 
denken. Ik durf ook te zeggen dat Niels een voor-
beeld is voor veel mensen. Niels heeft, ondanks dat 
hij een heftige handicap heeft, geen beperkingen! 
En dat is zo mooi om te zien. Niels en ik zijn ook 
gewoon een goed team!”

Toekomst
Al 19 jaar heeft Nicole, samen met haar collega 
Anne Steeghs, een goedlopend reisadviesbureau in 
Stiphout. Nicole blijft een belangrijk onderdeel van 
team Niels Vink, ook nu er hard wordt gewerkt naar 
volgende successen en naar de Paralympics in Pa-
rijs 2024. “Het was een pittige uitdaging om te ko-
men waar we nu met het team staan en het is voor 
Niels nog steeds keihard werken om op dit niveau 
te blijven en zich ook nog steeds te verbeteren.”

Nicole van Beek en Niels Vink | F Tribune
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Een plafond 
waar je van 
opkijkt.

morgen mooier wonenmorgen mooier wonen

Een metamorfose voor de hele ruimte
De slaapkamer is de ruimte 
waar je ‘s nachts tot rust 
komt. Het is de ruimte waar 
je ‘s avonds nog even tv 
kijkt of een goed boek leest 
en uiteindelijk in slaap valt. 
Daarom is het van groot 
belang dat het interieur van 
de slaapkamer ook voor rust 
zorgt. 

Plafondverlichting 
Het is fi jn, dat als je ‘s avonds 
nog even een goed boek wilt 
lezen, je goede verlichting 
in de slaapkamer hebt. 
Met een Plameco plafond 
kun je de verlichting op 
iedere gewenste plek in 
het plafond laten plaatsen. 
Door de verschillende opties 
zoals spots, gekleurde 
LED-verlichting, LED-strips 
en dimbare verlichting is 
het mogelijk de sfeer te 
creëren die het beste bij de 
slaapkamer past. 

Draadloos gemak
Het is handig als je de 
verlichting in de slaapkamer 
op afstand kunt bedienen. 
Je ligt in bed en kunt met 
de afstandbediening, je 
smartphone óf de tablet de 
verlichting regelen, ideaal 
toch! Het is ook mogelijk 
om meerdere groepen te 
creëren. Deze verlichting 
kan ook dimbaar, zodat je 
de verlichting aan de sfeer 
kunt aanpassen. Je kunt dit 
allemaal bespreken tijdens 
het samenstellen van het 
lichtplan met de Plameco 
adviseur.

Voordelen
• Vaak in 1 dag gemonteerd
• Verbetert de akoestiek
• Ontzettend veel 

mogelijkheden
• Een lichtplan op maat

Plafondadvies
Een nieuw plafond is een 
aankoop waar je goed 
over moet nadenken. Onze 
adviseurs staan voor je klaar 
om hierbij te helpen. Ze 
zorgen voor het plafond dat 
perfect bij jouw kamer past 
door samen alle wensen en 
eisen in kaart te brengen. 

Je bent van harte welkom in 
onze showroom. 

Liever een afspraak bij je 
thuis? Dat kan natuurlijk ook. 
Wij nemen alle materialen en 
voorbeelden mee en geven 
advies aan huis.

Altijd het juiste 
licht.

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best 
0499 785 408  |  plameco.nl

Geschikt voor 
elke ruimte.

Koeter Zorgwasserij heeft haar 
deuren geopend aan de 

Vondellaan 2 in Helmond! In 
onze kleinschalige dagbesteding 
kun je terecht voor een gezellige 
en zinvolle daginvulling. Heb jij  

affiniteit met wassen? Sluit je dan affiniteit met wassen? Sluit je dan 
aan bij ons!

De wasserij is geopend op 
woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 

uur tot 16:00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 

www.kozowasserij.nu
Vondellaan 2, Helmond

De Mortel, Op Den Hoek:
21 mei - 5 juni

Venlo, Parc Zaarderheiken:
16 - 26 juni

Den Bosch, Sint-Janskathedraal:
8 - 18 september

De Mortel, Op Den Hoek:

Theaterspektakel in

de buitenlucht op 

unieke locaties

LIEFDE OVERWINT ALLES...

DE MAKERS VAN ‘WEG UIT DE PEEL’ PRESENTEREN:

LIEFDE OVERWINT ALLES...
STRIJD OM DE KATHEDRAALSTRIJD OM DE KATHEDRAAL

WWW.STRIJDOMDEKATHEDRAAL.NL

Advertentie SodK Groot Peelland_130x90 mm.indd   1 30/04/2022   22:41

 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.

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!
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Een plafond 
waar je van 
opkijkt.

morgen mooier wonenmorgen mooier wonen

Een metamorfose voor de hele ruimte
De slaapkamer is de ruimte 
waar je ‘s nachts tot rust 
komt. Het is de ruimte waar 
je ‘s avonds nog even tv 
kijkt of een goed boek leest 
en uiteindelijk in slaap valt. 
Daarom is het van groot 
belang dat het interieur van 
de slaapkamer ook voor rust 
zorgt. 

Plafondverlichting 
Het is fi jn, dat als je ‘s avonds 
nog even een goed boek wilt 
lezen, je goede verlichting 
in de slaapkamer hebt. 
Met een Plameco plafond 
kun je de verlichting op 
iedere gewenste plek in 
het plafond laten plaatsen. 
Door de verschillende opties 
zoals spots, gekleurde 
LED-verlichting, LED-strips 
en dimbare verlichting is 
het mogelijk de sfeer te 
creëren die het beste bij de 
slaapkamer past. 

Draadloos gemak
Het is handig als je de 
verlichting in de slaapkamer 
op afstand kunt bedienen. 
Je ligt in bed en kunt met 
de afstandbediening, je 
smartphone óf de tablet de 
verlichting regelen, ideaal 
toch! Het is ook mogelijk 
om meerdere groepen te 
creëren. Deze verlichting 
kan ook dimbaar, zodat je 
de verlichting aan de sfeer 
kunt aanpassen. Je kunt dit 
allemaal bespreken tijdens 
het samenstellen van het 
lichtplan met de Plameco 
adviseur.

Voordelen
• Vaak in 1 dag gemonteerd
• Verbetert de akoestiek
• Ontzettend veel 

mogelijkheden
• Een lichtplan op maat

Plafondadvies
Een nieuw plafond is een 
aankoop waar je goed 
over moet nadenken. Onze 
adviseurs staan voor je klaar 
om hierbij te helpen. Ze 
zorgen voor het plafond dat 
perfect bij jouw kamer past 
door samen alle wensen en 
eisen in kaart te brengen. 

Je bent van harte welkom in 
onze showroom. 

Liever een afspraak bij je 
thuis? Dat kan natuurlijk ook. 
Wij nemen alle materialen en 
voorbeelden mee en geven 
advies aan huis.

Altijd het juiste 
licht.

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best 
0499 785 408  |  plameco.nl

Geschikt voor 
elke ruimte.

Koeter Zorgwasserij heeft haar 
deuren geopend aan de 

Vondellaan 2 in Helmond! In 
onze kleinschalige dagbesteding 
kun je terecht voor een gezellige 
en zinvolle daginvulling. Heb jij  

affiniteit met wassen? Sluit je dan affiniteit met wassen? Sluit je dan 
aan bij ons!

De wasserij is geopend op 
woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 

uur tot 16:00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 

www.kozowasserij.nu
Vondellaan 2, Helmond

De Mortel, Op Den Hoek:
21 mei - 5 juni

Venlo, Parc Zaarderheiken:
16 - 26 juni

Den Bosch, Sint-Janskathedraal:
8 - 18 september

De Mortel, Op Den Hoek:

Theaterspektakel in

de buitenlucht op 

unieke locaties

LIEFDE OVERWINT ALLES...

DE MAKERS VAN ‘WEG UIT DE PEEL’ PRESENTEREN:

LIEFDE OVERWINT ALLES...
STRIJD OM DE KATHEDRAALSTRIJD OM DE KATHEDRAAL

WWW.STRIJDOMDEKATHEDRAAL.NL

Advertentie SodK Groot Peelland_130x90 mm.indd   1 30/04/2022   22:41

 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.

Vervanging?
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LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612
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Theaterspektakel: 
Strijd om de Kathedraal! 

Een immens decor, 80 acteurs in een compleet, 
tijdelijk, openluchttheater: De middeleeuwen ke-
ren terug in de voorstellingen van ‘Strijd om de 
Kathedraal’. De bekende schrijver Jacques Vriens 
bewerkte zijn gelijknamige boek en regisseert deze 
nieuwe productie van Stichting De Theaterma-
kers. Bij velen nog bekend vanwege de prachtige 
voorstellingen van ‘Weg uit de Peel’ een paar jaar 
geleden.

Voor ‘Strijd om de Kathedraal’ leggen Jacques en de 
andere twee Theatermakers (Bas Leenders en Casper 
Vriens) de lat nog hoger. Zeker ook voor alle ‘Strijders’ 
die op en achter het toneel meedoen. Dat zijn er in totaal 
meer dan 120 met daarbij ook nog een aantal dieren!  
Wat hetzelfde is als bij ‘Weg uit de Peel’: De voorstellin-
gen zijn op plekken waar nog nooit theater te zien was: 
Op Den Hoek (De Mortel), Parc Zaarderheiken (Venlo) 
en bij de Sint-Janskathedraal (Den Bosch). Dat bete-
kent dat alle faciliteiten zelf geregeld moeten worden. 
Van tribunes tot en met drinkwater en van stroom tot 
en met horeca. Wat ook niet anders is: Het oog voor de-
tail bij kostuums, decor en aankleding. Op alles wordt 
gelet om bezoekers van de voorstelling een bijzondere 

theaterbelevenis te bieden. ‘Strijd om de Kathedraal’ 
is een humoristisch, historisch en spannend verhaal. 
Het geeft een prachtig beeld van het leven in een mid-
deleeuwse stad, de bouw van een kathedraal, het felle 
verzet daartegen en van de (soms dubieuze) rol die de 
geestelijkheid speelt. Veel mensen zijn het niet eens 
met de bouw van de kathedraal, er is sabotage. Thies 
en Mette dreigen daar het slachtoffer van te worden. 
Thies is de zoon van de bouwmeester en moet zijn va-
der opvolgen bij de bouw. Mette is een blind meisje, een 
‘heksenkind’, dat buitengesloten wordt. Zij sluiten een 
verboden vriendschap. Als de vader van Mette veronge-
lukt, zal Mette worden ingezet om de heren ‘te amuse-
ren’ in de dubieuze herberg in de stad. Thies doet alles 
om haar te helpen… Te zien in De Mortel/Gemert: 26, 27 
mei en op 2, 3, 4, 5 juni, aanvang 20.30 uur. Op zondag 
5 juni is er een middagvoorstelling om 14.30 uur waarbij 
audiodescriptie voor blinden beschikbaar is. In Venlo in 
Parc Zaarderheiken op: 16, 17, 18, 19, 23, 24 en 25 juni, 
20.30 uur. Bij de Sint- Janskathedraal in Den Bosch op 
8, 9, 10, 11, 15, 16 en 18 september, aanvang 20.00 uur. 

Meer informatie en kaarten op:
www.strijdomdekathedraal.nl

F | Stichting De Theatermakers

Al 5 jaar ona� ankelĳ ke en vakkundige 
informatie bĳ  EnergieHuis Slim Wonen
Deze maand bestaat het Energiehuis Helmond 5 jaar. Inmiddels werken zij al een jaar samen met 
7 andere gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren), waaruit EnergieHuis Slim Wonen is ontstaan. Bij EnergieHuis Slim Wonen kan men terecht 

voor deskundige, objectieve informatie en een stap voor stap begeleiding naar een duurzamere en 
energiezuinigere woning. Deze diensten zijn gratis en laagdrempelig, iedereen kan hier terecht.

Door: Wendy Lodewijk

Noodzaak
Waar het 5 jaar geleden nog voorname-
lijk ging om een min of meer vrijblijvend 
doel om uiteindelijk klimaatneutraal te 
worden, is het nu haast bittere noodzaak. 
Energie is niet vanzelfsprekend meer, voor 
sommige mensen is het zelfs een kwestie 
van overleven in financiële zin. Er moet 
iets veranderen. Naast bewustwording 
is het belangrijk dat bewoners nu in ac-
tie gaan komen. EnergieHuis Slim Wonen 
kan hierbij helpen.

Hulp bij het vinden van het juiste pad
We schuiven aan bij het bestuur van 
EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Ber-
rie Horsten, vicevoorzitter Jos Terken, 
penningmeester Olav Notté en secre-
taris Wim Swinkels. Berrie legt uit: “Bij 
het EnergieHuis Slim Wonen nemen wij 
mensen aan de hand die door de bomen 
het bos niet meer zien. Voor velen zijn de 
financiële gevolgen die de huidige ener-
gieprijzen hebben, een prikkel nu iets in 

hun woning te gaan veranderen. We mer-
ken echter ook dat veel mensen weinig 
kennis hebben van hun woning. Wij wil-
len diegenen helpen ontdekken waar de 
verbeterpunten zitten en voor te bereiden 
op de toekomst.” Jos vult hem aan: “Veel 
mensen denken bij energiebesparing 
gelijk aan dure investeringen zoals een 
warmtepomp. Uiteraard zijn dat goede 
investeringen, maar voor wie het niet 
breed heeft, kunnen kleine aanpassingen 
al flink helpen. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, 
maar ook veranderingen in het gedrag 
kunnen nuttig zijn. Bijvoorbeeld: een ex-
tra trui aantrekken en de thermostaat een 
graadje lager zetten en korter douchen.”

Voor eigenwoningbezitters en huurders
De doelgroep van EnergieHuis Slim Wo-
nen zijn met name eigenwoningbezitters 
met een huis van voor 1990. Olav: “Wij 
bieden een integraal advies, wij lichten 
het hele huis door en bekijken wat er 
gedaan kan worden. Het begint met een 
goede isolatie: alle energie die je niet 

laat ontsnappen, hoef je immers niet 
te betalen. Spouwen, daken en vloeren 
kunnen geïsoleerd worden, ramen ver-
vangen door een beter isolerend alterna-
tief. Daarna komt pas de stap hoe je zelf 
energie kunt opwekken, door bijvoorbeeld 
zonnepanelen.” Bij een goed geïsoleerde 
woning, verdient de ventilatie natuurlijk 
extra aandacht. Wim licht toe: “Vroeger 
zorgden gaten en kieren voor tocht in de 
woning. Die tocht was eigenlijk een vorm 
van natuurlijke ventilatie. Als je vervolgens 
je huis helemaal ‘dicht’ maakt om geen 
energie te verliezen, moet je wél zorgen 
dat je woning op een andere manier ge-
ventileerd wordt. Er zijn dus verschillende 
aspecten waar je op moet letten bij het 
energiezuiniger maken van je woning. Wij 
helpen je bij het bewandelen van dit pad.” 
Berrie besluit: “Ons belangrijkste doel is 
dan ook de zorg wegnemen, geruststel-
len. Veel mensen raken lichtelijk in paniek 
als de overheid verkondigt dat we van 
het gas af moeten. Dat hoeft niet op stel 
en sprong. Het is wél noodzakelijk, maar 
je hebt voldoende tijd om alles op jouw 

tempo uit te voeren. Niet iedereen heeft 
immers geld achter de hand voor grote 
investeringen. Daarom zijn wij er ook voor 
huurders: ook als je niet in het bezit bent 
van een woning, zijn kleine aanpassingen 
en gedragsveranderingen (zoals eerder 
genoemde) al van een grote meerwaarde.”

Kennis en ervaring uitwisselen 
via diverse wegen
Ooit begon EnergieHuis Slim Wonen 
met een clubje fanatieke mensen die de 
Helmonders (en later dus ook in de om-
ringende gemeenten) wilden helpen om 
zich voor te bereiden op de aankomende 
energietransitie. Zij hadden al een pas-
sende achtergrond qua opleiding en/
of werkervaring en wisten er dus al het 
nodige van af. Nu is er inmiddels al zo-
veel kennis en ervaring in huis, dat Ener-
gieHuis Slim Wonen zelf hun energie- en 
bespaarcoaches opleidt. Een afspraak 
maken met een dergelijke coach is één 
van de manieren hoe je wijzer kunt wor-
den over jouw woning en mogelijkheden 
tot verduurzaming. Langskomen bij een 

loket van EnergieHuis Slim Wonen bij jou 
in de buurt kan ook, alle gemeenten heb-
ben inmiddels hun eigen energieloket voor 
vrije inloop (inwoners van Laarbeek kun-
nen in Helmond terecht). Daarnaast is het 
mogelijk om thema-avonden te bezoeken, 
die regelmatig georganiseerd worden. Ten 
slotte kun je een korte vraag ook stellen 
via mail of telefoon. Benieuwd naar wat jij 
kunt doen voor je huis én je portemonnee? 
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl en 
zie hoe en waar je in contact kunt komen.

Het bestuur van EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Berrie Horsten, vicevoorzitter Jos 
Terken, penningmeester Olav Notté en secretaris Wim Swinkels | F Wendy Lodewijk

Tip!
Begin op tijd met energiebespa-
rende maatregelen te treffen. Nu 
is het moment om ervoor te zorgen 
dat je er van de winter warmpjes bij 
zit. Het is goed om te realiseren dat 
er op sommige onderdelen, zoals 
chips voor de omvormer van zon-
nepanelen, een flinke wachttijd 
zit. Daarnaast zijn er momenteel 
handjes te kort om aan de vraag 
van consumenten te voldoen. 

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 JUNI 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 email adres
• Helmond 7 juni 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Nuenen 9 juni 20.00: Warmtepomp (Gemeentehuis) Aanmelden via nuenen@energiehuisslimwonen.nl
• Helmond 20 juni 19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Deurne zondag 26 juni Global Goals Deurne Festival, info via  info@globalgoalsindeurne.nl

Bezoek de lokale inloopspreekuren in juni 2022
• Asten: zaterdag 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 11 en 25 juni 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo: zaterdag  4 en 18 juni 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 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)

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

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 via email naar info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 
• Nuenen thuisafspraak door Energiecoach via email naar nuenen@energiehuisslimwonen.nl

Nieuwe diensten op de website en in de regio 
• Zelf de warmtelekken ontdekken in jouw woning, doe de isolatie(lek)zelfscan
• Meer inloopspreekuren en (thuis)afspraken met Energiecoach in de regio
• Goed isoleren van je woning is ook bewust ventileren, doe de Ventilatietest
• Meer weten over je eigen leefomgeving? Hoe woon jij? Check je plek
• 15 Tips om slim en eenvoudig energie (Gas&Electra) te besparen!

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of 
email info@energiehuisslimwonen.nl 
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Activiteiten 
agenda juni
01 Someren-Heide - Kermis

3 t/m 6 juni 2022. De jaarlijkse Kermis 
aan De Brink in Someren-Heide.

02 Laarbeek - Laarbeekse
wandeltochten
4 en 5 juni. Wandelroutes van 5, 10, 15, 20, 30
of 40 km. www.laarbeeksewandeltochten.nl

03 Bakel - Jaarmarkt
5 juni. Jaarmarkt in het centrum van Bakel.
Aanvang 11.00 uur. www.pierewaaiersbakel.nl

04 Helmond - Boeremèrt 
Brouwhuis
5 juni. 11.00 - 18.00 uur. Gezellige markt in
Brouwhuis. www.boeremertbrouwhuis.nl

05 Mariahout - Vlooienmarkt
5 juni. Rondstruinen tussen tweedehandse
spullen in het openluchttheater.
 www.openluchttheatermariahout.nl

06 Asten - Rondleiding 
Kasteel Asten
5 juni. Rondleiding door het kasteel van 
10.30 tot 12.00 uur. Kasteellaan 12, Asten.

07 Gemert - Cruydenrijck
Pruuvereej
6 juni. 11.00 uur. Natuur- en kruidenmarkt 
in het Boerenbondsmuseum te Gemert. 
www.kruidendorp.nl

08 Asten-Heusden - Artheo
Beeldentuin & Atelier 2022
5-12-19 juni. Van 11.00 tot 17.00 uur is de
Beeldentuin van Theo van Dam open. Met
verschillende gastexposanten. Entree gratis.
Behelp 15, Asten-Heusden.

09 Helmond - Carat Concerten
Op zon- en feestdagen t/m eind september 
van 12.00-15.00 uur. Van jazz tot pop en van
klassiek tot blaasmuziek in Stadspark De
Warande. www.caratconcerten.nl/programma

10 Asten - Toppers Summer 
Beach Party
11 juni. Aanvang 20.00 uur. Muziekvereniging
Jong Nederland Asten m.m.v. Erik vd Akker,
Jermaine van Haarlem, Mariëlle van Roy, 
Sandy Ponjee, Gerry Stultiëns en Anouk Demos.
Entreekaarten via www.jnasten.nl

11 Neerkant - Expositie 
De Geschiedenis van 
de Communicatie
Hele maand juni, wo t/m vr + zo van 
13.30 – 16.30 uur. Een interactieve expositie
over de ontwikkeling van de communicatie
vanaf Napoleon tot nu. Museum Techniek 
met ‘n Ziel. www.techniekmeteenziel.nl 

12 Gemert - De Haag op stelten
12 juni. Grote markt in de Haag te Gemert. 

13 Laarbeek - Kunst- en open
tuinenroute
12 en 19 juni. Kunst kijken, combineren 
met particuliere tuinen bekijken. 
www.laarbeeksetuinen.nl

14 Deurne - Kermis
17 t/m 21 juni.  Zwaaien en zwieren in 
het centrum van Deurne.

15 Helmond - Filmconcert
Koyaanisqatsi
17 juni, 20.30 uur. Liefhebbers van

	 instrumentale muziek en stille film kunnen hun
hart ophalen met ‘Koyaanisqatsi’. Cacaofabriek.
www.cacaofabriek.nl

16 Asten - Int. Petanquetoernooi
18 juni. Aanvang 10.00 van het internationale
petanque toernooi op ‘t Lover, Weivelden 1,
Asten. Inschrijfgeld € 15,- per doublet.

17 Someren - Wielercollege met
Michael Boogerd 
24 juni. Theater De Ruchte. www.deruchte.nl

18 Deurne - Festival 9Zero
24 en 25 juni. Outdoor festival met meerdere
optredens en dj’s. Festivalterrein
Breemortelweg Deurne. www.9zero.nl

19 Bakel - Bakels Wandelweekend
25 en 26 juni. Wandelevenement door de oude
bosrijke omgeving van Bakel. www.bakelleeft.nl

20 Beek en Donk - Rommelmarkt
Sparta’25
26 juni. Zoeken naar tweedehandse schatten.
www.rommelmarktsparta25.nl

21 Someren-Eind - Kermis
24 t/m 27 juni 2022. De jaarlijkse Kermis in 
het centrum van Someren-Eind.

22 Someren - Kennedy toertocht
26 juni. Een fietstocht van 40, 80 of 120 km,
zoveel mogelijk langs de route van de
Kennedymars. www.twcdezwaluw.nl

23 Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’
Hele maand juni, di t/m zo 12.00-17.00 uur.
Kunstenaressen Emelie Jegerings en Jolanda
Tielens volgen het stroomgebied van de Aa, 
van Ospeldijk tot aan ’s-Hertogenbosch. 
De Wieger, Deurne, www.dewieger.nl.

fietslussen door Brabant. De route vanuit zijn
voormalige woonplaats Nuenen (49 km) neemt je mee 
langs vele bezienswaardigheden zoals de Van Gogh 
mural in Helmond en molen De Vogelenzang in 
Lieshout; door Van Gogh diverse keren vereeuwigd. 

Steegjes struinen in Gemert
Eeuwenlang gingen bewoners van Gemert 
Vorstendom via de paadjes en gangetjes naar het 
dorpscentrum. Tientallen steegjes zijn bewaard 
gebleven en leiden naar het bruisende hart van 
Gemert. Via twee kronkelige wandelroutes (2,7 km en 
5,5 km) ontdek je de leukste plekjes en verhalen. Meer 
informatie bij VVV Gemert. 

Er ligt in de Peel nog veel meer kunst en cultuur op 
straat! Ga naar www.landvandepeel.nl/cultuurroutes 
voor het complete overzicht aan culturele routes.

In het Land van de Peel zijn veel musea waar je van alles 
kunt zien, doen en beleven. Ook voor kinderen zijn er verschillende 
toffe musea voor een onvergetelijke leerzame dag! Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio. Kunst en cultuur beleef 
je in het Land van de Peel. 

De afwisseling tussen historische dorpskernen en 
markante architectuur maken van het Land van de 
Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door de kunst- en cultuurroutes en geef je ogen de 
kosten in de buitenlucht. Dit is dag en nacht geopend! 

Kunstig aan de wandel
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer anderhalf 
uur door het centrum en het kasteelpark, neemt je 
mee langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
bijzondere kunstobjecten van bekende kunstenaars 
en nieuw talent zijn soms opvallend of juist goed 
verstopt. Ze vertellen ieder een verhaal over de stad 
of een bepaald thema. Kunstroute Helmond, met 
uitgebreide beschrijving van de objecten, kun je 
verkrijgen bij de VVV Helmond (€ 2,50). Ook is de 
route opgenomen in de app Brabant Vertelt.

Fietsend langs het tuinpad van…
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars tijdens deze fietsroute van 22, 30 of 43
kilometer. De themaroute neemt je mee langs Wim 
Sonnevelds beroemde ‘Tuinpad van mijn vader’ en 
vertelt over Antoon Coolen, Jules de Corte en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbeleving 
en mooie natuurlijke elementen. Zo fiets je door de
Liesselse Bossen en de Brouwhuisse Heide. Download 
deze route via landvandepeel.nl of haal een 
routekaart met achtergrondinformatie bij VVV Deurne 
voor € 1,50.  Meer info op landvandepeel.nl/tuinpad

Van Gogh op de fiets
Vincent van Gogh maakt veel van zijn werken in 
Nuenen, grenzend aan de Peel. Het gebied vormt een 
soort openluchtmuseum vol monumenten, beelden 
en landschappen die een directe relatie hebben met 
Van Gogh. De Van Gogh fietsroute bestaat uit diverse

Cultuursnuiven doe je 
in het Land van de Peel

Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’

Open kunst en 
tuinroute Laarbeek

Begin 2020 startten de Deurnese 
kunstenaars Emelie Jegerings en Jolanda 
Tielens met een bijzonder kunstproject: 
twee en een half jaar lang volgen ze het 
stroomgebied van de Aa, van Ospeldijk tot 
aan ’s-Hertogenbosch en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun 
belevingen vast. 

Bezoek de tentoonstelling, doe mee met 
activiteiten of ga zelf op pad aan de hand van 
routes. Tentoonstelling ‘In de ban van de Aa’.
Museum De Wieger, 22 mei t/m 22 september, 
di t/m zo 12.00-17.00 uur.
www.landvandepeel.nl/indebanvandeaa

Op 12 en 19 juni zijn verschillende tuinen in 
Laarbeek open voor bezoek. Combineer de 
tuinenroute met de kunstroute en wees 
welkom bij diverse kunstenaars. 

Stap op de fiets en ga kunst en mooie tuinen
kijken op zondag 12 en 19 juni.
www.landvandepeel.nl/openkunstentuinroute

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

Murals Helmond
Heb jij ze al gespot? Hezelo, de eerste 
kasteelheer van Helmond, het industriële 
verleden en diverse kunstwerken zijn op de 
muren in Helmond te vinden. Ga op pad 
ontdek ze allemaal! 

Antropoceen ‘Het tijdperk van de mens’
t/m 11 september | Onze voetafdruk op 
aarde is vastgelegd in indrukwekkende 
beelden. Museum Helmond, locatie Kunsthal, 
Helmond www.museumhelmond.nl

1

Tuinpad van mijn vader
Belevingstuin rondom het museum 
verwijzend naar het lied, Tuinpad van mijn 
vader. Museum de Wieger, Deurne
www.dewieger.nl

Museum voor vluchtsimulatie
Vliegen in één of meerdere (historische) 
vliegsimulators? Museum voor vluchtsimulatie, 
Someren. www.vluchtsimulatie.nl

3

5

Groep Hurkkeramiek
4 t/m 26 juni | Bezoek de tentoonstelling of 
doe de speurtocht 25 jaar kunst in Laarbeek.
’t Oude Raadhuis, Beek en Donk
www.oudraadhuis.nl

2

Boerenbondsmuseum
Knipper met je ogen en sta in het Brabantse 
boerenleven van een eeuw geleden
Boerenbondsmuseum, Gemert
www.boerenbondsmuseum.nl

4

Getipt: Tentoonstellingen 
in het Land van de Peel

Bekijk meer exposities op 
www.landvandepeel.nl/tentoonstellingen

Dag van het kasteel
Op de dag van het kasteel beleef je de kastelen 
in het Land van de Peel. Bezoek op 6 juni, 2e 
pinksterdag, de kastelen en waan je voor één 
dag kasteelheer of kasteelvrouw.

www.landvandepeel.nl/dagvanhetkasteel 

© Museum Helmond
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Activiteiten 
agenda juni
01 Someren-Heide - Kermis

3 t/m 6 juni 2022. De jaarlijkse Kermis 
aan De Brink in Someren-Heide.

02 Laarbeek - Laarbeekse
wandeltochten
4 en 5 juni. Wandelroutes van 5, 10, 15, 20, 30
of 40 km. www.laarbeeksewandeltochten.nl

03 Bakel - Jaarmarkt
5 juni. Jaarmarkt in het centrum van Bakel.
Aanvang 11.00 uur. www.pierewaaiersbakel.nl

04 Helmond - Boeremèrt 
Brouwhuis
5 juni. 11.00 - 18.00 uur. Gezellige markt in
Brouwhuis. www.boeremertbrouwhuis.nl

05 Mariahout - Vlooienmarkt
5 juni. Rondstruinen tussen tweedehandse
spullen in het openluchttheater.
 www.openluchttheatermariahout.nl

06 Asten - Rondleiding 
Kasteel Asten
5 juni. Rondleiding door het kasteel van 
10.30 tot 12.00 uur. Kasteellaan 12, Asten.

07 Gemert - Cruydenrijck
Pruuvereej
6 juni. 11.00 uur. Natuur- en kruidenmarkt 
in het Boerenbondsmuseum te Gemert. 
www.kruidendorp.nl

08 Asten-Heusden - Artheo
Beeldentuin & Atelier 2022
5-12-19 juni. Van 11.00 tot 17.00 uur is de
Beeldentuin van Theo van Dam open. Met
verschillende gastexposanten. Entree gratis.
Behelp 15, Asten-Heusden.

09 Helmond - Carat Concerten
Op zon- en feestdagen t/m eind september 
van 12.00-15.00 uur. Van jazz tot pop en van
klassiek tot blaasmuziek in Stadspark De
Warande. www.caratconcerten.nl/programma

10 Asten - Toppers Summer 
Beach Party
11 juni. Aanvang 20.00 uur. Muziekvereniging
Jong Nederland Asten m.m.v. Erik vd Akker,
Jermaine van Haarlem, Mariëlle van Roy, 
Sandy Ponjee, Gerry Stultiëns en Anouk Demos.
Entreekaarten via www.jnasten.nl

11 Neerkant - Expositie 
De Geschiedenis van 
de Communicatie
Hele maand juni, wo t/m vr + zo van 
13.30 – 16.30 uur. Een interactieve expositie
over de ontwikkeling van de communicatie
vanaf Napoleon tot nu. Museum Techniek 
met ‘n Ziel. www.techniekmeteenziel.nl 

12 Gemert - De Haag op stelten
12 juni. Grote markt in de Haag te Gemert. 

13 Laarbeek - Kunst- en open
tuinenroute
12 en 19 juni. Kunst kijken, combineren 
met particuliere tuinen bekijken. 
www.laarbeeksetuinen.nl

14 Deurne - Kermis
17 t/m 21 juni.  Zwaaien en zwieren in 
het centrum van Deurne.

15 Helmond - Filmconcert
Koyaanisqatsi
17 juni, 20.30 uur. Liefhebbers van

	 instrumentale muziek en stille film kunnen hun
hart ophalen met ‘Koyaanisqatsi’. Cacaofabriek.
www.cacaofabriek.nl

16 Asten - Int. Petanquetoernooi
18 juni. Aanvang 10.00 van het internationale
petanque toernooi op ‘t Lover, Weivelden 1,
Asten. Inschrijfgeld € 15,- per doublet.

17 Someren - Wielercollege met
Michael Boogerd 
24 juni. Theater De Ruchte. www.deruchte.nl

18 Deurne - Festival 9Zero
24 en 25 juni. Outdoor festival met meerdere
optredens en dj’s. Festivalterrein
Breemortelweg Deurne. www.9zero.nl

19 Bakel - Bakels Wandelweekend
25 en 26 juni. Wandelevenement door de oude
bosrijke omgeving van Bakel. www.bakelleeft.nl

20 Beek en Donk - Rommelmarkt
Sparta’25
26 juni. Zoeken naar tweedehandse schatten.
www.rommelmarktsparta25.nl

21 Someren-Eind - Kermis
24 t/m 27 juni 2022. De jaarlijkse Kermis in 
het centrum van Someren-Eind.

22 Someren - Kennedy toertocht
26 juni. Een fietstocht van 40, 80 of 120 km,
zoveel mogelijk langs de route van de
Kennedymars. www.twcdezwaluw.nl

23 Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’
Hele maand juni, di t/m zo 12.00-17.00 uur.
Kunstenaressen Emelie Jegerings en Jolanda
Tielens volgen het stroomgebied van de Aa, 
van Ospeldijk tot aan ’s-Hertogenbosch. 
De Wieger, Deurne, www.dewieger.nl.

fietslussen door Brabant. De route vanuit zijn
voormalige woonplaats Nuenen (49 km) neemt je mee 
langs vele bezienswaardigheden zoals de Van Gogh 
mural in Helmond en molen De Vogelenzang in 
Lieshout; door Van Gogh diverse keren vereeuwigd. 

Steegjes struinen in Gemert
Eeuwenlang gingen bewoners van Gemert 
Vorstendom via de paadjes en gangetjes naar het 
dorpscentrum. Tientallen steegjes zijn bewaard 
gebleven en leiden naar het bruisende hart van 
Gemert. Via twee kronkelige wandelroutes (2,7 km en 
5,5 km) ontdek je de leukste plekjes en verhalen. Meer 
informatie bij VVV Gemert. 

Er ligt in de Peel nog veel meer kunst en cultuur op 
straat! Ga naar www.landvandepeel.nl/cultuurroutes 
voor het complete overzicht aan culturele routes.

In het Land van de Peel zijn veel musea waar je van alles 
kunt zien, doen en beleven. Ook voor kinderen zijn er verschillende 
toffe musea voor een onvergetelijke leerzame dag! Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio. Kunst en cultuur beleef 
je in het Land van de Peel. 

De afwisseling tussen historische dorpskernen en 
markante architectuur maken van het Land van de 
Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door de kunst- en cultuurroutes en geef je ogen de 
kosten in de buitenlucht. Dit is dag en nacht geopend! 

Kunstig aan de wandel
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer anderhalf 
uur door het centrum en het kasteelpark, neemt je 
mee langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
bijzondere kunstobjecten van bekende kunstenaars 
en nieuw talent zijn soms opvallend of juist goed 
verstopt. Ze vertellen ieder een verhaal over de stad 
of een bepaald thema. Kunstroute Helmond, met 
uitgebreide beschrijving van de objecten, kun je 
verkrijgen bij de VVV Helmond (€ 2,50). Ook is de 
route opgenomen in de app Brabant Vertelt.

Fietsend langs het tuinpad van…
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars tijdens deze fietsroute van 22, 30 of 43
kilometer. De themaroute neemt je mee langs Wim 
Sonnevelds beroemde ‘Tuinpad van mijn vader’ en 
vertelt over Antoon Coolen, Jules de Corte en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbeleving 
en mooie natuurlijke elementen. Zo fiets je door de
Liesselse Bossen en de Brouwhuisse Heide. Download 
deze route via landvandepeel.nl of haal een 
routekaart met achtergrondinformatie bij VVV Deurne 
voor € 1,50.  Meer info op landvandepeel.nl/tuinpad

Van Gogh op de fiets
Vincent van Gogh maakt veel van zijn werken in 
Nuenen, grenzend aan de Peel. Het gebied vormt een 
soort openluchtmuseum vol monumenten, beelden 
en landschappen die een directe relatie hebben met 
Van Gogh. De Van Gogh fietsroute bestaat uit diverse

Cultuursnuiven doe je 
in het Land van de Peel

Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’

Open kunst en 
tuinroute Laarbeek

Begin 2020 startten de Deurnese 
kunstenaars Emelie Jegerings en Jolanda 
Tielens met een bijzonder kunstproject: 
twee en een half jaar lang volgen ze het 
stroomgebied van de Aa, van Ospeldijk tot 
aan ’s-Hertogenbosch en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun 
belevingen vast. 

Bezoek de tentoonstelling, doe mee met 
activiteiten of ga zelf op pad aan de hand van 
routes. Tentoonstelling ‘In de ban van de Aa’.
Museum De Wieger, 22 mei t/m 22 september, 
di t/m zo 12.00-17.00 uur.
www.landvandepeel.nl/indebanvandeaa

Op 12 en 19 juni zijn verschillende tuinen in 
Laarbeek open voor bezoek. Combineer de 
tuinenroute met de kunstroute en wees 
welkom bij diverse kunstenaars. 

Stap op de fiets en ga kunst en mooie tuinen
kijken op zondag 12 en 19 juni.
www.landvandepeel.nl/openkunstentuinroute

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

Murals Helmond
Heb jij ze al gespot? Hezelo, de eerste 
kasteelheer van Helmond, het industriële 
verleden en diverse kunstwerken zijn op de 
muren in Helmond te vinden. Ga op pad 
ontdek ze allemaal! 

Antropoceen ‘Het tijdperk van de mens’
t/m 11 september | Onze voetafdruk op 
aarde is vastgelegd in indrukwekkende 
beelden. Museum Helmond, locatie Kunsthal, 
Helmond www.museumhelmond.nl

1

Tuinpad van mijn vader
Belevingstuin rondom het museum 
verwijzend naar het lied, Tuinpad van mijn 
vader. Museum de Wieger, Deurne
www.dewieger.nl

Museum voor vluchtsimulatie
Vliegen in één of meerdere (historische) 
vliegsimulators? Museum voor vluchtsimulatie, 
Someren. www.vluchtsimulatie.nl

3

5

Groep Hurkkeramiek
4 t/m 26 juni | Bezoek de tentoonstelling of 
doe de speurtocht 25 jaar kunst in Laarbeek.
’t Oude Raadhuis, Beek en Donk
www.oudraadhuis.nl

2

Boerenbondsmuseum
Knipper met je ogen en sta in het Brabantse 
boerenleven van een eeuw geleden
Boerenbondsmuseum, Gemert
www.boerenbondsmuseum.nl

4

Getipt: Tentoonstellingen 
in het Land van de Peel

Bekijk meer exposities op 
www.landvandepeel.nl/tentoonstellingen

Dag van het kasteel
Op de dag van het kasteel beleef je de kastelen 
in het Land van de Peel. Bezoek op 6 juni, 2e 
pinksterdag, de kastelen en waan je voor één 
dag kasteelheer of kasteelvrouw.

www.landvandepeel.nl/dagvanhetkasteel 

© Museum Helmond
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Activiteiten 
agenda juni
01 Someren-Heide - Kermis

3 t/m 6 juni 2022. De jaarlijkse Kermis 
aan De Brink in Someren-Heide.

02 Laarbeek - Laarbeekse
wandeltochten
4 en 5 juni. Wandelroutes van 5, 10, 15, 20, 30
of 40 km. www.laarbeeksewandeltochten.nl

03 Bakel - Jaarmarkt
5 juni. Jaarmarkt in het centrum van Bakel.
Aanvang 11.00 uur. www.pierewaaiersbakel.nl

04 Helmond - Boeremèrt 
Brouwhuis
5 juni. 11.00 - 18.00 uur. Gezellige markt in
Brouwhuis. www.boeremertbrouwhuis.nl

05 Mariahout - Vlooienmarkt
5 juni. Rondstruinen tussen tweedehandse
spullen in het openluchttheater.
 www.openluchttheatermariahout.nl

06 Asten - Rondleiding 
Kasteel Asten
5 juni. Rondleiding door het kasteel van 
10.30 tot 12.00 uur. Kasteellaan 12, Asten.

07 Gemert - Cruydenrijck
Pruuvereej
6 juni. 11.00 uur. Natuur- en kruidenmarkt 
in het Boerenbondsmuseum te Gemert. 
www.kruidendorp.nl

08 Asten-Heusden - Artheo
Beeldentuin & Atelier 2022
5-12-19 juni. Van 11.00 tot 17.00 uur is de
Beeldentuin van Theo van Dam open. Met
verschillende gastexposanten. Entree gratis.
Behelp 15, Asten-Heusden.

09 Helmond - Carat Concerten
Op zon- en feestdagen t/m eind september 
van 12.00-15.00 uur. Van jazz tot pop en van
klassiek tot blaasmuziek in Stadspark De
Warande. www.caratconcerten.nl/programma

10 Asten - Toppers Summer 
Beach Party
11 juni. Aanvang 20.00 uur. Muziekvereniging
Jong Nederland Asten m.m.v. Erik vd Akker,
Jermaine van Haarlem, Mariëlle van Roy, 
Sandy Ponjee, Gerry Stultiëns en Anouk Demos.
Entreekaarten via www.jnasten.nl

11 Neerkant - Expositie 
De Geschiedenis van 
de Communicatie
Hele maand juni, wo t/m vr + zo van 
13.30 – 16.30 uur. Een interactieve expositie
over de ontwikkeling van de communicatie
vanaf Napoleon tot nu. Museum Techniek 
met ‘n Ziel. www.techniekmeteenziel.nl 

12 Gemert - De Haag op stelten
12 juni. Grote markt in de Haag te Gemert. 

13 Laarbeek - Kunst- en open
tuinenroute
12 en 19 juni. Kunst kijken, combineren 
met particuliere tuinen bekijken. 
www.laarbeeksetuinen.nl

14 Deurne - Kermis
17 t/m 21 juni.  Zwaaien en zwieren in 
het centrum van Deurne.

15 Helmond - Filmconcert
Koyaanisqatsi
17 juni, 20.30 uur. Liefhebbers van

	 instrumentale muziek en stille film kunnen hun
hart ophalen met ‘Koyaanisqatsi’. Cacaofabriek.
www.cacaofabriek.nl

16 Asten - Int. Petanquetoernooi
18 juni. Aanvang 10.00 van het internationale
petanque toernooi op ‘t Lover, Weivelden 1,
Asten. Inschrijfgeld € 15,- per doublet.

17 Someren - Wielercollege met
Michael Boogerd 
24 juni. Theater De Ruchte. www.deruchte.nl

18 Deurne - Festival 9Zero
24 en 25 juni. Outdoor festival met meerdere
optredens en dj’s. Festivalterrein
Breemortelweg Deurne. www.9zero.nl

19 Bakel - Bakels Wandelweekend
25 en 26 juni. Wandelevenement door de oude
bosrijke omgeving van Bakel. www.bakelleeft.nl

20 Beek en Donk - Rommelmarkt
Sparta’25
26 juni. Zoeken naar tweedehandse schatten.
www.rommelmarktsparta25.nl

21 Someren-Eind - Kermis
24 t/m 27 juni 2022. De jaarlijkse Kermis in 
het centrum van Someren-Eind.

22 Someren - Kennedy toertocht
26 juni. Een fietstocht van 40, 80 of 120 km,
zoveel mogelijk langs de route van de
Kennedymars. www.twcdezwaluw.nl

23 Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’
Hele maand juni, di t/m zo 12.00-17.00 uur.
Kunstenaressen Emelie Jegerings en Jolanda
Tielens volgen het stroomgebied van de Aa, 
van Ospeldijk tot aan ’s-Hertogenbosch. 
De Wieger, Deurne, www.dewieger.nl.

Steegjes struinen in Gemert

In het Land van de Peel zijn veel musea waar je van alles 
kunt zien, doen en beleven. Ook voor kinderen zijn er verschillende 
toffe musea voor een onvergetelijke leerzame dag! Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio. Kunst en cultuur beleef 
je in het Land van de Peel. 

Kunstig aan de wandel

Fietsend langs het tuinpad van…

Van Gogh op de fiets

Cultuursnuiven doe je 
in het Land van de Peel

Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’

Open kunst en 
tuinroute Laarbeek

Begin 2020 startten de Deurnese 
kunstenaars Emelie Jegerings en Jolanda 
Tielens met een bijzonder kunstproject: 
twee en een half jaar lang volgen ze het 
stroomgebied van de Aa, van Ospeldijk tot 
aan ’s-Hertogenbosch en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun 
belevingen vast. 

Bezoek de tentoonstelling, doe mee met 
activiteiten of ga zelf op pad aan de hand van 
routes. Tentoonstelling ‘In de ban van de Aa’.
Museum De Wieger, 22 mei t/m 22 september, 
di t/m zo 12.00-17.00 uur.
www.landvandepeel.nl/indebanvandeaa

Op 12 en 19 juni zijn verschillende tuinen in 
Laarbeek open voor bezoek. Combineer de 
tuinenroute met de kunstroute en wees 
welkom bij diverse kunstenaars. 

Stap op de fiets en ga kunst en mooie tuinen
kijken op zondag 12 en 19 juni.
www.landvandepeel.nl/openkunstentuinroute

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

Murals Helmond
Heb jij ze al gespot? Hezelo, de eerste 
kasteelheer van Helmond, het industriële 
verleden en diverse kunstwerken zijn op de 
muren in Helmond te vinden. Ga op pad 
ontdek ze allemaal! 

Antropoceen ‘Het tijdperk van de mens’
t/m 11 september | Onze voetafdruk op 
aarde is vastgelegd in indrukwekkende 
beelden. Museum Helmond, locatie Kunsthal, 
Helmond www.museumhelmond.nl

1

Tuinpad van mijn vader
Belevingstuin rondom het museum 
verwijzend naar het lied, Tuinpad van mijn 
vader. Museum de Wieger, Deurne
www.dewieger.nl

Museum voor vluchtsimulatie
Vliegen in één of meerdere (historische) 
vliegsimulators? Museum voor vluchtsimulatie, 
Someren. www.vluchtsimulatie.nl

3

5

Groep Hurkkeramiek
4 t/m 26 juni | Bezoek de tentoonstelling of 
doe de speurtocht 25 jaar kunst in Laarbeek.
’t Oude Raadhuis, Beek en Donk
www.oudraadhuis.nl

2

Boerenbondsmuseum
Knipper met je ogen en sta in het Brabantse 
boerenleven van een eeuw geleden
Boerenbondsmuseum, Gemert
www.boerenbondsmuseum.nl

4

Getipt: Tentoonstellingen 
in het Land van de Peel

Bekijk meer exposities op 
www.landvandepeel.nl/tentoonstellingen

Dag van het kasteel
Op de dag van het kasteel beleef je de kastelen 
in het Land van de Peel. Bezoek op 6 juni, 2e 
pinksterdag, de kastelen en waan je voor één 
dag kasteelheer of kasteelvrouw.

www.landvandepeel.nl/dagvanhetkasteel 

© Museum Helmond

Uitgelicht 

www.landvandepeel.nl
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Het Elbeplantsoen, een unieke locatie in Helmond

20 woningen liggend aan een door groen omsloten hof

Nog enkele
woningen 
beschikbaar!
Wees er snel bij…

WE WANT
YOUR TALENT!
Dare to grow? Visit our campus of 4 locations with automation
and robotics during our job market! We are looking for:

Planners | Customer service employees | (assistant) Supervisors |
Custom agents | Engineers | Administrative staff | Operation
managers | Quality staff

Looking for a career in logistics?

Location: Edisonstraat 2-6, OOSTRUM
Date: June 7th, 2022
Time: 16:00 – 20:00

Berkvens Greenhouse Mobility is hét toonaangevende 
bedrijf voor hoogwaardige en efficiënte interne trans-
portoplossingen voor de glastuinbouw. We ontwikkelen 
en produceren innovatieve (zelfrijdende) transportmid-
delen, schaarhoogwerkers en complete turn-key oplos-
singen in onze moderne werkplaats in Asten. Hiermee 
waarborgen we onze topkwaliteit. Klanten waarderen 
onze bewezen techniek en ergonomische designs vanwe-
ge het gebruiksgemak en de lage onderhoudskosten. 
We gaan voor de slimste oplossingen in bereikbaarheid 
en mobiliteit. Vakkundig ontwikkeld door… jou?

Meer informatie over onze vacatures vind je op:
www.berkvensgm.nl

Stuur je CV met motivatie naar: 
personeelszaken@berkvensgm.nl

Vragen? Bel of mail ons gewoon even.

Supply Chain Medewerker
• Beheert het electro- en onderdelen 

magazijn
• Coördineerende functie bij ont-

vangst en verzending goederen
• Spin in het web tussen Berkvens en 

leveranciers
• Locatie: hypermodern pand in 

Asten

Wij bieden
• Fulltime functie met uitzicht op 

vast
• Marktconfom salaris+
• Klein en gezellig team
• Ruimte voor zelfontwikkeling

Berkvens Greenhouse Mobility
Florapark 34 • 5721 VH Asten • Tel: 0493 670 087

We zoeken een enthousiaste, ervaren:
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Gebruikt u 
medicĳ nen? 
Veiligheid voorop in Elkerliek

Ongeveer 11 miljoen mensen in Nederland gebruiken 
regelmatig medicijnen. Pillen, zalven, druppels of injecties. 

Voorgeschreven door een arts of zelf gekocht bij een apotheek 
of drogist. “Dat is precies waarom wij nauwkeurig checken 

wat een patiënt die in het Elkerliek wordt opgenomen allemaal 
thuis gebruikt. Dat kan namelijk meer zijn dan bij ons bekend 

is. En dat is voor de arts belangrijk om te weten.” Aan het 
woord is Sonja Denker, farmaceutisch consulent bij de nieuwe 
Medicijn Poli van het Elkerliek. Deze poli is pas geopend. Vijf 

dagen per week wordt daar het medicijngebruik van patiënten 
zorgvuldig in kaart gebracht.

Speurwerk
“Vóór een geplande operatie bellen wij 
bijna alle patiënten om samen in kaart 
te brengen welke medicijnen hij of zij 
gebruikt. Mensen gaan er vaak vanuit 
dat ‘alles bij ons wel in de computer zal 
staan’, maar dat is niet zo. Zeker niet als 
iemand zelf medicijnen bij de drogist 
of bij verschillende apothekers haalt of 
via internet. Ook als iemand ooit in een 
ander ziekenhuis geopereerd is, krijgen 
wij die informatie niet automatisch door. 
Of wat te denken van mensen uit het 
buitenland die daar hun huisarts hebben 
en hele andere medicijnen gebruiken 
dan die wij hier kennen? Wij zoeken 
alles uit, zodat een arts altijd de actuele 
informatie heeft.” 

Persoonlijk contact
“Ook blijkt uit zo’n gesprek vooraf wel 
eens dat iemand een bepaald medicijn 
in huis heeft maar niet gebruikt. Of 
bijvoorbeeld in plaats van de drie 
voorgeschreven pillen er maar een slikt, 
om welke reden dan ook. 

Dat is natuurlijk belangrijke informatie. 
Als we merken dat het telefonisch niet 
lukt, omdat iemand bijvoorbeeld heel 
veel medicijnen gebruikt of een andere 
taal spreekt, dan nodigen wij deze 
patiënt uit om met alle medicatie naar 
de Medicijn Poli te komen en doen we de 
inventarisatie persoonlijk. Dat is eigenlijk 
ideaal, maar dat kan natuurlijk niet bij 
iedereen.” 

Medicatieveiligheid
“Dit alles gebeurt met één doel”, vertelt 
collega farmaceutisch consulent Marloes 
Respen. “Namelijk het voorkomen van 
medicatiefouten. Die ontstaan meestal 
bij de overdracht van medicatiegegevens, 
soms door slechts een schrijffout of een 
verkeerd begrepen recept.” Het komt 
ook voor dat een patiënt eenmaal thuis 
de medicatie niet op de juiste manier 
inneemt of helemaal vergeet. Door met 
de patiënt te bellen voorafgaand aan een 
opname, krijgen de medewerkers van de 
Medicijn Poli dit soort informatie boven 
tafel en kunnen zij de arts informeren. 
Marloes vervolgt: “Na de opname 
doen we ook een medicatiecontrole.  
Misschien zijn er nieuwe medicijnen 
bijgekomen of vervalt er juist iets? Ook 
dat registreren we. Deze informatie delen 
we met de huisarts en de thuisapotheek 
van de patiënt. Zo beschikken de 

verschillende zorgverleners die met 
elkaar samenwerken altijd over een 
actueel overzicht.” 

Service
De Medicijn Poli zit in de bezoekershal 
op een zichtbare plek. Je kunt er zo naar 
binnen lopen. “Als iemand vragen heeft 
over zijn of haar medicijnen, dan kunnen 
we hier altijd even toelichting geven. 
De verpakking verandert bijvoorbeeld 
best vaak, de ene keer is het een blauw 
pilletje, de andere keer wit. Dat is 
natuurlijk ook verwarrend. Dan kunnen 
we even meekijken. Wij adviseren 
patiënten altijd om goed voorbereid 
het gesprek met de arts in te gaan, hun 
vragen – ook over medicijngebruik – voor 
te bereiden. Patiënten zijn in feite zelf  
medebehandelaar. Goed op de hoogte 
zijn van medicijngebruik is voor je eigen 
veiligheid.”  

Wat kunt u zelf doen? 
Vraag bij elke apotheek waar u 
komt om een actueel medicatie-
overzicht: zij printen dat voor u uit. 
Bewaar dit in uw portemonnee of 
bij uw paspoort zodat u het altijd 
bij u heeft.  

Houd zelf goed bij wat u aan me-
dicijnen gebruikt die zonder voor-
schrift te verkrijgen zijn. 

MijnElkerliek is het digitale pati-
entenportaal van het Elkerliek. In 
deze beveiligde online omgeving 
staat een overzicht van uw medi-
catie die bij het Elkerliek bekend 
is. U kunt dit hierin zelf contro-
leren en eventuele wijzigingen in 
doorvoeren.  

Geef iedere apotheek waar u komt 
toestemming om uw medicijn-
gebruik digitaal met ons te delen. 
Daar zijn wij en u echt mee gehol-
pen. Waarom? Een voorbeeld: stel 
dat u in de avond via de Spoed-
eisende Hulp opgenomen wordt 
en niet zelf kunt vertellen wat uw 
medicijngebruik is. 

Dan staan we met lege handen. 
Het is voor u en de arts beter als 
we uw digitale medicatieoverzicht 
kunnen inzien.  

Alle medicatie-informatie wordt 
gedeeld in een beveiligde omge-
ving: u hoeft niet te vrezen voor 
uw privacy.

Collega Marloes Respen brengt samen met een patiënt haar medicĳ ngebruik in kaart 
F Elkerliek Ziekenhuis

Farmaceutisch consulent Sonja Denker en haar collega’s van de Medicĳ n Poli checken voor 
opname van bĳ na alle patiënten de medicatie die zĳ  gebruiken F Elkerliek Ziekenhuis
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De contactgroep heeft als doel voormalig luchtmacht-medewerkers te laten zien dat zij na een lang 
dienstverband onder de aandacht blijven van hun oud-werkgever Defensie. Hierdoor worden zij 
nog steeds gezien en gewaardeerd als waardevolle ambassadeurs voor de Koninklijke Luchtmacht. 
De contactgroep organiseert bijeenkomsten, zorgt voor delen van ervaringen en het ondersteunen 
van nabestaanden. De contactgroep bestaat uit zo’n 750 leden. Beide heren vervullen een 
voortrekkersrol in de organisatie. De heer Timmer is sinds de oprichting in 2002 bestuurslid en de 
heer Hussaarts is sinds 2005 secretaris.

Hiernaast hebben beiden zich ook langdurig ingezet voor het Sinterklaascomité De Peel en was 
de heer Timmer ook actief als vrijwilliger voor Voedselbank Stichting De Boodschappenmand in 
Valkenswaard. 

Na zijn toespraak reikte burgemeester Van Veen de versierselen uit die horen bij de benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Overzicht van de verdiensten van de heer H. Timmer, 79 jaar, Elsendorp
1995 - 1998: Voorzitter Onderofficiersmess Luchtmachtbasis De Peel
1996 - 2015: Vrijwilliger Sinterklaascomité De Peel
2002 - heden: Bestuurslid Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens
2017 - 2020: Vrijwilliger Voedselbank Stichting De Boodschappenmand, Valkenswaard

Overzicht van de verdiensten van de heer A.J.M. Hussaarts, 75 jaar, Helmond
onbekend - 1994: Divers vrijwilligerswerk tijdens verblijf in Duitsland voor Defensie
1995 – 1998: Secretaris Onderofficiersmess Luchtmachtbasis De Peel
1998 - heden: Vrijwilliger Sinterklaascomité De Peel
2005 - heden: secretaris Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens 

Koninklĳ ke Onderscheiding voor Henk Timmer 
uit Elsendorp en Toon Hussaarts uit Helmond 

GEMERT-BAKEL Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel 
reikte op woensdag 18 mei een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer 
Henk Timmer uit Elsendorp en de heer Toon Hussaarts uit Helmond. Dat 
gebeurde tijdens de feestelijke viering van het twintigjarig bestaan van de 
Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens (CGPA GGW) op de 

Luitenant-generaal Bestkazerne.

F Gemeente Gemert-Bakel.

Uitslag bekend 
Tot 28 januari 2022 konden huurders die lid zijn van 
de vereniging Bergopwaarts zich kandidaat stellen 
voor de Ledenraad. In totaal stelden 7 huurders 
zich kandidaat. Van 9 tot en met 22 april mochten 
de leden van woningbouwvereniging Bergopwaarts 
hun stem uitbrengen op de kandidaten. De 
stemmen zijn inmiddels geteld en de uitslag is 
bekend. Alle kandidaten zijn gekozen als lid van de 
Ledenraad. 

De leden van de nieuwe Ledenraad zijn 
(op alfabetische volgorde op voornaam): 
• Berry Cuijpers, Asten 
• Hans Vos, Deurne Rijtse Vennen 

• Jan de Jong, Helmond Brandevoort 
• Mat Esser, Deurne Centrum 
• Tom van Krieken, Helmond-Noord 
• Wil Heinst, Asten 
• Wim van den Heuvel, Helmond-Noord 

Installatie 
Op donderdag 9 juni installeren we officieel 
de nieuwe Ledenraad. Bij deze gelegenheid 
aanvaarden de 7 nieuwe leden, met het zetten van 
hun handtekening, hun benoeming tot lid van de 
Ledenraad. 
Hiermee verbinden zij zich voor de komende vier 
jaar aan de Ledenraad van Woningbouwvereniging 
Bergopwaarts.

Nieuwe Ledenraad woningbouw-
vereniging Bergopwaarts gekozen

De komende tijd wil ik met u de verschillende 
onderzochte aandoeningen bespreken. 
Vandaag begin ik met reuma, want artrose, ook 
die in de knie, is een bepaalde vorm van reuma. 
Overigens is reuma niet één ziekte, maar een 
verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende 
vormen van reuma, die te verdelen zijn over 3 
categorieën:

1. Ontstekingsreuma: vormen met ontstekingen 
aan de gewrichten, zoals de ziekte van 
Bechterew en reumatoïde artritis (RA). 

2. Wekedelenreuma: vormen met klachten aan 
de weke delen van de gewrichten: de spieren, 
pezen en banden, zoals fibromyalgie.

3. Artrose: wordt ook wel gewrichtsslijtage 
genoemd, maar is een echte reumatische 
ziekte. Hierbij wordt het kraakbeen in de 
gewrichten steeds dunner en slapper. Dit 
leidt tot vervorming van het bot direct onder 
het kraakbeen. Zenuwen kunnen bekneld 

raken. Dat kan pijn, gevoelsstoornissen en 
krachtsverlies tot gevolg hebben.

Doordat de oorzaken van de meeste 
reumatische ziekten nog niet duidelijk zijn, 
zijn er geen medicijnen die reuma echt 
kunnen genezen. Acupunctuur is voor veel 
reumapatiënten een oplossing: tegen de pijn 
en de eventuele ontstekingen. Vaak leiden 
ontstekingen tot vergroeiingen. Bij de meeste 
van mijn patiënten lukt het me om de pijnen 
en de ontstekingen voor langere tijd sterk te 
verminderen of te stoppen. Doorredenerend 
zou je kunnen zeggen dat het erg jammer is 
dat niet meer patiënten en hun dokters hiervan 
op de hoogte zijn. Bij tijdige en regelmatige 
inzet van acupunctuur zouden we veel pijnen, 
ontstekingen, en dus vergroeiingen, kunnen 
voorkomen. Het mooie van acupunctuur is 
verder dat het geen nare bijwerkingen geeft. 
Daarnaast heeft het een positieve invloed op 
onze energiehuishouding en gemoedsrust. Je 
voelt je daardoor energieker en opgewekter. 

Acupunctuur: na een jaar 
nog e� ect op chronische pĳ n

Artrose, rug-, nek-, schouder-, hoofdpijn, migraine 

Acupunctuurbehandelingen voor chronische pijnklachten blijken tot een jaar 
na het einde van een behandelreeks nog eff ect te hebben. Dat blijkt uit een 
groot wetenschappelijk onderzoek (een meta-analyse) van wetenschappers 

van universiteiten in Engeland, Amerika en Duitsland. 17 oktober jl. 
publiceerde het gerenommeerde medische vakblad Pain de resultaten van 

deze studie. De chronische pijnklachten waarover het onderzoek ging, waren 
artrose in de knie, lage rugpijn, nek- en schouderpijn, hoofdpijn en migraine.

Column Harry Lieveld
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Bij Forever zijn we er enorm trots op dat wij de grootste teler en fabrikant 
van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst 
en binnen een paar uur verwerkt. Zo kunnen wij de beste kwaliteit van 
de aloë vera garanderen, gewoon zoals de natuur het bedoeld heeft. 
Van plant tot product voor jou.

Zoals de natuur het heeft bedoeld.
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad
+ Aloë vera bevordert het 

natuurlijke afweersysteem*
+ Zonder conserveermiddelen
+ Suikervrij
+ Rijk aan vitamine C
+ Glutenvrij

Forever Aloe Vera Gel is een pure
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!
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na het einde van een behandelreeks nog eff ect te hebben. Dat blijkt uit een 
groot wetenschappelijk onderzoek (een meta-analyse) van wetenschappers 

van universiteiten in Engeland, Amerika en Duitsland. 17 oktober jl. 
publiceerde het gerenommeerde medische vakblad Pain de resultaten van 

deze studie. De chronische pijnklachten waarover het onderzoek ging, waren 
artrose in de knie, lage rugpijn, nek- en schouderpijn, hoofdpijn en migraine.

Column Harry Lieveld
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Bij Forever zijn we er enorm trots op dat wij de grootste teler en fabrikant 
van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst 
en binnen een paar uur verwerkt. Zo kunnen wij de beste kwaliteit van 
de aloë vera garanderen, gewoon zoals de natuur het bedoeld heeft. 
Van plant tot product voor jou.

Zoals de natuur het heeft bedoeld.
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad
+ Aloë vera bevordert het 

natuurlijke afweersysteem*
+ Zonder conserveermiddelen
+ Suikervrij
+ Rijk aan vitamine C
+ Glutenvrij

Forever Aloe Vera Gel is een pure
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!
De gel is 100% aseptisch geproduceerd 
en komt rechtstreeks van onze eigen 
aloë velden in Texas en de Dominicaanse 
Republiek. Forever Aloe Vera Gel is rijk 
aan vitamine C, is suikervrij en bevat
geen conserveermiddelen.

LookbetterFeel better.
®
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Wil je meer informatie? 

Lenie
Klaasen 06-52716622
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Top-chefs koken op de velden
Het evenement biedt ook dit jaar 
weer een uitgebreid en gevarieerd 
programma. En is geschikt voor jonge 
en oude gasten, voor particulieren 
en zakelijke gezelschappen. 
Net als voorgaande jaren zullen 
toonaangevende restaurants in het 
pop-uprestaurant koken met de vers 
gestoken asperges van het land. Zo 
kunnen gasten genieten van de culinaire 
hoogstandjes van sterrenrestaurant 
Eden uit Valkenswaard. Daarnaast vormt 
Asperges op de Velden een podium voor 
bijzondere restaurants uit de omgeving 
waaronder Lugar uit Waalre, Nastrium 
uit Helmond, Truffelaer uit Veldhoven 
en Smaek uit Geldrop. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en geniet 
van uiteenlopende aspergegerechten 
die alle zintuigen prikkelen. Tijdens 
Hemelvaart en Pinksteren organiseren 
we traditiegetrouw de familiedagen, 
waarbij u ongestoord kunt genieten 
terwijl wij de kinderen vermaken met 
diverse activiteiten. 

Op de reguliere dagen worden de 
lunches en diners verzorgd door het 
team van Asperges op de Velden onder 
leiding van Ralph van Kroonenburg van 
Delicious at home en Tommy Luijten 
van Tommy’s Keuken. Twee culinaire 
vakidioten die hun vak geleerd hebben 
in uiteenlopende (sterren)restaurants. 

Ralph en Tommy zijn met elkaar in 
contact gekomen toen ze allebei 
werkzaam waren bij sterrenrestaurant 
De Gieser Wildeman in Noordeloos. 
Hieruit is een culinaire vriendschap 
ontstaan die al jaren wordt ingezet 
om gasten iedere keer weer te laten 
genieten. 

Verhuisd van Nuenen naar Veldhoven
Omdat de organisatie opmerkt dat er 
nog vaak onduidelijkheid bestaat over 
de locatie waar het pop-uprestaurant 
te vinden is, geeft zij graag extra 
opheldering. In 2015 werd het pop-
up restaurant Asperges op de Velden 
geboren en is destijds door de 
organisatie gekozen voor Raaijmakers 
Hoeve in Nuenen als locatie. Hier 
heeft het evenement tot en met 2018 
plaatsgevonden. Door de jaren heen 
had het evenement een dusdanige 
groei en ontwikkeling doorgemaakt 
dat een vernieuwde locatie niet kon 
uitblijven. Daarom zijn we ter ere van 
de lustrumeditie in 2019 verhuisd naar 
de velden van Aspergekwekerij John 
Kelders, gelegen in Veldhoven. Een 
prachtige locatie met een wijds uitzicht 
over het Kempische landschap. Naast 
het fraaie uitzicht, biedt deze locatie 
ook alle benodigde faciliteiten voor 
de gasten waaronder ruime, gratis 
parkeergelegenheid. De zesde editie die 
voor de deur staat, zal wederom plaats 
vinden in Veldhoven.

Start 6e editie 
Asperges op de Velden 

VELDHOVEN De 6e editie van Asperges op de Velden is 
gestart! Deze editie duurt tot en met 6 juni, tweede pinksterdag. 
Asperges op de Velden is een inmiddels welbekend evenement 

in de regio waar smaak, sfeer, kwaliteit en beleving elkaar 
vinden. Op en top genieten van het witte goud, de trots van het 
Brabantse land, in een unieke omgeving in de natuur. Bijna drie 
weken lang verrijst midden in de velden van Aspergekwekerij 
Kelders in Veldhoven een stijlvol ingericht pop-uprestaurant 

waar dagelijks culinaire lunches en diners worden bereid. 
Uiteraard met de vers gestoken asperges van het land, 
gecombineerd met diverse Brabantse streekproducten. 

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL F Asperges op de Velden

UW COMMUNICATIE 
PARTNER VOOR:

• Reclamecampagnes  
• Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

• Website bouw/hosting
 (probleemloze verhuizing)

• Internet Marketing  
• Verspreiding van uw flyer/folder

• Drukwerk/outdoor
info@adcommunicatie.nl  •  www.adcommunicatie.nl  

0492-845350
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OOSTAPPEN  VAKANTIEPARKEN

OOSTAPPENVAKANTIEPARKEN.NL/VACATURE

Wij zijn op zoek naar medewerkers voor verschillende vakantieparken van Oostappen Groep 
(Oproep – Parttime – Fulltime)

Horeca • Schoonmaak • Bewaking (dag/avond/nacht)

Receptie • Onderhoud – Groenvoorziening
Lifeguards • Zwembad • Portier

Functies zijn eventueel ook combineerbaar voor extra uren. Heb je interesse? 
Stuur dan een mail met voorkeur park(en) en functie(s) naar vacatures@oostappengroep.nl

Bekijk alle informatie en mogelijkheden op onze website:

BEN JIJ OP ZOEK NAAR 
DIE LEUKE BAAN?
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FESTIVALS

Het weer wordt warmer, de dagen worden langer 
en voor dat je het weet sta je weer lekker op het 
veld in het zonnetje met een drankje in je hand te 
genieten van de muziek. Je raadt het natuurlijk al: Het 
festivalseizoen staat weer voor de deur! In en rondom 
de Peel kan menig festivalliefhebber zijn hart ophalen 
want we hebben er best een hoop! Maar mocht je 
een festival-beginner zijn, hebben wij vast een aantal 
festivals in de buurt voor je op een rijtje gezet.

Waar is dat feestje?

Maak je klaar voor hét crossover 
weekendfestival van het jaar: WiSH 
Outdoor 2022! Er is meer dan 2 jaar 
gewerkt aan een compleet nieuw WiSH 
Outdoor, het must-visit driedaags cross-
over festival van Brabant. Een volledig 
nieuw festivalterrein, 4 onontdekte 
werelden, meer dan 10 verschillende area’s 
met verschillende muziekstijlen, de meest 
indrukwekkende live artiesten, grootste 
namen uit de hardstylewereld en meest 
exclusieve acts en onze geüpgradede 
camping: Nightsky City. Voor meer 
informatie ga naar www.wishoutdoor.com

Het begint allemaal met 
muziek. Maar waar zal het 
eindigen? Wie weet…
We zijn hier om mensen, 
culturen en disciplines te 
verbinden door middel van 
muziek. 10, 11 en 12 juni, 
Beekse Bergen

www.bestkeptsecret.nl

Lakedance keert terug 
in 2022. Zet 13 augustus 
dikgedrukt in je agenda. 
De magische sfeer van het 
strand brengt ons ieder 
jaar weer samen op de 
gronden van Aquabest. 

www.lakedance.nl

Karma Outdoor is back! 
Op 9 juli 2022 is Landsard 
Beach weer ons toneel 
waar we compleet 
los gaan! Na 2 jaar 
noodgedwongen stilte 
mogen we weer, en dat 
zullen jullie weten. Want 
dit wordt er een om nooit 
te vergeten!

karmahouseclassics.nl

Decibel outdoor 2022 
Decibels worden gemeten door de 
intensiteit van het geluid. Wat begon 
als een passie om de harder styles-
minded menigte te verzamelen 
tijdens een buitenevenement in 
2002, groeide uit tot een massief 
driedaags festival in nederland. 

www.b2s.nl

Het grootste hardcore festival ter wereld!
De volgende editie van Dominator Festival 
vindt plaats op 15 & 16 juli 2022 in Eersel.
The park of reckoning heeft alleen 
degenen met echte Hardcore DNA 
opgeroepen. Deze onverschrokken 
thrillseekers zijn klaar voor de meest 
extreme rit van hun leven. Bekijk de 
volledige line-up voor Dominator Festival – 
Hell of a Ride hier of op 
www.dominatorfestival.nl/line-up/

Jawohl, es gibt einen Himmel, einen Himmel
der Hei! Trek je lederhose of dirndl aan en ontdek 
een uniek stukje Beieren in Brabant.
Laat je meevoeren door de gemütliche sfeer in 
de Festzelt, dans de hele avond in het Megapark, 
doe mee aan alle gekkigheid in die Heise Stube
of pak een heerlijk speciaalbiertje in 
de Biergarten. www.dieheisebierfesten.nl

SNOLLEBOLLEKES PRESENTEERT: 
TOTAL LOSS FESTIVAL!
Na 6 uitverkochte stadionshows 
komt er nog een droom van 
Snollebollekes uit: Eindelijk een 
eigen festival! 3 én 4 september 2022 
op Aquabest Eindhoven organiseert 
Matrixx het festival TOTAL LOSS!

In december WOO HAH! en 
Rolling Loud, een van ‘s werelds 
toonaangevende hiphopmerken, 
kondigden een enorme 
samenwerking aan: WOO HAH! x 
Rolling Loud Festival 2022. Samen 
brengen ze de beste acts van de 
internationale hiphopscene naar 
het evenemententerrein van Beekse 
Bergen. woohahxrollingloud.com
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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

‘Voor iedereen betaalbaar’ • ‘We voelen ons bevoorrecht.’ • ‘Ik geef een negen!’ • ’Een mooiere plek kun je niet wensen.’ • ‘Ma voelt zich echt thuis.’

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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De hemelse verzameling Astens
erfgoed van Peer Welten 

Wie op de website www.himmels.nl gaat rondkijken, kan zomaar uren blijven rondstruinen.
De hoeveelheid foto’s, anekdotes en andere verhalen is enorm uitgebreid. Peer Welten is de 

website ooit begonnen om de straat waar hij is geboren en zijn eerste zestien levensjaren heeft 
doorgebracht, te eren en in contact te komen met oud-bewoners. De site is echter uitgegroeid 

tot een geweldig groot archief met allerlei moois van vroeger over Asten en omgeving.

Door: Wendy Lodewijk

Uit de hand gelopen hobby
“Eerst begon ik met wat oude foto’s te 
bewerken voor vrienden en familie die 
het leuk vonden om die oude beelden 
van de Hemel, zoals de straat in het Ne-
derlands heet, terug te zien. In de loop 
van de tijd is dat uitgegroeid tot de grote 
site die het nu is. Ik heb een grote inte-
resse in Asten, het Astens dialect (alle 
verhalen op de site staan in het Astens 
opgetekend), de Astense geschiedenis 
en die van de nabije omgeving. Inmid-
dels heb ik er een dagtaak aan; elke dag 
komt er wel iets nieuws bij op de site. 
Daarnaast besteed ik best wat tijd aan 
het ‘oppoetsen’ van de foto’s. Ik heb wel 
25 fotobewerkingsprogramma’s op mijn 
computer staan. Hiermee trek ik de 
horizon recht, corrigeer ik kleuren en 
haal ik de fletsheid van sommige oude 
beelden eruit.” Het werk van Peer wordt 
enorm gewaardeerd: de website wordt 
dagelijks goed bezocht en het beheer 
doet hij helemaal zelf. Zijn computer-
kennis heeft hij opgedaan door zijn 
autodidactisch vermogen. “Ik ben bijna 
77, maar ik ben onder de indruk wat je 

allemaal kunt op dat pokkeding!” Dat 
‘pokkeding’ slaat dus op zijn computer. 
Hij noemt hem weliswaar zo (met een 
uitbundige lach), maar is er maar al te 
blij mee. De uitspraak typeert hoe Peer 
tegen de zaken aankijkt: kritisch, maar 
met een flinke dosis humor.

Genieten van het verzamelen
Het is dan ook erg gezellig aan de keu-
kentafel met Peer. De ene na de andere 
anekdote komt boven water. Over een 
schooljuffrouw, over de avondmaal-
tijden van een arm gezin, over de Fi-
atgarage, over de melkboer, over een 
klokkengieter en nog veel meer. Het zijn 
verhalen over alles en iedereen, maar 
met één belangrijke overeenkomst: de 
link met Asten, met als speciale ‘afde-
ling’ de Hemel. Himmel, zoals het in juist 
Astens dialect heet.
Het verzamelen zit Peer in het bloed. 
“Naast het verzamelen van oude foto’s 
en verhalen uit Asten, ben ik vroeger 
ooit ook begonnen met het verzamelen 
van informatie en verhalen van muziek-
orkestjes en bands uit de regio (de Peel-
rand, bestaande uit Someren, Asten, 
Deurne en de bijbehorende kerkdorpen) 

uit 1930 tot en met 2000. Daar heb ik 
zelfs, samen met Peter Michiels, een 
boek over gemaakt: ‘Een Peelrand vol 
Muzikanten’. Eerst waren het zo’n 30 
bands, dat werden er al snel 100. Toen 
het boek af was, stonden er wel 220 
bands uit de regio in! Ik had, toen ik hier-
aan begon, geen idee dat het er zoveel 
waren”, vertelt Peer enthousiast. Zelf 
speelde hij overigens ook in een band, 
namelijk The Secrets.

Nostalgie troef bij Peer. Zoals vroe-
ger de boeren elkaar hielpen met het 
omspitten van het land, zo wordt hij 
nu nog af en toe overstelpt met nieuw 
Astens beeldmateriaal. “Ik vind dit echt 
zo leuk om te doen, het is zo’n schitte-
rend mooie hobby”, zegt Peer zichtbaar 
tevreden. “Ik geniet hiervan. Ook van de 
reacties die ik krijg als ik foto’s op mijn 
website plaats. Asten leeft, zowel het 
heden als de geschiedenis.”

Muziek
Vroeger maakte Peer dus al muziek, 
maar ook dat zit hem nog altijd in het 
bloed. Regelmatig schrijft hij een mooie 
tekst voor een liedje en neemt deze dan 

zelf op. “Ook hierin probeer ik creatief te 
zijn. Boven heb ik een groen doek han-
gen, zodat ik de achtergrond kan veran-
deren. Zing ik over Frankrijk, dan plaats ik 
bijvoorbeeld de Eiffeltoren achter me. De 
filmpjes zet ik op YouTube. Een van mijn 
liedjes, Wa waar ut vruuger schôn, is al 
meer dan 75.000 keer bekeken! Zo leuk.”

Vrolijkheid troef
Een Astenaar in vlees en bloed, een 
wandelende encyclopedie en tegelijker-
tijd een vrolijke en opgewekte plaats-
genoot: het is niet voor niets dat Peer 
gevraagd is beheerder te worden van de 
Facebookpagina ‘Asten zoals het was’. 
Nog meer werk erbij. “Ik besteed elke 
dag wel een uur of 3, 4 aan deze hobby. 
Maar ik doe het met zoveel plezier. Ik 
haal hier echt voldoening uit. Het leven 
is schitterend.” Deze laatste zin laat dui-

delijk zien hoe positief Peer ingesteld is. 
Als even later zijn vrouw nog even bij 
ons aanschuift, beaamt ze dat: “Als ie-
mand geen goei zin heeft, zeg ik altijd: ga 
even bij Peer langs. Met lol en vrolijkheid 
zorgt hij dat je in een mum van tijd weer 
goed gemutst bent. Dat is de kracht van 
Peer.”

Wil je meer weten over Asten 
en haar geschiedenis?
Kijk op de website van Peer: www.him-
mels.nl. Daar kun je alle verhalen op je 
gemak teruglezen en oneindig kijken 
naar (oude) foto’s. Daarnaast kun je 
gratis lid worden van de Facebookpa-
gina ‘Asten zoals het was’. Heb je zelf 
misschien nog oude beelden liggen van 
Asten? Je doet Peer er een groot plezier 
mee! Neem contact met hem op via 
info@himmels.nl

Peer Welten in de prieel in zĳ n tuin | F Wendy Lodewijk

Vocal jazz group 
‘Take Eight’ zoekt sopraan

‘Take Eight’ bestaat uit 4 vrouwelijke en 4 
mannelijke zangers en wordt begeleid door 
een 4 koppig combo. Ons repertoire bestaat 
uit songs van onder andere de wereldver-
maarde vocale groepen als Manhattan Trans-
fer en New York Voices, maar ook uit vocale 
jazzy arrangementen van songs van  Stevie 
Wonder, Gregory Porter en Norah Jones.

We treden ongeveer 4-5 x per jaar op. Het streven is 
om op een hoog niveau te concerteren, maar doen 
het puur uit plezier. We zingen meestal vierstem-
mig: SATB met veel afwisseling in solo’s. Repetities 
zijn op woensdagavond, gemiddeld 1x per twee we-
ken, in het Brabantse Mierlo, thuis bij de muzikaal 

leider. Een kleine contributie wordt gevraagd. Om-
dat een van de 2 sopranen gaat stoppen, zoeken we 
naar een goede, ervaren jazz-sopraan, die bereid is 
om ook thuis, buiten de repetities om, te werken 
aan het instuderen van repertoire. Het liefst zouden 
we iemand willen verwelkomen tussen 40-55 jaar 
jong. Zij moet een goede jazzy solo neer kunnen 
zetten; een ruim stembereik hebben en zelfstandig 
in SATB-vorm, de eigen partij kunnen zingen en… 
vooral ook passen binnen de (vrienden)groep. Daar 
hechten we grote waarde aan. Interesse? Neem 
een kijkje op onze website www.takeeight.nl en 
neem contact op met Ruud van Vlerken (muzikale 
leider): telefoon 0492 – 662 925 of mail 
rapmvanvlerken@gmail.com.
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ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Al 75 jaar de 
Outdoorspecialist 
van de regio!

Wie jarig is trakteert!

OP DE HELE COLLECTIE
In de vorm van een waardecheque, 
alleen tijdens het pinksterweekend*

Vrijdag 3 juni 09.30 - 20.00 uur  |  Zaterdag 4 juni 09.30 - 17.00 uur |  2e pinksterdag 12.00 - 17.00 uur

*Waardecheque te verzilveren na het pinksterweekend 

10% KORTING

75
JAAR

De geschiedenis van Adventure Store in Helmond begint in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt aan herstel 
van de economie, maar nog altijd was er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met name 
kleding. Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging 
om te venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die tijd en zo ontstond er een groeiende 
handel in militaire kleding, als oplossing voor dit tekort. 

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

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van pre-
mium outdoormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat 
de winkel uitgroeide tot dé specialist op het gebied van wan-

delen, outdoor, running, hiking en biking met altijd voorraad 
van elk artikel. Onder het mom van “je moet mee gaan met 
je tijd” werd de naam USA Shop gewijzigd in ADVENTURE 
STORE, een naam die beter paste bij de nieuwe veranderin-
gen en collecties. De winkel die jarenlang in Helmond en om-
streken bekend stond als dé winkel waar je moest zijn voor 
de militaire legerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé winkel 
waar je moet zijn voor je outdoor en reisartikelen en heeft 
grote bekendheid op het gebied van wandel- en bergschoe-
nen in de hele regio! Wanneer je aan Theo van Houts vraagt 
waar hij voor staat, krijg je als antwoord: Wij zijn pas tevreden 
als de klant tevreden is! 

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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GEUKERSPARK KANAALDIJK HELMOND 
3-4-5 juni

VRIJDAG 3 JUNI
19:30 - 23:00u, een Grand opening en 
Sing Along op een groot podium. Zing en 
dans mee met de band X’cited samen met 
Theo Smits en Bart Abels. Zij brengen 
veel bekende Engels en Nederlandstalige 
meezingers.

ZATERDAG 4 JUNI
Aanvang races met teams van bedrijven 
13:00u. De finale rond 20:00u. Vanaf 
19:30u word je meegenomen in een 
muzikale tijdreis door de jaren 80 en 90 
met de band X’cited en het Helmonds 
zangduo 2onpoint. Vader Eddy zal samen 
met zijn dochter Nika the best of both 
worlds ten gehore brengen. Namelijk live 
muziek in de genres Motown Feel en Pop 
Throughout The Years. Ook deze avond 
wordt rond de klok van 23:00u afgesloten, 
waarna je gezellig verder kunt borrelen 
op De haven of elders in Helmond.

ZONDAG 5 JUNI
Aanvang races met teams van vereni-
gingen en vriendengroepen 11:00u. 
Finale rond 18:00u

Horlogemaker
Op 16 mei was het precies 150 jaar geleden dat Bonaventura -Ture- 
Eijsbouts (1847-1920) zich in Asten inschreef als horlogemaker. 
Ture stamde uit een oude Astense familie en was enkele jaren van 
huis geweest om in Delft het vak horlogemaker/uurwerkmaker te 
leren. Bij zijn terugkeer vestigde hij zich in een pand waar hij een 
ambachtelijke werkplaats kon opstarten. De gebouwen aldaar 
hebben enkele keren plaatsgemaakt voor nieuwbouw, maar feitelijk 
is Koninklijke Eijsbouts 150 jaar na dato nog steeds gevestigd op 
diezelfde plek. 

Familiebedrijf
Met zijn 150 jaar is klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts het oudste 
nog bestaande familiebedrijf in Asten. Bij haar eeuwfeest in 1972 
kreeg de gieterij het predicaat ‘koninklijk’. Torenuurwerk-fabrikant 
Eijsbouts had zich intussen ook toegelegd op het gieten van klokken 
en carillons en wist zijn prestigieuze producten van meet af aan 
wereldwijd af te zetten. Dat maakte Eijsbouts met afstand het 
beroemdste bedrijf van Asten. Royal Eijsbouts mag zich de grootste 
klokkengieterij ter wereld noemen. 

Museum
Dat Museum Klok & Peel nu een jubileumexpositie over het bedrijf 

heeft samengesteld is niet verwonderlijk. De vroegere Eijsbouts-
directeur André Lehr was met zijn klokkencollectie ruim 50 jaar 
geleden één van de grondleggers van het huidige Museum Klok 
& Peel. Museum en Koninklijke Eijsbouts versterken elkaar al 
tientallen jaren. Dat bleek onlangs nog tijdens de restauratie en 
uitbreiding van het Netherlands Carillon Arlington uit Amerika. 
Terwijl Eijsbouts deze eervolle opdracht uitvoerde, presenteerde het 
museum een mooie tentoonstelling rond dit bijzondere nationale 
geschenk aan Amerika uit de vorige eeuw. 

Expositie 
De expositie die nu aan Koninklijke Eijsbouts zelf is gewijd, is op 
uitdrukkelijk verzoek van klokkengieter Joost Eijsbouts bescheiden 
gehouden. Ze geeft op één lange museumwand in woord en 
beeld tweetalig een overzicht van de bedrijfsontwikkeling onder 
vier generaties Eijsbouts-directeuren (Ture, Johan, Tuur & Max 
en nu Joost). Via een handige lay-out is die bedrijfsgeschiedenis 
gekoppeld aan de ontwikkeling van het overige bedrijfsleven in Asten 
gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. De finishing touch is een 
mediapost met daarin diverse films over opzienbarende Eijsbouts-
projecten doorheen de jaren. De expositie is samengesteld door een 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het museum en 
van Eijsbouts. 

150 jaar Koninklĳ ke Eĳ sbouts, 
het kroonjuweel van Astense bedrĳ vigheid

Museum eert klokkengieter met speciale tentoonstelling

ASTEN Met de offi  ciële opening van de expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts, het kroonjuweel van Astense 
bedrijvigheid’ is op 15 mei in Museum Klok & Peel het startsein gegeven voor een bescheiden viering van 

het 150-jarig bestaan van Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij in Asten. Als openingshandeling mocht 
de Astense burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk samen met CEO Joost Eijsbouts de expo inluiden 

met de Beatrixklok van het museum.  

De openingshandeling van de expositie ‘150 jaar Royal Eĳ sbouts, het kroonjuweel van Astense bedrĳ vigheid’ met van links burgemeester 
Anke van Extel-Van Katwĳ k en rechts CEO Joost Eĳ sbouts. F Liliane Schriks.
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van de regio!

Wie jarig is trakteert!

OP DE HELE COLLECTIE
In de vorm van een waardecheque, 
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75
JAAR
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werklust in zich had. Iemand met hart voor de zaak, met oog 
voor de klant en vooral iemand die innovatief zou zijn. Deze 
persoon vond hij in Theo van Houts, die regelmatig bij de 
USA Shop kwam als accountmanager in kampeerartikelen. 
Theo nam de zaak over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van pre-
mium outdoormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat 
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en carillons en wist zijn prestigieuze producten van meet af aan 
wereldwijd af te zetten. Dat maakte Eijsbouts met afstand het 
beroemdste bedrijf van Asten. Royal Eijsbouts mag zich de grootste 
klokkengieterij ter wereld noemen. 

Museum
Dat Museum Klok & Peel nu een jubileumexpositie over het bedrijf 
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geleden één van de grondleggers van het huidige Museum Klok 
& Peel. Museum en Koninklijke Eijsbouts versterken elkaar al 
tientallen jaren. Dat bleek onlangs nog tijdens de restauratie en 
uitbreiding van het Netherlands Carillon Arlington uit Amerika. 
Terwijl Eijsbouts deze eervolle opdracht uitvoerde, presenteerde het 
museum een mooie tentoonstelling rond dit bijzondere nationale 
geschenk aan Amerika uit de vorige eeuw. 

Expositie 
De expositie die nu aan Koninklijke Eijsbouts zelf is gewijd, is op 
uitdrukkelijk verzoek van klokkengieter Joost Eijsbouts bescheiden 
gehouden. Ze geeft op één lange museumwand in woord en 
beeld tweetalig een overzicht van de bedrijfsontwikkeling onder 
vier generaties Eijsbouts-directeuren (Ture, Johan, Tuur & Max 
en nu Joost). Via een handige lay-out is die bedrijfsgeschiedenis 
gekoppeld aan de ontwikkeling van het overige bedrijfsleven in Asten 
gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. De finishing touch is een 
mediapost met daarin diverse films over opzienbarende Eijsbouts-
projecten doorheen de jaren. De expositie is samengesteld door een 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het museum en 
van Eijsbouts. 

150 jaar Koninklĳ ke Eĳ sbouts, 
het kroonjuweel van Astense bedrĳ vigheid

Museum eert klokkengieter met speciale tentoonstelling

ASTEN Met de offi  ciële opening van de expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts, het kroonjuweel van Astense 
bedrijvigheid’ is op 15 mei in Museum Klok & Peel het startsein gegeven voor een bescheiden viering van 

het 150-jarig bestaan van Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij in Asten. Als openingshandeling mocht 
de Astense burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk samen met CEO Joost Eijsbouts de expo inluiden 

met de Beatrixklok van het museum.  

De openingshandeling van de expositie ‘150 jaar Royal Eĳ sbouts, het kroonjuweel van Astense bedrĳ vigheid’ met van links burgemeester 
Anke van Extel-Van Katwĳ k en rechts CEO Joost Eĳ sbouts. F Liliane Schriks.
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 BOSSCHEWEG 36-38 BEEK EN DONK
10.00-16.00 UUR

 

 

FORMULA AIR & VAN THIEL UNITED

#HIGHTECHHELMONDDEPEEL

HOTSPOT 
HIGHTECH HELMOND - DE PEEL

11 JUNI
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Golfdag
voor het 
goede doel 
MIERLO Stichting Fluffy Rabbit orga-
niseert op vrijdag 17 juni aanstaande 
een Golfdag voor het goede doel.

Dit toernooi wordt gehouden bij Golf de 
Gulbergen in Mierlo. De opbrengst gaat 
volledig naar het goede doel: de Ronald 
McDonald Huizen. In deze huizen loge-
ren de ouders en verzorgers van een ziek 
kind, om zo dichtbij te kunnen zijn. De 
huizen worden gerund door vrijwilligers 
en moeten het hebben van donaties. 

De dag start om 11.30 uur en wordt af-
gesloten met een gezellige BBQ. Tijdens 
de wedstrijd (Texas Scramble) worden 
de deelnemers voorzien van een luxe 
lunchpakket en drankjes. Het diner 
wordt verzorgd door Golfrestaurant De 
Hooghe Bergh. 

De kosten per deelnemer bedragen
€ 160,- (inclusief, lunch, drank, BBQ).

Wie zich hiervoor wil inschrijven kan een 
e-mail sturen naar: info@fluffyrabbit.nl

Gratis kaarten 
voor bezoekers 
De Wieger of 
Willibrorduskerk 
Deurne 
DEURNE Tot en met 30 okto-
ber 2022 ontvangen bezoekers 
aan de Sint Willibrorduskerk en 
bezoekers met een geldig toe-
gangsbewijs voor Museum De 
Wieger in Deurne een bon. 

Tegen inlevering van de bon ont-
vangen ze bij een bezoek aan de 
kerk of museum gratis een set 
kaarten. Bij de Willibrorduskerk is 
dat een set ansichtkaarten, bij het 
museum een set kunstkaarten. 

De Sint Willibrorduskerk aan de 
Markt in Deurne is tot en met 30 
oktober alle dagen behalve maan-
dag geopend van 14-16 uur. De 
Wieger aan de Oude Liesselseweg 
is dinsdag tot en met zondag ge-
opend van 12-17 uur. 

Meer info op:
www.willibroduskerkdeurne.nl 
of www.dewieger.nl

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

De 24 kunstenaars nemen allemaal 
hun eigen plaats in de moderne 
kunstgeschiedenis in, werkend in 
stijlen als het kubisme, expressionisme, 
luminisme, sociaal realisme, nieuwe 
zakelijkheid, cobra en abstract 
expressionisme. Ze hebben zich 
losgemaakt van de tradities, waarbij 
vrouwen vooral geacht werden om 
lieflijke landschappen of stillevens 
te schilderen. Ze maken nu bewuste 
keuzes voor avant-garde stijlen en 
gedurfde onderwerpen. Lou Loeber 
schrijft zelfs een theoretische grondslag 
voor haar werk. Veel van deze vrouwen 
zijn sociaal bevlogen, bereisd en staan 
open voor nieuwe levensbeschouwelijke 
opvattingen. Hun werk is in meerdere 
gevallen maatschappijkritisch. Anneke 
van der Feer bijvoorbeeld, is haar leven 

lang communistisch. De kritieken 
zijn wisselend. Vooral bij de sociale 
onderwerpen vroeg men zich af of 
het wel ‘vrouwelijk’ genoeg was. Het 
gedurfde werk van Hanny Korevaar 
werd zelfs eens ‘een afschuwelijke 
degeneratie’ genoemd. Om het samen 
te vatten met de woorden van Charley 
Toorop: “De strijd tussen vrouw zijn en 
scheppend weten.”

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

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

Stereotypes
Vanuit het historische verhaal legt 
de tentoonstelling een link naar het 
heden. Door de verhalen van de 24 
vrouwen te verbinden met ervaringen 
van nu, wordt duidelijk waar we staan 
ten opzichte van een eeuw geleden. 
Er zijn verschillen maar er is ook veel 
herkenning waar het onderwerpen als 
opleiding, gezinsleven, vriendschappen, 
kritiek, onzekerheid, zelfvoorzienend 
leven, ziekte en afscheid nemen betreft. 
In een audiotour bij de tentoonstelling 
komen deze onderwerpen aan de orde, 
maar ook: hoe is het in de 21e eeuw 
gesteld met tentoonstellingen rond 
vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht 
of bestaan de hardnekkige stereotypes 
en vooroordelen nog steeds? 

Vrouwenpalet 1900-1950: 

haar kunst, haar verhaal 
Nederland kent in de eerste helft van de 20ste eeuw een groot aantal getalenteerde vrouwelijke kunstenaars. Zij maken 

onderscheidend werk en doen hierin niet onder voor hun mannelijke collega’s. Toch krijgt hun werk lang niet altijd de aandacht 
die het verdient. Om dit recht te zetten, organiseren Museum Dr8888 en De Wieger Deurne de tentoonstelling Vrouwenpalet.

Bobette van Gelder, De goede partĳ , 1934, olieverf op paneel, 76 x 64,5 cm., 
Particuliere collectie Den Haag

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 73 x 82,5 cm. Collectie Joods Museum, 
Amsterdam. Aangekocht met steun van het Moos Cohenfonds

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

Museum Schiedam

grootpeelland.nl
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open voor nieuwe levensbeschouwelijke 
opvattingen. Hun werk is in meerdere 
gevallen maatschappijkritisch. Anneke 
van der Feer bijvoorbeeld, is haar leven 
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scheppend weten.”

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

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

Stereotypes
Vanuit het historische verhaal legt 
de tentoonstelling een link naar het 
heden. Door de verhalen van de 24 
vrouwen te verbinden met ervaringen 
van nu, wordt duidelijk waar we staan 
ten opzichte van een eeuw geleden. 
Er zijn verschillen maar er is ook veel 
herkenning waar het onderwerpen als 
opleiding, gezinsleven, vriendschappen, 
kritiek, onzekerheid, zelfvoorzienend 
leven, ziekte en afscheid nemen betreft. 
In een audiotour bij de tentoonstelling 
komen deze onderwerpen aan de orde, 
maar ook: hoe is het in de 21e eeuw 
gesteld met tentoonstellingen rond 
vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht 
of bestaan de hardnekkige stereotypes 
en vooroordelen nog steeds? 

Vrouwenpalet 1900-1950: 

haar kunst, haar verhaal 
Nederland kent in de eerste helft van de 20ste eeuw een groot aantal getalenteerde vrouwelijke kunstenaars. Zij maken 

onderscheidend werk en doen hierin niet onder voor hun mannelijke collega’s. Toch krijgt hun werk lang niet altijd de aandacht 
die het verdient. Om dit recht te zetten, organiseren Museum Dr8888 en De Wieger Deurne de tentoonstelling Vrouwenpalet.

Bobette van Gelder, De goede partĳ , 1934, olieverf op paneel, 76 x 64,5 cm., 
Particuliere collectie Den Haag

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 73 x 82,5 cm. Collectie Joods Museum, 
Amsterdam. Aangekocht met steun van het Moos Cohenfonds

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

Museum Schiedam

grootpeelland.nl
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Lobbies 
Hondensnacks

Antos
Hondenijsjes

Zwembad
Honden

Bolfo
Mand en 
Tapijtspray

Koelvest
Honden

Koelmand
Honden

Koelplaat
Knaagdieren

2,99
Vanaf

22,95

3,95

Vanaf

Vanaf

(80x20x20)

19,98
Vanaf

50%
KORTING2,50

9,95

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Lobbies zijn overheerlijke 
snackjes voor jouw trouwe 
viervoeter. Deze hondensnack 
heeft een zachte buitenkant 
van maiszetmeel en een 
heerlijke vulling met kip. 
Door de zachte buitenkant 
is deze snack ook geschikt 
voor honden die problemen 
hebben met kauwen.

• Small: per 6
• Medium: zakje a 2
• Large per stuk

Met deze Ice Lollies ijsjes 
maakt u in een handomdraai 
natuurllijke en overheerlijke 
hondenijsjes! De Cranberry & 
Banana vulling staat garant 
voor een overheerlijke geur en 
smaak voor uw hond! 

Diverse maten

Op warme dagen is het erg belangrijk om jouw hond verkoeling te bie-
den, omdat honden nauwelijks zweetklieren hebben. Hierdoor ligt over-
verhitting al snel op de loer. Door een hondenzwembad aan te schaffen 
heeft jouw hond een fijne plek om in af te koelen.

Werkt direct tegen 
vlooien en vlooienlar-
ven in de omgeving.

• Helpt honden
heerlijk koel te
houden

• Gemakkelijk aan 
te trekken door
middel van het
klittenband-
systeem

• Het koelvest is
herbruikbaar

• In 4 maten

Smoofl
Honden IJs 
Startersset

koelhalsband
Honden

Honden
koelmat
Met gelvulling

Met de Honden IJs Startersset van 
Smoofl maak je zelf verfrissende 
hondenijsjes voor onderweg (of 
thuis)
• Laag in calorieën
• 100% veggie en granen-, gluten- 

en lactosevrij
• Goed voor 20 ijsjes in 2 smaken

(inclusief eetbare stokjes en
gietvorm)

Honden koelhalsHonden koelhals-
band met gel vulling. band met gel vulling. 
Zo bescherm je 
jouw hond tegen jouw hond tegen 
oververhitting en oververhitting en 
hittestress.

Diverse maten

Honden hebben weinig 
zweetklieren daarom is het belang-
rijk om hem de nodige verkoeling te 
bieden bij warme temperaturen. 
In 3 maten.In 3 maten.

Houdt uw konijn of cavia koel tijdens de warme 
dagen met de koelplaat. Deze keramische plaat 
koelt vanzelf af in de schaduw of kan gekoeld 
worden in de koelkast. De plaat is makkelijk 
schoon te maken en beschikt over rubberen 
voetjes zodat deze niet gaat glijden.

6,98
van 10,95

24,95
van 29,95

19,95
88x49 cm

14,95
63x48 cm

34,95
94x79 cm

39,95
120x80 cm

9,99
Vanaf

Aanbiedingen geldig van 27 mei t/m 10 juni 2022

Honden
koelmat
Met gelvulling
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Vanaf het begin in 1972 werd er ge-
bridged bij Thieu en Anja van Bracht 
in de Kerkstraat. Door de jaren heen 
floreerde de club  goed, ook al omdat er 
op een bepaald moment veel sterkere 
spelers uit de omgeving bij onze club 
wilden spelen. Toen werd er niet alleen 
op de clubavond competitie gespeeld, 
maar ook deelgenomen aan competities 
van de Nederlandse Bridge Bond. In 
2016 sloot Café van Bracht de deuren 
en moest er een andere locatie gezocht 
worden. Zo kwamen we terecht bij Ge-
meenschapscentrum De Dreef waar 
Hans en Annie de scepter zwaaien en 
ons altijd gastvrij ontvangen en ons van 
drankjes voorzien.

Bridgeclubs in Nederland hebben het 
niet makkelijk: er is bij alle clubs spra-
ke van teruggang in het aantal leden. 
Dit heeft vooral te maken met gebrek 
aan instroom van jongere leden. Er is 
van alles geprobeerd, zowel landelijk 
als lokaal, om die instroom te vergroten 
maar dat heeft nog niet tot het gewens-
te resultaat geleid. Zo is het ook bij onze 
bridgeclub. Ondanks corona met ener-
zijds gezondheidsproblemen voor onze 
leden en anderzijds de lange periodes 

dat er niet gespeeld mocht worden, is 
het aantal leden weliswaar de laatste 3 
jaar nagenoeg gelijk gebleven, maar toch 
zouden wij er graag een aantal leden bij 
willen krijgen.

Een ander aandachtspunt is dat met 
name oudere leden er soms de voorkeur 
aan geven om ’s middags te spelen in 
plaats van ’s avonds. Mede in dit kader 
zal ook de mogelijkheid van een fusie 
onderzocht moeten worden. 
Maar allereerst gaan we met onze le-
den gezellig feestvieren op dinsdag 31 
mei. En ook niet onbelangrijk: begin 
augustus zullen we weer onze fietsdrive 
organiseren, een dag waarop we afwis-
selend fietsen en bridgen inclusief lunch 
en prijsuitreiking. Toegankelijk voor alle 
bridgers uit Aarle-Rixtel en (verre) om-
geving!

Op de foto Ton van de Kam en Joop 
Seijkens, beiden lid vanaf het eerste uur: 
als je eenmaal bridget dan blijf je dat je 
hele leven doen!

Voor nadere informatie: bel naar Jaap 
Ebben (06 – 21 96 41 34) of Marijke van 
der Burg (06 – 37 47 58 01).

Bridge Club Aarle-Rixtel 
viert 50-jarig jubileum 

AARLE-RIXTEL Bridge Club Aarle-Rixtel (BCA) werd in januari 1972 
opgericht door Joop Seijkens. In verband met de coronaperikelen in 

januari, vieren wij ons jubileum nu op 31 mei aanstaande. 

Ton van de Kam en Joop Seijkens, twee leden van het eerste uur. F Bridge Club Aarle-Rixtel.

De Spaanse charme en zachtheid ge-
combineerd met de technische diep-
gang en vindingrijkheid van de Vlaamse 
componisten, dat is het kenmerkende 
van de muziek van Cristóbal de Morales 
(ca.1490-1553). Hij was gefascineerd 
door de muziek van Josquin Desprez 
en beschouwde zichzelf als een leer-
ling van hem. Ook bewonderde hij een 
andere Vlaming, Nicolaas Gombert, en 
was hij vol lof over hun, zoals hij het 
noemde, ‘ware muziek’. Daarom had hij 
ook een belangrijk aandeel in de lance-
ring van die Vlaamse muziektechniek 
in Spanje, wisselde hij muziek uit met 
Gombert en baseerde hij een mis op 
diens werk. En vandaar ook dat de drie 
componisten samen op het programma 
staan van deze ‘Spaanse’ muziekavond: 
een combinatie van al het moois dat 
deze grootheden hebben voorgebracht.
Daarbij is er speciale aandacht voor de 
mis van Morales ‘Tristezas me matan’, 
gebaseerd op een gelijknamige melodie 
van een anoniem gebleven componist. 
Via een kopie in de Sixtijnse kapel in het 
Vaticaan in Rome is dit werk gelukkig 
bewaard gebleven. Het werk was zo po-

pulair, dat het ruim een eeuw later nog 
werd nog gezongen, een bewijs van de 
hoge waardering van Morales en zijn 
muziek, want in die tijd werd muziek van 
meer dan twintig jaar na dato als ‘oud’ 
bestempeld. Deze mis omvat dan ook 
alle kwaliteiten van Morales’ stijl, met 
een uitgesproken Spaans karakter.

Capella Sancta Maria is een professio-
neel vocaal ensemble, onder leiding van 
Enrique López-Cortón, dat is gespe-
cialiseerd in polyfonie uit de Spaanse 
renaissance. Het trad voor het eerst op 
in Utrecht tijdens het Festival Oude Mu-
ziek, in een workshop geleid door Paul 
van Nevel. Het ensemble combineert 
musicologisch onderzoek met een frisse 
en moderne benadering van oude mu-
ziek en trad op internationale festivals 
op, waaronder het Festival de Musica 
Antigua de Sevilla, Festival Internaci-
onal de Arte Sacro in Madrid, Noor-
derkerkconcerten in Amsterdam, en 
Musica Antica da Camera. De zangers 
worden geprezen om hun warme ronde 
klank, om de ontroerende interpretaties 
en hun originele programma. Ongetwij-

feld komen die kwaliteiten ten volle tot 
hun recht in de prachtige akoestiek van 
de Trudokerk.

Oprichter, dirigent en zanger Enrique 
López-Cortón (La Coruña, Spanje) 
studeerde zang, piano en koordirectie 
in Madrid en vervolgde zijn postdocto-
rale opleiding aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Hij bekwaamde zich 
verder in gregoriaans en polyfonie van 
middeleeuwen en vroegrenaissance bij 
dr. Rebecca Stewart en in zang bij on-
der andere Claron McFadden en Xenia 
Meijer. Naast zanger (Bachkoor Holland, 
Studium Chorale) is hij koordirigent 
(Capella Groningen, Groot Concertkoor 
Amsterdam) en orkestdirigent van di-
verse Nederlandse orkesten (Sweelinck 
Orkest, Noord-Nederlands Orkest, Pro-
menade Orkest). Hij dirigeerde onlangs 
onder andere Bachs Johannes Passion 
en Hohe Messe en werken van E. Elgar 
en Takemitsu. 

Meer informatie en een luisterfragment 
kunt u vinden op: 
lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert:
Capella Sancta Maria met muziek uit 

de Spaanse renaissance

Capella Sancta Maria F Lambertus Concerten.

STIPHOUT De Spaanse componist Cristóbal de Morales staat centraal in het programma dat 
Capella Sancta Maria zingt op zondagavond 29 mei in de Trudokerk in Helmond/Stiphout. 
Prachtige Spaanse, maar ook Vlaamse renaissancemuziek, vertolkt door een absoluut top-

ensemble van internationale professionele zangers, onder leiding van Enrique López-Cortón. 
Naast werken van C. Morales staan er muziekstukken op het programma van beroemde 

Vlaamse componisten zoals J. Desprez en N. Gombert. Plaats: Trudokerk, Dorpstraat 34 
Helmond/Stiphout. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 12 - 17,50. 

HELMOND ISIS, het Helmondse net-
werk voor ondernemende vrouwen, 
was 17 mei weer bij elkaar zonder 
de beperkende maatregelen van de 
afgelopen 2 jaar. De creatieve leden 
Anita Roijackers van Atelier Anita 
Roijackers, Dyonne Vlemmings van 
Bodyon en Hanny Smits van Any-
Wear hadden in samenwerking met 
het bestuur een bijzondere avond 
vormgegeven onder de naam ‘Ex-
pressive Art’. Prachtig hoe de indi-
viduele talenten en passies werden 

verbonden tot iets moois. Samen met 
een live optreden van dj, producer en 
elektronisch violiste Katya Gabeli en 
de onderlinge ontmoetingen was de 
avond meer dan geslaagd.

Ben je een vrouwelijke ondernemer 
of directeur in de regio Helmond en 
wil je graag eens kennismaken met dit 
no-nonsens vrouwennetwerk, neem 
dan een kijkje op de website www.
isishelmond.nl. Je vindt daar informa-
tie over het netwerk en je kunt je aan-

melden om een keer vrijblijvend bij een 
bijeenkomst op dinsdagavond aanwezig 
te zijn. Dit jaar staan er nog activiteiten 
gepland op 13 september en 15 novem-
ber. Je bent van harte welkom! Het 
vrouwennetwerk heeft in 2023 haar 4e 
lustrum. Deze speciale gelegenheid zal 
feestelijk gevierd gaan worden.

Bijzondere avond in het teken van expressive art bij ISIS

F ISIS.
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Nissan Micra 1.2 DIG-S Acenta 2013
117Dkm, 5 Deurs, Airco, Electrische 
ramen, BlueTooth, Aux, € 109 p/m 6.450

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2017
Automaat, 94Dkm, Navigatie, Bluetooth, 
Camera, Ecc, PDC v+a, € 249 p/m 18.950

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

Mini Countryman 1.6i Chili Cooper 2016
80Dkm, Panoramadak, Navigatie, 
Trekhaak , 18.945

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2017
Exclusive, 79Dkm, Navigatie, Achteruitrijca-
mera, Cruise en climate control, € 279 p/m 20.450

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
Automaat, Nieuw direct uit voorraad 
leverbaar met 1.500 kg trekgewicht, luxe 31.950

NIEUWE AUTO

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active Airco 2014
111Dkm, Airco, Bluetooth, Electrisch 
pakket, USB, LED, € 119 p/m 6.945

Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure 2018
Automaat, 77Dkm, Navigatie, 360 Camera, 
Cruise control, LED, PDC v+a, € 299 p/m 25.445

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 Picanto 1.0i X Line 2021
7Dkm, 100Pk Turbo, Navigatie, 
Camera,16inch 19.945

Kia Pro Ceed 1.4i GT Line 2019
Schuifdak, Alcantara, 140Pk 26.445

Suzuki Ignis 1.2 Select 2019
18Dkm, Navigatie, Airco, Stoelverwarming, 
Hoge instap, Zeer zuinig, € 229 p/m 15.950

Suzuki Swift 1.2 Select Smart Hybrid 2021
Automaat, 9Dkm, Fabrieksgar., Navigatie, 
Achteruitrijcamera, Cruise c., € 299 p/m 21.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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“Iedereen die in Helmond woont, moet 
mee kunnen doen in onze samenleving”, 
zegt wethouder De Vries. “Maar dat is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Al die mensen die ik vandaag een cer-
tificaat heb overhandigd, hebben een 
eerste stap gezet en zijn aan de slag 
gegaan bij het Stadsleerbedrijf. Ze zijn 
daar stuk voor stuk heel trots op. En ik 
ook! Ze doen mee, ontmoeten anderen 
en worden gewaardeerd. Dat is zó be-
langrijk! En het mooiste is: na de eerste 
stap volgen er meer. Een deel van de 
mensen gaat een opleiding volgen, een 
ander deel gaat opnieuw vrijwilligers-
werk doen. En er zijn zelfs een paar 
deelnemers die betaald werk hebben 
gevonden. Zo draagt het Stadsleerbe-
drijf bij aan de sociale stad die Helmond 
wil zijn.”

Leren, ontwikkelen en ontmoeten 
Stadsleerbedrijf biedt kansen en leer-
plekken voor inwoners van Helmond 
die niet zelfstandig betaald werk of vrij-
willigerswerk kunnen doen. Wekelijks 
zijn er gemiddeld 80 deelnemers actief 
in de wijk, het Klussenteam Buiten 
of bij Zorg- en Gemaksdiensten. Voor 
deelnemers die zich aanmelden bij het 

Stadsleerbedrijf wordt gezocht naar een 
passende leerplek.

Op de leerplek ontwikkelen deelnemers 
zich door middel van meedoen, leren 
en ontmoeten. Dit doen zij niet alleen: 
coaches van het Stadsleerbedrijf kijken 
samen met de deelnemers welke stap-
pen zij willen zetten op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling en coachen 
hen daarin.  
Daarnaast kunnen deelnemers mee-
doen aan taallessen of kan de coach 
helpen bij het oefenen van de taal. Op 
deze manier krijgen zij de Nederlandse 
taal nog beter onder de knie. De deelne-
mers ontvangen na een succesvol leer-
traject een certificaat tijdens de certifi-
caatuitreiking van het Stadsleerbedrijf.

Welke activiteiten biedt het 
Stadsleerbedrijf? 
Bij de leerplekken van het Stadsleerbe-
drijf worden verschillende werkzaam-
heden uitgevoerd, zoals: 
Helpen bij een woonzorgcentrum
Meehelpen bij diverse activiteiten in 
Wijkhuizen 
Onderhoud van tuinen bij hulpbehoe-
vende inwoners van Helmond

Maatje zijn voor iemand die eenzaam is 
of zelf geen boodschappen kan doen
Strijken van wasgoed voor mensen die 
dit zelf niet meer kunnen
Meehelpen op een school als overblijf-
kracht, klassenassistent of conciërge 

Het Stadsleerbedrijf is een samenwer-
king van onder andere de gemeente 
Helmond, LEVgroep, Senzer, UWV, 
GGZ, SMO en vele andere organisaties 
in Helmond.   

Meer informatie
Iedereen die benieuwd is of het Stads-
leerbedrijf iets voor hem of haar of 
voor een maatschappelijke instelling of 
vereniging kan betekenen, kan iedere 
donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur 
terecht bij het inloopcafé van het Stads-
leerbedrijf bij de LEVgroep. Meer infor-
matie: 
www.stadsleerbedrijfhelmond.nl.

12 deelnemers ontvangen certificaat Stadsleerbedrijf

Uitreiking van het certificaat aan Abdulrahman Alia door wethouder Eric de Vries. F Gerard Brands.

HELMOND Opnieuw heeft een grote groep deelnemers aan het Stadsleerbedrijf het leertraject 
met succes afgerond. 12 mensen behaalden hun certificaat. Tijdens een feestelijke uitreiking 

ontving een groot deel van hen het certificaat uit handen van wethouder De Vries. 

Meld activiteiten aan!
Het platform ‘Sport en Cultuur Hel-
mond’ geeft deelnemers de kans om 
zich te oriënteren op de diverse takken 
van sport en cultuur. René vervolgt: 
“Met Sjors Sportief & Creatief willen we 
zoveel mogelijk kinderen helpen de weg 
naar de sport- en cultuuraanbieders te 
vinden.” Voor het slagen van het project 
is het van belang dat zoveel mogelijk 
aanbieders van zowel sport als cultuur 
in Helmond meedoen. Het platform 
‘Sport en Cultuur Helmond’ richt zich 
niet alleen op basisschoolkinderen. 
“Ook is het mogelijk om aanbod te plaat-
sen voor aangepast sporten, peuters, 
jongeren, volwassenen en senioren. 
Daarnaast hebben we deze zomer ook 
een ‘Zomeraanbod’ voor activiteiten die 

zich voordoen tussen 1 juli en 18 sep-
tember.”

Start nieuwe schooljaar
De activiteiten voor de basisschoolkin-
deren worden uiteindelijk geplaatst in 
het Sjorsboekje. Alle 9.000 kinderen in 
het basisonderwijs in Helmond ontvan-
gen bij de start van het nieuwe school-
jaar dit boekje. Kinderen kunnen zich 
dan inschrijven bij meerdere verenigin-
gen/aanbieders op gebied van cultuur 
en sport. “Met dit project krijgen alle kin-
deren de kans om een kijkje te nemen 
bij een activiteit waar ze nieuwsgierig 
naar zijn. En vaak is het aanbod gratis 
of tegen een kleine vergoeding.” Om als 
aanbieder in het Sjorsboekje te komen, 
is het belangrijk dat activiteiten voor de 

basisschoolkinderen uiterlijk op 13 juni 
via de website www.sportencultuur-
helmond.nl zijn toegevoegd. 

Dag van de Sportclub
Om de start van het nieuwe schooljaar 
een flinke sportieve boost te geven, or-
ganiseert Jibb+ een open dag voor alle 
sportieve aanbieders. Rene: “Op zondag 
18 september organiseren wij voor de 7e 
keer de Dag van de Sportclub. Op deze 
dag zetten sportaanbieders hun ‘deuren’ 
open voor publiek. Ter promotie maken 

wij een plattegrond waarop alle deelne-
mers staan. Deze plattegronden delen 
wij uit aan alle basisschoolleerlingen in 
Helmond.” Vorig jaar hebben de clubs 
samen meer dan 1.600 bezoekers ont-
vangen. 
De volgende dag start de inschrijving 
van Sjors Sportief. “Zo kunnen kinde-
ren nadat ze de sport geproefd hebben 
op 18 september, zich meteen opgeven 
voor meerdere proeflessen. De Dag van 
de Sportclub is dan ook een mooie ma-
nier om je als sportaanbieder in de kijker 

te zetten bij de jeugd in Helmond.”

Meer informatie
Wil je meer informatie over Sjors Spor-
tief & Creatief of Dag van de Sportclub? 
Neem dan contact op: 

Culturele activiteiten via 
CultuurContact | 0492 476 654 
ilja@cultuur-contact.nl 
Sportactiviteiten en Dag van de 
Sportclub via Jibb+ | 0492 347 071 
sportaanbieders@jibbplus.nl

Sjors Sportief & Sjors Creatief in Helmond
Oproep aan sportieve en culturele organisaties om zich aan te melden 

HELMOND Ook in het nieuwe schooljaar gaan Jibb+ en 
CultuurContact samen verder met het initiatief Sjors Sportief 

& Creatief. Via het platform ‘Sport en Cultuur Helmond’ 
(www.sportencultuurhelmond.nl) kunnen alle inwoners van 
Helmond op een laagdrempelige manier kennis maken met 
sport- en cultuuractiviteiten. In september ontvangen alle 

9.000 basisschoolkinderen het Sjorsboekje met het sport- en 
cultuuraanbod in Helmond. René Taal van Jibb+: “Daarom de 
oproep aan alle aanbieders van sport en cultuur in Helmond: 

registreer je als aanbieder en zet jouw activiteit online!”

F Jibb+

ww.sportencultuurhelmond.nl
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Advertentie

  Schoonenberg Helmond, 
Zuid Koninginnewal 38, 
Tel. 0492-525269

Kom langs op vrijdag 3 juni!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 3 juni en  

profiteer van onze speciale Open Dag korting. Liever een afspraak op een andere dag?  

Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

15
7

De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 3 juni betaalt u slechts 

€ 19,95. Kom langs op onze Open Dag, dan 

kijken we aan de hand van een hoortest of 

de Axon bij u past. En bent u niet tevreden, 

krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

De nieuwe Kia Niro.

씲449 p/m449 
Vanaf:

Sneak preview: alleen bij VDNS Helmond op 31 mei.

Gemiddeld brandstofverbruik Kia Niro Hybrid, Plug-in Hybrid: 1,0-4,9 l/100 km, 20,4-100,0 km/l. CO2-uitstoot: 22-115 g/km. De Niro EV met 64.8 kWh batterij heeft een actieradius van 463 km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP en zijn in afwachting van de쏾 nitieve homologatie. Getoond private lease tarief betreft 
een vanaf prijs van de Kia Niro Hybrid en is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar bij Kia Autolease, geldig bij aankoop van het genoemde model met uiterste kenteken-
aanvraag op 30-06-2022 en uiterste registratie op 31-07-2022. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Nog heel even geduld... De best verkochte auto van 2020 en 2021 in Nederland wordt n쎣g 
beter. De nieuwe en verbeterde Kia Niro staat vanaf deze zomer bij VDNS Helmond in de 
showroom. Deze innovatieve crossover eerder bewonderen? Dat kan! Laat je inspireren 
tijdens de Niro Experience op 31 mei 2022 bij Kia VDNS Helmond. Er zijn slechts een 
beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meld je snel aan.

Varenschut 21D, Helmond
Tel: 0492 - 588 970  |  kia-vdns.nl

VDNS Helmond

COLLECTEWEEK 
RODE KRUIS
12 t/m 18 juni 2022

Scan de QR-code en doneer 
direct of gebruik IBAN: 

NL05RABO 0142 9095 80

Geef en maak onze 
lokale hulp mogelijk!
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Vurige week kwam naar buiten dat 
de AVROTROS een aanvraag 
had gedaan bij de gemeente 
Helmond om gastheer te zijn van 
het evenement ´Sterren Muziekfeest 
op het Plein .́ Ik docht: oww my 
god het grootste muziekfeest vur 
de fans van het Nederlandstalige 
lied wil naar Helmond komen, 
ongelooflijk. Dat willen heel veel 
gemeentes in Nederland. Ik ben al 
menig keer naar dit muziekfeest 
geweest door heel Nederland 
en dan hebben we het over een 
geweldig evenement, echte leuke 

Nederlandstalige artiesten zoals 
Marianne Weber, Django Wagner, 
Frans Duijts, Mart Hoogkamer, 
Jeroen vd Boom, Samantha 
Steenwijk, Jannes en nog veel meer 
(ge moet er inderdaad wel van 
houden).

Ik vind dit hartstikke leuk en met 
mij heel veel Helmonders dat weet 
ik zeker. Het wordt gepresenteerd 
door niemand minder dan Jan 
Smit. De hele dag is er muziek; 
er wordt gerepeteerd ’s middags, 
alles openbaar, niks afgezet en 

gratis te bezuuken. ‘s Avonds zijn 
de tv-opnames, die in 2 delen 
op NPO1 worden uitgezonden, 
ongeveer 700.000 mensen kijken 
dan naar Helmond op zijn best. 
Zoveel reclame vur ons skônne 
Helmond op de tv is onbetaalbaar, 
prachtige dronebeelden, de stad 
wordt keimooi gepromoot. De 
opnames duren tot 11 uur, dus niet 
tot midden in de nacht. De hele 
dag zal de horeca vol zitten, want 
deze mensen die uit heel Nederland 
komen moeten allemaal eten en 
drinken.

Maar ongelooflijk, B en W heeft het 
afgezegd. Ik weet dat het kort dag 
was. Ik heb alle redenen gelezen, 
maar kon daar nou echt geen mouw 
aan gepast worden? Zo, zo jammer.
Waarschijnlijk kennen ze het 
programma niet eens. Ik dacht, 
eindelijk hebben wij (fans) ook een 
keer een GROOT Nederlandstalig 
evenement, want ik weet zeker da 
wij in Helmond daar heeeel veel 
fans van hebben. Heel lang geleden 
hebben we 1 editie gehad van het 
levenslied, de Vlinder organiseerde 
dat, het was superleuk. Bijna elke 
stad heeft een levenslied, wij niet.

En ja wij hebben ook heel leuke 
evenementen, absoluut, en 
daar kom ik ook graag en al die 

evenementen gun ik iedereen. Maar 
niets specifiek vur Nederlandstalig, 
en da zouden al die fans heel erg 
leuk vinden en die fans zijn er veul 
in Helmond inclusief ons Marij. 
B&W vindt ook dat het scheve ogen 
kon opleveren bij evenementen 
die dit jaar minder subsidie kregen 
dan ze wensten. Er is nog nooit een 
groot evenement geweest voor het 
Nederlandstalige lied, hoezo scheve 
ogen?

Ik vind het zo, zo ongelooflijk jammer. 
Wat een reclame vur Helmond dat 
Sterren Muziekfeest. Ja ik weet 
dat het geld kost, maar er kosten 
sommige dingen veul meer geld. 
Liefhebbers van Nederlandstalig 
moeten het maar gewoon doen met 
de kleine feestjes, maar wij zouden 
het keileuk vinden om ook een keer 
een groot evenement in onze stad te 
mogen beleven. Ik vind het echt een 
gemiste kans en raad B en W aan 
om effe een mailtje te sturen of we 
volgend jaar mee mogen doen, dan 
is er meer tijd om het in te plannen. 
Nederlandstalig is superpopulair 
bij jong en oud. Ook is dit evenement 
vur iedereen gratis te bezuuken. ook 
dat nog. AVROTROS zorgt bij een 
evenement als Sterren Muziekfeest 
op het Plein onder meer voor de 
artiesten, podium en apparatuur. 
Gemeente Helmond moet de andere 

kosten op zich nemen, ongeveer een 
25.000 euro. Ja, heel veul geld en als 
ge niks om deze muziek geeft, zegde 
al gauw: weggegooid geld. Maar 
in het leven moete mensen ook 
iets gunnen. En we krijgen daar 2 
avonden tv voor terug met prachtige 
Helmond-beelden op NPO1. Jullie 
onderschatten echt de populariteit 
van dit genre muziek bij jong en oud, 
maar tja, het is zoals het is, geen 
Sterren Muziekfeest in Helmond.

Ik snap ook echt wel mensen die 
vinden dat dit evenement niet 
hoeft, maar die geven niks om deze 
muziek en dat mag zeker. Muziek 
maakt blij en gelukkig, voor de ene 
is dat blues, voor de andere country, 
een ander gaat helemaal uit zijn 
dak bij DJ Martin Garrix en ik blèr 
heerlijk mee op Nederlandstalige 
muziek. Ieder zijn ding, moet 
kunnen. Elkaar iets gunnen is een 
mooie eigenschap.

Wat een gemiste kans (mijns 
inziens). 

Fijn weekend.

Wat jammer

Houdoe!

De app is alleen bedoeld voor onder-
nemers en werknemers op de bedrij-
venterreinen. Zij kregen een instructie 
over hoe de app te gebruiken en een 
toegangscode via de stichting Bedrij-
venterreinen Helmond.

Burgemeester Elly Blanksma: “Alleen 
sámen kunnen we ondermijning echt 
aanpakken. We hebben de ogen en oren 
van alle goedwillende mensen daarbij 
nodig. We proberen het melden zo ge-
makkelijk mogen te maken. 

Vandaar dat er nu ook een speciale app 
voor bedrijventerreinen is gemaakt. Ik 
roep ondernemers en hun medewerkers 
op: luister naar je onderbuikgevoelens. 
Wees alert en meld verdachte signalen 
altijd! Rare openingstijden, afgeplakte 
ramen, werkplaatsen waar niemand 
werkt: dit soort signalen zijn goud waard 
bij het veiliger maken van onze stad.”

Meldingen worden vertrouwelijk 
behandeld 
Als een melding wordt gedaan via de 
Meld een vermoeden-app, komt deze 
bij de gemeente terecht. De gemeente 
neemt de melding vertrouwelijk in be-
handeling. Ze werkt hierbij samen met 
politie, justitie, de belastingdienst en an-
dere organisaties. Er kan ook anoniem 
een melding worden gedaan. In dat ge-
val kan de gemeente uiteraard geen te-
rugkoppeling geven aan de melder over 
de ondernomen acties. 

Meld-app voor bedrijventerreinen 
is onderdeel van strijd tegen 
ondermijning
De gemeente Helmond werkt al langer 
samen met de stichting Bedrijventerrei-
nen Helmond, de politie en andere part-
ners om ondermijning op bedrijventer-
reinen tegen te gaan. We spreken over 
ondermijning als de bovenwereld zich 

Nu ook meldpunt voor ondermijning op bedrijventerreinen

Ondernemers en werknemers op de bedrijventerreinen kregen uitleg over de app. F Gemeente Helmond.

HELMOND Niet pluis-gevoelens op bedrijventerreinen? Daar 
kunnen ondernemers en medewerkers voortaan melding van 
maken via de app ‘Meld een Vermoeden’. Bijvoorbeeld als zij 

denken dat er op een bedrijventerrein iets gebeurt dat mogelijk in 
strijd is met wet- of regelgeving. De signalen worden nagetrokken 

en zo worden mogelijke misstanden voorkomen. De app is op 
12 mei gelanceerd voor alle bedrijventerreinen in Helmond.

met de onderwereld vermengt. Denk 
aan drugshandel en -productie, men-
senhandel en uitbuiting, witwassen van 
crimineel geld, verschillende vormen 
van fraude en cybercrime. De app is een 
pilotproject van twee jaar. Na deze peri-
ode bekijken de partijen of en in welke 
vorm deze aanpak wordt voortgezet.

Melden heeft altijd zin
Iedereen kan signalen van ondermijning 
ook nog steeds melden bij de politie, ge-
meente of via Meld Misdaad Anoniem. 
Bij een verdachte situatie of als u het 

vermoeden heeft dat in uw buurt crimi-
nele activiteiten plaatsvinden, kunt u dit 
melden bij de politie via 0900 88 44. 
Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 
70 00. 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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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 4 juni van 11.00 tot 14.00 
uur en op woensdag 15 juni van 13.00 
tot 16.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom.
Zie ook www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST 
EN MIERLO-HOUT Repaircafé KBO – 
St. Lucia: iedereen mag gebruikmaken 
van deze aangeboden faciliteit. Er zijn 
geen verplichtingen aan verbonden on-
geacht waar u woont of status. U bent 
van harte welkom op zaterdag 11 juni van 
11.00 tot 15.00 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 Hout-
se Slem is weer gestart. 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 Kienen op vrijdag 
3 juni in wijkhuis De Lier van 19.30 
uur – 22.45 uur. Er zijn weer vele mooie 
prijzen ingekocht. Er zijn tassen met 
levensmiddelen en een koffie- en was-
middelronde.

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.

HELMOND-NOORD Op zondag 26 
juni vindt er tussen De Schabbert en De 
Boerderij een grote wijkmanifestatie/
braderie plaats. Deze start om 10 uur 
en duurt tot 17 uur. De Boerderij en De 
Schabbert laten zien welke activiteiten 
er onder hun dak plaatsvinden; men-
sen, verenigingen en organisaties in het 
welzijnswerk die werkzaam zijn in de 
wijk Helmond-Noord presenteren zich. 
Daarnaast is er ruimte voor bewoners 
uit de wijk Helmond-Noord die andere 
mensen uit de wijk kennis willen laten 
maken met hun hobby of talent. Schil-
der je prachtige kunststukken, maak je 
mooie beelden, fotografeer je al jaren 
voor je ontspanning en wil je dat einde-
lijk wel eens laten zien? 

Knutsel je graag en wil je daar nu ande-
ren van laten meegenieten, heb je een 
kaartclub en zoek je nog mede kaarters, 
enz. enz. Dan zijn we op zoek naar jou! 
Voor meer informatie en aanmelden, 
neem contact op met Wilma van Grins-
ven, wilma.vangrinsven@levgroep.nl of 
06 – 40 94 48 87. Ook als je zin en tijd 
hebt om op 26 juni te helpen en zo deel 
uit te maken van een hele gezellige dag 
voor Helmond-Noord.

MIERLO-HOUT Concert Muziekver-
eniging Unitas op zondag 12 juni 2022, 
aanvang 13.00 uur, in wijkhuis De Ge-
seldonk, gratis toegang.

Op zondag 12 juni aanstaande zal Mu-
ziekvereniging Unitas samen met het 
POP-orkest een concert geven in wijk-
huis De Geseldonk. Zowel de muziek-
vereniging als het POP-orkest staan on-
der leiding van Henk van de Weijer. Een 
afwisselend concert in big band, jazzy 
en POP-stijl. De toegang is gratis.

STIPHOUT Parochie Damiaan de 
Veuster organiseert een thema-avond 
met Trodessa Barton over haar boek 
‘De zin van de dood – het leven losla-
ten, iedereen die je dierbaar is, hoe doe 
je dat?’. Woensdag 1 juni om 19.30 uur 
in De Ark, Dorpsstraat 29 in Stiphout. 
Toegang is vrij. Vooraf aanmelden wordt 
op prijs gesteld en kan via secretariaat@
damiaanhelmond.nl of 0492 – 523 147.

BROUWHUIS Op 3 juni is het weer 
Donutdag. Het is dan feest in onze 
buurthuiskamer van Perron 3. We delen 
donuts, koffie en gezelligheid met el-
kaar. En we doen natuurlijk allerlei leuke 
spelletjes met donuts. Donutdag is voor 
iedereen in de buurt en vooral voor va-
ders, moeders, opa’s, oma’s en kinderen. 
We vinden het leuk als je erbij bent! We 
zijn open van 13:00 – 16:00 uur (Over-
loop 48a, Helmond).

 In de regio Helmond-De Peel hebben 
Senzer, ORO, de Zorgboog en Werkge-
versServicepunt (WSP) afspraken ge-
maakt om de vraag naar en aanbod van 
zorgpersoneel beter op elkaar te laten 
aansluiten. In de werkpraktijk wordt er 
dit jaar geëxperimenteerd met het an-
ders organiseren van werkzaamheden, 
zodat er ruimte ontstaat voor betekenis-
vol werk voor mensen zonder zorgkwa-
lificaties of zonder startkwalificatie. 

De heer Jan Roelofs (ORO), mevrouw 
Marion van Limpt (Senzer en WSP Hel-
mond-De Peel) en mevrouw Wil van de 
Laar (de Zorgboog) hebben een inten-
tieverklaring, met als naam ‘Een frisse 
blik op zorg’, getekend om samen deze 
pilot te gaan uitvoeren. Het doel is om 

inzicht te krijgen welke mogelijkheden 
er zijn in het anders verdelen van werk-
zaamheden in de zorg. Waar mogelijk 
worden direct mensen vanuit Senzer en 
WSP geplaatst bij ORO en de Zorgboog. 
De pilot maakt deel uit van het landelij-
ke actieplan ‘Perspectief op werk’. 

Werkprocessen tegen het licht 
houden
Van mei tot en met december van dit 
jaar wordt er op de werkvloer bij ORO 
en de Zorgboog anders naar werk-
processen gekeken om het werk zo te 
organiseren dat ook mensen zonder 
zorgkwalificatie inzetbaar zijn. Denk 
hierbij aan administratieve of prakti-
sche werkzaamheden of welzijnstaken 
die zorgprofessionals nu zelf uitvoeren. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden voor een zogeheten 
‘Leerlijn zorg’. Via een dergelijke leerlijn 
worden mensen zonder zorgkwalificatie 
op de juiste manier geselecteerd, inge-
werkt, ondersteund en begeleid bij hun 

werk in de zorg, door de professionals 
van de Zorgboog, ORO, Senzer en WSP. 
Op basis van de inzichten van de pilot 
worden de werkprocessen bij ORO en 
de Zorgboog zo aangepast dat er struc-
tureel werkzoekenden zonder zorg-

kwalificatie aan de slag kunnen gaan. 
Ook worden de ervaringen van de pilot 
gedeeld met de andere zorgaanbieders 
op de Zorgcampus Helmond-De Peel, 
zoals Savant, Elkerliek Ziekenhuis, GGZ 
Oost-Brabant en ROC Ter AA.

De Zorgboog, ORO, WSP en Senzer werken samen vanuit vernieuwende HR-blik
Anders kijken naar werk in zorg om personeelstekort tegen te gaan

Van links naar rechts: mevrouw Wil van de Laar (de Zorgboog), mevrouw Marion van Limpt (Senzer en WSP Helmond-De Peel) en de heer Jan Roelofs 
(ORO) tekenen de intentieverklaring ‘Een frisse blik op zorg’ F Senzer

HELMOND Door de coronapandemie en de nasleep daarvan 
is de druk op de zorg in Nederland enorm. Het aantal niet 

vervulde vacatures is groot. Landelijk zijn wel 20.000 handjes 
aan het bed nodig. Veel mensen verlaten de zorg, terwijl de 

aanwas stokt. Genoeg reden om op een vernieuwende manier 
naar het werken in de zorg te kijken. 

WWW.HELMONDNU.NL
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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

Zaterdag 28 en zondag 29 mei: 7e zondag in de Paastijd
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk.
 Intenties: Mia van der Zanden- Ketelaars.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
 Intenties: Jacques van Asten
11.15 uur Trudokerk KONINGSMIS GILDE mmv gregoriaans koor 
Intenties: Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerkhof, Beatrijs Hunink-van Thiel, Maria van den 
Berkmortel- Verbakel; Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Harry Sanders, Do San-
ders-Peulen, Cor Sanders; Kees Valkenaars, Frits Wijn en Els-Wijn-Maas

Maandag 30 mei: 
11.00 uur Trudokerk GILDEMIS pastoor Scheepers

Juni
Donderdag 2 juni
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 4 en zondag 5 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
11.00 uur Luciakerk EERSTE COMMUNIE
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
 Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk
 Intenties: Sjan Merkx vw sterfdag; 
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
 Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; André de Bruijne
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv les Femmes
Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Theo van Bommel

Maandag 6 juni: TWEEDE PINKSTERDAG/MARIA MOEDER VAN DE KERK
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gertie en Anke 

Donderdag 9 juni 
19.00 uur Luciakerk GEEN VIERING

Vrijdag 10 juni
19.00 uur Luciakerk VORMSEL bisschop G. de Korte/M. Verhoeven mmv Common Voice.

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

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

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

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND

De eredienst 
Zondag 29 mei staat het levende en levensveranderende evangelie van onze Here Jezus Christus 
weer centraal. We vieren tevens het avondmaal waarin we het lijden, sterven en opstanding van 
onze Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Vincent Dolfing. U bent weer van harte welkom. 
Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst
Volgende week zondag 5 juni is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd 
van 6 tot 18 jaar. Aanvang 10 uur.

De huiskring
Dinsdagavond 31 mei gaan we verder met de studie ‘God bepaalt de tijd’. Aanvang 19.30 uur.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er vrouwensamenkomst.

Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl. 
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Valerie Goossens van DELA
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grootpeelland.nl

Verloskundige 
Groepspraktijk
Helmond

In vertrouwde handen voor de beste start!In vertrouwde handen voor de beste start!

Weth. Ebbenlaan 168 | 5702 AG  Helmond | 0492 53 28 00 | verloskundigenhelmond.nl

Alles rond je zwanger- 
schap op één plek

 Iedere dag spreekuur,  
op verschillende locaties

Professioneel advies

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 31 mei
naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AUTEUR • DELHI • ENIGEN • ENVELOP • GEKKENWERK • GELAZER
GELIG • GLUIPERD • GUNST • JOCKEY • KERKMUZIEK • KIEZER • KLEUM

KNEUS • KRATER • KWARK •KWAST • MEETKUNDE • ONTLUIKEN
OPTELLEN • RIJLES • SNOOPY • SNUITJE • STAPELGEK • STEMMIG

STOEL • STUITER • WEGWIJZER • ZOETHOUT • ZWAKTE

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

Winnaar week 17: NAAM  •  Oplossing: PASKAMER

DOE MEE EN WIN 
EEN BOEKET BLOEMEN 

T.W.V. € 25,- 
Het boeket wordt mede mogelijk gemaakt door 

Bloementijd bij Mirjam
Geysendorfferstraat 3, Helmond. 

0492-541027. www.bloementijd.nl

Tijdens de collegevergadering van 
10 mei 2022 hebben burgemeester 
en wethouders besloten om extra 

30km/u-zones in te stellen in 
Helmond-Noord. Het betreft de 

wijkdelen Haverveld Zuid, Bloem- 
en Paardenvelden. Er worden 

snelheidsremmende maatregelen 
en verkeersborden aangebracht. De 
gemeenteraad wordt nog verzocht 
om voor deze werkzaamheden een 
krediet te vormen van € 423.000,-.

Het college stelt extra 
30km/u-zones in

www.dierenambulancehelmond.nl

Lily (2) is afgestaan omdat ze op haar rust ge-
steld is. Bij drukte trekt ze zich terug en gaat in 
de verstopmodus. Door de stress ontwikkelde 
ze blaasgruis en blaasontsteking. Ze is hiervoor 
behandeld en op blaasgruisdieet gezet. Op dit 
laatste moet ze blijven om te voorkomen dat het 
probleem terugkeert.
Belangrijk is dat Lily een rustige omgeving nodig 
heeft: weinig of geen kinderen en zo min moge-
lijk opschudding. Het is daarom ook verstandig 

om haar het enige huisdier te laten zijn.
Lily is een lief en mooi poesje dat in nieuwe situ-
aties eerst de kat uit de boom kijkt. Ze houdt er-
van om geknuffeld en geaaid te worden. Ze was 
gewend om in de tuin te kunnen. Soms heeft 
Lily een speelse bui, maar lekker dutten vindt ze 
ook heerlijk. Ze komt niet op schoot, maar komt 
wel bij je liggen en is gemakkelijk in de omgang.
Wij zijn ook weer op zoek naar gastgezinnen 
voor kittens!

Dier van de Week: Lily

hartstichting.nl
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

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

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

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

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN van oud ijzer, 
metalen en electronica. 06-13362457.

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 

MARKTEN BRADERIEEN

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

ZONDAG 29 MEI VLOOIENMARKT
Speeltuin Philipsdorp

Eindhoven - bomvol kramen
gratis entree 9-16u. info: 06-20299824

www.timmermansevenementen.nl

DONDERDAG 26 MEI VLOOIENMARKT
rondom het Heidehonk

Noordzeelaan Eindhoven
gratis entree. 9-16u. info: 06-20299824

www.timmermansevenementen.nl

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

BEZORGERS 
GEZOCHT 

RIJPELBERG:
Althenahof, Sallandhof, 
Twentehof, Spinsterhof.

 
RIJPELBERG:

Baroniehof, 
Rakthof, 

Utrechtplein.
 

CENTRUM:
Asterstraat, 

Crocusstraat, 
Leliestraat, 

Wethouder van Wellaan.

bezorging@deloop.eu 
06-18938912
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