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Jong en oud in 
beweging tegen kanker

Bij ‘In beweging tegen kanker’ is er ook een speciale kinderloop.

HELMOND Begin april vorig jaar kreeg het be-
stuur, dat om de twee jaar ‘Samenloop voor hoop’ 
in Helmond organiseerde, te horen dat het KWF 
de stekker uit het evenement trok. Als reden werd 
aangegeven dat er geen tijd en financiële midde-
len meer beschikbaar waren voor dit evenement. 
Daar liet het bestuur van Helmond het echter niet 
bij zitten. “Dit evenement is zoveel meer, dan al-
leen maar geld inzamelen voor het goede doel. 
Het is een hart onder de riem voor mensen met 
kanker of die met kanker te maken hebben”, aldus 
het bestuur. Zo ontstond vanaf september 2021 

‘In beweging tegen kanker’. Een evenement dat 
op 25 en 26 juni rondom het kasteel van Helmond 
gehouden wordt en dat in veel opzichten gelijk is 
aan de samenloop, maar nu met een geheel eigen 
regionaal karakter. 

“We gaan 26 uur door in het weekend van 25 en 
26 juni”, vertelt voorzitter Dorethé van de Kerkhof. 
“Kanker stopt niet, dus wij stoppen ook niet.” Deze 
woorden dreunen nog door in mijn hoofd. Ik merk 
ook meteen het belang van dit evenement. Het ver-
bindt mensen met elkaar. Mensen met kanker of die 

kanker gehad hebben, oftewel de eregasten, zoals 
de organisatie ze noemt. Maar ook mensen die met 
kanker te maken hebben of hebben gehad in hun fa-
milie- of vriendenkring. Het hoort dan ook bij de drie 
grootste volksziektes van ons land. “Ik weet ook 
dat er nog steeds angst is onder de mensen om eens 
op bezoek te gaan bij iemand met kanker”, vertelt 
Dorethé. “Mensen weten soms niet wat ze moeten 
zeggen. En laat nou juist dat een goede openingszin 
zijn. Zeg gewoon dat je niet weet wat je moet zeg-
gen, maar dat je er wel bent voor diegene. Dat is al 
genoeg.”. Lees verder op pagina 3.
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MELD U A AN VOOR DE EXCLUSIEVE  
SNE AK PREVIEW OP DINSDAG 5 JULI  

VIA W W W.ONTDEKDEMA ZDACX60.NL/
OOSTENDORP-HELMOND

MAZDA HELMOND
Varenschut 5 | 5705 DK Helmond | 0492 - 745666
www.oostendorp-mazda.nl |  OostendorpAuto  oostendorpautogroep

DE VOL L EDIG N IEUWE M A ZDA C X- 60
VA N A F  SEPTE MBER IN  DE  SHOWROOM

.  Stijlvol Japans design; zowel exterieur als interieur

.  Efficiënte Plug-in Hybride; tot 63km elektrisch rijden

.  Krachtig met 2.500kg trekgewicht

Mazda CX-60 2022 vanaf € 51.690. Gemiddeld verbruik Mazda CX-60 2022 van 1,5 tot 1,6 liter 
per 100 km / van 66,7 tot 62,5 km per liter / CO2-uitstoot van 33 tot 37 g/km. Alle technische 
gegevens zijn onder voorbehoud van de officiële homologatie en kunnen mogelijk nog aangepast 
worden. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot zijn onder voorbehoud voor officiele homologatie. Genoemde prijzen zijn incl. BPM, BTW 
en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Afgebeeld model kan afwijken van de 
daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: 
www.mazda.nl.

D R I V E  TO G E T H ER

179261 Oostendorp Helmond_CX-60_print ad_262x186.indd   1179261 Oostendorp Helmond_CX-60_print ad_262x186.indd   1 17-06-2022   15:5817-06-2022   15:58

LOODS 20
BLEEKVELDEN

GELDROP

TE KOOP

20 industriële loftwoningen Geldrop

• Prijzen vanaf 270.000,-- v.o.n.
• Variërend van ca. 65m2 tot 108m2
• Starters & levensloopbestendig
• Op steenworp afstand van centrum 

SCHRIJF JE IN 
VOOR 7 JULI

Neem contact op met 
de makelaar voor het
inschrijfformulier via 

040 - 22 33 345

www.loods-20.nl
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Zaterdag 25 juni om 14.00 uur start 
het 26 uur durend evenement waarbij 
verschillende teams in estafettevorm 
gaan wandelen. Opgeven hiervoor 
is zelfs op de dag van de loop nog 
mogelijk of kan van tevoren gedaan 
worden via de site van ‘In beweging 
tegen kanker’ (www.inbewegingte-
genkanker.com). Tevens is het moge-
lijk via deze site een donatie te doen. 
De opbrengst is dit keer niet alleen 
bedoeld voor onderzoek naar kanker, 
maar gaat naar drie goede doelen die 
meer doen dan alleen de onderzoe-
ken, te weten Inloophuis de Cirkel, 
Hospice de Populier en afdeling on-
cologie van het Elkerliek ziekenhuis. 
Laatstgenoemde wil graag een echo-
apparaat voor mensen die chemo no-
dig hebben, om bij hen goed de aders 
te kunnen bepalen. “Hoe mooi zou 
het zijn als we dat kunnen verwezen-
lijken”, glundert Dorethé.

Maar hoe gaat het nieuwe evene-
ment nou precies in z’n werking? 
Samen met je team ga je 26 uur in to-
taal lopen. Ideaal bestaat je team uit 
minimaal 15 personen, zodat je elkaar 
goed kunt afwisselen. Ben je een ech-
te bikkel en loop je liever alleen? Dan 
is het mogelijk jezelf ook als individu-
ele deelnemer in te schrijven. 

Loop je wel graag mee in een team, 
maar is je omgeving niet zo sportief? 
Dan kun je je aansluiten bij het team 
van de Cirkel/KWF. Teams en deelne-
mers kunnen daarnaast ook nog geld 
inzamelen door verschillende acties 
te doen. Dit kan vooraf door bijvoor-
beeld lege flessen op te halen. Maar 
ook tijdens het evenement zijn er 
tal van kraampjes beschikbaar voor 
mensen die meedoen aan de loop, 
om extra geld op te halen samen met 
je team. Een kraam om bijvoorbeeld 
een grabbelton neer te zetten, om 
hamburgers te bakken of om zelfge-
maakte producten te verkopen.

Deelname aan het evenement kost 
slechts € 15,- per persoon vanaf 16 jaar 
en deelname voor jongeren tot 16 jaar 
€ 7,50 per persoon. Dit is inclusief de 
wenszak. Een wenszak is een zak 
waarop je een persoonlijke wens of 
boodschap kunt zetten met in de zak 
een kaarsje. Deze wenszakken ko-
men zaterdagavond naast de route te 
staan van de loop. Natuurlijk kun je 
ook een team of persoon sponsoren. 
Dat is mogelijk via de website van 
in beweging tegen kanker. Op beide 
dagen zal er ook het nodige amuse-
ment aanwezig zijn. Denk daarbij aan 
optredens van onder andere Irma & 
Erica, Tadaa!, De Blue-Band, Maarten 
Verhees, Dansvereniging X-perience 
en Unity Eight.

Aan de kinderen wordt ook gedacht. 
Zo is er zondag om 10.00 uur een 
speciale kinderloop en is er een heus 
kinderplein, met allerlei activiteiten 
zoals een springkussen, een kabel-
baan en wat lekkers tegen een kleine 
vergoeding. Bij de zes kramen die er 
op dit kinderplein staan kun je onder 
andere sjoelen, potjes versieren en 
blikgooien. En wie weet, loop je Olaf 
uit Frozen nog tegen het koude lijf.

De eregasten (mensen met kanker of 
die kanker gehad hebben) van ‘In be-
weging tegen kanker’ krijgen een di-
ner-buffet aangeboden in het kasteel 
en worden zondagochtend verwend 
met een brunch. Daarnaast krijgen 
ze diverse workshops aangeboden 
zoals een ontspanningsmassage en 
een voetreflexmassage, maar bij-
voorbeeld ook vrolijke sokken maken 
of een trommelworkshop. Lisette van 
Bommel van inloophuis De Cirkel, zal 
dit speciale programma voor de ere-
gasten coördineren.

Tot slot vertelt Dorethé dat het mooi-
ste en meest emotionele moment za-
terdagavond 26 juni zal zijn, zo tussen 
22.00 uur en 23.00 uur op het grote 
podium dat ook gebruikt wordt voor 
de kasteeltuinconcerten. Voorlees-
kampioen Daan Schuurmans draagt 
een gedicht voor en de eregasten lo-
pen met een lampion in hun hand een 
rondje om het kasteel, omringd door 
alle wenszakken met daarin de bran-
dende kaarsjes. We hopen dat er in de 
toekomst nog veel kaarsjes mogen 
branden op evenementen zoals deze.

Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg.

Dorethé van de Kerkhof is voorzitter van 
de stichting ‘In beweging tegen kanker’.

Door: Anton van Stekelenborg

Zo’n 10 jaar na de eerste buurtcam-
ping in Amsterdam zijn er inmiddels 
zo’n 65 buurtcampings in Nederland. 
Hoog tijd dus voor zo’n buurtcam-
ping in Helmond, dachten Yentl, 
Sander, Eva en Jessica. Zij gaan geza-
menlijk aan de slag om van de eerste 
Helmondse buurtcamping een suc-
ces te maken. Het is de bedoeling dat 
op het veld aan de Wildenborchlaan 
in Helmond diverse bewoners uit de 
wijk Dierdonk en Helmond-Noord 
van 22 juli tot en met 24 juli met een 
tentje naar de buurtcamping komen 
om elkaar zo op een andere manier te 
leren kennen. Het is voorlopig alleen 
voor mensen uit Dierdonk en Hel-
mond-Noord.

Hoewel Yentl in Naarden geboren is, 
woont ze al bijna heel haar leven in 
Helmond. Haar vriendin en medeor-
ganisator Eva uit Helmond verhuisde 
tijdelijk van Nijmegen naar Dierdonk 
en merkte bij terugkomst dat er wei-
nig binding is met de buurt. Via een 
oproep op Facebook hoorde ze over 
de buurtcamping. Aangezien ze zelf 
graag kampeert, leek het haar een 
mooi initiatief om dit in Helmond te 
gaan organiseren. Samen met Yentl, 
en twee ouders van kinderen die bij 

haar dochtertje in de klas zitten, heeft 
ze het initiatief omarmd en zijn ze het 
avontuur met z’n 4-tjes aangegaan. 
“Het is toch wel meer werk dan dat 
we van tevoren bedacht hadden”, al-
dus Yentl. “Denk aan het regelen van 
stroom, toiletwagens, beveiliging en 
meer van dat soort dingen. Daarom 
zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
ons bij dit mooie project willen hel-
pen. We willen namelijk diverse acti-
viteiten op een dag organiseren. 

We zijn ook nog op zoek naar spon-
soren. Niet alleen voor het financiële 
gedeelte, maar vooral ook bijvoor-
beeld een bakker of slager om ’s mor-
gens broodjes te bezorgen. Of denk 
aan een frietkraam of iemand die nog 
wat leuke activiteiten kan verzorgen. 
Een pingpongtafel hebben we al, 
maar rollen toiletpapier zijn van har-
te welkom”, grapt Yentl.

De organisatie heeft van tevoren 
een koffiemomentje georganiseerd 
met de buurt, om toestemming te 
vragen voor dit project. Het meren-
deel was meteen enthousiast. Dat 
geldt ook voor de bezoekers voor de 
buurtcamping. De kaartverkoop zit 
al op de helft. Er is plaats voor zo’n 
dertig kampeerplekken op het veld 
aan de Wildenborchlaan. De prijzen 

variëren, zodat ook mensen met een 
kleine beurs, toch mee kunnen doen 
aan dit project. Ze willen wel duidelijk 
maken dat het geen kindervakantie-
week is. Met andere woorden, het is 
geen kinderopvang. Natuurlijk is er 
wel voldoende te doen voor zowel de 
ouders als hun kinderen, zoals een 
foute bingo, een minidisco en een 
waterglijbaan. En wil je nou niet in 
een tentje kamperen, dan kunt je ook 
gewoon een dagticket kopen.

Yentl en het team hopen dat het een 
succes mag worden, zodat het een 
terugkerend en groeiend iets kan 
gaan worden in Helmond. Zelf woont 
ze in Rijpelberg, dus hoe leuk zou het 
zijn dat deze wijk volgend jaar ook 
mee zou willen doen!

Casper van der Plas, de jongste 
vlogger van Adcommunicatie gaat 
vloggen op de buurtcamping, zodat 
je binnenkort kunt zien hoe de sfeer 
daar is. Houd daarvoor de site en so-
cial media van De Loop in de gaten!

Woon je in Dierdonk of Hel-
mond-Noord en wil je meer weten of 
de buurtcamping, kijk dan voor meer 
informatie op 
debuurtcamping.nl/camping/
buurtcamping-helmond-dierdonk.

Eerste Helmondse 
buurtcamping
De buurvrouw op de hoek heeft vaak de gordijnen dicht, de buurjongen van 
hiernaast is geslaagd en de buurman op nummer 11 loopt wel erg moeilijk. 
Maar wat als we nou eens wisten waarom de gordijnen vaak dicht zijn bij de 
buurvrouw op de hoek. Misschien kunnen we wel iets voor haar doen? En waar-
voor is onze buurjongen eigenlijk geslaagd en wat is de reden dat de buurman 
zo moeilijk loopt? We kennen onze buren vaag. Soms een snelle groet in de 
supermarkt of bij het voorbijgaan. Misschien vind jij het wel leuk om je buren 
eens beter te leren kennen. Die mogelijkheid komt eraan. Van 22 tot en met 
24 juli is er de eerste Helmondse buurtcamping. 

Van links naar rechts: Eva, Yentl, Sander en Jessica, de kartrekkers voor deze buurtcamping. F | Aangeleverd.

Programma 25 & 26 juni
Zaterdag 14.00 uur Start

Zaterdag 22.00 uur Lichtjesparade
Zondag 10.00 uur Kinderloop

Zondag 16.00 uur Sluiting
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Werkzaamheden aan Wolfsputterbaan vanaf  
1 juli

Vanaf vrijdag 1 juli wordt de Wolfsputterbaan (tussen de rotonde Weg 
naar Bakel en de Waterleliesingel) voorzien van een nieuwe deklaag. De 
onderhoudswerkzaamheden worden in twee weekenden uitgevoerd. De wijk 
Dierdonk blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bereikbaar. 
Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren? 
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Beide weekenden vinden 
de werkzaamheden plaats vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot uiterlijk 
maandagochtend 6.00 uur. Uiterlijk maandagochtend 6.00 uur is de 
Wolfsputterbaan weer open voor het doorgaande verkeer.

• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf de rotonde 
Weg naar Bakel tot aan de Rembrandtlaan inclusief de aansluiting vanuit 
Dierdonk Coendersberglaan op de Wolfsputterbaan.
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf 
Rembrandtlaan tot voorbij de Waterleliesingel / Venuslaan. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer ter plaatse omgeleid:
• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): De Bakelsedijk en de Waterleliesingel/Venuslaan 
blijven voor verkeer van en naar de wijk Dierdonk bereikbaar. De aansluiting 
Coendersberglaan is dit weekend afgesloten. Lokaal wordt het doorgaande 
verkeer over de Rijpelbaan omgeleid. 
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Bakelsedijk en Coendersberglaan blijven open 
voor al het verkeer van en naar de wijk Dierdonk. De aansluiting Waterleliesingel/
Venuslaan is dit weekend afgesloten. Verkeer vanaf Rembrandtlaan richting N279 
Asten / Bakel kan normaal gebruik maken van de toe- en afrit.

Beide weekenden is een adviesroute in twee richtingen aangegeven vanaf A67 
nabij Asten via A2 Eindhoven naar A50 Veghel.

Meer informatie 
Kijkt u voor meer informatie over de wegwerkzaamheden en de omleidingsroutes 
op www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Welke ondernemer is duurzaam verantwoord 
bezig en verdient de Groene Pluim?

Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om 
duurzaam te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te 
belonen! Voldoet u als ondernemer ook aan een aantal criteria, dan kunt u 
in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dat kost niets en levert u veel 
inspiratie, goede publiciteit en goodwill op. De gemeente Helmond steunt 
dit initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden.

Een netwerk voor kennisoverdracht
Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers, 
die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet 
alleen de Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun 
kennis door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, events en best practices. Zij kunnen 
andere ondernemers inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Via De Groene 
Pluim worden bedrijven in het zonnetje gezet. 

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 14 juli 2022 via 
www.degroenepluim.nl. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een 
bestuurslid van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen 
vervolgens de aanmeldingen. De uitreiking zal plaatsvinden op, hoe kan het ook 
anders, 10 oktober 2022, De Dag van de Duurzaamheid. 

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

Bekendmakingen

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

Steenovenweg 21 /  13-06-2022 plaatsen signage (bewegwijzering)  7042953 

Sectie T, nr. 6139

de Wiel 2 14-06-2022 kamerverhuurpand (16 kamers)  7049211 

  verbouwen naar 7 appartementen

Nachtegaallaan 133 13-06-2022 constructieve wijziging dragende 7048113 

  muur keuken

Keizerin Marialaan 2 13-06-2022 verbouwing ROC ter Aa 7035027

Johannes Vermeerlaan 74 14-06-2022 aanvraag kamerverhuur 7051275

Rivierensingel 718 14-06-2022 plaatsen zonnepanelen 7051717

Meijerijhof 14 14-06-2022 wijzigen gevel (voorzijde) 7051773

Barrierlaan 142 t/m 196 (even) 16-06-2022 gevelonderhoud  6788333

van Graftstraat 26 16-06-2022 maken uitweg 7054121

Liverdonk sectie U-  15-06-2022 oprichten woning en maken uitweg 6387763 

kavel L87-Vleutendonk 7 

Pastoor Elsenstraat 34 15-06-2022 vergroten woning 6655001

Wesselmanlaan 25 16-06-2022 kappen 2 bomen 7054661

Trompstraat,  15-06-2022 kappen 3 bomen 7054349 

Prof. Donderstraat en Hoogeindsestraat

Zijdevlinder 3 19-06-2022 oprichten tuinhuis 6799547

De Groene Loper,  20-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 7063473 

kavel 28 kadastraal L 3126

De Groene Loper, kavel GL 34 19-06-2022 oprichten woning 6862653

Brasemlaan 32 18-06-2022 kamerverhuur 7062173

Beelsstraat 60 17-06-2022 verbouwen woning 7061359 

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

kadastraal B5583,  14-06-2022 Beek herstel Gulden Aa 6912017 

B6139, en L2654

Sectie C 10951 14-06-2022 plaatsen communicatiemast 6909087 

Deltaweg nabij 2  mobiele netwerk kpn

Sectie Q2860  14-06-2022 plaatsen communicatiemast 6908947  

Wolfsputterbaan N279   mobiele netwerk kpn  

Deurneseweg 5 08-06-2022 Uitbreiden bedrijfsruimte  6708595

Heistraat 6A 15-06-2022 splitsen pand, oprichten appartementen 6863771

Aleida van Dieststraat 20-06-2022 oprichten 26 woningen 6595479

5 t/m 15 (oneven), 4 t/m 14 (even) 

Asterstraat 27 20-06-2022 oprichten aanbouw  6911379

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

Goorloopweg 4 26-04-2022 aanleg 4 padelbanen   6934763

Wevestraat 81 25-04-2022 plaatsen dakopbouw (wijziging)   6931163

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

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

Dr. Dreeslaan 11 14-06-2022 wijzigen tuinhuis 6975899 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Veluwehof 55 17 juni 2022 oprichten bijgebouw 6792293

Edisonplantsoen 10 17 juni 2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6772711

Jan de Withof 15 17 juni 2022 oprichten carport 6894191

Jan de Withof 17 17 juni 2022 oprichten carport 6894275

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

Havenweg                                   13-06-2022     After party kasteeltuinconcerten, 2022-X1431

                                                      8 juli t/m 26 augustus 2022

Kasteellaan 8                              17-06-2022    Kasteeltuinconcerten De Kei en         2022-X1571                             

      De Vlegel, 8-7-22 t/m 26-8-22              
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Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Speelhuisplein 2 14-06-2022 Zomerborrel gemeente Helmond  2022-X1817 

  23-06-2022

Speelhuisplein 2 15-06-2022 Lions peelland Dinner in White 2022,   2022-X1829 

  10-7-2022

Diverse locaties centrum 16-06-2022 Bluesroute Helmond, 28-10-22  2022-X1860 

Helmond  t/m 30-10-22

Kasteelplein 17-06-2022 evenementen vergunning introductie  2022-X1871 

   ROC, 8-9-2022  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Het actualiseren van de activiteiten aan een bestaande inrichting aan Veldbeemd 20 te 

Helmond. 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 

kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met I. de Bar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690 686. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken. Het 

betreft de vergunning van WaterstofNet vzw voor een waterstoftankstation op de Automotive 

Campus in Helmond. 
 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 24 

juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van: 

 

Naam inrichting Locatie           Omschrijving melding

Picnic Hubs B.V.           Duizeldonksestraat 15        Overslag van goederen 

De meldingen betreft uitsluitend een kennisgeving. De melding is in te zien op afspraak bij de 

gemeente Helmond, tel. 14-0492. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te 

maken.

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Kaldersedijk 3A 24 juni 2022 oprichten woning 6480637

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 24 juni voor een periode van zes weken ter inzage in het (tijdelijke) Stadskantoor, 

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

tel. 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

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

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

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

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

Demchenko, D.  12-02-2004

Khalin, O.S.  24-01-1983

Tykchonenko, S.  21-02-2000

Zeimanis, V.  06-03-1999

Zsarnoczai, J.  17-11-1989

Maraşlioğlu, Z.  20-07-1992

Malysa, A.  11-06-1982

Kurzak, K.J.  27-01-1999

Trachuk, V.  12-10-1953

Filimon, A.N.  21-10-1998

Rudge, C.  08-03-1995

Halin, G.  26-06-2015

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

Stipan, A.  01-11-1999

Liebregts, V.A.W.M.  31-05-1994

Bobko, M.M.  03-04-1990

Mróz, P.  06-04-1987

Esch van, A.J.H.  10-11-1972

Deineha, I.V.  11-11-1979 

J.A. de Vries  05-12-1994

Chalat, E.  02-03-1963

Czudiwski, L.D.  07-01-1990

Czudowska, O.W.  03-08-2019

Czudowska, D.K.  28-11-1992

Pejatovic, U.  22-06-1997

Jansen, F.J.J.G.  03-01-1984

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.  

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.

• 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 23 juni 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.



vrijdag 24 juni 20226

HELMOND Nog niet zo lang geleden zag de 
wereld er heel anders uit voor Lieke Jongman 
(20). De Helmondse zat enkele maanden ge-
leden in de afronding van haar stage bij een 
modebedrijf in Barcelona, toen ze met spoed 
moest worden opgenomen in het ziekenhuis.  
“Mijn organen raakten door een ernstige, 
zeldzame ziekte bijna allemaal ontstoken”, 
vertelt ze nuchter. “Specialisten vertelden dat 
ik in het uiterste geval aan dit zogeheten PID 
zou overlijden.” Gelukkig waren ze er op tijd 
bij. “Een spoedoperatie en de juiste medicatie 
wisten erger te voorkomen.” 

Examen doen  
Liggend in een ziekenhuisbed in Barcelona, 
bedacht Lieke een misschien wel erg passend 
examenproject, dat ze eind deze maand op 
festival Crafted in Eindhoven laat zien. Het is 
een ontwerpboek met begrafenis als thema. 
“Ik dacht: als ik dood ga, dan moeten mensen 
toch weten wat ze aan moeten op mijn begra-
fenis”, aldus de fashionstudente.  
Ondanks de ziekenhuisopname is Lieke vast-
beraden om af te studeren. “Ik wil niet nog een 
jaar wachten voor alleen het examen”, vertelt 
ze. De gedrevenheid van Lieke lijkt passend in 
een internationale modewereld die naar bui-
ten soms overkomt als bikkelhard en meedo-
genloos.

Vrijheid 
Haar schoolcarrière begon op de Openbare 
Basisschool in Brandevoort en leidde via een 
Duitse middelbare school naar het Summa 
College in Eindhoven. “Omdat we de eerste 
lichting van Summa International Fashion 
(SIF) zijn, was er nog een hoop te ontdekken. 
Dat gold voor ons studenten, maar ook ze-
ker voor de docenten. Het mooie was dat we 
enorm veel vrijheid kregen en dat is belangrijk 
in een creatief vak als mode”, vertelt de fashio-
nista in spé.   

Lieke kreeg twee weken de tijd voor haar exa-
menwerk. Om met een persoonlijk ontwerp-
boek op hét festival voor creatief vakman-
schap te staan, ziet ze als een kroon op haar 
studietijd bij het Summa College. “Ik vind het 
heel bijzonder en leuk om met mijn examen-
project op Crafted te staan.”

Ze hapt even naar adem. “Als ontwerper of 
stylist wil je graag dat anderen zien wat je be-
dacht hebt”, zegt ze enthousiast. Lieke droomt 
van een uitdagende baan in de mode. Wat ze 
precies wil gaan doen is nog niet duidelijk, wel-
licht creative director zoals veel jaargenoten.

Crafted 
Crafted wordt 30 juni gehouden in het Klokge-
bouw op Strijp-S in Eindhoven, het centrum 
van design, fashion en creatief vakmanschap. 
Het Summa College geeft met het festival 
maar liefst tweeduizend studenten uit creatie-
ve beroepen een podium. 

Vanaf 17.30 uur wordt in vier hallen een uitge-
breid programma geserveerd met tientallen 
activiteiten. Zo staan meerdere modeshows, 
kunstwerken, hapjes en drankjes en andere 
zaken op de rol. Het festival heeft dit jaar als 
thema: ‘Ontmoet de makers van de toekomst’.

Slijterij/distilleerderij De Deftige Aap,
voor uw lekkerste wijnen, zelfgebrouwen bieren

en hemelse huisgestookte distillaten,
waar u alleen al voor de beleving graag binnenwandelt.

De Deftige Aap
Markt 12 • Helmond • T 0492-729592
slijterij@deftigeaap.nl • www.uwtopslijterdedeftigeaap.nl

Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden

Aanbiedingen zijn geldig van 22-06-2022 t/m 12-07-2022

Wyborowa 
Poolse Wodka

100 cl
Añejo
3 años
70 cl

Esbjaerg 
Vodka
100 cl

Stoocker 
Jonge Jenever

100 cl

Hendrick’s 
 Schotse Gin

70 cl

16.99 15.99 25.99 13.99 10.99 24.99 33.99

Cálem Port 

• Fine White

• Lágrima 

• Rosé
75 cl

Havana Club 

Les Grandes Caves d’Albret  
Vin de Pays, Frankrijk 

• Colombard-Chardonnay
• Grenache Rosé
• Merlot-Cabernet Sauvignon
• Moelleux
75 cl

per fles 5.49

Añejo
7 años
70 cl

Red Label
70 cl

Johnnie Walker
Black Label

70 cl

14.99

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

8.99

9.99

10.99

zomerse port tonic

De Kuyper

• Watermelon
• Wild Strawberry
• Blue Curaçao
50 cl

per fles 9.49
EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

doos á 6 flessen

29.
99

(= 5.00 per fles)

GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE MET 20% KORTING ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

START SALE STAPELKORTING 20%-25%-30%*
& OUTLET ALLES 50% TOT 70%
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Fashionstudente toont ontwerpboek op festival Crafted 

Helmondse Lieke 
studeert af 
op rouwkleding

Helmondse Lieke overleefde een levensbedreigende ziekte tijdens haar stage in Barcelona. F | Bert Jansen.

De Helmondse Lieke Jongman zit bij de eerste lichting van de 
opleiding International Fashion op het Summa College. De 
ambitieuze studente staat met een bijzonder examenproject op 
Crafted, het festival voor creatief vakmanschap in Eindhoven.

“Als ontwerper 
of stylist wil 
je graag dat 
anderen zien 
wat je bedacht 
hebt”
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Financieel gezien staat Helmond er 
goed voor, maar we leven in een bij-
zondere tijd. Het is dus belangrijk om 
duur betaald belastinggeld verant-
woord uit te geven. We moeten ons 
ervan bewust zijn dat zogenaamde 
‘crisissituaties’ grotendeels het ge-
volg zijn van politieke beslissingen 
die genomen worden in Den Haag, in 
Brussel, of zelfs nog verder weg.

Laten we hier in Helmond ons hoofd 
er goed bij houden en ZELF naden-
ken. Het is geen wedstrijd met ande-
re steden of regio’s; het gaat om het 
belang van ONZE stad. 

In plaats van miljoenen uit te geven 
aan absurde klimaatdoelen, die er-
gens achter een bureau verzonnen 
zijn, moeten we investeren in betaal-
bare woningen en werkgelegenheid, 
waarbij de Helmonder voorop staat. 
Dan groeit onze stad ook, zonder dat 
het een doel op zich is. Wij willen dat 
Helmond een zelfstandige stad blijft, 

die haar eigen beslissingen neemt en 
niet opgeslokt wordt door de buur-
man of de regio.

Woensdagavond had ik het ook over 
de ‘veiligheid’ in Helmond. In het 
akkoord stond hierover bijna niets 
geschreven. Helmond heeft een vei-
ligheidsprobleem dat past bij een 
veel grotere stad. Daar moet dus snel 
iets aan gedaan worden. Dat los je 
niet op met een paar extra BOA’s of 
camera’s. Dat moet met meer kennis 
en inzicht gebeuren. We moeten ook 
durven zeggen wat/wie de oorzaak is. 
Meld dit dus zoveel mogelijk!

Ik vraag u allemaal om het bestuur 
kritisch te volgen. Kom op voor uw ei-
gen belangen. Maak gebruik van uw 
inspreekrecht bij de gemeenteraad. 
Help de gemeenteraad door ook uw 
kant van het verhaal te vertellen. 

De gemeenteraad is er immers voor 
de Helmonders en niet andersom. 

Samen moeten we ervoor zorgen dat 
Helmond die mooie unieke stad blijft. 
Dat is waarvoor Forum voor Demo-
cratie zich zal inzetten.

Hopelijk leven we nog lang en geluk-
kig…

Theo Heller
Raadslid 
Forum voor Democratie

Heller: Er was eens…
‘Er was eens…’ Met deze woorden had de speech van de nieuwe coalitie in de Helmondse 
gemeenteraad afgelopen woensdag beter kunnen beginnen. Geen COALITIE-akkoord, maar 
een ‘AMBITIE-akkoord’. Het uitspreken van dromen en wensen, zonder aan te geven hoe. Ik 
ga hier niet in op de bijzondere manier waarop de coalitievorming en het keuzeproces voor de 
wethouders verliepen, maar wil wel benadrukken wat de visie van Forum voor Democratie is 
voor onze prachtige stad Helmond. Een ‘brede welvaart’ klinkt mooi en ik wens die iedereen 
toe, maar tunnelvisie helpt ons hier niet bij.

HELMOND Na een mindere prettige periode van lockdowns hebben 
we nu eindelijk onze competitie af kunnen sluiten en was er een re-
den voor een feestelijke afsluiting. 

Op vrijdag 10 juni hebben we onze  biljartkampioenen weer kunnen 
eren na 2 jaar onvoltooide competities en persoonlijke kampioen-
schappen. Onze prijsuitreiking vond plaats in een drukke en gezellige 
locatie De Rozenhof en het was weer leuk om alle deelnemers weer 
eens te ontmoeten na deze vervelende periode. Hopelijk kunnen we 
onze nieuwe competitie zonder obstakels tot een goed einde brengen.  
Voor meer informatie over onze organisatie, zie www.stchelmond.nl.

De biljartkampioenen werden op 10 juni geëerd in De Rozenhof. 
F | Stephan van de Vossenberg.

Biljartkampioenen 
geëerd 

Helmond regenboogstad?
In 2014 ondertekende Helmond de 
intentieverklaring ‘meerjarenaan-
pak Regenboogsteden 2015’, waar-
na het ministerie van OCW 50.000 
euro subsidie toekende voor de jaren 
2015-2017. De opvallendste uitingen 
daarvan zijn 2 homo-verkeerslichten 
en een regenboog(zebra)pad in het 
centrum van de stad (Veebrug).

Dat regenboogpad werd in mei 2016 
door B&W aangekondigd als één 
van de instrumenten om de sociale 
acceptatie van seksuele diversiteit 
in Helmond te bevorderen. ‘De Hel-
mondse scholen zullen ondersteund 
worden om in de lessen aandacht te 
besteden aan het thema ‘seksuele 
diversiteit’. De vervolgaanpak zorgt 
voor blijvende aandacht binnen het 
onderwijs voor dit thema, vanuit het 
motto: kennis voorkomt weerstand’, 
zo besluit B&W haar brief in 2016. 

Qide coaching biedt specifiek lessen 
voor zowel leerlingen als docenten 
in alle typen onderwijs; echter de 

regenboog mag zij niet dragen. Ter-
wijl diezelfde regenboog nu al zijn 
educatieve waarde bewijst door de 
aandacht van de kinderen met hun 
ouders, voorbijfietsende jongeren én 
ouderen…

Handtekeningenactie
Anno 2022 ligt het regenboog(zebra)
pad er flets en vuil bij. De regenboog 
in de Mierloseweg schittert in al haar 
kleuren, maar moet waarschijnlijk 
grijs. 

Eigenaren Eric en Diënne Flohr be-
grijpen er niets van. “We willen juist 
verdraagzaamheid en acceptatie 
uitdragen voor de Helmondse maat-
schappij. De regenboog op onze ge-
vel onderstreept dit extra. De reacties 
zijn tot op heden positief, maar de ge-
meente ligt dwars. 

We zijn dan ook een handtekenin-
genactie (www.petities.com/het_re-
genbooghuis_moet_blijve) gestart, in 
de hoop dat de gemeente alsnog po-
sitief besluit over onze regenboog!”

Regenboog, symbool 
van vrijheid, moet 
weg op Mierloseweg 
Ter voorbereiding van de opening van Qide coaching op de Mierloseweg 43 
te Helmond, hebben de eigenaren een regenboog op de bovengevel van hun 
pand laten schilderen. De regenboog als symbool van vrijheid voor íedereen. 
In plaats van trots noemt de gemeente Helmond de vakkundig geschilderde 
regenboog een exces. Ondertussen staan vele gevels aan de Mierloseweg 
vol met reclame-uitingen en logo’s, deze worden wel gedoogd.

OPROEP WEEKKRANT: 
REGENBOOGSTAD HELMOND

SCHILDER DEZE UITING OP ALLE GEVELS
www.petities.com/het_regenbooghuis_moet_blijve
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Beweeg mee met ons!

Dit 26-uurs durende evenement start zaterdag 
14.00 uur en eindigt op zondag 16.00 uur, elk 
team wandelt onafgebroken in estafette vorm. 
Op zaterdagavond om 22 uur zullen er wens-
zakken met lichtjes langs de route worden ge-
zet, hier kan iedereen een persoonlijke bood-
schap op schrijven. Onderstaande relaties van 
Weekkrant De Loop, hebben ons gesponsord 
middels een logoplaatsing op deze pagina 
waarvan de opbrengst geheel aan Stichting In 
Beweging Tegen Kanker geschonken zal wor-
den. De opbrengsten gaan naar: Inloophuis 
De Cirkel, Hospice De Populier, en het Elkerliek 
Ziekenhuis (Oncologie).

Wij van Adcommunicatie lopen mee met de sponsorloop van 
In Beweging Tegen Kanker die zaterdag en zondag 25/26 juni
zal plaatsvinden in en rondom de kasteeltuin van Helmond.

www.inbewegingtegenkanker.com
Alle opbrengsten van deze pagina worden gedoneerd aan In Beweging tegen Kanker.

De onderstaande bedrijven steunen deze actie:

kivo-helmond.nl
HELMOND
weekkrant de loop
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‘Iedere uitvaart is bijzonder’
Tekst: Daan Daniëls
Foto: Mark Barten

Afscheid nemen van een dierbare 
die overleden is doe je maar één 
keer. Erg belangrijk dus dat een uit-
vaart naar tevredenheid verloopt. 
Juliette Poelmann - Magis, Tijn 
Poelmann en Henk van Eijndhoven 
van Monuta Magis staan nabe-
staanden bij een overlijden vanaf 
de eerste minuut bij.

“We verzorgen een uitvaart met 
aandacht en betrokkenheid zoals 
we ook bij onze eigen uitvaart zou-
den doen. Het afscheid kan maar 
één keer, en dan moet het ook goed 
zijn”, vertelt Juliette. “In ons werk 
vinden we het belangrijk dat we 
rechtdoen aan het leven dat voorbij 
is, maar ook aan het leven dat door-
gaat. We zijn er dan ook niet alleen 
maar voor de mensen in de periode 
van het overlijden, maar ook voor 
en na die tijd. We willen ervoor zor-
gen dat mensen met een goed ge-
voel afscheid kunnen nemen.”

Een overlijden is een droevige peri-
ode, maar gedrieën zorgen Juliette, 
Tijn en Henk ervoor dat de mensen 
waardevol afscheid kunnen nemen. 
Henk: “Iedere uitvaart is bijzonder, 
want ieder mens is uniek. Elke keer 
is het weer anders. Je hebt een hele 
week contact met de familie, maar 
ook na het afscheid houden we 
contact. We ontzorgen de mensen 

zoveel mogelijk, willen er voor ze 
zijn, zodat zij zich ook echt kunnen 
richten op het afscheid.”

Het team van Monuta Magis 
draagt zorg voor de uitvaarten in 
Helmond en Laarbeek. “We zijn 
blij met het door Monuta gestel-
de vertrouwen in ons.  Zij hebben 

bij ons het verzoek neergelegd om 
ons aandachtsgebied te vergro-
ten en uit te breiden met Deurne, 
Asten-Someren, Gemert-Bakel en 
Mierlo. Uiteraard willen we hier 
heel graag gehoor aan geven. Van-
af 1 juni zijn wij ook in deze plaat-
sen actief. Ook als je niet verzekerd 
bent, of een verzekering elders 

hebt, ben je meer dan welkom bij 
ons. En op verzoek kunnen we ook 
buiten deze plaatsen de uitvaart 
verzorgen”, geeft Tijn aan.

Wilt u weten wat de medewerkers 
van Monuta Magis voor u kunnen 
betekenen? Neem dan vrijblijvend 
contact op met Juliette, Tijn of 

Henk. In een persoonlijk gesprek 
bespreken ze graag met u wat de 
mogelijkheden zijn en kunnen zij 
een heel mooi en passend afscheid 
voor u verzorgen.

Monuta Magis         Warandelaan 62, Helmond         jmagis@monuta.nl         www.monutamagis.nl         0492 - 66 60 00 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

Tijdens deze danswedstrijd deden 
zo’n 100 dansgroepen mee die het 
tegen elkaar opnamen in verschillen-
de categorieën. Onder toeziend oog 
van een deskundige jury, werden alle 
groepen beoordeeld op onder andere 
choreografie, techniek en presenta-
tie. In deze teams dansten ook Hel-
monders Britt Heijnen, Maud Melis, 
Anne Schuurmans, Bregje Schuur-
mans, Isa Schuurmans, Liselot Ver-
vloet, Lieke van Stiphout & Jady Wil-
bers mee. 

Extra bijzonder was de 2e prijs van 
het Démoteam D-Revolution. Zij 
dansten namelijk als eerste team 
in de geschiedenis van DéDé Dance 

mee in een hiphop-wedstrijd. Een 
bijzondere prestatie van dit team en 
hun coaches. 

Voor de zomervakantie vonden de 
jaarlijkse audities plaats voor de 
nieuwe samenstelling van de 4 Dé-
moteams van DéDé Dance. Honder-
den leerlingen deden hier aan mee 
en uiteindelijk bleven er 4 groepen 
in verschillende leeftijdscategorieën 
over. De leerlingen komen allemaal 
uit de verschillende locaties van DéDé 
Dance en trainen vanaf september 
wekelijks samen tijdens de speciale 
Démoteam-trainingen. Er is zelfs een 
trainingsweekend geweest om het 
hoogst haalbare eruit te krijgen.

DéDé Dance 4x prijs tijdens 
nationale dansfinale!

F | DéDé Dance.

HELMOND/VELDHOVEN Afgelopen zondag, 
22 mei, sleepten de 4 Démoteams van DéDé Dance
viermaal een prijs binnen tijdens de danswedstrijd Shell 
We Dance Event in Theater De Schalm in Veldhoven! 
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17,99

4,99

7,99

7,99

2+1
GRATIS

GRATIS tegen
inlevering van

250 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 22 juni t/m dinsdag 
5 juli 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Goudfrik
Doos à 40 stuks - Van Lieshout

Normaal 22,89

Cola en sinas
Clippers
Doos à 24 stuks - Domini

Normaal 7,49 Lihanboutje, sitostick 
of zigeunerstick

Schaal à 3 of 4 stuks - 
Diepvriesspecialist

Normaal 5,19 - 5,49

Visstick extra groot
Zakje à 10 stuks - All Freez

Normaal 11,99

Fermette
Vanille roomijs

2,4 liter - Ola

Normaal 8,99

10,99

3 schalen
voor

Worstenbroodjes, ragoutbroodjes, 
goulashbroodjes, worstenbroodjes 
pikant, saucijzenbroodjes
Mini broodjes
Zakje à 8 of 10 stuks - 
Diepvriesspecialist

Normaal 3,79 - 3,89 - 3,99

Ham-kaas, kip-pesto of pulled pork
Panini’s
Doos à 4 stuks - Niko’s

Normaal 10,59 - 10,99

Van Rijsingen

SYSTEEMBEHEERDER GEZOCHT!

Over Thibo:
Wij zijn Thibo. Producent 
en totaalleverancier van 
hekwerksystemen, poorten en 
gepuntlast gaas-producten 
voor de professionele 
installateur. 

Interesse?
Stuur een mail naar Marika van 
der Burgt (HR-manager) via:

mvanderburgt@thibo.nl 

Systeem-, applicatie-, of Cloud beheerder? Welke 
functietitel het beste bij deze functie past, zeg jij het 
maar! De functie is zó veelzijdig dat elke dag anders is.

De hele vacature 
bekijken? Scan 
de QR-code!

Wij bieden jou:
• Een eigen kantoor. 
• Een telefoon en laptop.
• Je salaris sluit aan bij je 

ervaring, opleiding en de 
aard van de te verrichten 
werkzaamheden.

• 27 vakantiedagen en 13 
atv-dagen op basis van een 
fulltime dienstverband.

• Een uitstekende 
pensioensregeling.

• Een plek waar je 
vanaf het begin veel 
verantwoordelijkheid en 
inspraak hebt én waar je 
jezelf kan ontwikkelen. 

Functie-eisen:
• MBO + werk- en denkniveau binnen informatica 

en werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en 

Engels.
• Je bent gecertifi ceerd in Microsoft Azure, Offi ce 

365, Dynamics 365 CRM/Business Central óf bereid 
om deze snel te behalen.

•  Je hebt kennis van- en ervaring met Microsoft 
Security & access en C# of AL programmeren, 
met netwerken (zowel bekabeld als draadloos), 
fi rewalls, beheer opslagsystemen (NAS & 
Sharepoint), beheer servers, desktopcomputers, 
printers, labelprinters, handscanners en VOIP.

•  Kennis en ervaring op het gebied van moderne 
werkplek omgevingen. 

• Je bent bereid een keer in de maand een uurtje 
langer of in de avond door te werken om netwerk-
updates uit te voeren.

• Fulltime beschikbaar (40-urige werkweek)

Functieomschrijving:
Je onderhoudt en beheert de ICT-omgeving binnen 
Thibo. Je neemt werk uit handen en zorgt dat onze 
hard- en software op locatie én onze Microsoft Cloud 
infrastructuur werkt zodat onze in- en verkoopteams, 
productieteams en magazijnmedewerkers zich 
kunnen focussen op waar ze goed in zijn: tevreden 
klanten (op tijd) voorzien van onze kwalitatieve 
hekwerk en gepuntlast gaas producten. Daarnaast 
ben je ook bezig met innoverende projecten binnen 
Dynamics 365 CRM, ons ERP systeem. 

Wij zoeken nieuwe collega’s!
ACCOUNTMANAGER

COMMERCIEEL MEDEWERKER

CUSTOMER SERVICE PROFESSIONAL
DUITS/ NEDERLANDS

Zie jij jezelf als de perfecte 
aanvulling op ons team? Aarzel dan niet en stuur je 

motivatie en CV naar Lejos Schouwenberg 
(lejosschouwenberg@jds.nl). 

Zie jij jezelf als de perfecte 
aanvulling op ons team? Aarzel dan niet en stuur je 

motivatie en CV naar Julian Hendriks (juul@plan-it.nl). 

Bekijk de volledige vacatures op:
www.jds.nl en www.plan-it.nl
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Evenement
In Beweging tegen Kanker19. Uittips 

Evenementen in de regio
Concert 
Kasteeltuinconcerten Helmond20. 27.F | Shutterstock
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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

IT’S
SUMMER
TIME!

S T I C H T I N G

presenteert

www.lambertushofhelmond.nl

TOEGANGGRATIS

0101
juli

02
juli

0303
juli

Lindyhop Pop/Rock Klassiek

3dagen open-air live muziek

‘n Heerlijk
weekendje

L’hof

S T I C H T I N G

weekendje
of Musique
en Plein Public
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

ENGELSEWEG
 NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT

H E L M O N DShopping.

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

koken, tafelen, huishouden, accessoires 
en interieur. Van hobby en vrije tijd, tot alles 

op het gebied van auto en tuin. 
We hebben het allemaal.

Kom langs en ben klaar voor de zomer!

Alvast veel shopplezier.

READY FOR
SUMMER

www.engelseweg.nlwww.engelseweg.nlwww.engelseweg.nlwww.engelseweg.nlwww.engelseweg.nl

 NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT
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koken, tafelen, huishouden, accessoires 
en interieur. Van hobby en vrije tijd, tot alles 

op het gebied van auto en tuin. 
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Kom langs en ben klaar voor de zomer!
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Jeroen Bleker, Bram van Diggelen en Bas 
leerden elkaar kennen op de universiteit. Samen 
werkten zij in een studententeam waar ze 
ervaring opdeden in elektrisch rijden. Met dit 
team ontwikkelden ze de elektrische motorfiets 
Storm Wave, waarmee in tachtig dagen een 
reis rond de wereld werd afgelegd. Een flinke 
uitdaging, maar het is gelukt! Een geweldige 
manier om de wereld te laten zien dat het 
mogelijk is om overal elektrisch te rijden.  

Timing 
Na het succes besloot het drietal te stoppen 
bij het studententeam en samen een bedrijf 
te starten, met de focus op modulaire 
batterijpakketten. De timing was perfect, want 

deze pakketten zijn namelijk de toekomst, 
aangezien ze het belangrijkste onderdeel 
vormen van elektrische voertuigen en machines.  

Elektrische machines 
Bas: “Elektrische auto’s zijn inmiddels wel 
bekend in het straatbeeld. Waar vaak niet 
aan gedacht wordt, is dat andere machines 
en voertuigen – met name in de bouw - zeer 
milieuvervuilend zijn; ze stoten vaak nog CO2 uit. 
Denk aan graafmachines, tractoren en shovels. 
Ook deze voertuigen en machines gaan steeds 
meer over op elektrisch. Nog niet in groten getale, 
maar het zijn er steeds meer. Dat moet ook wel 
want volgens de Europese richtlijnen worden 
veel gebieden beschermd, om de biodiversiteit 

te behouden. Een bouwproject in de buurt van 
zo’n gebied mag geen stikstof uitstoten. En dat is 
niet mogelijk met een machine die op diesel rijdt. 
Resultaat is dat fabrikanten wel over móeten 
gaan op elektrische machines.” 
  
Systemen op maat 
De uitdaging bij (land)bouwmachines en 
-voertuigen zit hem in het feit dat ze allemaal 
een heel eigen toepassing hebben. De ene 
graafmachine is de andere niet. De een wordt 
gebruikt om sloten te scheppen, de andere om 
een gigantische kuil te graven. Dat heeft grote 
invloed op de grootte van het batterijpakket. 
Bas: “Ons systeem is geschikt voor zowel een 
graafmachine van 600 volt, als een veel kleiner 
voertuig van 50 volt. Twee totaal verschillende 
vragen, maar met dezelfde bouwstenen kunnen 
we systemen op maat bouwen.” 

Hoogwaardig batterijpakket 
“We willen een hoogwaardig batterijpakket 

leveren, zonder dat daarvoor een hoge 
investering nodig is. Ons product moet flexibel 
ingezet kunnen worden op een betrouwbare 
manier, maar het moet lang meekunnen 
natuurlijk. We gaan voor optimaal”, vertelt Bas. 

Een mooi streven 
“Onze missie is verduurzamen en door 
elektrificatie kunnen wij ons steentje bijdragen. 
Dankzij onze ervaring zien we dat we écht een 
verschil kunnen maken. We zorgen ervoor dat 
het steeds ‘normaler’ is dat ook bouwmachines 
elektrisch worden. En om deze ontwikkeling 
goed door te kunnen zetten hebben we nog 
meer ruimte (en slimme mensen) nodig. 

Daarom gaan we rond de zomer verhuizen 
naar een nieuw pand. Want ja, ons doel is om 
een wereldspeler te blijven op het gebied van 
batterijtechnologische industriële toepassingen, 
waarbij we ook uit willen breiden naar maritieme 
sector, bijvoorbeeld.” Een mooi streven, toch? 

‘Met elektrifi catie kunnen we écht een verschil maken’ 
Wat gebeuren er toch mooie dingen op de Automotive Campus. Ook ELEO 
Technologies kwamen we er tegen. Een jong bedrijf dat batterijpakketten 

produceert. Geen penlites, zoals wij ze kennen. Maar wat dan wel? 
Wij spraken Bas Verkaik, een van de drie oprichters. Hij legt ons op een 

heldere manier uit wat ze doen. 

advertorial

Door: Wendy Lodewijk

Waarom nu al?
Veel mensen hebben de instelling ‘ik kijk 
na de vakantie wel weer’, maar omdat 
de vraag naar materialen momenteel 
erg hoog is én daarnaast installateurs 

hun handen vol hebben aan de vele 
klussen, is de levertijd/wachttijd helaas 
behoorlijk opgelopen. Als je nu in actie 
komt en offertes laat opstellen, kun je 
aankomende winter je rekening fors 
verlaagd of misschien wel gehalveerd 
hebben. 

Waar beginnen? Maak gebruik van 
het Zomerspreekuur! 
Heb je geen idee waar de verbeterpunten 
van jouw woning zitten? EnergieHuis 
Slim Wonen helpt je hierbij. Doe op 
www.energiehuisslimwonen.nl onder 
‘Slim starten’ de isolatie(lek)-zelfscan of 

de woning-quickscan (scan de qr-code!) 
en kijk waar jij kunt gaan besparen. 
Wist je dat via het dak al zo’n 30% aan 
warmte kan ontsnappen? Het isoleren 
van je dak kan hierbij dus een flinke 
besparing opleveren! 

Als je eenmaal je huis goed hebt 
leren kennen en daardoor weet 
waar je kunt verbeteren, kun je 
een offerte laten maken voor de 
betreffende investering(en). Heb je 
ergens in dit traject vragen? Kom 
langs of maak een afspraak met een 
deskundige Energiecoach tijdens ons 

Zomerspreekuur! Kijk op de website bij 
‘Contact’ voor openingstijden en om een 
afspraak te maken.

Tips
Ook met kleine investeringen of 
aanpassingen kun je al flink gaan 
besparen. Vervang je verlichting door 
ledverlichting. Douche niet te lang en 
zorg dat je cv-ketel ingesteld staat op 
60 graden (zie zetmop60.nl). Voer 
zelf klusjes uit zoals het dichten van 
kieren, aanbrengen van tochtband en 
het plaatsen van radiatorfolie. Kijk voor 
meer tips in bijgeplaatst kader. 

Kom nu in actie om er van de winter warmpjes bĳ  te zitten! 
Zomerafspraak en inloopspreekuur bij het EnergieHuis Slim Wonen

Met zomerse temperaturen en lange zomeravonden ben je met je hoofd waarschijnlijk niet 
bij de winter. Toch is het slim om nú in actie te komen. Wie voor de zomer een verbeterplan 

heeft opgesteld voor zijn of haar woning, kan waarschijnlijk al energiebesparende maatregelen 
getroff en hebben vóórdat het echt koud wordt en kan daarmee de energierekening fl ink lager 

doen uitvallen. Het maandbedrag (dat voor sommigen al verdrievoudigd is!) wordt immers 
bepaald door de totale jaarafrekening, waarbij in de wintermaanden logischerwijs het meeste 

verbruikt wordt.

1. Zorg in de zomer voor een koel huis door ’s ochtends je 
zonwering, gordijnen en of rolluiken te sluiten 
2. Ventileer in de zomer ‘s nachts met open ramen en deuren 
om je huis te koelen in plaats van aircogebruik
3. Douche niet langer dan 5 minuten en koop een 
besparende douchekop
4. Vervang alle gloei- en halogeenlampen door ledlampen en 
bespaar 70% elektriciteit
5. Isoleer nu je huis (muren, dak, glas, vloer) en bespaar 20-
35% deze wintermaanden
6. Vervang nu enkel- en dubbel thermopane glas door HR++ 
isolatieglas en voorkom 10-15% warmteverlies (koudeval) en 
ervaar 4 graden extra comfort in de wintermaanden.

7. Zet in de zomer de cv op 17 graden zodat die ene koude 
dag/nacht geen gas verbruikt wordt.
8. Doe via de website de gratis Woning Quickscan inclusief 
je eigen Verbeterplan
9. Maak tussen 1 juli tot 8 augustus een zomerafspraak 
met een deskundige Energiecoach of bezoek het zomer-
inloopspreekuur op woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00 tot 17.00 uur in het EnergieHuis, Torenstraat 3 
Helmond.
10. Profiteer van de 15-30% isolatie- en 
warmtepompsubsidies, het lage 9%-tarief op isolatie-
arbeidsloon en de btw-teruggave bij de aanschaf van 
zonnepanelen.

10 ZomerDoeTips om in de winter veel gas en elektriciteit te beparen en in de zomer een koel huis te hebben!

Warmteverlies in doorsnee woning van voor 1990.
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De wedstrijd
Zo’n 40 grootvaders van de Golfclub speelden deze woensdag mee. Zij genoten van een stralende 
zonnige dag met temperatuur van boven de 25 graden. Het was een gezellige en sportieve wedstrijd, 
waarbij het in eerste instantie niet ging om het winnen, maar om een bijdrage aan het goede doel. Na 
afloop van de wedstrijd konden de consuls van de Old Grand Dad bij De Gulbergen, Marcel van Bree 
en André Dams, een bedrag van ruim € 1.200 euro aan de stichting overmaken.

De winnaar
Winnaar en best golfende grootvader 2022 bij De Gulbergen is Piet Heijl geworden. De 2e plaats ging 
naar Ben van Kuik, gevolgd door Hans Gielissen, Guus Henckens en André Dams. 

Deze 5 spelers mogen woensdag 13 juli naar de regiofinale op de golfbaan van het Golfclub Geijsteren 
in het Limburgse Geijsteren. Daar kunnen zij de strijd opnemen tegen andere winnende grootvaders 
uit de regio Zuid-Oost Nederland. Indien daar goed gepresteerd wordt, dan wacht voor de winnaar de 
landelijke finale op 9 augustus bij Golfbaan Crayensteijn in Dordrecht, waar golfclub Merwedelanden 
als gastheer zal optreden.

De winnaar van die wedstrijd mag zich best golfende opa van het jaar 2022 noemen!

Golfers van De Gulbergen steunen 
Stichting Old Grand Dad

MIERLO Woensdag 18 mei werd op de golfbaan van De Gulbergen de 
jaarlijkse Old Grand Dadwedstrijd gespeeld door opa’s (de Grand Dads). De 
Stichting Old Grand Dad is een landelijke stichting met als doel om jeugdige 
gehandicapten te ondersteunen bij hun sport of spel. Het motto van de Old 

Grand Dad Golfclub van Nederland is ‘grootvaders op de golfbaan een prettige 
dag laten beleven en iets ‘doen’ voor de gehandicapte jeugdige medemens’.

Winnaar Piet Heijl (rechts) die de prijs uitgereikt kreeg van de clubconsul André Dams F Ad van Gent
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Hier bleek – onder andere uit het aantal 
bezoekers – dat er geen gebrek is aan 
nieuwsgierigheid in de wereld van 
techniek in de regio, ook (en vooral) 
bij kinderen. Naar schatting was 70% 
van de bezoekers kind: precies zoals 
de organisatie het voor ogen had. Deze 
editie van het (jaarlijks terugkerend) 
evenement was de eerste sinds 2019, 
dat maakte afgelopen zaterdag extra 
bijzonder!

Dat er drie jaar zat tussen deze en 
de op één na laatste editie van het 
techniekspektakel was niet te merken. 
Tussen 10 en 16 uur bezochten 
meer dan 2500 mensen de Hotspot 
Hightech Helmond - de Peel. Tijdens 
dit evenement bundelden ruim 50 
technologiebedrijven, studententeams 

en onderwijsinstellingen uit de regio 
hun krachten met een zelfde doel: 
kinderen techniek laten beleven. “Het 
enthousiasme spatte er vanaf! Zowel bij 
de kinderen als bij de ouders. 

Diezelfde kids gingen, na een dag vol 
plezier, met tassen vol zelfgemaakte 
techniekwerkstukjes naar huis”, 
voegt Manon Pijnenburg (voorzitter 
Stichting Hightech Helmond –de 
Peel) toe. “Het is ontzettend leuk 
om kinderen bij sommige van de 
belevenissen zo verwonderd te zien 
kijken. Van bijvoorbeeld een VR-ritje 
in een achtbaan tot het maken van je 
eigen windmolen of zelf mogen lassen. 
Tijdens de Hotspot opent de techniek 
uit de regio letterlijk haar deuren om 
vervolgens naadloos aan te kunnen 

sluiten op de belevingswereld van 
kinderen en jeugd.”

De deelnemende bedrijven kijken 
tevreden terug op een geslaagd 
evenement en gaan zich binnenkort met 
hernieuwd enthousiasme voorbereiden 
op de volgende activiteiten. Volgend jaar 
vindt de Hotspot weer plaats bij één van 
de aangesloten bedrijven uit de regio. 
De bedrijven en onderwijsinstellingen 
komen samen in Stichting Hightech 
Helmond - de Peel. Deze is het hele 
jaar door actief, met als gezamenlijk 
doel het interesseren van verschillende 
doelgroepen voor techniek, met 
name kinderen en jeugd, en daarmee 
voldoende nieuwe aanwas genereren 
voor de technische sector in de 
Peelregio. 

Ruim 2500 bezoekers 
Techniekspektakel 
tijdens Hotspot Hightech 
Helmond - de Peel
BEEK EN DONK Zaterdag 11 juni markeerde een knallende start van het Dutch Technology Festival 
(#DutchTechFest) met een publieksevenement bij Formula Air en Van Thiel United in Beek en Donk. 

F | Brian Verheij.

Gedeputeerde Hagar Roijackers 
is blij met hun komst: “De wolf is 
een beschermde diersoort en levert 
een belangrijke bijdrage aan de 
biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we 
onze schaapskuddes veilig kunnen 
hoeden en zijn preventieve maatregelen 
noodzakelijk. De komst van de 
kuddebeschermingshonden is één van 
die maatregelen. Zo maken wij goed 
gebruik van de positieve ervaringen 
elders in Europa en leren wij omgaan 
met de nieuwe omstandigheden.”

Eeuwenoude methode
Sinds mensen schapen houden, is er 

behoefte aan bescherming van de kudde 
tegen wolven, beren, lynxen en andere 
wilde dieren. Om schaapskuddes te 
beschermen, worden al duizenden jaren 
kuddebeschermingshonden gefokt en 
ingezet. Het zit letterlijk in de genen 
van de honden om de eigen kudde te 
beschermen. De honden opereren heel 
zelfstandig en leren de kneepjes van het 
vak vooral van hun ouders. 

De kuddebeschermingshonden komen 
uit de Italiaanse bergen. Daar leven de 
honden met de kuddes en beschermen 
hen tegen de wilde dieren, waaronder 
ook wolven.

Omgangsvormen 
kuddebeschermingshonden
De kuddebeschermingshonden.
lopen bij de schaapskuddes van 
schapenhouderij De Wassum en 
Strijdom Landschapsbeheer. 

Ze hebben een belangrijke taak binnen 
de kudde en zijn dag en nacht bij de 
schapen om deze te beschermen tegen 
wolven. Het zijn vriendelijke honden 
voor schapen en mensen, maar niet 
voor wilde dieren. Als er gewone honden 
in de buurt van de kuddes komen, 
kan dat het werk van de herder en de 
kuddebeschermingshonden verstoren. 

Daarom is het belangrijk dat honden 
altijd aangelijnd zijn aan een korte 
lijn en de directe omgeving van de 
schaapskudde vermijden. 

Als de kudde in de buurt is, is het 
verstandig als honden even omlopen 
om afstand te bewaren.

De kuddebeschermingshonden zijn 
geen honden om direct te benaderen 
en te aaien. De honden beschermen de 
schaapskudde en kunnen gaan blaffen 
als mensen langslopen, te dichtbij 
komen of teveel aandacht aan ze geven. 

De honden worden weer rustig als 
mensen gewoon doorlopen en eventuele 
aanwijzingen van de schaapherder 
opvolgen. 

Wolf terug in Noord-Brabant
Sinds 2020 is de wolf weer officieel 
gevestigd in Noord-Brabant. De laatste 
wolf van Nederland werd in 1897 gezien 
in Heeze. Dat de wolf deze regio heeft 
gekozen als leefgebied is een groot 
compliment. 

De wolf vindt hier rust, ruimte én voedsel 
in de vorm van wilde dieren. De wolf is 
hier welkom en vervult een positieve rol 
in de natuur en in het ecosysteem. Na 
bijna tweeëneenhalf jaar aanwezigheid 

is deze wolf tijdelijk naar Duitsland 
uitgeweken, maar inmiddels lijkt hij 
– of anders een andere wolf - weer 
teruggekeerd.

Om wolven te zien, is erg veel geluk 
nodig. Ze zijn immers schuw en vooral ’s 
nachts actief. Voor de rust van alle dieren 
is dit natuurgebied niet toegankelijk 
tussen zonsondergang en zonsopkomst. 
Meer informatie over wolven en het 
melden van wolvenwaarnemingen: 
www.wolveninnederland.nl.

De inzet van de 
kuddebeschermingshonden wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de provincie Noord-Brabant. In 
dit eerste voorbeeldproject voor 
kuddebeschermingshonden in Brabant 
werken ARK Natuurontwikkeling, 
Canine Efficiency en Van Bommel 
Faunawerk samen met Staatsbosbeheer 
en schapenhouderij De Wassum en 
Strijdom Landschapsbeheer. 

Eerste kuddebeschermingshonden in Brabant 
REGIO Sinds kort leven er vier kuddebeschermingshonden bij de 
schaapskudde van Staatsbosbeheer op de Strabrechtse Heide 
in Heeze. Staatsbosbeheer heeft daarvoor bij de schaapskooi 
een informatiebord over het werk van deze honden geplaatst. 
De schaapskudde die op de Strabrechtse Heide graast, draagt 

bij aan het beheer van de heide. De kuddebeschermingshonden 
komen uit de Italiaanse bergen, waar de traditie van 
kuddebeschermingshonden nooit verloren is gegaan.
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Voor de mensen die de fietsvakantie heb-
ben ontdekt, is Adventure Store de juiste 
startlocatie. Of je nu een korte trip op de 
elektrische fiets gaat maken of de wereld 
gaat ontdekken op je sportfiets, voor de 
juiste uitrusting hebben ze een complete 
collectie van de beste merken. 

Van fietskleding tot aan het ondergoed, van 
schoen tot helm. Om alles op een veilige en dro-
ge manier te vervoeren zijn er vele mogelijkhe-
den van onder meer het merk Ortlieb. Maar ook 
de lichtgewicht en  compacte tent, slaapzak en 
mat zijn onmisbaar voor een goede nachtrust. 
Om de reis helemaal compleet te maken kan 
je ook zelf je eten klaar maken, op een licht-
gewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan 
genieten van de natuur.

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

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

On is gestart in 2010 in de Zwitserse Alpen en bestaat dit jaar dus alweer 
tien jaar. Ondanks dat dit in de hardloopwereld niet eens heel lang is, heeft 
On in de afgelopen jaren de harten (en voeten) van vele hardlopers weten 
te veroveren. Om precies te zijn: meer dan zeven miljoen hardlopers in 
meer dan 50 verschillende landen zijn fan van het merk.

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

Kamperen

BACKPACKING

Adventure Store is 
de dealer voor het 
Zwitserse merk On!

On is een merk dat altijd dicht bij zichzelf 
blijft en dat merk je aan alles. Authenticiteit 
staat hoog in het vaandel en performance 
en design zijn de core values van het bedrijf. 
Ondanks dat het merk de afgelopen jaren 
flink geëvolueerd is, blijven de focus en fi-
losofie hetzelfde als die van dag één. Het 
ontwerpen van de schoenen (en kleding!) 
vindt nog altijd plaats binnen Zwitserland, 
want Swiss Engineering is belangrijk voor 
het merk. Er prijkt niet voor niets op elke 
schoen een Zwitserse vlag!

Op technisch vlak is On bijzonder. De tech-
nologie die ze gebruiken is compleet gericht 
op een zachte landing, gevolgd door een 
explosieve afzet. Het resultaat is een ongelo-
felijk lichte ervaring, zonder dat de demping 
en de impact-bescherming hiermee teniet 

worden gedaan. In andere woorden: ‘run-
ning on clouds’ (hardlopen op wolken), dat 
klinkt aantrekkelijk. Wanneer je de grond 
raakt met een On-schoen, zorgen de rub-
beren Cloud-elementen -met horizontale én 
verticale krachten- voor een zachte landing 
en bereiden ze tegelijkertijd een voorwaartse 
beweging voor. Het CloudTec®-systeem is 
het eerste systeem dat alleen demping geeft 
gedurende de landing (wanneer je het echt 
nodig hebt). Zodra je de grond hebt geraakt, 
vormen de Cloud-elementen een solide ba-
sis voor een natuurlijke en krachtige afzet. 

On heeft een complete collectie running-
schoenen, maar ook een aparte lijn met 
wandel- en hikingschoenen. Gebaseerd op 
dezelfde basiswaarden en technieken, maar 
dan met de stabiliteit voor een wandelaar. 

BIKEPACKING

By Adventure Store

Waarom zou je je outdoor & kampeerspullen 
ver weg kopen als het ook lokaal kan?

#SHOPLOKAALKom snel de On collectie
eens bekijken en proberen 

bij Adventure Store!
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On is gestart in 2010 in de Zwitserse Alpen en bestaat dit jaar dus alweer 
tien jaar. Ondanks dat dit in de hardloopwereld niet eens heel lang is, heeft 
On in de afgelopen jaren de harten (en voeten) van vele hardlopers weten 
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meer dan 50 verschillende landen zijn fan van het merk.
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Kamperen
Voor zowel de mensen die lekker in hun eigen tuin recreëren als voor de mensen die er met de 
tent of luxe caravan opuit trekken, voor campingartikelen kun je bij Adventure Store terecht. 
Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles wat er verder bij komt kijken zoals haringen, tarpen, 
grondzeilen en toiletvloeistoffen. Een grote slaapafdeling met slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubelen om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met de vele zeer scherpe prijspakkers.

BACKPACKING
Je gaat op reis en staat op het punt je spullen in te pakken. Dat 
kooksetje, die extra trui en dat dikke boek lijken individueel niet kooksetje, die extra trui en dat dikke boek lijken individueel niet 
zoveel te wegen, maar zodra het allemaal samen in je rugzak zit zoveel te wegen, maar zodra het allemaal samen in je rugzak zit 
blijkt het toch wel erg zwaar. Hoe kun je alles meenemen wat je blijkt het toch wel erg zwaar. Hoe kun je alles meenemen wat je 
nodig hebt, zonder je een breuk te sjouwen? Het begint met het nodig hebt, zonder je een breuk te sjouwen? Het begint met het 
kiezen van de juiste rugzak.

Wat je inpakt en hoe je het inpakt is afhankelijk van de type reis Wat je inpakt en hoe je het inpakt is afhankelijk van de type reis 
die je gaat maken. In alle gevallen geldt dat je bepakking het liefst die je gaat maken. In alle gevallen geldt dat je bepakking het liefst 
zo compact en lichtgewicht mogelijk is. Het is zonde om onnozo compact en lichtgewicht mogelijk is. Het is zonde om onno-
dig gewicht mee te dragen, zowel onderweg als op locatie. Van dig gewicht mee te dragen, zowel onderweg als op locatie. Van 
plek naar plek met een te zware rugzak is eigenlijk alleen maar plek naar plek met een te zware rugzak is eigenlijk alleen maar 
hinderlijk.

Bij Adventure Store hebben we een ruim assortiment rugzakBij Adventure Store hebben we een ruim assortiment rugzak-
ken. Van daypacks tot backpacks en tourpacks, kom langs en ken. Van daypacks tot backpacks en tourpacks, kom langs en 
laat je adviseren!

Adventure Store is 
de dealer voor het 
Zwitserse merk On!

BIKEPACKING
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Waarom zou je je outdoor & kampeerspullen 
ver weg kopen als het ook lokaal kan?

#SHOPLOKAALKom snel de On collectie
eens bekijken en proberen 

bij Adventure Store!
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In een tijdlijn volg je thema’s vanaf de oorsprong 
en het luiden van de klok tot en met het gieten en 
stemmen. Je ziet, en hoort er klokken van over de 
hele wereld.  Zelf een klok luiden, bekijken waar de 
klepel hangt en spelen op een beiaard wordt een 
nieuwe belevenis.

Nieuw
Nieuw is de tijdelijke tentoonstelling over 
klokkengieter Koninklijke Eijsbouts. Geheel 
vernieuwd zijn de permanente tentoonstellingen 
met daarin klokken van heel de wereld en de 
tentoonstelling waarin je te weten komt over de 
rijke geschiedenis van luidklokken. 
De andere collectie omvat de natuur- en 
cultuurhistorie van De Peel. Het unieke gebied 
op de grens van Brabant en Limburg met rauwe 

natuur met een geschiedenis die miljoenen jaren 
terug gaat. Bekijk de fossielen uit de prehistorie 
met o.a. een mammoetskelet, sta oog in oog met 
de wolf en leer welke dieren je vandaag de dag in 
het nationale park de Groote Peel kunt zien. 

Museumtuinen
In de fraai aangelegde museumtuinen komen 
de collecties bij elkaar ‘van kruidentuin tot 
klankentuin’. In het museumcafé of op het 
overdekte museumterras kunt u genieten van een 
hapje en drankje.

Het museum is een niet te missen belevenis en won 
niet voor niets diverse keren de ANWB verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. Iedereen is van 
harte welkom in Museum Klok & Peel!

In Asten, klokkendorp in De Peel, worden al meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Voor families met jonge kinderen zijn er doe-tochten en cultuurliefhebbers 

genieten er van de grootste collectie klokken en carillons ter wereld. 

Museum 
Klok & 

Peel

Rijkgekleurde verhalen
Ieder dag zijn er kasteelbewoners aanwezig. 
Het blijft nog even een verrassing wie dat zijn! 
Misschien komt kasteelheer Wesselman wel 
langs, of de kok van de familie Van Cortenbach. 
Hij kan je precies vertellen hoe je het gerecht 
Dondeijne kunt maken! Ook krijg je het recept 
mee naar huis.

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote ridderzaal is jouw 
kans voor een unieke selfie. Als je dan ook nog 
jezelf lekker verkleedt als een echte jonkvrouw of 
ridder, dan is het feest compleet.

Spelen en speuren
Ook kun je elke dag op z’n middeleeuws spelen 
op het binnenplein en speuren in de spannende 
kelders van het kasteel.

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

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

Smikkel smakkel

In ons gezellige Kasteelcafé kun je smakelijke 
zomergerechten bestellen en je eigen 
zomerdrankje tappen en proeven.

Ontdek het zoldermysterie
Op de eeuwenoude zolder van het zomerkasteel 
kan jij het verhaal beleven van de grote brand in 
1549 toen het halve kasteel in lichterlaaie stond. 
Gelukkig kon men de brand blussen en het kasteel 
weer prachtig mooi opbouwen. De eeuwenoude 
zolder vertelt jou via allerlei kasteelfiguren uit een 
ver verleden, zijn verhaal. Ga maar gauw langs en 
luisteren bij de zoldertour! Je kunt meedoen op 
dinsdag tot en met zondag om 11.00 uur, 14.00 
uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Let op: reserveren is niet nodig. De tour is geschikt 
voor bezoekers van 8 jaar en ouder die goed 
mobiel zijn, het is niet mogelijk om in een rolstoel 
de zolder te bezoeken. Bij te hoge temperaturen is 
er een kans dat de zoldertour niet doorgaat.

Over Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van Museum 
Helmond, samen met Kunsthal Helmond. De 
beide locaties liggen in het centrum van Helmond 
en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 -15 minuten lopen naar 
Museum Helmond. Parkeren kan op 3 minuten 
lopen van het kasteel of onder de parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de Kunsthal bevindt. 
Ga naar www.museumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

Vier de zomer bĳ  het 
sfeervolle Zomerkasteel 

Helmond!
Van 9 juli tot en met 4 september kun je in de zomervakantie met de (klein)
kinderen in de grootste waterburcht van Nederland, Kasteel Helmond, een 
vol programma beleven, gevuld met heerlijke historische verhalen verteld 

door onze kasteelpersonages.

F | Museum Helmond.
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9 JULI    4 SEPTEMBER

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

VIER DE 
ZOMER 

In een tijdlijn volg je thema’s vanaf de oorsprong 
en het luiden van de klok tot en met het gieten en 
stemmen. Je ziet, en hoort er klokken van over de 
hele wereld.  Zelf een klok luiden, bekijken waar de 
klepel hangt en spelen op een beiaard wordt een 
nieuwe belevenis.

Nieuw
Nieuw is de tijdelijke tentoonstelling over 
klokkengieter Koninklijke Eijsbouts. Geheel 
vernieuwd zijn de permanente tentoonstellingen 
met daarin klokken van heel de wereld en de 
tentoonstelling waarin je te weten komt over de 
rijke geschiedenis van luidklokken. 
De andere collectie omvat de natuur- en 
cultuurhistorie van De Peel. Het unieke gebied 
op de grens van Brabant en Limburg met rauwe 

natuur met een geschiedenis die miljoenen jaren 
terug gaat. Bekijk de fossielen uit de prehistorie 
met o.a. een mammoetskelet, sta oog in oog met 
de wolf en leer welke dieren je vandaag de dag in 
het nationale park de Groote Peel kunt zien. 

Museumtuinen
In de fraai aangelegde museumtuinen komen 
de collecties bij elkaar ‘van kruidentuin tot 
klankentuin’. In het museumcafé of op het 
overdekte museumterras kunt u genieten van een 
hapje en drankje.

Het museum is een niet te missen belevenis en won 
niet voor niets diverse keren de ANWB verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. Iedereen is van 
harte welkom in Museum Klok & Peel!

In Asten, klokkendorp in De Peel, worden al meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Voor families met jonge kinderen zijn er doe-tochten en cultuurliefhebbers 

genieten er van de grootste collectie klokken en carillons ter wereld. 

Museum 
Klok & 

Peel

Rijkgekleurde verhalen
Ieder dag zijn er kasteelbewoners aanwezig. 
Het blijft nog even een verrassing wie dat zijn! 
Misschien komt kasteelheer Wesselman wel 
langs, of de kok van de familie Van Cortenbach. 
Hij kan je precies vertellen hoe je het gerecht 
Dondeijne kunt maken! Ook krijg je het recept 
mee naar huis.

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote ridderzaal is jouw 
kans voor een unieke selfie. Als je dan ook nog 
jezelf lekker verkleedt als een echte jonkvrouw of 
ridder, dan is het feest compleet.

Spelen en speuren
Ook kun je elke dag op z’n middeleeuws spelen 
op het binnenplein en speuren in de spannende 
kelders van het kasteel.

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

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

Smikkel smakkel

In ons gezellige Kasteelcafé kun je smakelijke 
zomergerechten bestellen en je eigen 
zomerdrankje tappen en proeven.

Ontdek het zoldermysterie
Op de eeuwenoude zolder van het zomerkasteel 
kan jij het verhaal beleven van de grote brand in 
1549 toen het halve kasteel in lichterlaaie stond. 
Gelukkig kon men de brand blussen en het kasteel 
weer prachtig mooi opbouwen. De eeuwenoude 
zolder vertelt jou via allerlei kasteelfiguren uit een 
ver verleden, zijn verhaal. Ga maar gauw langs en 
luisteren bij de zoldertour! Je kunt meedoen op 
dinsdag tot en met zondag om 11.00 uur, 14.00 
uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Let op: reserveren is niet nodig. De tour is geschikt 
voor bezoekers van 8 jaar en ouder die goed 
mobiel zijn, het is niet mogelijk om in een rolstoel 
de zolder te bezoeken. Bij te hoge temperaturen is 
er een kans dat de zoldertour niet doorgaat.

Over Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van Museum 
Helmond, samen met Kunsthal Helmond. De 
beide locaties liggen in het centrum van Helmond 
en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 -15 minuten lopen naar 
Museum Helmond. Parkeren kan op 3 minuten 
lopen van het kasteel of onder de parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de Kunsthal bevindt. 
Ga naar www.museumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

Vier de zomer bĳ  het 
sfeervolle Zomerkasteel 

Helmond!
Van 9 juli tot en met 4 september kun je in de zomervakantie met de (klein)
kinderen in de grootste waterburcht van Nederland, Kasteel Helmond, een 
vol programma beleven, gevuld met heerlijke historische verhalen verteld 

door onze kasteelpersonages.

F | Museum Helmond.
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Gezonde mensen, 
hebben 1000 wensen. 
Een ziek mens, 
heeft maar 1 wens!

hebben 1000 wensen. 

Bezoek ons. Sponsor ons.
zaterdag 25 juni 14.00 uur tot 

zondag 26 juni 16.00 uur
Kasteeltuin Helmond - 26 uur - meer dan 500 lopers

www.inbewegingtegenkanker.com
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Activiteiten 
agenda juli

12 Mariahout - ABBA fever
9 juli. The Ultimate ABBA Tribute Een muzikale
reis terug naar de tijd van ‘s werelds grootste
popgroep. www.openluchttheatermariahout.nl

13 Someren - Openluchttoneel in
natuurtheater De Donck
9,10,13,15,16 en 17 juli. Toneelvereniging De
Speledonckers viert dit jaar hun 50-jarig
jubileum. www.speledonckers.nl

14 Gemert - Gimmert Gist
Bierfestival
10 juli. Met 15 deelnemende brouwerijen proef
je verschillende bieren en geniet je van
live-muziek. www.gimmertgist.nl

15 Deurne - Jubileumtentoon-
stelling ‘Vrouwenpalet
1900-1950 haar kunst 
haar verhaal’
Vanaf 10 juli, di t/m zo 12.00-17.00 uur. 
www.dewieger.nl

16 Lieshout - Wandeltocht
Runnersclub Lieshout
10 juli. Een goede oefening voor de 4-daagse
van Nijmegen. www.runnersclublieshout.nl

17 Gemert - Rondleiding 
historisch centrum
11 juli. Rondleiding door het historische
centrum van Gemert met een VVV gids.
Aanmelden bij de VVV Gemert-Bakel. 

18 Mariahout - Zomerton
15 juli. Tonpraters, lokale tonpraters, dans
vermaak voor iedereen.
www.openluchttheatermariahout.nl

19 Gemert - Nostalgische kermis
Boerenbondsmuseum
16 t/m 18 juli. Draaien in de zweefmolen,
eendjes vangen, touwtrekken en genieten van
ouderwets lekkers! www.boerenbondsmuseum.nl

20 Deurne - Fiets4daagse De Peel
26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde

	 fietstochten door De Peel voor jong en oud.
	 www.fiets4daagsedepeel.nl

21 Mariahout - Music Festival
AMIGOS
30 juli. In tropische stijl losgaan op mooie
muziek. www.openluchttheatermariahout.nl

Ontdek de Warande in Helmond en doe de 
Warandeling! Voor de kinderroute is er een gratis 
doe-boekje vol verhalen en opdrachten verkrijgbaar 
bij VVV Helmond. Zin in een groot veenavontuur? 
Vrolijk Veenhoppen gaat over het veen, turfsteken, de 
dieren en planten. Luister, kijk en ervaar de prachtige 
natuur in de Deurnese Peel en voel hoe het is om op
zachte grond te staan! De route is gratis verkrijgbaar 
bij VVV Deurne

Bekijk deze en alle andere kinderroutes op 
landvandepeel.nl/kinderroutes 

Zwemmen in de natuur
Schiet de temperatuur omhoog, dan is het goed 
toeven bij de recreatieplassen Strandbad Nederheide. 
In Helmond geniet je van van de zomer bij 
Recreatieplas Berkendonk. Ook bij de Rooyse Plas in
Handel is het heerlijk plonsen.

Speuren en ontdekken in de buitenlucht. Zoek kabouters in 
het bos, begroet de dieren of stamp lekker met je blote voeten 
door de modder. En regent het een keer? Ook onder de pannen 
wacht het avontuur je op! 

Blotevoetenpad
Trotseer modderpoelen en loop over boomstronken, 
wiebelbruggen en spannende obstakels. Ontdek de 
blotevoetenpaden in het Land van de Peel. Schop je
schoenen uit en ga naar het Toon Kortooms Park in
Deurne of de Christoffelhoeve in Elsendorp.

Kinderroutes
In Bospark Bakel ga je op zoek naar kabouters. Volg 
de wandelpaden en kijk goed om je heen om ze 
allemaal te ontdekken! Nog meer dieren ontmoeten? 
Doe dan de biggetjesroute! Je start vanaf de 
Brabantse Kluis in Aarle Rixtel en gaat op stap met 
een rugzakje. 

Op pad met 
kleine avonturiers 
in het Land van de Peel

Met Tuurke op 
reis door de wereld 
van klokken
9 juli t/m 4 september

Museum Klok & Peel laat kinderen tijdens 
de zomervakantie reizen langs de klokken 
van de wereld. 

Ga samen met Tuurke op reis en ontdek de 
verschillen en overeenkomsten tussen klokken 
uit alle werelddelen! 

museumklokenpeel.nl

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

Zwieren en Zwaaien
Op naar de Speeltuin! In de Peel zijn er
speeltuinen genoeg om lekker te spelen. Hup, de 
deur uit, pak je spullen en verzamel de kids! 

1.	Speeltuin Prinses Irene, Someren Einde
2. Leonardus Speeltuin, Helmond 
3. Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
4. Verhalenspeeltuin, Burgemeester

Geukerspark, Helmond
5. Speelpark ‘Het hertenkamp’, Asten
6. Speeltuin Het Zonnehoekje, Gemert
7.	Porcus Campus, Aarle Rixtel

Bekijk alle speeltuinen in de Peel op
landvandepeel.nl/speeltuinen

Vlindertuin Klein Costa Rica, Someren
Ben je ooit in de tropen geweest? 
In de overdekte tropische vlindertuin Klein 
Costa Rica is het net alsof je het oerwoud 
binnenstapt!

1

Kidsplaza, Helmond
Een indoor speelparadijs voor urenlang 
vertier. Duik in de ballenbak of roetsj van 
de glijbanen.

Ames Sport, Deurne
In het trampolinepark van Ames Sport vind je 
maar liefst 1200m2 aan indoor speelplezier!

3

5

Porcus Campus, Aarle Rixtel
Varkens knuffelen, spelen in het zand,
levend varkensbord spelen en met je tractor 
het strobalen parcours trotseren!

2

Vlindersafari, Gemert
Hier ontmoet je de meest bijzondere 
vlinders uit alle windstreken. Beleef de 
tropen in Gemert.

4

Getipt: Pret onder de pannen

Bekijk meer activiteiten met de kinderen 
op landvandepeel.nl/kinderactiviteiten

Peelpaspoort
Ontrafel de geheimen van de Peel
Binnenkort gratis verkrijgbaar! Kinderen gaan op 
reis door het Land van de Peel en ontdekken
eeuwenoude kastelen, indrukwekkende 
fossielen, exotische vlinders en reizen terug in 
de tijd! Met het paspoort in de hand helpen ze 
het mysterie op te lossen door op de 6 locaties 
opdrachten uit te voeren. Als beloning 
ontvangen ze een stempel in het paspoort en 
een leuke verrassing op de locatie. 

www.landvandepeel.nl/peelpaspoort

© Robin Hartman
Boerenbondsmuseum © Jo van Es

©Museum Klok en Peel

© Marijke Vaes

© Yamilla Azdad

Een dagje regen? Geen probleem, ook onder de 
pannen is er van alles te beleven in de Peel.

© Klein Costa Rica

01 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 het Carat paviljoen
in Stadspark De Warande. 
www.caratconcerten.nl/programma 

02 Laarbeek - Wish Outdoor
1 t/m 3 juli. Het cross-over weekendfestival van
het jaar! Hardstyle, house, urban en pop &
dance. www.wishoutdoor.com 

03 Someren - Kennedymars
2 en 3 juli. Als fanatieke wandelaar kun je ook
dit jaar weer deelnemen aan dit grootse
wandelevenement. www.kennedymars.nl

04 Deurne - ‘Geloof in Gips- 
Keramiek in kerk’
Hele maand, di t/m zo. Expositie van gipsen en
keramische beelden. 
www.willibrorduskerkdeurne.nl 

05 Helmond - Musique en 
Plein Public
1 t/m 3 juli. Jong talent dat studeert aan het
conservatorium krijgt hier de kans om hun
kunsten te laten zien. 
www.lambertushofhelmond.nl 

06 Asten - Zomeravond-rondleiding
kasteel Asten-Heusden
7,14,21,28 juli. Aanvang 19.00 uur bij
kasteelruïne van Asten-Heusden, duur
ongeveer 1,5 uur.

07 Helmond - Kasteeltuinconcerten
8,15,22,29 juli. De hele zomer worden er op
vrijdagen in Helmond De Kasteeltuinconcerten
georganiseerd! www.kasteeltuinconcerten.nl 

08 Asten - Top 100 Heuze concert
Asten-Heusden
8 en 9 juli. De favoriete nummers aller tijden
van Heusdenaren. Entree € 18.50.

09 Asten - Kermis Asten
8 t/m 12 juli.  In het centrum van Asten is er
weer een grote variatie aan attracties te vinden.

10 Deurne - Vlierden 1300
8 en 9 juli 19.00 uur en 10 juli 13.30 uur
Een reizend toneel neemt je mee op wandeling
naar drie markante locaties in Vlierden.. 
www.vlierden1300.nl

11 Helmond - Zomer Kermis
8 t/m 13 juli. Bezoek de gezellige zomerkermis
in het hart van Helmond. www.helmondkermis.nl

www.landvandepeel.nl



vrijdag 24 juni 2022 2110 juni  |  juli 2022 Groot PEELLAND

Activiteiten 
agenda juli

12 Mariahout - ABBA fever
9 juli. The Ultimate ABBA Tribute Een muzikale
reis terug naar de tijd van ‘s werelds grootste
popgroep. www.openluchttheatermariahout.nl

13 Someren - Openluchttoneel in
natuurtheater De Donck
9,10,13,15,16 en 17 juli. Toneelvereniging De
Speledonckers viert dit jaar hun 50-jarig
jubileum. www.speledonckers.nl

14 Gemert - Gimmert Gist
Bierfestival
10 juli. Met 15 deelnemende brouwerijen proef
je verschillende bieren en geniet je van
live-muziek. www.gimmertgist.nl

15 Deurne - Jubileumtentoon-
stelling ‘Vrouwenpalet
1900-1950 haar kunst 
haar verhaal’
Vanaf 10 juli, di t/m zo 12.00-17.00 uur. 
www.dewieger.nl

16 Lieshout - Wandeltocht
Runnersclub Lieshout
10 juli. Een goede oefening voor de 4-daagse
van Nijmegen. www.runnersclublieshout.nl

17 Gemert - Rondleiding 
historisch centrum
11 juli. Rondleiding door het historische
centrum van Gemert met een VVV gids.
Aanmelden bij de VVV Gemert-Bakel. 

18 Mariahout - Zomerton
15 juli. Tonpraters, lokale tonpraters, dans
vermaak voor iedereen.
www.openluchttheatermariahout.nl

19 Gemert - Nostalgische kermis
Boerenbondsmuseum
16 t/m 18 juli. Draaien in de zweefmolen,
eendjes vangen, touwtrekken en genieten van
ouderwets lekkers! www.boerenbondsmuseum.nl

20 Deurne - Fiets4daagse De Peel
26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde

	 fietstochten door De Peel voor jong en oud.
	 www.fiets4daagsedepeel.nl

21 Mariahout - Music Festival
AMIGOS
30 juli. In tropische stijl losgaan op mooie
muziek. www.openluchttheatermariahout.nl

Ontdek de Warande in Helmond en doe de 
Warandeling! Voor de kinderroute is er een gratis 
doe-boekje vol verhalen en opdrachten verkrijgbaar 
bij VVV Helmond. Zin in een groot veenavontuur? 
Vrolijk Veenhoppen gaat over het veen, turfsteken, de 
dieren en planten. Luister, kijk en ervaar de prachtige 
natuur in de Deurnese Peel en voel hoe het is om op
zachte grond te staan! De route is gratis verkrijgbaar 
bij VVV Deurne

Bekijk deze en alle andere kinderroutes op 
landvandepeel.nl/kinderroutes 

Zwemmen in de natuur
Schiet de temperatuur omhoog, dan is het goed 
toeven bij de recreatieplassen Strandbad Nederheide. 
In Helmond geniet je van van de zomer bij 
Recreatieplas Berkendonk. Ook bij de Rooyse Plas in
Handel is het heerlijk plonsen.

Speuren en ontdekken in de buitenlucht. Zoek kabouters in 
het bos, begroet de dieren of stamp lekker met je blote voeten 
door de modder. En regent het een keer? Ook onder de pannen 
wacht het avontuur je op! 

Blotevoetenpad
Trotseer modderpoelen en loop over boomstronken, 
wiebelbruggen en spannende obstakels. Ontdek de 
blotevoetenpaden in het Land van de Peel. Schop je
schoenen uit en ga naar het Toon Kortooms Park in
Deurne of de Christoffelhoeve in Elsendorp.

Kinderroutes
In Bospark Bakel ga je op zoek naar kabouters. Volg 
de wandelpaden en kijk goed om je heen om ze 
allemaal te ontdekken! Nog meer dieren ontmoeten? 
Doe dan de biggetjesroute! Je start vanaf de 
Brabantse Kluis in Aarle Rixtel en gaat op stap met 
een rugzakje. 

Op pad met 
kleine avonturiers 
in het Land van de Peel

Met Tuurke op 
reis door de wereld 
van klokken
9 juli t/m 4 september

Museum Klok & Peel laat kinderen tijdens 
de zomervakantie reizen langs de klokken 
van de wereld. 

Ga samen met Tuurke op reis en ontdek de 
verschillen en overeenkomsten tussen klokken 
uit alle werelddelen! 

museumklokenpeel.nl

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

Zwieren en Zwaaien
Op naar de Speeltuin! In de Peel zijn er
speeltuinen genoeg om lekker te spelen. Hup, de 
deur uit, pak je spullen en verzamel de kids! 

1.	Speeltuin Prinses Irene, Someren Einde
2. Leonardus Speeltuin, Helmond 
3. Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
4. Verhalenspeeltuin, Burgemeester

Geukerspark, Helmond
5. Speelpark ‘Het hertenkamp’, Asten
6. Speeltuin Het Zonnehoekje, Gemert
7.	Porcus Campus, Aarle Rixtel

Bekijk alle speeltuinen in de Peel op
landvandepeel.nl/speeltuinen

Vlindertuin Klein Costa Rica, Someren
Ben je ooit in de tropen geweest? 
In de overdekte tropische vlindertuin Klein 
Costa Rica is het net alsof je het oerwoud 
binnenstapt!

1

Kidsplaza, Helmond
Een indoor speelparadijs voor urenlang 
vertier. Duik in de ballenbak of roetsj van 
de glijbanen.

Ames Sport, Deurne
In het trampolinepark van Ames Sport vind je 
maar liefst 1200m2 aan indoor speelplezier!

3

5

Porcus Campus, Aarle Rixtel
Varkens knuffelen, spelen in het zand,
levend varkensbord spelen en met je tractor 
het strobalen parcours trotseren!

2

Vlindersafari, Gemert
Hier ontmoet je de meest bijzondere 
vlinders uit alle windstreken. Beleef de 
tropen in Gemert.

4

Getipt: Pret onder de pannen

Bekijk meer activiteiten met de kinderen 
op landvandepeel.nl/kinderactiviteiten

Peelpaspoort
Ontrafel de geheimen van de Peel
Binnenkort gratis verkrijgbaar! Kinderen gaan op 
reis door het Land van de Peel en ontdekken
eeuwenoude kastelen, indrukwekkende 
fossielen, exotische vlinders en reizen terug in 
de tijd! Met het paspoort in de hand helpen ze 
het mysterie op te lossen door op de 6 locaties 
opdrachten uit te voeren. Als beloning 
ontvangen ze een stempel in het paspoort en 
een leuke verrassing op de locatie. 

www.landvandepeel.nl/peelpaspoort

© Robin Hartman
Boerenbondsmuseum © Jo van Es

©Museum Klok en Peel

© Marijke Vaes

© Yamilla Azdad

Een dagje regen? Geen probleem, ook onder de 
pannen is er van alles te beleven in de Peel.

© Klein Costa Rica

01 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 het Carat paviljoen
in Stadspark De Warande. 
www.caratconcerten.nl/programma 

02 Laarbeek - Wish Outdoor
1 t/m 3 juli. Het cross-over weekendfestival van
het jaar! Hardstyle, house, urban en pop &
dance. www.wishoutdoor.com 

03 Someren - Kennedymars
2 en 3 juli. Als fanatieke wandelaar kun je ook
dit jaar weer deelnemen aan dit grootse
wandelevenement. www.kennedymars.nl

04 Deurne - ‘Geloof in Gips- 
Keramiek in kerk’
Hele maand, di t/m zo. Expositie van gipsen en
keramische beelden. 
www.willibrorduskerkdeurne.nl 

05 Helmond - Musique en 
Plein Public
1 t/m 3 juli. Jong talent dat studeert aan het
conservatorium krijgt hier de kans om hun
kunsten te laten zien. 
www.lambertushofhelmond.nl 

06 Asten - Zomeravond-rondleiding
kasteel Asten-Heusden
7,14,21,28 juli. Aanvang 19.00 uur bij
kasteelruïne van Asten-Heusden, duur
ongeveer 1,5 uur.

07 Helmond - Kasteeltuinconcerten
8,15,22,29 juli. De hele zomer worden er op
vrijdagen in Helmond De Kasteeltuinconcerten
georganiseerd! www.kasteeltuinconcerten.nl 

08 Asten - Top 100 Heuze concert
Asten-Heusden
8 en 9 juli. De favoriete nummers aller tijden
van Heusdenaren. Entree € 18.50.

09 Asten - Kermis Asten
8 t/m 12 juli.  In het centrum van Asten is er
weer een grote variatie aan attracties te vinden.

10 Deurne - Vlierden 1300
8 en 9 juli 19.00 uur en 10 juli 13.30 uur
Een reizend toneel neemt je mee op wandeling
naar drie markante locaties in Vlierden.. 
www.vlierden1300.nl

11 Helmond - Zomer Kermis
8 t/m 13 juli. Bezoek de gezellige zomerkermis
in het hart van Helmond. www.helmondkermis.nl

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda juli

12 Mariahout - ABBA fever
9 juli. The Ultimate ABBA Tribute Een muzikale
reis terug naar de tijd van ‘s werelds grootste
popgroep. www.openluchttheatermariahout.nl

13 Someren - Openluchttoneel in
natuurtheater De Donck
9,10,13,15,16 en 17 juli. Toneelvereniging De
Speledonckers viert dit jaar hun 50-jarig
jubileum. www.speledonckers.nl

14 Gemert - Gimmert Gist
Bierfestival
10 juli. Met 15 deelnemende brouwerijen proef
je verschillende bieren en geniet je van
live-muziek. www.gimmertgist.nl

15 Deurne - Jubileumtentoon-
stelling ‘Vrouwenpalet
1900-1950 haar kunst 
haar verhaal’
Vanaf 10 juli, di t/m zo 12.00-17.00 uur. 
www.dewieger.nl

16 Lieshout - Wandeltocht
Runnersclub Lieshout
10 juli. Een goede oefening voor de 4-daagse
van Nijmegen. www.runnersclublieshout.nl

17 Gemert - Rondleiding 
historisch centrum
11 juli. Rondleiding door het historische
centrum van Gemert met een VVV gids.
Aanmelden bij de VVV Gemert-Bakel. 

18 Mariahout - Zomerton
15 juli. Tonpraters, lokale tonpraters, dans
vermaak voor iedereen.
www.openluchttheatermariahout.nl

19 Gemert - Nostalgische kermis
Boerenbondsmuseum
16 t/m 18 juli. Draaien in de zweefmolen,
eendjes vangen, touwtrekken en genieten van
ouderwets lekkers! www.boerenbondsmuseum.nl

20 Deurne - Fiets4daagse De Peel
26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde

	 fietstochten door De Peel voor jong en oud.
	 www.fiets4daagsedepeel.nl

21 Mariahout - Music Festival
AMIGOS
30 juli. In tropische stijl losgaan op mooie
muziek. www.openluchttheatermariahout.nl

Ontdek de Warande in Helmond en doe de 
Warandeling! Voor de kinderroute is er een gratis 
doe-boekje vol verhalen en opdrachten verkrijgbaar 
bij VVV Helmond. Zin in een groot veenavontuur? 
Vrolijk Veenhoppen gaat over het veen, turfsteken, de 
dieren en planten. Luister, kijk en ervaar de prachtige 
natuur in de Deurnese Peel en voel hoe het is om op
zachte grond te staan! De route is gratis verkrijgbaar 
bij VVV Deurne

Bekijk deze en alle andere kinderroutes op 
landvandepeel.nl/kinderroutes 

Zwemmen in de natuur
Schiet de temperatuur omhoog, dan is het goed 
toeven bij de recreatieplassen Strandbad Nederheide. 
In Helmond geniet je van van de zomer bij 
Recreatieplas Berkendonk. Ook bij de Rooyse Plas in
Handel is het heerlijk plonsen.

Speuren en ontdekken in de buitenlucht. Zoek kabouters in 
het bos, begroet de dieren of stamp lekker met je blote voeten 
door de modder. En regent het een keer? Ook onder de pannen 
wacht het avontuur je op! 

Blotevoetenpad
Trotseer modderpoelen en loop over boomstronken, 
wiebelbruggen en spannende obstakels. Ontdek de 
blotevoetenpaden in het Land van de Peel. Schop je
schoenen uit en ga naar het Toon Kortooms Park in
Deurne of de Christoffelhoeve in Elsendorp.

Kinderroutes
In Bospark Bakel ga je op zoek naar kabouters. Volg 
de wandelpaden en kijk goed om je heen om ze 
allemaal te ontdekken! Nog meer dieren ontmoeten? 
Doe dan de biggetjesroute! Je start vanaf de 
Brabantse Kluis in Aarle Rixtel en gaat op stap met 
een rugzakje. 

Op pad met 
kleine avonturiers 
in het Land van de Peel

Met Tuurke op 
reis door de wereld 
van klokken
9 juli t/m 4 september

Museum Klok & Peel laat kinderen tijdens 
de zomervakantie reizen langs de klokken 
van de wereld. 

Ga samen met Tuurke op reis en ontdek de 
verschillen en overeenkomsten tussen klokken 
uit alle werelddelen! 

museumklokenpeel.nl

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

Zwieren en Zwaaien
Op naar de Speeltuin! In de Peel zijn er
speeltuinen genoeg om lekker te spelen. Hup, de 
deur uit, pak je spullen en verzamel de kids! 

1.	Speeltuin Prinses Irene, Someren Einde
2. Leonardus Speeltuin, Helmond 
3. Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
4. Verhalenspeeltuin, Burgemeester

Geukerspark, Helmond
5. Speelpark ‘Het hertenkamp’, Asten
6. Speeltuin Het Zonnehoekje, Gemert
7.	Porcus Campus, Aarle Rixtel

Bekijk alle speeltuinen in de Peel op
landvandepeel.nl/speeltuinen

Vlindertuin Klein Costa Rica, Someren
Ben je ooit in de tropen geweest? 
In de overdekte tropische vlindertuin Klein 
Costa Rica is het net alsof je het oerwoud 
binnenstapt!

1

Kidsplaza, Helmond
Een indoor speelparadijs voor urenlang 
vertier. Duik in de ballenbak of roetsj van 
de glijbanen.

Ames Sport, Deurne
In het trampolinepark van Ames Sport vind je 
maar liefst 1200m2 aan indoor speelplezier!

3

5

Porcus Campus, Aarle Rixtel
Varkens knuffelen, spelen in het zand,
levend varkensbord spelen en met je tractor 
het strobalen parcours trotseren!

2

Vlindersafari, Gemert
Hier ontmoet je de meest bijzondere 
vlinders uit alle windstreken. Beleef de 
tropen in Gemert.

4

Getipt: Pret onder de pannen

Bekijk meer activiteiten met de kinderen 
op landvandepeel.nl/kinderactiviteiten

Peelpaspoort
Ontrafel de geheimen van de Peel
Binnenkort gratis verkrijgbaar! Kinderen gaan op 
reis door het Land van de Peel en ontdekken
eeuwenoude kastelen, indrukwekkende 
fossielen, exotische vlinders en reizen terug in 
de tijd! Met het paspoort in de hand helpen ze 
het mysterie op te lossen door op de 6 locaties 
opdrachten uit te voeren. Als beloning 
ontvangen ze een stempel in het paspoort en 
een leuke verrassing op de locatie. 

www.landvandepeel.nl/peelpaspoort
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Een dagje regen? Geen probleem, ook onder de 
pannen is er van alles te beleven in de Peel.

© Klein Costa Rica

01 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 het Carat paviljoen
in Stadspark De Warande. 
www.caratconcerten.nl/programma 

02 Laarbeek - Wish Outdoor
1 t/m 3 juli. Het cross-over weekendfestival van
het jaar! Hardstyle, house, urban en pop &
dance. www.wishoutdoor.com 

03 Someren - Kennedymars
2 en 3 juli. Als fanatieke wandelaar kun je ook
dit jaar weer deelnemen aan dit grootse
wandelevenement. www.kennedymars.nl

04 Deurne - ‘Geloof in Gips- 
Keramiek in kerk’
Hele maand, di t/m zo. Expositie van gipsen en
keramische beelden. 
www.willibrorduskerkdeurne.nl 

05 Helmond - Musique en 
Plein Public
1 t/m 3 juli. Jong talent dat studeert aan het
conservatorium krijgt hier de kans om hun
kunsten te laten zien. 
www.lambertushofhelmond.nl 

06 Asten - Zomeravond-rondleiding
kasteel Asten-Heusden
7,14,21,28 juli. Aanvang 19.00 uur bij
kasteelruïne van Asten-Heusden, duur
ongeveer 1,5 uur.

07 Helmond - Kasteeltuinconcerten
8,15,22,29 juli. De hele zomer worden er op
vrijdagen in Helmond De Kasteeltuinconcerten
georganiseerd! www.kasteeltuinconcerten.nl 

08 Asten - Top 100 Heuze concert
Asten-Heusden
8 en 9 juli. De favoriete nummers aller tijden
van Heusdenaren. Entree € 18.50.

09 Asten - Kermis Asten
8 t/m 12 juli.  In het centrum van Asten is er
weer een grote variatie aan attracties te vinden.

10 Deurne - Vlierden 1300
8 en 9 juli 19.00 uur en 10 juli 13.30 uur
Een reizend toneel neemt je mee op wandeling
naar drie markante locaties in Vlierden.. 
www.vlierden1300.nl

11 Helmond - Zomer Kermis
8 t/m 13 juli. Bezoek de gezellige zomerkermis
in het hart van Helmond. www.helmondkermis.nl

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

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

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

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

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

ZOMER SPREEKUUR 
ACTIVITEITEN 
JULI-AUGUSTUS 
ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN 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 

1 juli – 5 augustus Zomerafspraak of zomer inloopspreekuur in Helmond 
• Helmond zomer inloopspreekuur op wo-do-vr 13.00-17.00 uur EnergieHuis, Torenstraat 3
• Helmond zomer afspraak  van 1 juli – 5 augustus met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3

1 juli – 5 augustus Serviceloket 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

Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl 
• Slim starten met je eigen woning QuickScan met eigen verbeterplan
• Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jou woning
• 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte
• Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort 
• Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, 
   zie Slim starten

Openingstijden en beperkte dienstverlening in de regio zie website ‘Contact’
1 juli – 26 augustus zijn er geen themabijeenkomsten en beperkte lokale 
inloopspreekuren, 
8 augustus – 26 augustus is het EnergieHuis Helmond gesloten en beperkt 
bereikbaar.

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

Elke woensdag t/m zaterdag van 10:00-16:00 uur
Cockeveld 3 in Nuenen

Parasols • Schommelbanken • Beschermhoezen 
Overkappingen • Hangmatten

Extra voordelig geprijsd

Website:  www.sorara.eu
Telefoonnummer:  040-780 4397

SORARA OUTDOOR LIVING

Met jouw verkoopervaring de wereld mooier maken

Goede doelen helpen de wereld vooruit. Een doel als CliniClowns geeft zieke 
kinderen een fi jne dag. De Reddingsbrigade redt letterlijk mensenlevens, elke 
zomer weer. Donateurs zijn daarvoor van levensbelang. 
Het werven van donateurs is een vak en is verkoop. 

Een prima bijbaan voor 65-plussers waarmee je de wereld mooier maakt. 
Bel 023 - 56 77 028 of stuur een mail naar info@socialtalk.nl

SocialTalk_advertentie 130x96.indd   1 23-5-2022   21:02:55

Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

 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.

Wil je reageren, dan ontvangen wij graag je sollicitatie 
met recente pasfoto vóór 8 juli 2022 via info@abbs.nl

Onderhoudsmonteur 
Sprinklerinstallatie 

40 uur m/v

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

www.abbs.nl
Meer info?
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toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
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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).
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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.
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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. 
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• Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort 
• Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, 
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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

 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.

Wil je reageren, dan ontvangen wij graag je sollicitatie 
met recente pasfoto vóór 8 juli 2022 via info@abbs.nl

Onderhoudsmonteur 
Sprinklerinstallatie 

40 uur m/v

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

www.abbs.nl
Meer info?
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De start verliep niet optimaal. Door pech 
bij de loting moest Lars op de laatste rij 
starten achter 42 van Nederlands beste 
renners. Het parcours bestond uit een 
recht stuk van circa 400m met op het 
begin de start en op het eind de finish. 

Na het rechte stuk bevindt zich een 
klim van gemiddeld ca 4% over 100m. 
Via een paar snelle bochten kwam het 
parcours uit op een lekkere afdaling met 
op het eind een scherpe bocht terug het 
rechte stuk op. Met een totale lengte van 

1,1 km en een hoogteverschil van 8m is 
dit best een pittig rondje te noemen. 
Meteen in de eerste klim wist Lars 
zijn positie van achter naar voor te 
verschuiven door in de buitenbocht van 
de klim het hele peloton te passeren. 
Eenmaal boven kwam het signaal dat er 
een herstart plaats moet vinden omdat 
enkele renners tijdens de start gevallen 
waren. Door zijn goede inhaalrace 
startte Lars dit keer wel vooraan.
Na 7 slopende rondes was er nog een 
klein kopgroepje van circa 12 renners 
overgebleven. In de 8ste en laatste 

ronde ging het er op aan komen. Lars 
kwam als eerst uit de afdaling het 
rechte stuk op gedraaid en besloot 
meteen te beginnen aan de eindsprint 
van 400m. Hoewel 1 renner hem nog 
lang bij kon houden moest ook hij in de 
laatste meters zijn meerdere erkennen 
en passeerde Lars met een mooie 
voorsprong van 1m bij een snelheid van 
44km/h als eerste de streep.  
Onder begeleiding van het Wilhelmus 
kreeg Lars het begeerde rood-wit-
blauwe shirt uitgereikt waar hij komend 
jaar zijn wedstrijden in mag gaan rijden.

Lars Kleuskens wint NK Jeugdwielrennen 2022 
Lars Kleuskens werd 1e op het NK jeugdwielrennen. F | R&TC Buitenlust.

ASTEN/NIJVERDAL Zaterdag 11 juni was in Nijverdal het 
NK jeugdwielrennen 2022. Na een kwalificatieperiode van 

5 wedstrijden heeft de Astense Lars het voor elkaar gekregen 
om als eerst geplaatste van het district zuid-oost mee te 

mogen doen aan dit NK. Lars rijdt sinds 2 jaar onder de vlag 
van R&TC Buitenlust in Helmond, in categorie 2, dit zijn 

jongens geboren in 2013 (8-9 jaar).

“Het was leuk”, zei een trotse Lieke met 
de bokaal in haar handen. “Mijn naam 
staat erop, dat vind ik wel heel leuk, al 
had ik toch gehoopt dat ik wat hoger 
was geëindigd.” Misschien daarom dat 
ze het niet de mooiste beker vond die ze 
heeft gewonnen. “Mijn podiumplaats in 
het BNL-kampioenschap vorig jaar vond 
ik toch wat mooier. Ik was toen tweede. 
Maar ik ben wel trots hoor.”

Dit seizoen bewijst Lieke in de Micromax-
klasse opnieuw haar talent. Ze is tijdens 
de eerste twee ronden van het huidige 
NK respectievelijk als derde en tweede 
geëindigd. “Het gaat best goed, maar ik wil 
nu ook graag een keer een race winnen. 
Dat moet kunnen.”
 
Ondertussen is ze ook al bezig met 
een overstap naar de hogere Minimax-
klasse. Tijdens de tweede ronde van het 
BNL-kampioenschap eind deze maand 
debuteert ze daarin. Ze heeft in Genk 
inmiddels al in een Minimax-kart getraind 

en die sessie was veelbelovend. “Ik was 
meestal de snelste”, zei ze triomfantelijk. 
Hoe dat kon? “Door het sturen. Ik had het 
niet verwacht. Ik dacht dat de rest wat 
sneller zou zijn dan ik. Toen ik zag dat ik de 
snelste tijd had gereden, was ik heel blij. 
Ik snapte het wel door het sturen, maar 
ik snapte het ook weer niet omdat ik pas 
voor de eerste keer in de Minimax reed. 
Ik vond het heel mooi. Ik vond het ook 
superleuk om erin te rijden.”   

De eerste ronde moest ze wel even 
wennen aan de nieuwe kart. “Ik schrok 
toen ik startte. Het duurde één ronde 
voordat ik het maximale eruit durfde te 
halen. Ik ga gewoon in één keer snel, ik 
weet niet waarom. Gewoon durven, denk 
ik. In het begin was ik wel bang dat het 
fout zou gaan omdat-ie zo hard ging. Toen 
dacht ik: als ik maar niet uit de bocht vlieg.” 

Het deed haar terugdenken aan haar 
eerste keren in een kart. “Toen was ik 
wel bang. Ik durfde in een Micromax niet 

hard te gaan. Maar toen ik mijn allereerste 
wedstrijd in de Micromax had, probeerde 
ik dat wel en het ging goed.”

Inmiddels veel ervaring en snelheid rijker, 
kijkt Lieke reikhalzend uit naar haar 
debuut in de Minimax-klasse. Dat gaat 
gebeuren op het circuit van Mariembourg 
in Zuid-België. Een flinke uitdaging. Het 
wordt haar eerste race in een voor haar 
nieuwe klasse en ze kent de baan nog niet 
goed. “Ik heb daar pas één keer gereden 
in de Micromax. Ik vond het wel een 
moeilijke baan. Maar uiteindelijk was het 
toch wel leuk.”

Gezien haar aanpassingsvermogen 
moet het wel goed komen met Lieke in 
Mariembourg. Daar rekent ze stiekem zelf 
ook wel een beetje op. “Ik denk dat ik wel 
in de top vijf moet kunnen eindigen”, zei ze 
zelfverzekerd. “In de Minimax-training in 
Genk reden veel wedstrijdmannen en die 
kon ik bijhouden en zelfs inhalen. Ik heb 
er zin in!”

Karttalent Lieke van Boekel (11) 
met fraaie bokaal op zak op weg naar nieuwe klasse

F | Bas Kaligis/RaceXpress.nl.AARLE-RIXTEL Met een mooie beker als bewijs van haar topseizoen stond Lieke van Boekel te 
glunderen op het podium in Venray. De elfjarige kartster uit Aarle-Rixtel ontving er de trofee voor 

haar derde plaats in de Micromax-klasse van het NK Rotax Max van 2021. Door corona was de jaar-
lijkse prijsuitreiking flink verlaat, maar het maakte de talentvolle snelheidsduivel niet minder blij.   
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De route is op verschillende punten 
vernieuwd. Zo maken de lopers na de 
start eerst een lus door Someren-Eind. 
Heen gaan ze via de Zandstraat en 
Vlasstraat, terug via de Boerenkamplaan 
en Kommerstraat. Door de Postelstraat 
bereiken ze na 9 kilometer de eerste 
post op de parkeerplaats bij de Jumbo 
aan de Speelheuvelstraat. Hier passeren 
ze tussen 21.00 en 22.30 uur. Via het 
Wilhelminaplein lopen ze vervolgens 
richting Asten, Ommel, Vlierden en 
Deurne.

In Deurne is de route ook vernieuwd. 
Na enkele jaren keert de Kennedymars 
terug in de Sint Jozef, waar ook een 
post is bij de atletiekvereniging. Rond 
22.15 uur komt de eerste wandelaar 
Deurne binnen. De passage over de 
Markt mag niet ontbreken. Via een post 
bij het Rijtven lopen de wandelaars naar 
Helmond-Rijpelberg en vanuit daar 
dwars door de stad naar Brandevoort. 
Daar is de grote post na 43 kilometer.

Via Mierlo komen de lopers in Lierop, 
waar ze zelf kunnen kiezen welke 
route ze lopen: of over de halfverharde 
paden van de Strabrechtse Heide of 
een volledig verharde route om het 
natuurgebied heen. Bij de Soete Inval 
is het 60 kilometer-punt en de meet & 
greet waar wandelaars en toeschouwers 
elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunnen 
de lopers ook weer zelf hun route 
kiezen: langs het Keelven of om het 
natuurgebied heen.

Het laatste deel van de Kennedymars 
gaat door Someren-Heide en 
Someren-Eind. Omdat een deel van 
de Boerenkamplaan is afgesloten, 
maken de lopers een ommetje door 
het Waterdael. Na 80 kilometer 
hebben ze dan hun tocht volbracht en 
finishen ze door de Kanaalstraat op het 
Wilhelminaplein in Someren.

Aanmoedigen
Wandelaars geven aan dat de 

Kennedymars in Someren de gezelligste 
Kennedymars van Nederland is. Dat 
komt vooral door de sfeer onderweg, 
met applaus, aanmoedigingen, muziek 
en gezelligheid langs de route. Dit 
wordt door de wandelaars enorm 
gewaardeerd. Elk jaar wordt door de 
organisatie een sfeerprijs uitgereikt 
aan de straat of buurt met de mooiste, 
origineelste of gezelligste doorkomst 
voor de wandelaars! Gaat de sfeerprijs 
dit jaar naar jouw straat of buurt?

Volledige route
Wil je weten of de Kennedymars dit jaar 
langs jouw deur komt? Kijk op www.
kennedymars.nl. Daar vind je de route 
en de verwachte doorkomsttijden. Ook 
handig, download de Kennedymars-
app. En voor het laatste nieuws volg 
je de Kennedymars op Facebook, 
Instagram en Twitter. 
Op de kanalen vind je ook informatie 
over het Rondje Someren en de Mini 
Kennedymars.

De Kennedymars is terug met een vernieuwde route!
SOMEREN/REGIO Zaterdag 2 juli is het zover. Dan wordt om 20.00 uur het startschot gegeven 
van de 58e Kennedymars in Someren. Het wandelevenement is terug van weggeweest, met een 

vernieuwde route. Organisator JOEK hoopt er weer een groot (wandel)feest van te maken. De gezelligste Kennedymars 
van Nederland !

8 km
49 e

2 & 3 juli 2022 Start 20:00 u

Vliegende start
tussen 06:00-07:00 u

Start 12:00 u

zondag 3 juli 2022

zaterdag 2 juli 2022

Kennedymars Someren

Rondje Someren

Mini Kennedymars

58
80 km

e

40 km
26 e

Als je nog niet vaardig bent in het 
opstarten van een laptop, het gebruik 
van de muis en het bezoeken van een 
website, attenderen we je graag op de 
Klik & Tik-training in de bibliotheek 

in Geldrop en Mierlo. Je kunt altijd 
instromen en deelnemen aan de serie 
van 6 weken/lessen. 
Graag inschrijven aan de balie van de 
bibliotheek.

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

Meer informatie: 
J. van Herk Bibliotheek Dommeldal 
Marketing en Communicatie 
040 2854224 
j.vanherk@bibliotheekdommeldal.nl

Doe ook mee aan de gratis computercursus 
Klik & Tik in de bibliotheek in Geldrop en Mierlo! 

Instromen is altijd mogelijk

F | Bibliotheek Dommeldal.

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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De route is op verschillende punten 
vernieuwd. Zo maken de lopers na de 
start eerst een lus door Someren-Eind. 
Heen gaan ze via de Zandstraat en 
Vlasstraat, terug via de Boerenkamplaan 
en Kommerstraat. Door de Postelstraat 
bereiken ze na 9 kilometer de eerste 
post op de parkeerplaats bij de Jumbo 
aan de Speelheuvelstraat. Hier passeren 
ze tussen 21.00 en 22.30 uur. Via het 
Wilhelminaplein lopen ze vervolgens 
richting Asten, Ommel, Vlierden en 
Deurne.

In Deurne is de route ook vernieuwd. 
Na enkele jaren keert de Kennedymars 
terug in de Sint Jozef, waar ook een 
post is bij de atletiekvereniging. Rond 
22.15 uur komt de eerste wandelaar 
Deurne binnen. De passage over de 
Markt mag niet ontbreken. Via een post 
bij het Rijtven lopen de wandelaars naar 
Helmond-Rijpelberg en vanuit daar 
dwars door de stad naar Brandevoort. 
Daar is de grote post na 43 kilometer.

Via Mierlo komen de lopers in Lierop, 
waar ze zelf kunnen kiezen welke 
route ze lopen: of over de halfverharde 
paden van de Strabrechtse Heide of 
een volledig verharde route om het 
natuurgebied heen. Bij de Soete Inval 
is het 60 kilometer-punt en de meet & 
greet waar wandelaars en toeschouwers 
elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunnen 
de lopers ook weer zelf hun route 
kiezen: langs het Keelven of om het 
natuurgebied heen.

Het laatste deel van de Kennedymars 
gaat door Someren-Heide en 
Someren-Eind. Omdat een deel van 
de Boerenkamplaan is afgesloten, 
maken de lopers een ommetje door 
het Waterdael. Na 80 kilometer 
hebben ze dan hun tocht volbracht en 
finishen ze door de Kanaalstraat op het 
Wilhelminaplein in Someren.

Aanmoedigen
Wandelaars geven aan dat de 

Kennedymars in Someren de gezelligste 
Kennedymars van Nederland is. Dat 
komt vooral door de sfeer onderweg, 
met applaus, aanmoedigingen, muziek 
en gezelligheid langs de route. Dit 
wordt door de wandelaars enorm 
gewaardeerd. Elk jaar wordt door de 
organisatie een sfeerprijs uitgereikt 
aan de straat of buurt met de mooiste, 
origineelste of gezelligste doorkomst 
voor de wandelaars! Gaat de sfeerprijs 
dit jaar naar jouw straat of buurt?

Volledige route
Wil je weten of de Kennedymars dit jaar 
langs jouw deur komt? Kijk op www.
kennedymars.nl. Daar vind je de route 
en de verwachte doorkomsttijden. Ook 
handig, download de Kennedymars-
app. En voor het laatste nieuws volg 
je de Kennedymars op Facebook, 
Instagram en Twitter. 
Op de kanalen vind je ook informatie 
over het Rondje Someren en de Mini 
Kennedymars.

De Kennedymars is terug met een vernieuwde route!
SOMEREN/REGIO Zaterdag 2 juli is het zover. Dan wordt om 20.00 uur het startschot gegeven 
van de 58e Kennedymars in Someren. Het wandelevenement is terug van weggeweest, met een 

vernieuwde route. Organisator JOEK hoopt er weer een groot (wandel)feest van te maken. De gezelligste Kennedymars 
van Nederland !
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van de muis en het bezoeken van een 
website, attenderen we je graag op de 
Klik & Tik-training in de bibliotheek 

in Geldrop en Mierlo. Je kunt altijd 
instromen en deelnemen aan de serie 
van 6 weken/lessen. 
Graag inschrijven aan de balie van de 
bibliotheek.

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

Meer informatie: 
J. van Herk Bibliotheek Dommeldal 
Marketing en Communicatie 
040 2854224 
j.vanherk@bibliotheekdommeldal.nl

Doe ook mee aan de gratis computercursus 
Klik & Tik in de bibliotheek in Geldrop en Mierlo! 

Instromen is altijd mogelijk
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Dagelĳ ks pollenbericht helpt 
in strĳ d tegen allergie

Pollenvanger
Op het dak van het Elkerliek staat 
een pollenvanger: een apparaat dat 
lucht aanzuigt en die langs een rol 
plaktape leidt. “Eerst werd er dagelijks 
een microscoopglaasje met vaseline 
in geplaatst waarop de pollen bleven 
plakken”, vertelt Mieke Koenders, 
laboratoriumspecialist klinische chemie 
en lid van het pollenteam. 

“Tegenwoordig gebeurt dit via een 
rol tape die gedurende de hele week 
pollen opvangt.” Na deze week wordt 
er van de tape een 7-tal preparaten 
gemaakt. De leden van het pollenteam 
beoordelen hoeveel en welke pollen in 
deze preparaten aanwezig zijn. Deze 
gegevens worden vervolgens gebruikt 
om een pollenverwachting af te geven. 

Dit zogenaamde ‘hooikoortsweerbericht’ 
vind je op de website: www.
hooikoortsradar.nl. Mieke: “Onze 
bevindingen en het weerbericht zijn 
voor longartsen, astmaverenigingen en 
patiënten een handig hulpmiddel om 
meer inzicht te krijgen in de allergieën.”

Invloed klimaat 
De pollentellingen zijn essentieel 
voor mensen met hooikoorts. Maar 
ze geven ook inzicht in de invloed 
van klimaatveranderingen op de 
bloei en stuifmeelontwikkeling 
van pollenverstuivers. Carola van 
Diermen, analist op het algemeen 
klinisch laboratorium van het Elkerliek 
en tevens lid van het pollenteam: 
“Veel Nederlanders hebben de 
afgelopen periode last gehad van 
hooikoortsklachten door bloeiende 
berken en hazelaars. Dat komt onder 
andere door de warme winter, waardoor 
het aantal boompollen in de lucht is 
toegenomen.” 

Graspollenseizoen
Voor mensen met een graspollenallergie 
is het momenteel een zware maand. 
Eind mei is de piekperiode van het 
graspollenseizoen begonnen en deze 
houdt de hele maand juni aan. De 
kans op hooikoortsklachten neemt 
bovendien toe bij warm en overwegend 
droog zomerweer. “De maand juni 
staat bekend als de piekmaand 

van het hooikoortsseizoen. In deze 
zomermaand hebben een paar miljoen 
Nederlanders last van hun allergie voor 
graspollen. Dit komt doordat er dan 
zeer veel verschillende soorten gras 
bloeien en pollen zich verspreiden”, 
vult Mieke aan. De piekperiode van het 
graspollenseizoen houdt aan tot en met 
30 juni. Ook in juli komen nog graspollen 
in de lucht voor, maar in minder hoge 
hoeveelheden dan in juni. 

Carola: “Daarnaast kan in de tweede 
helft van juli de bloeiende bijvoet 
allergische klachten veroorzaken, 
maar bij een kleinere groep mensen. 
Het seizoen sluit eind augustus en in 
september af met de alsemambrosia. 
Ook deze plant verspreidt zeer sterk 
allergeenpollen en kan lokaal klachten 
veroorzaken. 
Het seizoen duurt dus nog even, maar 
gelukkig kun je als hooikoortspatiënt 
zelf iets doen tegen die vervelende 
hooikoortsaanvallen.”

Niesbuien, loopneuzen, tranende ogen: het hooikoortsseizoen is volop aan de gang. In deze 
periode geeft hooikoortsradar in samenwerking met het pollenteam van het Elkerliek ziekenhuis 
wekelijks een pollenweerbericht af. Daarmee kunnen hooikoortspatiënten rekening houden met 
activiteiten buitenshuis. Handig! Maar het pollenteam doet nog meer belangrijk werk. En dat al 

zevenenveertig jaar.

• Blijf op de hoogte van de kans op klachten via het dagelijkse 
 hooikoortsweerbericht van www.hooikoortsradar.nl. Op die manier kunt u 
 goed inschatten of u rekening moet houden met hooikoortsklachten.
•  Gebruik op tijd (preventief) uw hooikoortsmedicatie.
•  Douche voordat u naar bed gaat om pollen uit uw haar te wassen en uw 
 kussen schoon te houden.
•  Was uw kleding regelmatig en droog deze niet in de buitenlucht.
•  Houd ramen en deuren gesloten of gebruik pollenwerende horren.
•  Smeer vaseline aan de binnenkant van uw neus, zodat de 
 stuifmeelkorreltjes in de vaseline blijven kleven en niet op uw slijmvliezen 
 terechtkomen. Ook rondom uw ogen kan vaseline helpen. 
•  Gebruik een (zonne)bril. Hierdoor komt het stuifmeel minder 
 makkelijk in uw ogen.
•  Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht.
•  Kies de juiste planten in uw tuin. Vermijd planten waar u last van heeft. 

Wilt u graag de pollentelling in uw mail ontvangen of meer informatie hierover? 
Stuur dan een mailtje naar pollen@elkerliek.nl. 
Kijk ook eens op www.elkerliek.nl/pollentellingen 
voor de werkwijze en actuele pollentellingen. 

Al ruim zevenenveertig jaar telt het algemeen klinisch laboratorium van het El-
kerliek de hoeveelheid pollen in de lucht. Een mooie mijlpaal! Maar waarom is 
het ziekenhuis ermee begonnen? En wat is er in al die tijd veranderd? Mieke 
Koenders vertelt: “De oorsprong van de pollentellingen bevindt zich in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Daar werkte een bioloog, dokter Spieksma, die 
erg geïnteresseerd was in allergische luchtwegklachten. Omdat hij graag meer 
wilde weten over de pollen in de lucht richtte hij in 1969 een pollentelstation 
op. Maar Leiden ligt dicht bij de kust en dat heeft invloed op de pollencon-
centratie. In zijn zoektocht naar een meer landinwaartse locatie kwam hij in 
contact met het Elkerliek ziekenhuis. Helmond bleek een geschikte plek en zo 
zijn we in 1975 gestart met de pollentellingen.”

Tips tegen hooikoorts 

Pollentellingen, van vroeger tot nu
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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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De organisatie, Stichting Helmond City 
Events, zal dit jaar extra uitpakken met 
een extra editie vanwege het twintigjarig 
jubileum. De opzet zal gelijk zijn aan 
voorgaande jaren op dezelfde locatie, 
op dezelfde tijden, met dezelfde sfeer 
en zoals altijd gratis toegankelijk. 

Ook dit jaar belooft het een mooie 
variatie aan muziekgenres te worden 
tijdens de 20e jubileumeditie van 
de Kasteeltuinconcerten. Naast het 
programma op het hoofdpodium 
komt het Lokaal Talentenpodium dit 
jaar terug met een nieuwe naam: 
PodiumTwee. 
De programmering op dit podium is 
meer gericht op lokale en regionale 
bands. Zoals gewoonlijk zijn er bij 
dit podium voldoende zitplaatsen. 
Bezoekers die behoefte hebben aan 
een rustiger alternatief of slecht ter 
been zijn, hebben bij PodiumTwee 
een prettige plek om te genieten van 
De Kasteeltuinconcerten. Ook de 
Foodgarden tussen de duiventorens is 
in 2022 weer aanwezig en hier staan 
diverse foodtrucks met een terras.

In dit persbericht maakt de organisatie 
Stichting Helmond City Events de eerste 
drie bands die op het hoofdpodium 
geprogrammeerd staan bekend. De 
organisatie maakt de komende weken 
de rest van het programma bekent 
via de nieuwsbrief, Facebookpagina, 
Instagrampagina en website van De 
Kasteeltuinconcerten. 

HOOFDPODIUM 
08/07 – FEEST – HARD2GET 
Hard2Get bestaat uit vijf zeer muzikale 
jongens met ieder een eigen stijl. Het 
maakt niet uit naar wie je op het podium 
kijkt, bij iedereen hoor je de muzikaliteit 
en straalt het plezier ervan af. Hard2Get 
is poppy, blues en ruig. 

De mannen van Hard2Get geven 
een show vol opwinding, overgave en 
ontlading. Met bekende hits en special 

fx’s weten zij ieder optreden tot een 
feest te maken. Eerder speelde deze 
topband onder andere op de Zwarte 
Cross en The Voice of Holland. 

15/07 – SALSA – AXIOMA Naast 
de Cubaanse zanger zijn het de twee 
vrouwelijke zangeressen van AXIOMA 
die zingend en swingend de aandacht 
van het publiek trekken in de frontlinie. 
AXIOMA bestaat uit elf ervaren 
muzikanten met pit. 

Zij spelen afwisselende salsa, 
merengue, bolero, rumba, chachacha 
en son/munito uit diverse Zuid-
Amerikaanse windstreken. AXIOMA 
staat bekend om haar standvastige en 
vlotte muziekspel waarop diverse dans- 
en salsastijlen gedanst kunnen worden. 
Zoals elke editie is er ook deze week 
een speciale dansvloer voor het podium 
aanwezig.

19/08 – REGGAE – THE 
ROOTSRIDERS | BOB MARLEY 
TRIBUTE The Rootsriders staan 
bekend als één van de beste Bob 
Marley tributebands ter wereld. Zij 
zullen tijdens hun optreden laten zien 
én horen dat Marley’s tijdloze liedjes 
vandaag de dag nog altijd even relevant 
zijn als toen ze indertijd door Marley 
werden geschreven. 

Ook zijn The Rootsriders dit jaar tweede 
geworden bij het programma Battle of 
the Bands (SBS6) én stonden zij met 
groot succes eerder als afsluitende act 
bij De Kasteeltuinconcerten. Positive 
vibrations gegarandeerd!  

20e jubileumeditie van de 
Kasteeltuinconcerten Helmond

F | Helmond City Events.

CENTRUM De Kasteeltuinconcerten Helmond viert dit jaar 
eindelijk het 20-jarig jubileum tijdens acht vrijdagavonden van 

vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 26 augustus in de prachtige 
kasteeltuin in Helmond. In 2019 bezochten tijdens de zeven 

avonden toen 50.000 bezoekers het evenement. 

Wilt u vrijwilliger worden bij dit mooie evenement? Of heeft 
u interesse in een het partner- of sponsorschap? Stuur 
dan een e-mail naar info@kasteeltuinconcerten.nl.

Meer informatie over de Kasteeltuinconcerten Helmond 
vindt u op www.kasteeltuinconcerten.nl. Volg de 
Kasteeltuinconcerten Helmond ook op Facebook en 
Instagram om op de hoogte te blijven!

Als eerste alle nieuwtjes omtrent De Kasteeltuinconcerten 
ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief: www.kasteeltuinconcerten.nl/nieuwsbrief
Facebook: www.facebook.com/
kasteeltuinconcertenhelmond
Instagram: www.instagram.com/
kasteeltuinconcertenhelmond
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De aftrap is gemaakt met de ZLM-tour 
en afgelopen weekend was er het in 
de verre regio bekende Pitpop met z’n 
decibellen op het molenplein. We krijgen 
nog het heerlijke Kersenoogstfeest met 
een heuse parade door het dorp en 
loopt heel Mierlo ‘live in de wei’ tijdens 
het Dorpszeskamp. De afsluiter voordat 
iedereen op zomervakantie gaat, is in 
handen van het kunstzinnige Mierlo-
Artistique. 

Op zondag 17 juli 2022 veranderd 
Mierlo weer even in het Montmartre 
van Parijs. Dit jaar met enige vertraging 
dan toch eindelijk die vierde editie van 
het ondertussen in de regio steeds 
meer gewaardeerde evenement voor 
jong en oud, Mierlo-Artistique. Waar 
kunst en creativiteit neerstrijkt op de 
pleinen rondom de Heilige Luciakerk in 
Mierlo. Van 12.00 tot 17.00 uur komen 
een 60-tal kunstenaars en hobbyisten 
van heinde en verre om hun creatieve 
uitspattingen te tonen aan bezoekers uit 
Mierlo en omgeving. 

Tevens zijn er wederom diverse 
workshops waar jij zelf ook mee aan 
de slag kan. De gehele dag is er muziek 

van diverse ‘straat’muzikanten op deze 
zomerse vakantiemarkt en is het heerlijk 
vertoeven op de terrasjes met een hapje 
en drankje in de zon, één van onze 
trouwste bezoeksters. Vanaf 17.00 tot 
20.00 uur sluiten we deze inspirerende 
dag af en kletsen we nog wat na tijdens 
de After Party op het terras bij Carolien 
van Gasterij ’t Spitje met muziek van de 
nieuwe formatie Stiekum Gesjanst.

Mierlo-Artistique staat voor Arts and 
Crafts – Food and Music, maar ook voor 
‘samen doen en beleven’. Deelnemen 
aan de markt met jouw creatieve 
bezigheden, of dit nu schilderen is, of 
boetseren, hakken, knippen, plakken, 
naaien, bakken, schuren, dansen, 
acteren, zingen of welke andere 

activiteit je ook maar kan verzinnen, is 
nog steeds mogelijk. 

Wil jij je naam ook verbinden aan 
Mierlo-Artistique? We hebben 
verschillende opties om dit evenement 
te ondersteunen. Vraag ons dus 
vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

De organisatie van Mierlo-Artistique 
en de After-Party, beide gratis 
toegankelijk, is in handen van Stichting 
Mierlo-Artistique. Informatie over de 
zomermarkt is te vinden op www.
mierlo-artistique.nl en op Facebook en 
Instagram. De laatste puntjes moeten 
nog op de i, maar we kunnen wel alvast 
verklappen…het belooft een gezellige 
zomer te worden in ons skon Mierlo. 

Mierlo bruist als nooit tevoren!
Arts and Crafts – Food and Music

MIERLO Na twee jaar niks staat iedereen in de startblokken om van een geweldige zomer te 
gaan genieten, het mag weer. De weken in aanloop naar de zomervakantie is het elk weekend 

feest en staat Mierlo bol van te gekke evenementen.
Mijn patiënt Pieter Wijnands (gefingeerde naam) was midvoor bij een niet 
onverdienstelijke amateurvoetbalclub. Vooral in de herfst kreeg Pieter 
steeds vaker last van zijn gewrichten. De ene week voetbalde hij de 
sterren van de hemel. De week erna ging het een stuk minder. De pijnen 
begonnen in zijn handen en bovenarmen. Na een tijdje breidde de pijn zich 
uit naar zijn knieën en bovenbenen. Bij Pieter werd reuma geconstateerd: 
reumatoïde artritis, ook wel RA genoemd. 

Reumatoïde artritis (RA) betekent letterlijk: reumatische 
gewrichtsontsteking. Het is een  auto-immuunziekte. Het 
afweersysteem keert zich dan tegen het eigen lichaam. Hoe RA ontstaat, 
weten we nog niet precies. De ziekte kan zich ineens openbaren, maar 
ook sluipenderwijs. Het is een  chronische aandoening, die helaas 
nog steeds niet echt te genezen is. Met RA heb je last van pijnlijke 
gewrichtsontstekingen: de ene keer meer dan de andere.  

Vroeger schreven we mensen met reuma vaak rust voor, maar uit 
onderzoek blijkt dat het juist belangrijk is om in beweging te blijven. 
Bewegen zorgt ervoor dat gewrichten soepel blijven en het houdt spieren 
en botten sterk. Wat Pieter doet, voetballen, is misschien uitzonderlijk, 
maar niet slecht voor hem. Integendeel.

Wel kon Pieter pas weer op behoorlijk niveau gaan voetballen nadat hij een 
eerste serie acupunctuurbehandelingen had gehad. Acupunctuur heeft 
namelijk een positieve invloed op ons afweer-en energiesysteem: niet 
alleen bij reuma, maar bij veel verschillende klachten. Zoals bij hoofdpijn 
en migraine, MS, slaapproblemen, burn-out en depressie.

Daarnaast stimuleert acupunctuur het lichaam om meer lichaamseigen 
pijnstillers en ontstekingsremmers aan te maken. Dat heeft Pieter ook 
gemerkt. Zo gauw hij een zwelling of een ontsteking ontdekt, komt hij 
langs voor een behandeling. Ik behandel hem dan niet alleen met enkele 
superdunne en pijnloze naaldjes, maar ook met laseracupunctuur. 
Daardoor heeft Pieter geen last van vergroeiingen.

De World Health Organisation (WHO) maakte een analyse van het 
moderne wetenschappelijke onderzoek naar acupunctuur. Op basis 
daarvan adviseert de WHO acupunctuur voor meer dan 100(!) ziekten, 
symptomen en aandoeningen. Ook voor reumatoïde artritis beveelt de 
WHO acupunctuur aan. Evenals voor veel andere vaak voorkomende 
klachten: zoals hoofdpijn, lage rugpijn, depressie, RSI, menstruatiepijn, 
hoge bloeddruk en fibromyalgie.

Column Harry Lieveld

De midvoor, reuma 
en acupunctuur
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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

HELMOND-WEST Woensdag 29 
juni 2022 wordt weer het ‘Buurtcafé 
Helder Helmond’ gehouden. Dit-
maal zal het gehouden worden op 
sportpark Houtsdonk in de kantine 
van voetbalclub HVV aan de Hee-
klaan 21. 

Er is een live-verbinding voor de men-
sen die dit digitaal willen volgen. Het 
hoofddoel van ons buurtcafé blijft 
hetzelfde: de politiek laagdrempelig 

met de Hellemonders te bespreken. 
Niet alleen met leden, maar ook met 
de geïnteresseerde inwoners van 
Helmond. Meepraten? Meedenken? 
Vragen stellen? Je hart luchten? Het 
kan allemaal bij dit buurtcafé in Hel-
mond-West. 

We hebben het vooral over het laat-
ste politieke nieuws in Helmond. Zo 
gaan we met de inwoners in gesprek 
over de wensen en behoefte omtrent 

de gebiedsvisie Houtsdonk. Met 
de herontwikkeling HeBoMa-flats, 
naastgelegen HVV-velden en het 
natuurgebied Groot Goor als onder-
werpen. 
Uiteraard is er eerst en vooral ook ge-
legenheid om de input van vanuit de 
inwoners te bespreken. Louis van de 
Werff van Haw Ut Hellemonds zal de 
avond ludiek afsluiten. Aanvang om 
20.00, deelname uiteraard gratis en 
de koffie staat klaar!

Buurtcafé Helder Helmond
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gemerkt. Zo gauw hij een zwelling of een ontsteking ontdekt, komt hij 
langs voor een behandeling. Ik behandel hem dan niet alleen met enkele 
superdunne en pijnloze naaldjes, maar ook met laseracupunctuur. 
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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 
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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

19juni  |  juli 2022Groot PEELLAND

Naarmate de tijd vorderde, groeide de aspiratie bij de stichting om weer 
te beginnen en gelukkig is het nu zover dat het weer kan. Twee jaar 
stilstand heeft de stichting benut om haar activiteiten op het plein eens 
te evalueren en zijn er voor wat betreft planning nieuwe inzichten tot 
stand gekomen. Tot nog toe was er klassiek, pop en film op verschillende 
data. In samenspraak met het Muziekcafé, de partner die sinds jaren de 
horeca verzorgt, is besloten om de 2022 editie alles in één weekend te 
concentreren en ‘de film’ in te ruilen voor iets nieuws. En dat betekent dat 
het op 1, 2 en 3 juli borrelt en bruist op de Lambertushof. Dat weekend is 
niet geheel willekeurig gekozen. Het feit dat de route van de Kennedymars 
’s avonds 2 juli de Lambertushof letterlijk passeert, gaf het besluit een zetje.

Kortweg ziet het programma voor het weekend er als volgt uit: vrijdagavond is 
voor liefhebbers van Lindyhop en wordt het swingen op jazz-achtige muziek 
van The Kalishnikovs. Zaterdag vanaf de namiddag het popprogramma 
met optredens van 4 bands, waarna tijdens de laatste ‘wewantmore’ de 
eerste lopers van de Kennedymars passeren. Zondagmiddag staat de 
Steinway-vleugel op het podium klaar voor het klassieke programma met 
internationale artiesten van grote allure.

Kijk voor alle informatie over wie, wat, waar en wanneer op 
www.lambertushofhelmond.nl. Alle dagen zijn gratis toegankelijk.

Zij heeft altijd bij de alten gezongen. 
Tonnie Mertens een gouden speldje 
voor 50 jaar. Behalve als een actieve 
zangeres heeft ze zich ook ingezet 
voor andere zaken om het zingen 
heen. Helma van den Heuvel en Dina 
Bouwmans kregen een oorkonde omdat 
zij beiden 40 jaar bij het koor zijn. 

Helma zingt bij de sopranen, een solo 
zingen gaat ze niet uit de weg. Ook is ze 

al meer dan 20 jaar een gewaardeerd 
bestuurslid. Dina zingt bij de alten en is 
al heel lang een trouw lid.

En natuurlijk werden ze in de bloemetjes 
gezet. Inmiddels zijn de dames 
zelfs al langer lid, omdat vanwege 
de coronaperikelen deze huldiging 
uitgesteld moest worden. Het leverde 
alsnog een gezellige avond op met leden 
en introducés.

Vier jubilarissen bĳ  
Kunst en Vermaak 

Van links naar rechts de jubilarissen: Tonnie Mertens,  Dina Bouwmans, 
Riekie Verbakel en Helma van den Heuvel. F | Koor Kunst en Vermaak.

BAKEL Onlangs werden 4 jubilarissen van koor Kunst en 
Vermaak uit Bakel gehuldigd. Riekie Verbakel ontving een 

zilveren speldje voor 25 jaar lidmaatschap. 

Opnieuw Musique en Plein 
Public op de Lambertushof

HELMOND Eind augustus 2019 sloot de Helmondse band 
Funtain het eendaags muziekfestival ‘Musique en Plein 

Public’ af op de Lambertushof. Een van oorsprong jaarlijks 
terugkerend evenement moest, net zoals de volledige nati-
onale culturele agenda, vanwege corona staken. Dat leek in 

eerste instantie voor een jaar, het werden er twee.

Grootste vorm van plasticvervuiling
Zwervende sigarettenfilters zijn de 
grootste vorm van plasticvervuiling, 
aldus het Plastic Peuken Collectief, 
waarvan onder andere Stichting de 
Noordzee, Recycling Netwerk Benelux 
en de Plastic Soup Foundation deel uit 
maken. Het collectief vraagt de overheid 
tot wetgeving te komen die plastic in 
filters verbiedt,  zodat het probleem bij 
de bron wordt aangepakt. 

De vervuiling is veel ernstiger dan 
op het eerste oog lijkt. In de filters zit 
celluloseacetaat, een plastic dat alleen 
onder extreme omstandigheden vergaat. 
In de natuur vallen sigarettenfilters 
langzaam uiteen in steeds kleinere 
deeltjes die de hele voedselketen 
verontreinigen. En bij plastic blijft het 
niet…

Rattengif en pesticiden in filters
Sigarettenfilters bevatten niet alleen 
plastic maar ook arseen (rattengif!), 
lood, nicotine en pesticiden. Als het 
weggegooide filter uiteenvalt, sijpelen 
die giftige stoffen de grond of het water 
in. Op een universiteit liet men vissen 
zwemmen in water waarin 24 uur 
sigarettenpeuken gedobberd hadden 
(één filter per liter). Na een paar dagen 
was de helft van de vissen dood. Niet 
zo gek dus dat de kans op longkanker 
door het sigarettenfilter zelfs groter lijkt 
te worden.

2 juli: weg met die meuk!
Op 2 juli gaan vrijwilligers in Geldrop-
Mierlo peuken opruimen. Schoon 
Geldrop-Mierlo en de Mierlose Schonen 
trekken hierin op met de Werkgroep 
Duurzaamheid van IVN Geldrop en 

IVN Mierlo. IVN Mierlo start om half 
tien vanuit natuurinformatiecentrum 
‘t Klokhuis, Goorsedijk 1. IVN Geldrop 
vertrekt vanaf de Heuvel, bij de passage. 
Grijpers, hesjes en afvalzakken zijn 
aanwezig. Voor handschoenen moet 
men zelf zorgen, (hand)veger en blik 
kunnen ook nuttig zijn om mee te 
nemen. 

Aanmelden vóór 29 juni
Het is handig te weten op hoeveel 
mensen de organisatie kan rekenen. 
Aanmelden verdient daarom de 
voorkeur. Voor Geldrop kan dat door 
een mailtje naar arendbolt@outlook.
com, voor Mierlo naar Aanmelding@
ivnmierlo.nl. Kijk zekerheidshalve kort 
voor de actie op de website van IVN met 
het oog op weersomstandigheden of 
andere bijzonderheden. 

Sigarettenfi lters opruimen tĳ dens actie 
Plastic PeukMeuk op 2 juli: wie helpt?

F | Arend Bolt.

GELDROP/MIERLO Tijdens de actie Plastic PeukMeuk willen vrijwilligers in het hele land samen 
zo’n 250.000 peuken opruimen. Sigarettenfi lters zijn met hun microplastics en gifstoff en 

namelijk erg schadelijk voor de natuur. Wie mee wil doen kan zich aansluiten bij de afvalruimers 
van de Werkgroep Schoon Geldrop-Mierlo en IVN. In beide dorpskernen gaan groepen ’s 

ochtends om 9.30 uur aan de slag. Na afsluiting rond 12 uur is er een traktatie.

Bezoek ons. Sponsor ons.
zaterdag 25 juni 14.00 uur tot 

zondag 26 juni 16.00 uur
Kasteeltuin Helmond - 26 uur - meer dan 500 lopers

www.inbewegingtegenkanker.com

Bezoek ons. Sponsor ons.
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Sheba 
Perfect Portions

Catsifaction
snackbox

Fortiflora
hond

Fortiflora
kat

Pacific
Panorama aquarium

Adrespenning

Sheba 
Classic Soup

Gemakkelijk om je kat 
te verwennen met de 
smaak waar ze van houdt, 
gemaakt van kwalitatief 
hoogwaardige ingrediënten, 
vers geserveerd wanneer 
gewenst.

12 zakjes

Fortiflora is een aan-
vullende voeding voor 
honden van klein tot 
groot, van jong tot oud. 
Deze voeding op basis 
van probiotica draagt bij 
aan het bevorderen van 
het immuunsysteem,on-
dersteunt de darmge-
zondheid. Inzetbaar bij 
wisselende maag- en 
darmklachten, antibiotica 
gebruik of verandering 
van dieet.

Prebiotisch aanvullend 
voer voor katten, met 
mineralen & levende 
melkzuurbacteriën ter 
ondersteuning van een 
gezonde darmflora & een 
gezond immuunsysteem, 
gewoon over het voer 
strooien.

160 liter | 90x42x58.5 cm
inclusief filter en 
verlichting.

Inclusief graveren , klaar 
terwijl u wacht ! div mo-
dellen en kleuren

4x40gram

Een heerlijke soep van fijngesneden 
stukjes kip in een fluweelzachte 
bouillon. Een buitengewoon recept 
waardoor je kat zal miauwen om 
meer. Sheba Soup bevordert de 
vochtinname van je kat.

2,49
Van 2,99

14,99
Nu

10%
Ter kennismaking

1+1

10%
Ter kennismaking

50%
Van 349,95

10,-
5 voor

2,49
Van 2,99

10,-
5 voor

Doggy 
Rade

Kitty 
Rade

Maak de dag van uw hond goed 
met deze verfrissende, energie 
verhogende, isotone drank 
met een heerlijke kippensmaak 
waar uw hond dol op zal zijn. 
Geef als heerlijke traktatie of 
revitaliserende lekkernij.

Maak de dag van uw kat goed 
met deze verfrissende, energie 
verhogende, isotone drank met 
een geweldige kippensmaak om 
de vochtopname te stimuleren! 
Geef als heerljjke traktatie of als 
vloeibare aanvulling.

2,99
Nu

2,99
Nu

KORTING

GRATIS

KORTING

KORTING

6,95
Van 9,95

Aanbiedingen geldig van 24-6-2022  t/m 09- 07-22

Smolke
puppy 3 kg of 
kitten 2 kg
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vers geserveerd wanneer 
gewenst.
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Fortiflora is een aan-
vullende voeding voor 
honden van klein tot 
groot, van jong tot oud. 
Deze voeding op basis 
van probiotica draagt bij 
aan het bevorderen van 
het immuunsysteem,on-
dersteunt de darmge-
zondheid. Inzetbaar bij 
wisselende maag- en 
darmklachten, antibiotica 
gebruik of verandering 
van dieet.
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voer voor katten, met 
mineralen & levende 
melkzuurbacteriën ter 
ondersteuning van een 
gezonde darmflora & een 
gezond immuunsysteem, 
gewoon over het voer 
strooien.

160 liter | 90x42x58.5 cm
inclusief filter en 
verlichting.

Inclusief graveren , klaar 
terwijl u wacht ! div mo-
dellen en kleuren

4x40gram

Een heerlijke soep van fijngesneden 
stukjes kip in een fluweelzachte 
bouillon. Een buitengewoon recept 
waardoor je kat zal miauwen om 
meer. Sheba Soup bevordert de 
vochtinname van je kat.

2,49
Van 2,99

14,99
Nu

10%
Ter kennismaking

1+1

10%
Ter kennismaking

50%
Van 349,95

10,-
5 voor

2,49
Van 2,99

10,-
5 voor

Doggy 
Rade

Kitty 
Rade

Maak de dag van uw hond goed 
met deze verfrissende, energie 
verhogende, isotone drank 
met een heerlijke kippensmaak 
waar uw hond dol op zal zijn. 
Geef als heerlijke traktatie of 
revitaliserende lekkernij.

Maak de dag van uw kat goed 
met deze verfrissende, energie 
verhogende, isotone drank met 
een geweldige kippensmaak om 
de vochtopname te stimuleren! 
Geef als heerljjke traktatie of als 
vloeibare aanvulling.

2,99
Nu

2,99
Nu

KORTING

GRATIS

KORTING

KORTING

6,95
Van 9,95

Aanbiedingen geldig van 24-6-2022  t/m 09- 07-22

Smolke
puppy 3 kg of 
kitten 2 kg

HELMOND Al sinds 2014 brengt De 
Helmondse Musical elke twee jaar 
een voorstelling voor en over Hel-
mond(ers). Begin dit jaar zou ‘Er 
liep een leeuw door de stad…’  ge-
speeld worden. Maar een zoveelste 
lockdown in december zorgde voor 
uitstel. Maar binnenkort is het dan 
toch zo ver: op 15 juli gaat de voor-
stelling eindelijk in première in the-
ater Speelhuis. De Loop sprak met 
drie betrokkenen.

Wat kan het publiek verwachten?
Bregje van Ekert, productieleidster: 
“We hebben een mooie, intieme 
voorstelling gemaakt. Nog steeds 
Helmonds, maar ook gekeken naar 
de afgelopen twee jaar, wat dat met 
ons allemaal heeft gedaan. De cast 
bestaat uit 10 meestal jonge mensen 
die op een mooi podium gaan schit-
teren. Samen met een drietal geta-
lenteerde muzikanten vertellen ze 
ons het verhaal en houden ze ons een 
spiegel voor.”

Nog vier weken voor de première?
Janneke Kersten, castlid: “Ja, en de 
spanning stijgt, we maken deze we-
ken vele uren: doorlopen met mu-
ziek, techniek en kleding. Het decor is 
af. We schaven nog aan de teksten en 

onze liedjes. We merken dat alles op 
zijn plaats begint te vallen. Iedereen 
heeft er zin in om eindelijk onze voor-
stelling aan het publiek te laten zien.”

En de muziek?
Jeroen Ermens, muzikant: “Muzikaal 
gaan we helemaal los. Ik studeer 
eerst ook nog af aan de Rock-aca-
demie. Ga dan als sessie-muzikant 
aan de slag. Deze voorstelling past 
helemaal in mijn straatje. Het wordt 
vuurwerk.”

Prijsvraag: win 2 kaarten voor ‘Er liep 
een leeuw door de stad…’ met je ant-
woord op deze vraag: hoe vaak wordt 
de voorstelling ‘Er liep een leeuw 
door de stad…’ gespeeld? Stuur je 
antwoord naar: actie@deloop.eu on-
der vermelding van naam, adres, te-
lefoonnummer en vermelding ‘prijs-
vraag leeuw’. 

De belangstelling voor de voorstel-
ling is groot. Daarom is er op zondag 
17 juli om 14.30 uur een extra voorstel-
ling toegevoegd. Meer weten? Kijk op 
de website: www.dehelmondsemu-
sical.nl. Data voorstellingen: 15 juli 
(première) tot en met 24 juli 2022. 
Kaartverkoop: www.theaterspeel-
huis.nl.

Er liep een leeuw door de stad…
Première komt eraan! 

www.theaterspeelhuis.nl

F | Dave van Hout.

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 lote-
rij 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 Rijpel-
berg op zaterdag 25 juni van 11.00 tot 
14.00 uur en op woensdag 29 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/Repairca-
feRijpelberg.

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 9 juli 
van 11.00 tot 15.00 uur. Repareren? Heel 
slim!

HELMOND-NOORD Afgelopen weken 
heeft er herhaaldelijk een oproepje in 
De Loop gestaan voor de wijkmanifes-
tatie op 26 juni. Door het uitvallen van 
een mede-organisator en de korte tijd 
ter voorbereiding hebben we helaas 
moeten besluiten deze niet door te la-
ten gaan op 26 juni. Op deze te korte 
termijn lukt het niet de markt te orga-
niseren die we voor ogen hadden. Het 
zou geweldig zijn als we het samen 
toch voor elkaar krijgen weer een mooie 
markt voor Helmond-Noord te orga-
niseren. Daarom zijn we op zoek naar 
mensen die dat ook zien zitten en graag 

iets voor de wijk willen doen. Ben je 
goed in organiseren? Weet je wat onze 
wijk nodig heeft en bij wie je daarvoor 
moet zijn? Zeg je ja, ik wil hier een bij-
drage aan leveren? Neem dan contact 
op met Wilma van Grinsven, wilma.
vangrinsven@levgroep.nl of 06 – 40 94 
48 87.

STIPHOUT ‘Je bent wel gek als je iets 
laat repareren wat stuk is. Onbetaal-
baar én waar vind je nog reparateurs? 
Koop liever een nieuw exemplaar en 
gooi het oude weg. Da’s veel voorde-
liger!’ En zo groeit onze afvalberg en 
slinkt onze voorraad grondstoffen. 
Daar willen wij als Repaircafé Stiphout 
verandering in brengen. 

Bij ons kun je je spulletjes gratis laten 
repareren. Kom ermee naar De Ark (te-
genover de Stiphoutse kerk). Vrijwilli-
gers met twee rechtse handen staan 
voor u klaar en maken er een erezaak 
van om uw probleem op te lossen. U 
kunt er elke eerste donderdag (14.30 – 
17.00 uur) en elke derde zaterdag (10.00 
– 12.30 uur) van de maand terecht. Om 
te weten welke spullen wel/niet onder 

handen genomen worden, kijk op onze 
website www.repaircafestiphout.word-
press.com.
Eerstvolgende openingsdagen: don-
derdag 7 juli en zaterdag 16 juli. In de 
maand augustus zijn wij gesloten.

RIJPELBERG Op zaterdag 25 juni orga-
niseert het Baroniehof Buurttafel Team 
weer een bijeenkomst. Tussen 12.00 en 
14.00 uur is het Boekenbal bij de pick-
nicktafel aan de Baroniehof (in het park-
je tegenover onder andere huisnummer 
160). Kom voor een gezellig praatje met 
buurt- en stadgenoten en scoor tegelij-
kertijd een of meer gratis tweedehands 
boeken. Een goeie roman, een span-
nende detective of boeken om je kook- 
of tuiniersvaardigheden te verbeteren. 
De keuze is reuze. Bij droog weer gaan 
de activiteiten door. Bij regen en/of 
storm vervalt de activiteit. 

CENTRUM Op zondag 26 juni orga-
niseert Robbie’s Records in Helmond 
een grote platen- en cd-beurs. Op de 
Markt zullen deelnemers uit binnen- 
en buitenland tienduizenden lp’s, cd’s 
en singles te koop aanbieden. Er zullen 

zowel nieuwe als tweedehandse pla-
ten te koop zijn, in alle stijlen en in alle 
prijsklassen: van spotgoedkoop tot on-
betaalbaar. De entree is gratis.

HELMOND-OOST Vrijdag 1 juli kienen 
in wijkhuis De Lier. Zaal open vanaf 
19.00 uur voor iedereen vanaf 16 jaar. 
Vele verschillende prijzen waaronder 
tassen met levensmiddelen. Hele kaart 
€ 6,00, halve kaart € 3,00 (extra kaart-
je voor de pauze en de laatste voor het 
einde) met een mooie prijs. Het kienen 
begint om 19.30 uur.

HELMOND-NOORD Speeltuin Leonar-
dus organiseert in de zomervakantie 
drie kindershows en wel op de volgen-
de data: woensdag 27 juli: Kindershow 
‘Anders met Sander’ woensdag 10 
augustus: Kindershow ‘Rinaldo’ 
woensdag 24 augustus: Kindershow 
‘Charlie’s’ Deze wordt gehouden in 
speeltuin Leonardus van 14.00-16.00 
uur. Entree abonnementhouders gratis. 
Niet-abonnementhouders € 2,50 per 
kind. Volwassene € 1,65 inclusief kopje 
koffie/thee. De speeltuin is gelegen aan 
de Mgr. Swinkelsstraat in Helmond.

Van alles wa
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Ga voorbereid op 
vakantie en doe de 
vakantiecheck op 

www.dier-en-dokter.nl

www.dier-en-dokter.nl

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
T. 0492 - 540 953

 

““vvaakkmmaann  aaaann  hhuuiiss””  

Computer / Laptop 

Smartphone / Tablet 

Internet / E-mail 

Printers /  Smarthome 

Wifi / Netwerk 

slachtoffer van cybercrime? 

Smart speaker /  Deurbel / smart TV 

Hulp of advies nodig bij een van de 
hiernaast genoemde zaken? 

 

Bel of mail Computer Assist! 
Al 15 jaar dé specialist voor Helmond 
en omstreken. 

Géén abonnement vereist! 

Snelle service op locatie! 

Ook voor ondernemingen en ZZP’ers 

 tel.: 06 2884 5973 
 E-mail :  info@computerassist.eu 
 computerassist.eu 

AARDBEIENSLOF 
met slagroom, middel

2-3 personen

2 WEKEN GELDIG

t/m 5 juli

4,50

strawberry 
fields  bakkerij bekk

e
r

s

AARDBEIEN
    YOGHURT
BROODJE
per stuk

2 WEKEN GELDIG t/m 5 juli

1,60
Bij besteding van 5.- aan

brood en banket

 GRATIS
   BAKJE
 PHILADELPHIA

2 WEKEN GELDIG t/m 5 juli

OP=OP

1,50
BELSE ROOMBOTER 

PUNTJES

4 stuks

2 WEKEN GELDIG t/m 5 juli

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

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

HELMOND Helmond Start is een initiatief 
van de gemeente Helmond om nieuwe on-
dernemers in Helmond een goede start te 
bieden. Waarom? Omdat ondernemers de 
motor zijn van onze economie. 

Helmond Start helpt startende onderne-
mers hun weg te vinden bij vraagstukken, 
om verbindingen te leggen, kennis te delen 
en zorgt voor een laagdrempelige kennisma-
king met collega-ondernemers en overheid. 
Door het organiseren van kennisevenemen-
ten en ontmoetingen met en voor startende 
én ervaren ondernemers.   
Masterclass Koude Acquisitie 

Op donderdagavond 30 juni van 19.00 uur 
tot 22.00 uur organiseert Helmond Start 
een unieke Masterclass. Op een inspireren-
de locatie in Helmond: de Brainport Human 
Campus. Met leadkoningin Viola Markus 
van Optimaal Leadgeneratie. Zij vertelt wat 
je moet doen om aan tafel te komen bij jouw 
droomklant en hoe je het gesprek vorm kunt 
geven om het gewenste doel te behalen. Vi-
ola neemt je mee tijdens een inspirerende 
masterclass.

‘Bellen is net als poepen: het 
moet gebeuren’
Viola Markus is de drijvende kracht achter 
Optimaal Leadgeneratie. Met haar passie 
voor commercie, haar gevoel voor persoon-

lijk contact en oprechte aandacht creëert 
ze elke dag opnieuw kansen voor onderne-
mers. Deze creatieve salestijger zijn de ver-
koopskills met de paplepel ingegoten. De 
stap naar ondernemerschap bleek onvermij-
delijk.

‘Optimaal Leadgeneratie helpt je aan tafel 
bij jouw droomklant. Met de beslissers van 
de organisaties waar jij graag een stap extra 
voor zet. Onze troef? Dat is onze droom-
formule. Een werkwijze die alles te maken 
heeft met een goede voorbereiding. Tot in de 
puntjes.’

Wil jij weten hoe jij aan tafel komt bij jouw 
droomklanten? Kom dan naar deze master-
class door de Koningin van de Leadgenera-
tie!

Details en aanmelden Masterclass
Datum: Donderdag 30 juni 2022
Locatie: Brainport Human Campus, Vlamo-
venweg 4 in Helmond
Programma en tijden: Inloop & ontvangst 
vanaf 18.30 uur
Aanvang: Masterclass 19.00 uur
Informele Borrel en netwerken 
22.00 uur tot 23.00 uur

Aanmelden: 
www.helmond.nl/helmondstart 

Helmonds initiatief met en voor 
startende ondernemers

Helmond Start: 
hét platform 
voor startende 
ondernemers 

Viola Markus. F | Helmond Start.

www.helmond.nl/helmondstart
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In Helmond hebben wij op outdoorge-
bied echt unne WOW FACTOR-winkel 
waar ze van heinde en ver vur naar hier 
komen. En dat is de Adventure Store 
op ’t Hout: Kastanjehoutstraat 3, 5706 
XX Helmond.
 
Opgericht in 1947 onder de naam USA 
Shop en voortgezet in 1997 door Theo 
van Houts onder de naam Adventure 
Store Helmond. Al heel lang een be-
grip in de verre omgeving op het gebied 
van wandelen, sport en outdoor. En dit 
jaar vieren ze hun 75-jarig jubileum als 
winkel en hun 25-jarig jubileum als Ad-
venture Store Helmond. En ik mag men 
lezers trakteren. Ik wandel elke dag met 
de hundjes op men sneakertjes, daarom 
was ik erheen gegaan. Vur echte wan-
delschoenen, want het viel me steeds 
zwaarder en da was de beste beslissing 
ooit. Had ik hierveur moeite mee 3 km, 
loop ik nou mee gemak een km of 5. Ook 
met deze korte afstanden is het toch wel 
heel fijn als ge unne goeie, passende, 
echte wandelschoen aan hed. Ik kan dat 
iedereen aanraaien.

Ik leer er veters strikken die bij mijn 
voetvorm horen, men voeten worden 
opgemeten (1 maat groter als wat ik 
normaal koop), een speciale zool wordt 
in men wandelschoen gelegd voor de 
knobbels aan de zijkant en dan ineens 
als een wonder, loop ik veul beter. Ik loop 
in de winkel een parcours over een brug, 
over rotsen, over kleine en grote stenen. 
O mijn god, ik wil die schoenen niet meer 
uitdoen. Ik ben er in ieder geval al achter 
dat ook al loopte mar 5 km per dag, dat 
je dat een heel stuk makkelijker afgaat 
met ECHTE aangemeten wandelschoe-
nen dan met men Helioform-schuuntjes. 
Een begrip in de wereld van wandel-
schoenen is deze winkel, van heinde en 
ver weten ze deze winkel te vinden waar 
SERVICE met grote letters wordt ge-

schreven. Nou ik erop let, zie ik eigenlijk 
veul mensen wandelen met echte wan-
delschoenen. Ik ben niet dun enigste.

Ik was in maart al mee André daar ge-
wist vur wandelschoenen en die was zo 
tevreden, hij liep vurtaan veul verder 
dan ik, dus ook ik ben over de streep ge-
gaan.  Dit had ik jaren geleden moeten 
doen denk ik nu. En nou mag ik (ik lijk 
Oprah Winfrey wel) 2 weken lang dege-
nen die ook fijne wandelschoenen aan 
gaan schaffen bij de Adventure Store, 
10% korting geven op hun schoenen en 
als klap op de vuurpijl krijgde een paar 
hele fijne echte wandelsokken van Falke 
er gratis bij. En nee dat krijgt niet ieder-
een, want ge moet een code opgeven bij 
het afrekenen en die code is, ja ge raait 
het al, ONS MARIJ. Neem eens een kijk-
je in deze prachtige winkel op ‘t Hout. 
Unne mooie, gemoedelijke winkel met 
een fijne sfeer, ook hebben ze er een 
keilekker bakske koffie en gratis parke-
ren vur de deur. Dit is echt een pareltje 
van unne winkel en gewoon in ons eigen 
Helmond. De code op de wandelschoe-
nen is geldig tot en met zondag 3 juli en 
in de maanden juni en juli zijn ze ook 
elke zondag open. 

Dees weekend (zaterdag en zondag) 
loop ik samen met ons Stacey en met 
mijn collega’s van Weekkrant De Loop 
de In Beweging Tegen Kanker-loop. 
Rondom ons prachtige kasteel lopen we 
met het team van Weekkrant De Loop 
en halen we geld op voor 3 Helmondse 
goede doelen.

Ik wens iedereen een fijn loopweekend.
Tot volgende week.

Adventure Store Helmond 
is jarig en ik mag trakteren  

Houdoe!

Ons vertelt

Tekst en Foto’s: Henk van Dijk

Koren
Zij zingt bij het koor van De Vrolijke 
Samenzang in Nuenen en daar heeft 
ze op dinsdagmorgen de repetitie. 
Op maandagmiddag komt ze met 
de taxibus naar het Theo Driessen 
instituut in Helmond, om daar bij de 
repetitie van het Stedelijk Helmond-
se Seniorenkoor haar beste stem te 
laten horen.  

De verrassing
Er is met beide koren overleg geweest 
over de viering van deze mijlpaal voor 
Ans. Want als je 100 wordt, heb je nog 
maar heel weinig familie meer om je 
heen. “Ik heb ook nog goede buren 
om mij heen en als het nodig is wordt 
er gezamenlijk geholpen“, weet Ans 
te vertellen. Ans is inmiddels alweer 
20 jaar lid van het Helmondse SHS en 
ook nog eens 20 jaar van de Vrolijke 
Samenzang.

Op de feestelijk dag werd er door het 
SHS-koor in de richting van Nuenen 
vertrokken, om daar samen met de 
Vrolijke Samenzang haar te verrassen 
met een aubade. In Nuenen beschikt 
men in ‘´t Klooster’ over een grote lo-
catie om dit speciale en unieke feest-
je te laten plaatsvinden voor de jari-
ge en de beide koren. Het SHS-koor 
werd bij aankomst in het ‘´t Klooster’ 
in Nuenen opgevangen en naar de 
grote zaal geleid. Op dinsdagmorgen 
repeteert het koor van Ans ook in het 
zelfde gebouw en Ans zat al met haar 
zangvrienden in deze ruimte voor de 

koffiepauze van hun koor. Het werd 
een totale verrassing voor haar en 
het moest een feestelijke happening 
worden. De eerste toespraak werd 
gehouden door de voorzitter van het 
SHS-koor en door hem werd namens 
het SHS-koor een passend cadeau 
aangeboden. Aansluitend werden de 
liederen ‘Stay with me till the morn-
ing’ en ‘The Rose’ gezongen. Hierna 
was het de beurt aan Harrie van der 
Sanden, hij is bestuurslid van Lovok. 
Hij was gekomen om aan Ans een 
oorkonde uit te reiken voor het jaren-
lange lidmaatschap van de beide ko-
ren. Ook werd haar de gouden speld 
van Lovok door Harrie van der San-
den opgespeld. Ook voor de Sener-
gieke seniorenvereniging Nuenen ca. 
was het een reden om haar op deze 

bijzondere leeftijd te huldigen.
Aansluitend zong de Vrolijke Samen-
zang ‘Amazing Grace’ en ‘Het slot-
koor’ uit die Zauberflöte. Hierna nam 
de voorzitter van de Vrolijke Samen-
zang het woord en ook hij mocht na-
mens de leden een passend cadeau 
aanbieden. 
Als afsluiting werd er samen gezon-
gen door de beide koren en brachten 
hiervoor ‘Love changes everything’ 
ten gehore. Gezamenlijk werd afge-
sloten met, hoe kan het anders, ‘Ein 
Prost mit harmonische Klänge’.
 
Dan was er de tijd aangebroken voor 
individuele felicitaties en voor een 
feestelijk drankje op deze hele bij-
zondere en unieke gebeurtenis van 
Ans Kleine - Staarman. Wat Ans op 
haar leeftijd muzikaal nog steeds 
presteert, kun je bijna wel heel uniek 
en bijzonder noemen in deze wereld. 
Hopelijk is het haar gegeven dat ze 
dit nog lang vol zal kunnen houden.

Boerenbondsmuseum
Het was voor het Stedelijk Helmondse 
Seniorenkoor, door de coronatijd, ook 
niet meer mogelijk geweest om het 
jaarlijkse uitstapje te organiseren. Het 
bestuur had dan ook besloten om deze 
heuglijke dag daarvoor in te zetten en 
gezamenlijk, inclusief de 100-jarige 
Ans, naar het  Boerenbondsmuseum 
in Gemert te gaan voor een heerlijke 
lunch en een rondleiding met een gids 
door het museum.

100e verjaardag 
Ans Kleine Staarman
HELMOND Het komt natuurlijk nog wel eens voor dat een man of een vrouw 
honderd jaar wordt, maar een bijzonderheid blijft het. Bij de viering van de 
100e verjaardag van mw. Ans Kleine - Staarman is het wel heel apart. De bij-
zonderheid zit bij haar namelijk in het feit, dat zij ondanks haar hoge leeftijd, 
ook nog steeds in 2 koren zingt. Bij beide koren is zij nog steeds wekelijks bij de 
repetitie en zingt het hoogste lied. Ook maakt het haar niets uit in welke taal 
het gezongen moet worden. 
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

HELMOND Deze maand start een 
pilot met een andere nachtbezet-
ting op de huisartsenpost (HAP) in 
Helmond. De huisartsen-spoedzorg 
in de nacht op de HAP gaat verzorgd 
worden door één huisarts samen 
met een basisarts uit het Elkerliek 
ziekenhuis met ervaring in de acute 
zorg (Intensive Care, Spoedeisende 
Hulp en Eerste Hart Hulp). Voor-
heen betrof dit twee huisartsen. 
Met de nieuwe bezetting wordt 
de beschikbaarheid van de (eigen) 
huisarts voor patiënten overdag 
verbeterd, omdat de werkbelasting 
in de nacht afneemt. De basisartsen 
uit de acute as van het Elkerliek krij-
gen de kans om zich breder te ont-
wikkelen.

“Voor de praktijkhoudende huisart-
sen in de regio Helmond-de Peel is 
de nieuwe nachtbezetting meer dan 
welkom”, aldus Bianca Versteijnen, 
huisarts en voorzitter stuurgroep 
spoed. “Er is een enorm tekort aan 
deze huisartsen, ook in onze regio. En 
de huisartsen die er zijn, hebben het 
overdag eigenlijk al erg druk. 

Diverse praktijkhouders draaien na 
een dag werken in de praktijk aan-
sluitend een nachtdienst op de HAP 
en zijn dan ’s ochtends verantwoor-
delijk voor de openstelling van de 
eigen praktijk. Of ze doen noodge-
dwongen een beroep op vervangend/
waarnemend huisartsen die wellicht 
minder bekend zijn in de regio.” Ivo 

Bierens, huisarts en een van de initi-
atiefnemers vult aan: “Deze stap is 
dus hard nodig om de praktijkhou-
ders hun werk in de praktijk waar zij 
overdag werkzaam zijn, goed te kun-
nen blijven uitvoeren. En een van de 
knoppen waar je dan aan kunt draai-
en, is om de invulling van de nacht-
bezetting op de HAP anders in te 
vullen.” Voor de inwoners van de re-
gio kunnen we zo de continuïteit van 
huisartsenzorg, zowel overdag als in 
de nacht, borgen. Bovendien houdt 

een aantrekkelijke werkplek voor 
toekomstige medisch specialisten en 
huisartsen de zorg op hoog niveau en 
toegankelijk.

Anders kijken en 
slimmer samenwerken
De pilot met de nieuwe nachtbezet-
ting op de HAP maakt deel uit van 
het overkoepelende programma 
‘toekomstbestendig spoedzorg in 
Helmond en de Peel’. Hierin werken 
het Elkerliek, de Huisartsenposten 

Oost-Brabant en zijn huisartsen, 
Savant Zorg, De Zorgboog, GGZ 
Oost-Brabant en GGD Brabant-Zuid-
oost nauw met elkaar samen. Eveline 
de Bont, bestuurder van het Elker-
liek: “De spoedzorg in onze regio 
staat al geruime tijd onder druk. De 
vergrijzing, het tekort aan huisartsen 
en ander zorgpersoneel en de wens 
van steeds meer mensen om altijd 
onmiddellijk geholpen te worden, 
maakten dat het probleem steeds 
groter werd. Om de spoedzorg niet 

in de knel te laten komen, zijn we 
vier jaar geleden intensief gaan sa-
menwerken en op een andere manier 
naar de inrichting ervan gaan kijken. 
Ons doel is voorkomen van spoed, 
ombuigen van spoedvragen naar 
zelfzorg of reguliere (dag)zorg en 
spoedzorg meteen op de juiste plek. 
Dat is beter voor de patiënt, want 
die krijgt de juiste zorg op maat (die 
aansluit bij zijn specifieke hulpvraag) 
en beter voor de zorg want het werk 
wordt beter behapbaar.” Harrie Ge-
boers, bestuurder Huisartsenposten 
Oost-Brabant benadrukt het belang 
van toegankelijke huisartsenzorg 
in de nacht en overdag. “Landelijk, 
maar zeker in de minder verstedelijk-
te gebieden loopt het tekort aan huis-
artsen sterk op. In het belang van de 
inwoners van de regio moet je daar 
als speler in de acute keten mee aan 
de slag. Op deze manier borgen we, 
ook in de toekomst, de toegang tot 
de HAP in de nacht en faciliteren we 
huisartsen met het kunnen leveren 
van hoogwaardige zorg 24 uur per 
dag en zeven dagen in de week.”

Ervaringen ophalen
De HAP en het Elkerliek gaan de pilot 
met de nieuwe nachtbezetting op de 
HAP in Helmond na drie maanden 
evalueren. Daarbij zullen ook erva-
ringen van patiënten worden mee-
genomen. Op basis daarvan wordt 
dan gekeken of de nieuwe manier van 
werken op de HAP de kwaliteit van de 
zorg 24/7 verbetert.

Eveline de Bont (bestuurder Elkerliek Ziekenhuis) en Harrie Geboers (bestuurder Huisartsenposten Oost-Brabant) tekenen de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke nachtbezetting Huisartsenpost Helmond’. F | Huisartsenposten Oost-Brabant.

Toekomstbestendige spoedzorg door nieuwe 
nachtbezetting op huisartsenpost Helmond 
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Architectuur
Het eigentijdse, door Koen Schrau-
wen (JMW Architecten) getekende 
gebouw, straalt in alles toekomst uit. 
De ecologische houten plint die aan 
de onderzijde de begane grond siert, 
laat het pand op een natuurlijke wij-
ze in het omringende groen ‘landen’. 
Hiermee past het gebouw perfect in 
zijn omgeving. 

De bovenliggende verdiepingen zijn 
opgebouwd met aluminium gevelbe-
plating, waarbij de appartementen 
op de hoeken letterlijk ‘around the 
corner’ gaan. Samen met de aan-
hangende balkons van de tussen-
liggende woningen, zorgt dit voor 
een fantastisch lijnenspel. De blinde 
zijde van het gebouw bestaat uit een 

groene gevel en aan de achterzijde 
is een klassieke galerij te vinden. De 
strakke lijnen die hierdoor ontstaan, 
geven ruimte aan de buitenruimte en 
vormen als het ware één geheel met 
het achterliggende (privé) parkeer-
terrein. Bij ieder appartement hoort 
een eigen parkeerplaats.

Acht woningtypes
De 78 ruime en comfortabele appar-
tementen zijn verdeeld over 4 en 5 
bouwlagen. De royale woonopper-
vlaktes variëren van 70 tot 96 m². Het 
licht valt op een prachtige manier 
binnen door de grootse glaspartijen. 
Ieder appartement krijgt een hoog-
waardige en complete afwerking, 
gekoppeld aan een heerlijke buiten-
ruimte in de vorm van een terrastuin 

op de begane grond of een balkon of 
loggia op de verdiepingen. Ieder ap-
partement beschikt over een eigen 
interne berging. Je hebt de keuze uit 
verschillende plattegronden, met in 
alle gevallen een open keuken, apart 
(gasten)toilet, een fijne badkamer en 
meerdere (slaap)kamers. 

Je krijgt de vrijheid naar wens het ni-
veau van de keuken en het sanitair 
aan te passen, evenals de kleuren van 
tegels en/of keukenkasten.

Ideale ligging
De Europaweg is Helmond. Het is de 
weg die alles en iedereen aan elkaar 
verbindt. Vanuit Maison L’Europe kan 
je dan ook werkelijk alle kanten op. 
Zowel Eindhoven als de omliggende 
dorpen zijn goed bereikbaar. Even 
snel de stad in voor een boodschap, 
of de bossen in voor een heerlijke 
wandeling, je bent overal even vlug. 
Helmond is mooi en met deze cen-
trale ligging kun je optimaal genieten 
van alles wat de stad te bieden heeft.

Start verkoop binnenkort
Op 14 juli start de verkoop van deze 
unieke appartementen. Heb je inte-
resse? Schrijf je dan snel in via www.
maisonleurope.nl. Op deze site kun 
je ook de verschillende woningtypen 
bekijken en je aanmelden voor de 
nieuwsbrief, zodat je op de hoogte 
blijft van de laatste ontwikkelingen.

Een impressie van het nieuwe appartementengebouw aan de Europaweg. F JMW Architecten.

Comfortabel wonen in het stoere en eigentijdse 
‘Huis van Europa’
Aan de Europaweg verrijst binnenkort een echte 
eyecatcher: Maison l’Europe. Een modern, strak 
vormgegeven appartementengebouw met 78 ruime 
woningen. Het gebouw is niet alleen eigentijds te 
noemen, de architectuur is speels en stoer, heeft 
unieke elementen en heeft een wereldse uitstraling. 
Daarnaast is de Europaweg een toplocatie: centraal 
gelegen in Helmond, alle voorzieningen op een 
steenworp afstand en ook de omliggende dorpen 
zijn binnen handbereik.

VOEL JE THUIS IN HET 
HUIS VAN EUROPA

STIPHOUT Na drie jaar kan er ein-
delijk weer geëxposeerd worden 
door Stiphout Art, de kunstenaars-
groep uit Stiphout! Op zondag 26 
juni organiseert deze kunstenaars-
groep weer een grootse tentoon-
stelling in de pastorietuin van de 
kerk in Stiphout! 

Verdeeld over de hele tuin staan er 
die dag witte tenten waarin een 18-
tal kunstenaars hun recente werken 
tentoonstellen. Er zijn veel verschil-
lende disciplines te bewonderen, on-
der andere schilderkunst, glaskunst, 
ballpointtekeningen, houtsneden, 
hoedobjecten, fotografie, beelden, 
keramiek en pastelschilderijen.

Ook deze keer zijn er verschillende 
gastkunstenaars die hun werken 
exposeren samen met de leden van 
de Kunstgroep. Het geheel wordt 

omlijst door muziek. Ook wordt er 
gedurende de dag een loterij gehou-
den, waarbij de gelegenheid is van 
iedere kunstenaar een ter beschik-
king gesteld kunstwerk te winnen 
door middel van het kopen van lotjes. 
De expositie is van 11.00 tot 17.00 uur 
en wordt zeker de moeite waard om 
te bezoeken in deze prachtige omge-
ving!

De pastorietuin is gelegen aan de 
Dorpstraat 34 in Stiphout en de toe-
gang is gratis! Ook is de website van 
de groep te bezoeken om alvast een 
idee te krijgen van de op die dag ten-
toongestelde kunst. U kunt deze vin-
den onder: 
www.kunstgroepstiphout.nl. 
Er is voor kunstenaars uit de omge-
ving altijd gelegenheid zich aan te 
sluiten bij de groep, via dezelfde site 
kunt u zich hiervoor aanmelden!

Expositie Stiphout Art

F | Stiphout Art.

HELMOND-NOORD In de afgelopen 
twee jaar heeft de Schabbert (voor-
malige kerk aan de Nachtegaallaan 
en ook bekend als het Rode Kruis-
gebouw) zich ontwikkeld tot een 
steun- en ontmoetingspunt voor de 
bewoners van Helmond-Noord.

Vanaf 1 maart 2019 wordt het ge-
bouw gehuurd door de wijkraad Hel-
mond-Noord ondersteund door een 
jaarlijkse bijdrage van de gemeente 
Helmond. Ook het Rode Kruis ge-
bruikt nog een deel van het gebouw.

In de coronatijd zijn in de Schabbert 
tal van activiteiten opgezet.
Eetgroepen voor alleenstaanden
Bewegen met Jibb+

Kinderactiviteiten
Inloopmorgen met knutselgroep

Verder geeft de Schabbert onderdak 
aan een aantal zelfhulpgroepen, aan 
een covidgroep en aan cursussen van 
het Rode Kruis, aan activiteiten voor 
blinden- en slechtzienden en kwets-
bare ouderen. Daarnaast is er een 
wekelijks spreekuur door de gemeen-
te waar bewoners terecht kunnen 
met vragen en opmerkingen. Ook is 
er nog ruimte voor initiatieven van de 
bewoners.

Maar door de coronamaatregelen 
kwam het nooit tot een officiële 
opening. Iets wat het bestuur van 
de wijkraad Helmond-Noord en de 

werkgroep Schabbert nu willen inha-
len. Daarmee hoopt het bestuur dat 
nog meer bewoners de weg naar de 
Schabbert kunnen vinden.

Aansluitend aan de opening is er een 
informatiemarkt, optredens van het 
zangkoor ‘De Vrolijke Noot’, demon-
straties van Jibb+, verkoop door be-
woners van eigengemaakte creaties, 
infostands van Rode Kruis, Why Me 
en Be Bizzy. Ook aan de kinderen is 
gedacht met verrassingen en een 
springkussen. De markt duurt tot 
16.30 uur. 
De opening is op zondag 26 juni om 
11.30 uur door wijkwethouder Gaby 
van den Waardenburg. 
Iedereen is van harte welkom.

Opening Schabbert 
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U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

MagisJuliette Poelmann-Magis

uw
afscheid
 regelt u
niet alleen 
 voor uzelf

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

Zover we konden zijn we met je meegegaan.
Nu moeten we je laten gaan.

We zullen je missen.

Heden overleed onze pa, ons opa en opa ‘koekie’

Co Hol
Houder van het ‘Ereteken van Orde en Vrede’

echtgenoot van

Riet Hol - van Vlerken †

Hij overleed in de gezegende leeftijd van 95 jaar.

Bert en Irene

Samantha en Tom
Ties - Guusje - ❤

We nemen op vrijdag 24 juni a.s. om 11.30 uur afscheid van Co 
in Uitvaartcentrum van de Kerkhof te Mierlo.

Op een later moment begeleiden wij hem
met ons gezin naar het crematorium.

Correspondentieadres: Stipdonk 51, 5715 PD  Lierop

HELMOND-OOST Woensdag 29 
juni zal Manon Rouwette-Janssen 
een lezing verzorgen in inloophuis 
‘De Cirkel’, centrum voor leven met 
en na kanker. De lezing is vrij toe-
gankelijk en vindt plaats van 19.30 
- 21.00 uur aan de Evertsestraat 19 in 
Helmond.

Titel lezing: Als kanker je partner 
treft. Van OVER leven naar VOOR  

leven. Manon heeft een boek ge-
schreven over haar ervaringen als 
partner tijdens en na het kankerpro-
ces van haar man. Kankerpatiënten 
leggen een moeilijke weg af, maar 
als partner heb je er ook een af te leg-
gen. De keuzes die je samen maakt in 
het medische traject en de gevolgen 
daarvan komen aan bod. Ze prikkelt 
tot kritisch nadenken, persoonlijk 
leiderschap, biedt daarbij handvaten 

en plaatst de ziekte in een breder per-
spectief. Haar inzichten zijn daardoor 
niet alleen belangrijk voor (kanker)
patiënten en hun naasten, maar voor 
iedereen die het leven liefheeft.

Tijdens de lezing kunnen ervaringen 
uitgewisseld worden. 

U bent van harte uitgenodigd!

Lezing de Cirkel 

STIPHOUT Met dank aan de FIFA 
kunnen we deze zomer niet genie-
ten van een mooi WK voetbal in 
een geschikt land. Gelukkig kan de 
sportliefhebber nog steeds zijn of 
haar hart ophalen. Bijvoorbeeld met 
de Tour de France. Op 1 juli gaat Le 
Tour van start.

Voor de zestiende keer wordt er dit 
jaar een Stippents Tourspel geor-
ganiseerd, vanuit Café De Sport in 
Stiphout. Meedoen is eenvoudig als 
altijd. Deelnemers selecteren vijftien 
Tour de France-renners van wie ze 
verwachten dat ze vaak in de top tien 

van een etappe eindigen. Ook het 
juist voorspellen van ‘de truien’ levert 
punten op. De tien beste voorspellers 
winnen een geldprijs, waarvan de 
hoogste € 450,- bedraagt. Naast dat 
mooie bedrag mag de winnaar ook 
een jaar lang op de Hans van Hoek 
Wisseltrofee passen.
Ook zijn er met het Stippents Tour-
spel dagprijzen te winnen en vindt 
er, op de avond van de laatste etap-
pe, weer een loterij plaats bij Café 
De Sport. Meedoen aan de loterij is 
gratis en exclusief voor deelnemers 
aan het Tourspel. Met dank aan vele 
sponsors is er weer héél veel moois 

te winnen, waaronder een royale 
SmartTV van Samsung. Daarop is het 
winterse WK voetbal uitstekend en 
haarscherp te volgen. 
Speel je mee? Alles wat je nodig hebt, 
en het volledige reglement, vind je op 
www.cafedesporthelmond.nl. Het 
inschrijfformulier en het inschrijfgeld 
van een tientje - aan inflatie doet de 
organisatie van het Stippents Tour-
spel niet - dienen uiterlijk op donder-
dag 30 juni om middernacht te zijn 
ingeleverd bij Café De Sport aan de 
Dorpsstraat in Stiphout. De organi-
satie hoopt op je deelname en wenst 
je een mooie sportzomer!

Stippents Tourspel redt de sportzomer

Willie Gommans, winnaar van het Stippents Tourspel 2021. F | Matthijs Lodewijks.

OPROEP, STEUN 
DIT GOEDE DOEL! 
25 en 26 juni 2022: 

IN BEWEGING 
TEGEN KANKER! 
www.inbeweging
tegenkanker.com 

kies knop ‘doneren’, ‘ik wil een team 
sponsoren’, klik Weekkrant De Loop of 

een ander team aan en maak een 
willekeurig bedrag over. DANK U!
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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.

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

Zaterdag 25 en zondag 26 juni: 13e zondag door het jaar
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
09.30 uur Trudokerk: Peuter-kleuterviering voor de allerkleinsten.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Edith Steinkoor met kinderkerk
Intenties: Jos Scheepers vw verjaardag; Zr. Clasine Minkels; Corrie van der Heijden-van de Ven
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Josepha de Bie-Terwindt
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, Henk van 
Hoof, overleden ouders Van Hoof-van Zutphen, Martien de zoon en Marijke de dochter.

Donderdag 30 juni: eerste martelaren van Rome 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 2 en zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar 
15.00 uur Luciakerk Gwen Deelen Jochem Cornelissen (pastoor Scheepers)
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
Harrie van Kessel vw verjaardag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers samenzang met kinderkerk
Intenties: pater Fris Bollen vw verjaardag; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Gerrit 
Meulendijks Pierre Dirks; voor onze dierbare moeder, oma, schoonmoeder: Ruth Helen Eulalia 
Pieternelle. Overleden op 14 juni 2022 op 84-jarige leeftijd te Helmond. 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes
Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Jan Wijnhoven, 
Theodorus en Francisca de Vries-Sanders, Nellie en Piet Mulders-de Vries, Frans Klaasen.

Donderdag 7 juli: Feest Zoete Moeder van Den Bosch 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst
Zondag 26 juni staat in de eredienst het levende en leven veranderende evangelie van onze 
Here Jezus Christus weer centraal. We vieren tevens avondmaal waarin we het lijden, sterven 
én opstanding van onze Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Twan Raaijmakers; thema 
is: het beste komt nog. Onze gastvrouwen staan klaar om u van harte welkom te heten. 
Aanvang eredienst 10 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur.

Tiener- en kinderdienst
Zondag 3 juli is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar. Aanvang 10 uur.

Huiskring
Dinsdagavond 28 juni gaan we verder met de Bijbelstudie ‘God bepaalt de tijd’. Aanvang 19.30 
uur.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 30 juni 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.

Eucharistievieringen in de Parochie H.Lambertus 
Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00 en zaterdag 12:00 uur.

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

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

‘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

                                               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  
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

Hé Mantelzorger!
Wat zou vandaag  
geweldig maken?

Zorg jij voor een naaste?
En kun jij wel een steuntje 

in de rug gebruiken?
Als Helmondse mantelzorger vraag je nu 

gemakkelijk een gratis GoedVoorMekaarGesprek 
aan en krijg je daarbij de GoedVoorMekaarBox met 

allerlei informatie en goodies. 

Bel 0492 59 89 89 of mail 
aanvraag@goedvoormekaar.org

Liever eerst meer informatie?
Check www.goedvoormekaar.org 
of mail info@goedvoormekaar.org 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 29 juni
naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AANRADEN • AEGON • ALARM • BORSTKAS • COUPON • EXTRA
FOSSIEL • HAARBOS • HELIUM • HUSKY • KLOPBOOR • KOPSTUK  

KORRELIG • KWIBUS • LOYAAL • OVERSTUUR • RADSLAG • RAVIJN
RINGVINGER • RIVALE• STRAM • TIRAN • TYPISCH • UITSTAAN • UNIEK 

VOORBIJ • WARENHUIS • WARMTE • WATERIJSJE • WISSEWASJE

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

Winnaar week 23: NAAM  •  Oplossing: FRANK VAN DER GAAG

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

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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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

Seniorenwoning in Helmond voor 
alleenstaande oudere dame.

06-34412325

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

TE HUUR

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? 
Diverse 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.

www.grootpeelland.nl

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens 

gevraagd antiek klokken beelden 
schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

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

GROTEGROTE
ROMMELMARKTROMMELMARKT

26 JUNI 2022  
09.00-15.00 uur
Beek en Donk
Sportpark Sparta’25

Shroom viert binnenkort zijn eer-
ste verjaardag. Zoals zijn jeugdi-
ge leeftijd betaamt, is hij dol op 
spelen. Een hengeltje met wat 
geinigs eraan brengt hem meteen 
in beweging. Ook een laserlamp-
je is een groot succes: net als een 
tekenfilmfiguur rent hij zijn po-
tjes zowat onder zijn lijf vandaan 
om het te pakken. 

Nieuwe dingen vindt hij best span-
nend. Shroom laat zich wel oppak-
ken maar echt leuk vindt hij het 
niet. Kleine kinderen die mogelijk 
over zijn grenzen heen gaan, zijn 

geen goed idee.
Shroom toont bijzondere interesse 
in water en aarde. Een kraan die 
opengedraaid wordt: Shroom is er-
bij! In aarde dipt hij graag zijn po-
tje en snuffelt dan langdurig. Een 
tuin zou deze natuurliefhebber 
geweldig vinden. Omdat Shroom 
geen ervaring met verkeer heeft, 
dient de tuin wel echt afgezet te 
zijn. Heeft u een plekje voor deze 
tuinman met groene vingers? Dan 
komt hij graag zijn verjaardag bij u 
vieren!
Wij zijn ook dringend op zoek naar 
gastgezinnen voor kittens!

Dier van de 
Week: Shroom
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Peugeot 108 1.2 VTi Allure 2015
Airco, Navigatie, LMV, Bluetooth, 
Lmv, € 129 p/m 7.950

Mazda 2 1.5 Skyactiv-G TS 2016
96DKM, Navigatie, Cruise control, Pdc, 
Stoelverwarming, Bluetooth, € 179 p/m 12.945

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

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

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

Skoda Octavia 1.2TSI Elegance Business 2015
Navigatie, PDC, 17inch, Xenon,
1e eigenaar 15.945

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

Suzuki Vitara 1.5 Full Hybrid Style Aut. 2022
1Dkm, Demo, Meest luxe uitvoering, Pa-
noramadak, Direct leverbaar, € 499 p/m 35.144

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2018
40Dkm, Apple Carplay, Android, Camera, 
ECC, Cruise, Led, Stoelverw, € 269 p/m 19.950

SEAT Ateca 1.4 EcoTSI Style Automaat 2018
48Dkm, Virtual cockpit, Navigatie, Climate 
control, Cruise control, Pdc, € 369 p/m 28.450

Kia Ceed 1.4i Executive 2018
Leder, LED, Schuifdak, 
Electrische stoelen 17.945

Citroen C3 PureTech 2017
Navigatie, 17inch, Trekhaak 11.945

Opel Mokka 1.4i Turbo 2015
Automaat, 44Dkm Leder, Trekhaak 17.445

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

Suzuki Swift 1.2 Bandit 2016
58Dkm, 1ste Eigenaar, Dealer onderhou-
den, Cruise control, Airco, LMV, € 159 p/m 10.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2019
23Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise control, Meest luxe uitv., € 269 p/m 18.450

(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


