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BGENDA bestaat sinds 2017 en komt uit Helmond en omgeving. BGENDA is een 
Bluesband en speelt hele mooie, bekende bluesnummers, maar is ook een co-
verband die de grootste hits van de jaren 70 en 80 en nog veel meer speelt. De 
vijf muzikanten delen samen hun passie voor muziek en willen daarmee hun 
publiek vermaken. Hun enthousiasme is zodanig dat ze van geen ophouden 
weten. Hun motto is nog steeds: ‘What you see, is what you get’, dus geen com-
puters of midi, maar gewoon echt live! 

BGENDA speelt op PodiumTwee 
van Kasteeltuinconcerten 

F | BGENDA.

CENTRUM Op 15 juli heeft BGENDA een leuk optreden bij de Kasteeltuinconcerten in Helmond. Twee keer 
een uur optreden, te weten van 19.30 tot 20.30 uur en van 21.30 uur tot 22.30 uur.   

Lees verder op pagina 3.
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A.S. VRIJDAG 15 JULI
AXIOMA (SALSA):
AXIOMA bestaat uit tien ervaren musici uit allerlei windstreken. Hun doel 
is: salsa en andere Caribische muziek spelen voor iedereen die wil dansen 
en luisteren. Ze pelen met een klassieke salsa sound, en wisselen salsa 
hits van nu moeiteloos af met de echte klassiekers. AXIOMA staat bekend 
om haar vaste en vlotte muziekstijl waarop diverse dans- en salsastijlen 
gedanst kunnen worden. Presentatie door Willem Valkenburg

VOLGENDE WEEK THE B-MACHINE 
(DISCO, SOUL & FUNK):
Disco, funk, soul en een klein beetje dance. Zo kun je de muziek van The 
B-Machine het beste omschrijven. Een super strakke blazerssectie, een 
basis die staat als een huis en drie ijzersterke vocalisten. Deze band speelt 
de betere funk, soul en disco van vroeger. Denk aan CHIC, James Brown, 
Michael Jackson en vele anderen aangevuld met hits van nu. Garantie voor 
een avond dansen! Presentatie door Willem Valkenburg

WWW.KASTEELTUINCONCERTEN.NL  |             @KASTEELTUINCONCERTENHELMOND

PODIUMTWEE: BGENDA

PODIUMTWEE: FUENTE DEL RITMO

WORK LEARN RECRUIT

HORECA   19:00
HOOFDPODIUM 20:30
PODIUMTWEE 19:30 
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Even voorstellen
Ad Kersten is steelgitarist; hij heeft 
zelf gitaar leren spelen. Hij heeft in 
diverse bands gespeeld. Hij vertelt: 
“Aanvankelijk imiteerde ik de pedal 
steel guitar op een gewone elektri-
sche gitaar en op mijn 27e heb ik mijn 
eerste steel gekocht. 

Vanaf dat begin ben ik helemaal weg 
van dit fantastische instrument, 
waarbij je zonder onderbrekingen 
van een akkoord naar een willekeurig 
ander akkoord kunt overgaan. Ik hou 
van bluesy-jazzy muziek, waarin veel 
plaats is voor harmonieën en mooi 
akkoordenwerk. Ik vind dat op een 
pedal steel schitterend klinken.

Petry Martens is lead zangeres; haar 
eerste kennismaking met mu-
ziek  waren de pianolessen waarna 
het zingen toch ook heel belangrijk 
werd.  Na een zangopleiding van 3 
jaar heeft ze de opleiding afgesloten 
met een single. Ze heeft meegedaan 
met de Soundmixshow, waar ze de 
eerste prijs behaalde. Daarna heeft 
ze in diverse bands gespeeld en is 
ook een tijdje als solo-zangeres actief 
geweest onder de naam Petty Wood. 
Ze heeft in die tijd diverse prijzen ge-
wonnen in landelijke en regionale ta-
lentenjachten.

Als de helft van het duo Sjonnie en 
Anita heeft ze diverse successen be-
haald. Het duo kwam regelmatig op 
tv bij diverse programma’s. Momen-

teel is ze naast BGENDA ook nog 
steeds actief als solo-zangeres.

Peter Martens is drummer; muziek 
is zijn dagelijkse kost. Hij vertelt: 
“Thuis ben ik opgegroeid met mooie 
muziek van bekende en onbekende 
bands. Mijn eerste serieuze band was 
een progressieve rockband ‘White 
Pink’ met veel leuke optredens. Daar-
na nog in verschillende bands ge-
speeld en 2017 een nieuwe uitdaging 
bij BGENDA met een mooie muziek-
keuze.

Peter Verberne doet basgitaar & bac-
king vocals; hij kwam in 1973 in aanra-
king met de muziek van Deep Purple 
(nog steeds behorend tot de favorie-
ten). Pas op 19-jarige leeftijd begon 

hij met klassieke gitaar en muziek-
theorie. Even later volgde de basgi-
taar en dat instrument is uiteindelijk 
gebleven, hoewel hij thuis meer ach-
ter de toetsen zit, met dank aan de 
pianolessen toen hij 7 was. Ook Peter 
heeft in diverse bands gespeeld.

Jerry Vermeer doet gitaar & vocals; 
hij heeft zijn jeugd doorgebracht in 
Canada, speelde professioneel ijs-
hockey in Eindhoven en is al jaren ac-
tief bezig in de muziek. Hij speelt bij 
BGENDA pop, rock en blues!

Wat maakt optreden zo leuk?
“Het publiek laten genieten van mu-
ziek die wij mooi vinden. Met onze 
eigen geluidsinstallatie en vaste ge-
luidsman is de ‘sound’ ook dik voor 

elkaar. Het samen maken en bren-
gen van onze eigen arrangementen 
op basis van de instrumenten die we 
hebben, is erg leuk om te doen. Daar-
naast kunnen we het samen heel 
goed vinden.

Wat kunnen mensen verwachten op 
15 juli?
“Mooie muziek met  de grootste 
hits van de jaren ‘70 & ‘80 en mooie 
bekende bluesnummers,  maar ook 
minder bekende nummers. We gaan 
niet voor platgetreden paden.  Dus 
als bij u/jij of jullie het weekend be-
gint met het op de bank zitten of voor 
de tv, spring dan op de fiets naar de 
Kasteeltuinconcerten in Helmond en 
dans mee op de  muziek van BGEN-
DA, luisteren kan ook natuurlijk.”

Vervolg van pagina 1.

Meer informatie? Zie: www.facebook.com/bgenda.bluesband of www.facebook.com/bgenda.coverband.  

Tekst en foto’s: Wendy Lodewijk

MIERLO-HOUT Al een jaar of 6 
wordt er gerenoveerd en gemoder-
niseerd in de Ruisvoornstraat en 
Zeeltstraat in Mierlo-Hout. Vijf van 
de zes blokken zijn inmiddels op-
geleverd. Het einde is dus in zicht 
en daarom werd er een feestelijke 
bijeenkomst georganiseerd. Volop 
drankjes, ijsjes en zelfs friet kon-
den er genuttigd worden om samen 
het heuglijke moment te vieren dat 
binnenkort alle woningen helemaal 
van deze tijd zijn.

De woningen uit de jaren 70 waren 
aan vernieuwing toe. De blokken zijn 
in twee verschillende kleuren opgele-
verd en hebben een mooie, moderne 
uitstraling. De woningen zijn niet 
alleen verbouwd, ook zijn ze ver-
duurzaamd. Er zijn zonnepanelen ge-
plaatst en sommige huizen zijn zelfs 
volledig gasloos gemaakt! Helemaal 
voorbereid op de toekomst. Tevens 
is er een pilot gestart met het plaat-
sen van infraroodpanelen. De eerste 
ervaringen hiermee zijn erg positief. 
Op de bijeenkomst waren de huur-
ders uitgenodigd, evenals (onder)

aannemers. Zij werden toegesproken 
door directeur Joost Lobée. Hij sprak 
een dankwoord uit richting iedereen 
die bij dit grootschalige project be-
trokken is geweest. 

Ten slotte sprak hij zijn waardering uit 
voor de huurders. De meesten moes-
ten immers tijdens de verbouwing 
verhuizen naar een tijdelijke woning. 
Er was een mogelijkheid om te kiezen 
voor een definitieve verhuizing naar 
een andere woning van Compaen om 
een tweede keer ‘terug’ te verhuizen 
overbodig te maken. Tenslotte heb je 
toch te maken met overlast en rom-
mel tijdens het over en weer verhui-
zen. Projectleider Eric Maes voegde 
eraan toe dat het geheel een behoor-
lijke puzzel is geweest, aangezien 
de oorspronkelijke bouwtekeningen 
nogal afweken van de werkelijkheid 
in verband met maatvoeringen en 
dergelijke. Nu bijna alle blokken 
gereed zijn, kunnen Compaen, de 
aannemers en huurders ontzettend 
trots zijn op deze mooie, vernieuwde 
woningen met een moderne en toe-
komstgerichte uitstraling, een hoger 
wooncomfort én een lagere energie-
rekening.

We spraken ook met een van de huur-
ders. Zij gaf aan dat ze een van de eer-
ste woningen die gerenoveerd waren, 
heeft betrokken. Dat is nu zo’n 3 jaar 
geleden. De woningen zijn immers in 
fases aangepakt. De bewoonster is 
ontzettend blij met haar huidige, rui-
me woning. Ze vertelt: “Veel mensen 

die bij me over de vloer komen, zijn 
positief verrast door de ruimte. 
Aan de buitenkant lijkt de woning 
kleiner dan hij daadwerkelijk is. Ik 
heb nu eigenlijk gewoon een volle-
dige eengezinswoning tot mijn be-
schikking. Ik ben hier helemaal op 
mijn plek en woon er met heel veel 

plezier. Ik ben heel blij met de reno-
vatie!”

Ten slotte is door Compaen aan de 
huurders een cadeau aangeboden in 
de vorm van een AED. Een fijn gevoel, 
mocht het ooit eens nodig zijn. Proost 
op de toekomst met veel woongenot!

Woningen Ruisvoornstraat-Zeeltstraat 
bijna allemaal gerenoveerd 
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Ontwerp-projectplan voor beekherstel 
Gulden Aa ter inzage
Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten 
het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen 
zij onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor 
het deelproject Beekherstel Gulden Aa ligt het ontwerp-projectplan Waterwet 
vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage. In deze periode kunnen 
belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp-projectplan Waterwet 
‘Beekherstel Gulden Aa’ kenbaar maken. 

Meer biodiversiteit
De Gulden Aa is een beek die ontspringt aan de rand van het centrum van 
Helmond. Vervolgens stroomt de beek door de Bundertjes en mondt uit in de Aa. 
1,3 kilometer van dit traject wordt heringericht en deels verlegd. Doel van alle 
maatregelen is meer biodiversiteit in het gebied.

Voorgenomen maatregelen ontwerp-projectplan Waterwet 
In het plan komen zoveel mogelijk de ideeën terug die omwonenden en 
belanghebbenden hebben aangedragen tijdens eerdere werksessies voor ’t 
Gulden Land. Zo zal de Gulden Aa door een aantal ingrepen op sommige plekken 
sneller of juist langzamer stromen. Door het verschil in stroomsnelheden 
verbetert de waterkwaliteit. Dit maakt de beek aantrekkelijker voor kenmerkende 
planten en dieren, zoals ijsvogels en beekjuffers. Daarnaast wordt het deel van 
de Gulden Aa dat nu tegen de Kanaaldijk Noordoost ligt, 50 meter landinwaarts 
verplaatst. In de buurt worden ook enkele poelen aangelegd; een interessante 
leefomgeving voor onder andere kikkers en salamanders. De stuw die net voor 
de aansluiting met de Aa ligt, wordt vispasseerbaar gemaakt. Zo hebben vissen 
meer ruimte om te zwemmen. Tot slot komt er een nieuwe brug voor fietsers op 
de plek waar de Gulden Aa het Janus Meulendijkspad kruist, beter bekend als het 
‘Koeienpad’. De oude brug bij de Kanaaldijk Noordoost was aan vervanging toe. 

Inzage plan en zienswijzen indienen 
Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 juli tot en met 19 augustus 
ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen 
belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. De stukken kunt u bekijken 
op www.aaenmaas.nl/guldenland. Daar leest u ook hoe u een zienswijze kunt 
indienen. 

Planning
Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de 
aanbesteding voor een aannemersbedrijf starten in het najaar. Het uitvoeren 
van de werkzaamheden aan de Gulden Aa staan dan gepland in het voorjaar van 
2023, omdat de weersomstandigheden hiervoor droog moeten zijn.

Meer informatie
Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het 
deelproject Beekherstel Gulden Aa en de andere deelprojecten. Via de website 
kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijf u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in ’t Gulden Land.

Buurtavond opvang Oekraïense 
vluchtelingen Nachtegaallaan 
We blijven graag in contact met de omgeving over hoe de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne wordt ervaren. Daarom organiseren we op 20 
juli een buurtavond in Wijkcentrum De Boerderij voor omwonenden van de 
opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op de Nachtegaallaan (voormalige 
locatie Dr. Knippenbergcollege).  
 
De locatie aan de Nachtegaallaan is sinds half april in gebruik als opvanglocatie. 
Nu we zo’n 3 maanden verder zijn met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
op deze locatie, horen we graag van de buurtbewoners en ondernemers in de 
wijk hoe zij dit ervaren. Zij zijn van harte welkom op 20 juli om 19.30 uur in 
Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105 in Helmond. Wijkwethouder van 
Helmond-Noord Gaby van den Waardenburg opent de avond. Verder kunnen 
aanwezigen in gesprek gaan met medewerkers van LEV-groep, medewerkers 
van de opvanglocatie, de wijkagent en medewerkers van de gemeente 
Helmond.  Aanmelden kan tot en met 19 juli via oekraine@helmond.nl.  
 
Na de zomervakantie organiseren we ook een buurtavond voor de omgeving van 
de Margrietlaan en de Mierloseweg, waar een tweetal kleinere opvanglocaties 
zijn gevestigd.  

Meldpunt psychische zorg
Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u zorgen 
om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in 
dat soort situaties niet altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp 
geboden wordt. Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon 
om wie u zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen. U kunt 24 uur per dag een 
melding doen. 

In welke situaties kunt u melden? 
U belt 14-0492, optie 2 als u iemand kent of ziet die verward gedrag laat zien. 
Soms leidt iemands gedrag tot overlast of nadeel voor hemzelf of voor een 
ander. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen. Denkt u dat iemand 
(verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel anoniem, een melding bij de 
gemeente. Melden kan 24 uur per dag. In geval van een crisis, belt u 112. 
Maakt u zich zorgen om iemand met zelfmoordgedachten? Bel dan 113.

Waarom is melden belangrijk? 
Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn omgeving helpen. 
Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste dat het niet goed met iemand 
gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. Degene 
om wie het gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. 
Meer info? Ga dan naar www.helmond.nl/zorgmelding. 

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
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Opvang jonge vluchtelingen verhuist naar 
Torenstraat 
Sinds februari dit jaar vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) 
circa 40 jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op aan 
de Mierloseweg in Helmond.  Die opvang loopt in de zomervakantie af. Vanaf 
augustus gaat het COA deze groep opvangen in het pand van zorgaanbieder ORO 
aan de Torenstraat 36. In dit pand verblijven momenteel 70 vluchtelingen uit 
Oekraïne. Zij verhuizen naar één van de andere gemeentelijke opvanglocaties 
voor Oekraïense vluchtelingen.  
 
Doordat de jongeren in Helmond kunnen blijven, houden ze dezelfde begeleiders 
vanuit het COA en kunnen zij na de zomer weer naar hun eigen schoolklas. De 
opvang is voor in ieder geval de komende twee jaar. 

De jongeren verblijven al een half jaar in Helmond 
Het afgelopen half jaar verbleef de groep in een pand aan de Mierloseweg in 
Helmond. De opvang is rustig en zonder noemenswaardige problemen verlopen, 
mede dankzij de hartverwarmende inzet van buurtbewoners en vrijwilligers. 
De jongeren beginnen hun plek te vinden in Helmond en met elkaar. Een plek 
waar zij zich veilig voelen. De opvang loopt in de zomervakantie af. Dat was 
afgesproken met het COA, de eigenaar van de locatie en met de omwonenden.  
De eigenaar gaat dit pand weer voor eigen activiteiten gebruiken.  

Nood is nog steeds hoog 
Omdat het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen nog steeds ontzettend 
groot is, besloot het college dat de opvang van deze groep kan worden voorgezet 
op een andere locatie. Burgemeester Blanksma: “Helmond neemt hiermee z’n 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De nood is nog steeds hoog.”  

Heeft u vragen of wilt u meer weten?  
Kijk dan op www.helmond.nl/noodopvang.  

Bekendmakingen

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

Churchill-laan 202 05-07-2022 oprichten distributiecentrum, plaatsen  6875565

  erfafscheiding, maken uitweg 

Rooseindsestraat 9 06-07-2022 transformatie loods 7067565

Mercuriuslaan 74 06-07-2022 verbouwen woning, wijzigen gevel 7107437

Dierdonkpark 10 07-07-2022 vervangen gevelreclame 7107199

Dierdonkpark 10 07-07-2022 vervangen koelinstallatie en plaatsen  7110111

  gascooler 

Cederhoutstraat 38 07-07-2022 verhogen dak (isolatie) 7111471

Snelliusstraat 7 09-07-2022 oprichten carport 6899801

Vossenbeemd 107 08-07-2022 uitbreiding, verbouwing, wijzigen gevel 7103909

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Centrum, Markt 04-07-2022 Jazz in Catstown, 28 augustus 2022  2022-X2031

Rijnlaan 91 04-07-2022 Housewarming middag Spekzullekes/ 2022-X2038

  de Zonnesteen (17 juli 2022)  

Markt, Ameidewal,  01-05-2022 Zomerkermis Helmond 2022,  2022-X1323

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat  8 t/m 13 juli  

Keizerin Marialaan 4 05-07-2022 Spoor groep zuid  2022-X2042

  (5 en 6 november 2022)  

Markt 05-07-2022 Zomerse kinderactiviteiten,  2022-X2046

  31 juli 2022 

Centrum Havenbrug,  06-07-2022 Moving music 24 september 2022  2022-X2070 

Marktplein thv Ameidestraat, en Hoofdstraat  

Cederhoutstraat 44 07-07-2022 Op je gezondheid (gezondheidsbeurs) 2022-X2095

  2-10-2022

 

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.

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

Deurneseweg 11 -  22-04-2022 oprichten tijdelijke 6925507

Sectie N 4566  onderwijsaccommodatie de Kempel  

Rikkersdonk 3 29-04-2022 oprichten woning  6368033

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

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Centrum, Markt 07-07-2022 Jazz in Catstown, 28 augustus 2022  2022-X2031

Kasteelplein 07-07-2022 Introductie ROC 8 september 2022 2022-x1871

rondom wijkgebouw  08-07-2022 Wijkfeest binnenstad oost,  2022-X1926

De Fonkel, Prins Karelstraat  4 september 2022  

Markt 08-07-2022 Zomerse kinderactiviteiten,  2022-X2046

  31 juli 2022 

Markt, Ameidewal,  06-07-2022 Zomerkermis Helmond 2022,  2022-X1323

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat 8 t/m 13 juli  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

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

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

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Innovatieveld 1 14-07-2022  oprichten woning 6623083

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie,  voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor.

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.

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

Aarle-Rixtelseweg 57 05-07-2022 verbouwen woning 6801245

Wesselmanlaan 25 06-07-2022 kappen 2 bomen 7054661

Slegersstraat 104 06-07-2022 vergroten woning  6299471

Rijpelbergseweg   06-07-2022 kappen 3 bomen 7064661

Jan van Vlissingenhof 44 06-07-2022 vergroten woning 6798683

Vleutendonk 11 06-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6393171

Rikkersdonk 3 07-07-2022 oprichten woning 6368033

Sectie E, 3357  07-07-2022 wijzigen uitweg 6960487

gedeeltelijk 3354, Weth. Ebbenlaan 

Fons Hardenbergstraat 20 07-07-2022 oprichten carport 6700471

Geeneind 12 08-07-2022 oprichten woning 6959191

Maccallastraat 19 08-07-2022 vestigen bed&breakfast  7006631

Milieu (1)
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

Camper Service Helmond V.O.F. Vlierdensedijk 107 Het starten van een bedrijf voor het 

verhandelen, verhuren, repareren, 

onderhouden en stallen van motorvoertuigen.

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 

Grabowska, P.  06-07-2001

Stipan, A.  01-11-1999

Bobko, M.M.  03-04-1990

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

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

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – 
Goorsebaan 16 en 20

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2002 het bestemmingsplan Buitengebied 

– Goorsebaan 16 en 20  gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 15 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan betreft de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning. 

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP210093-2000

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp

• Toelichting: De motivering van het plan is aangepast aan de wijziging in plattelandswoning 

 in plaats van burgerwoning.

•  Regels: Binnen de bestemming “Agrarisch bedrijf” is een regel voor het toestaan van een 

 plattelandswoning opgenomen. Hiermee is de bestemming “wonen” uit het ontwerpplan 

 komen te vervallen.

• Verbeelding: De woning heeft de aanduiding “plattelandswoning” gekregen in plaats van 

 een woonbestemming.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 16 juli 2022 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

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

Overloop van, C.  06-03-1947

Zapior, M.K.  13-05-1997

Kraj, J.A.  05-02-2000

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 14 juli 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.
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

We waren het imago van de stad van 
de kattenmeppers in trainingspakken 
beetje bij beetje aan het kwijtraken. 
En dan ineens staat deze tekst in de 
krant: ‘Helmond-West heeft procen-
tueel het grootste aantal risicojonge-
ren van Nederland’. Zo’n kop werkt 
helaas stigmatiserend voor een wijk 
en een stad waar de meeste inwoners 
al jaren met veel plezier wonen. Maar 
het geeft ook aan dat er nog veel werk 
verzet moet worden. 

Wat is er aan de hand? De cijfers 
werden aangeleverd door het plat-
form ‘Zicht op Ondermijning’. Deze 
organisatie onderzoekt in hoeverre 
jongeren gevoelig zijn voor de drugs-
criminaliteit. Zo blijkt dat kinderen 
uit een eenoudergezin met armoede 
of met Halt-straffen op jonge leeftijd 
extra kwetsbaar te zijn. Jeugdigen die 
risico lopen in de misdaad te belan-
den, kampen ook vaker met schulden 
en stoppen voortijdig met school. 
Is er een concentratie van dit soort 
problemen in een bepaalde wijk, dan 
ontstaat er een voedingsbodem waar 
criminele netwerken graag gebruik 
van maken. Kinderen vanaf erg jonge 

leeftijd worden door hen vaak met 
kleine stapjes in een fuik getrokken. 
Het lijkt in het begin onschuldig en 
zo zijn veel daders in feite ook eerst 
slachtoffers. Juist het voorkomen van 
die ‘eerste stappen’ is belangrijk. We 
kunnen niet vroeg genoeg beginnen, 
daarom spelen ouders en scholen een 
belangrijke rol in de aanpak. 

Wat kunnen we doen? Er lopen al 
projecten op scholen en sportver-
enigingen om de jeugd weerbaar te 
maken, maar die werken alleen in sa-
menhang. Net als de diverse andere 
in Helmond lopende programma’s 
alleen werken als de zorg, het jon-
gerenwerk, scholen, de preventieve 
kant van de politie en de woning-
bouwverenigingen samen optrekken. 
Uit onderzoek blijkt dat wijken die 
een langdurige en overkoepelende 
aanpak kennen, het beter doen dan 
wijken waar sprake is van losse klein-
schalige, kortlopende en apart opge-
zette activiteiten. 

Het Helmondse jeugdbeleid wordt 
inmiddels aangepakt. Zo wil men 
met het Jeugd Preventie Team+ naar 

een meer samenhangende aanpak 
van risicojeugd. Ook onze landelijke 
overheid erkent het belang en inves-
teert de komende jaren 1 miljard euro 
om de problemen aan te pakken. De 
resultaten van al deze inspanningen 
zullen helaas niet direct zichtbaar 
zijn. Opgeven is geen optie, verbete-
ring is echt een kwestie van de lange 
adem.

Theo Manders,
Fractievoorzitter 
VVD Helmond

Manders: De lange adem
Inwoners zijn trots op onze stad, Helmond komt steeds vaker positief in het nieuws omdat 
‘we’ bijvoorbeeld de eerste gezinsauto op zonne-energie produceren, de ‘slimste wijk van 
Nederland’ krijgen of de titel van ‘uitblinkgemeente‘ ontvangen vanwege onze succesvolle 
woningbouwprogramma’s. 

Tekst en foto: Nicole van de Rijt 

BROUWHUIS Zoem, zoem, zoem-
mmm… Zo klinkt het op zondag 
17 juli in de Stadstuin op de Open 
Tuindag. Er zijn dan heel veel klei-
ne bezoekers aanwezig die graag 
met jullie kennis willen maken. Im-
ker Sebastiaan heeft namelijk zijn 
bijenvolk bij zich en wil graag jullie 
‘de wondere wereld van de bij’ van 
dichtbij laten meemaken. Er zijn de-
monstratiekasten, een presentatie, 
en natuurlijk allemaal kleine heb-
bedingetjes wat met bijen te maken 
heeft. Dus kom dat zien… Zoemm-
mm…

Zondag 17 juli 2022. Thema: Bijen. Bij 
Stichting Vrienden Stadstuin Hel-
mond van 13.00 tot 17.00 uur aan de 
Meanderlaan 6 in Helmond, Brouw-
huis. En ja... ook aan de kinderen is 
gedacht. 

De kidsclub heeft weer leuke kinder-
activiteiten die allemaal met het the-
ma bijen te maken hebben, onder an-
dere kaarsen maken, bijen schieten, 
raad de bij, etc.

Voor meer info zie onze website stad-
stuinhelmond.nl of neem contact 
op via stichtingvriendenstadstuin@
gmail.com of 06 – 17 43 64 58.

Wat zoemt er zo op 
zondag 17 juli 2022 
in de Stadstuin? 

Afgelopen weekend vierde SV Roodwit ‘62 hun 60 jarig jubileum. En 
daar horen jubilarissen bij. 3 leden zijn vanaf het begin lid en werden 
zaterdag gehuldigd.  Laurie van Bussel en Rini van Deursen waren 
aanwezig en ontvingen zaterdag van voorzitter Sean O’Sullivan een 
prachtig speldje voor 60 jaar lidmaatschap, met een robijntje erin, wat 
staat voor het 60-jarig jubileum. Hun echtgenotes kregen een mooie 
bos bloemen. Roodwit ‘62 is trots op deze trouwe leden. Deze heren 
mogen met recht mannen met een roodwit-hart genoemd worden.
Theo Hertogs was afwezig en ontvangt zijn speldje op een later tijd-
stip. Het was een geweldig mooi weekend.

Jubilarissen 
SV Roodwit ’62

F | André van Dinter.

CENTRUM Ben je een liefhebber van tweedehands boe-
ken? Op zoek naar die ene titel? Of op zoek naar een 
mooi boek voor je vakantie? Je bent welkom bij de boe-
kenverkoop in de bibliotheek in Helmond.

Van zaterdag 16 juli tot en met zaterdag 23 juli verkopen wij 
afgeschreven boeken. Wekelijks worden nieuwe boeken 
besteld en worden er boeken afgeschreven. Zo houden we 
onze collectie actueel en aantrekkelijk voor onze leden. De 
afgeschreven boeken worden te koop aangeboden. 

De boekenverkoop is van 16 juli tot en met 23 juli in de bi-
bliotheek in Helmond tijdens de reguliere openingstijden. 
Je betaalt per boek € 1,00 en 10 boeken voor € 5,00. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom.  
 
Kijk voor de openingstijden van Bibliotheek Helmond op 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/openingstijden. 

Boekenverkoop in 
Bibliotheek Helmond 

HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel
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GRATIS 
PARKEREN

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

SHOP DE SALE MET 30% KORTING ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SALE HOGERE STAPELKORTING 30%-35%-40%*
& OUTLET ALLES 50% TOT 70%
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Ons vertelt

Houdoe!

Helmond Akkerweg 70 

Olijven en palmenOlijven en palmen
25% KORTING

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

ZOMERKNALLERS
1+1 GRATIS Phalaenopsis

Of orchidee, 2-tak met vertakkingen,
 in diverse kleuren. 9.99

Reuze vlijtige lies
Of Impatiens Walleriana, 
is verkrijgbaar
in diverse kleuren.
2.49

Kalanchoë in schaal
Makkelijke tuinplant, bloeit de 
hele zomer. In 23cm- pot, 
in diverse kleuren. 6.99

Groente- en kruidenplanten

Groente- en kruidenplanten1+1 GRATIS

Tuinhortensia
Of Hydrangea Macrophylla, 
is de ‘gewone’en meest 
verkochte tuinhortensia.
verkrijgbaar in diverse kleuren. 
In 23cm-pot. 14.99

1+1
GRATIS

1+1 GRATIS1+1 GRATIS  in diverse kleuren. 9.99 in diverse kleuren. 9.99

1+1
GRATIS

1+1 GRATIS

Elke zondag open!
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Of Hydrangea Macrophylla, 
is de ‘gewone’en meest 
verkochte tuinhortensia.
verkrijgbaar in diverse kleuren. 

1+1
GRATIS

TUINMEUBELEN
Opruiming

Helmond Akkerweg 70

Kunde het oe eigen vurstellen? Ja het 
is echt. Ik drink nooit gin alcohol en 
ook nog nooit gedronken van men 
hille leven niet. Dat vinden echt veul 
mensen vreemd.  Hoewel het hele-
maal niet erg is als ik gewoon een 
colatje light bestel in de kroeg of bij 
een dinertje, toch kijken veel mensen 
hier nog steeds raar van op. Drinkte 
gij echt nooit Marij? 
Nee, echt nooit. Niet  op vrijdag-
avond, niet  op zaterdagavond, niet 
op een huwelijk en ook niet als mijn 
beste vriendin jarig is.

Tja waarom niet? Gewoon omdat 
ik het niet lekker vind en het nut er 
niet van inzie om alcohol te drin-
ken. Ze zeggen dan, doe toch gezel-

lig mee. Zal ik jou zeggen da ik niks 
nodig heb om gezellig te zijn, daar 
heb ik gin alcohol vur nodig.  Ik sta 
uren op de dansvloer en buurt mee 
iedereen en weet nog precies wa ik 
heb gezegd.  Ben ik wel is dronken 
geweest? Neeje, ikke niet, ik zou nie 
willen dat er hele stukken weg zijn en 
ik me niet kan herinneren wat ik die 
avond ervoor allemaal heb gedaan 
en gezegd. Ook heb ik dus nooit kop-
pent of unne kater. Snap ook niet wat 
daar zo leuk aan is.  Ik ga echt wel 
uit, vaak zelfs, maar gewoon zonder 
alcohol. Toch jammer dat anderen 
daar meer een probleem mee hebben 
dat ik niet drink dan ikzelf.

André is trouwens keiblij da ik nooit 
drink, die hed altijd unne bob en we 
hebben  nooit gin ruzie wie er moet 
rijden. Van goede muziek, gezelli-
ge mensen en lekker dansen word 
ik heel blij. Afgelopen weekend heb 
ik het weer meegemaakt met 3 da-
gen een geweldig feest bij Roodwit 
‘62. De schaafplekken en bulten op 
gezicht en lijf van gevallen fietsers, 
de verloren telefoons, sleutels en 
zelfs een hoorapparaat passeerde 
de revue. Men hart hield ik vast als 
ik ze weg zag fietsen slingerend, le-
vensgevaarlijk vind ik dat ook. Wa 
men betreft geldt ‘glaasje op laat je 

rijden’ ook vur mensen op de fiets. 
Trouwens, das zelfs wettelijk dat je 
niet onder invloed op de fiets mag rij-
den, maar daar controleren ze bijna 
niet op.

Volgens veel mensen mis ik toch iets 
met men alcoholvrij leventje, maar 
wat dan? Talloze keren overgeven en 
helse koppent? Kei muug de volgen-
de dag? Nee hoor, echt niet, ik mis 
niks omda ik gin alcohol drink. Zon-
der drank is het leven zekers heel leuk 
en altijd helder. En natuurlijk meude 
drinken, maar pak een taxi of regel 
een ophaler. Met het oog op heel veel 
leuke evenementen in ons gezellige 
Helmond de komende tijd wil ik ie-
dereen op zijn of haar hart drukken 
om vurzichtig te zijn. Want een on-
geluk zit in een klein hoekje en het is 
keiduur om oe hoorapparaat, sleu-
tels of telefoon te moeten vervangen. 
Waar ik ben dees weekend? Natuur-
lijk bij de Kasteeltuinconcerten. We 
gaan op de salsa-toer, met heerlijke 
muziek. Proost op een leuk en gezel-
lig weekend en denkt eraan: glaasje 
op laat je rijden. 

Alcoholv rij

Het vakantieboek-gevoel van 
vroeger voor grote mensen van 
nu!
Originele puzzels, raadsels, 
kleur- en knutselpagina’s, lied-
jes, kijkplaten, strips, wetens-
waardigheden en verhalen uit en 
over ons mooie Brabant. Boor-
devol humor en met veel liefde 

en plezier gemaakt door John en 
Jan. 152 pagina’s plezier, ook ge-
schikt voor niet-Brabanders (net 
zoals Bossche bollen, of wor-
stenbroodjes). Voor kinderen zit 
er een apart katern in, hebben 
die er ook lol aan!

Veel plezier!

Win gratis een 
Brabants Vakantie boek
Vul de puzzel in op pag. 28 van deze uitgave 
en stuur uw oplossing naar: actie@deloop.eu

Bestel het direct op www.hetbrabantsvakantieboek.nl 
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Technologies, De Wit BV  Vrienden: Artifort, Bavaria, Groep 5700, MB Advies Begunstigers: APEX Dynamics BV, Ariza,

Lavans, Cialona Expo, Dusol, Bouwbedrijf van Bussel, Huijbregts Groep Sympathisanten: A2B Security, e-Quest, Polymer

Consultancy, Black & Colors, Notaris Kantoor Spoormakers, Raadhuis Advies, Rivez Assurantiën, Verbi Gereedschappen,

RWS, Helmond Marketing, Goorts + Coppens, Jottenheijm.com Supporters: Restaurant Roka, Van Oorschot Aluminium

Constructies, Stephan Optiek, NobraCars Helmond Donateurs: Stichting Helmond Promotion, Stichting Thomas van

Villanova, Stichting Steun Welzijnszorg, LEVgroep, Elkerliek Ziekenhuis, Zorgboog, Stichting Hettema-Tervooren Fonds 

Speciale dank aan: Weekkrant de Loop - Christel Sanders en Ad Klaasen, Hera Bombeeck, Black & Colors - Leon Kuijten,

Groep 5700-Jørgen Bijsterveld, Jan Vriends, Eduard Hettema, Jos Heesakkers, Thijs Smudde, Ingeborg Odekerken,

Landgoed Bakel - Anne-Lène Koolen en Anny Bennebroek, Bavaria- Wietse van den Bogaard, Joop van Stiphout, Maarten

van den Bosch, Rabobank Helmond Peel Noord, Stichting Kringloopwinkel Helmond, Medewerkers Panhuizen

Graveerindustrie.

We spelen weer...!

Bedankt allemaal...
foto's: Dave van Hout en De Helmondse Musical

15 t/m 24 juli Het Speelhuis

Gemeente HelmondEr liep een leeuw door de stad dankzij...
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Op ontdekking
Wandelen en fietsen19. Ontdek het mysterie

Land van De Peel
Puzzelen
Win leuke prijzen24. 28.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

TIJD 
OM TE 
GENIETEN

In samenwerking met

© Bram van Oosterhout
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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 breng het vakantiegevoel in huis!

Alvast veel shopplezier.

ALLES VOOR
DE UIT EN THUIS 
VAKANTIE
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Wat ga jij deze zomer beleven
in het Land van de Peel?

www.landvandepeel.nl

Agenda & Evenementen | pag. 24
Onvergetelijke dagen in het Land van de Peel. 
Laat je verrassen, geniet van muziek en ervaar 
het goede leven! Wil je weten welke evenemen-
ten er allemaal zijn deze zomer? 
Lees dan snel verder!

Het Land van de Peel daagt je uit om deze zomer op ontdekking te gaan. 
In deze vakantiekrant vind je leuke tips, mooie routes, een plattegrond met 
daarop alle top bezienswaardigheden en nog veel meer! 

Maak kilometers in de weidse natuur | pag. 9
Wandelaars en fietsers halen hun hart op in het Land 
van de Peel! Blikvanger is het Natura-2000 gebied Na-
tionaal Park de Groote Peel en de Deurnese- en Ma-
riapeel. Ook niet te missen: de uitgestrekte Stra-
brechtse Heide in Someren. 

Duik in de geschiedenis bij 
kastelen en musea | pag. 21
Bezoek het kasteel van Museum Helmond; de groot-
ste waterburcht van Nederland en hét kidsproof uitje 
in de regio. Sla ook de kunsthal met hoogwaardige 
tentoonstellingen niet over. Ook op de bucketlist: 
Museum Klok en Peel in Asten, waar je door ruim 
2000 jaar aan Peelgeschiedenis reist en de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden bewondert. En 
klinkt ‘Het tuinpad van mijn vader je bekend? Je be-
wandelt het pad bij Museum De Wieger in Deurne. 
 

Maak tijd om bourgondisch te genieten | pag. 17
Brabantse gezelligheid hoort erbij in de Peel en dat 
betekent lekker eten en drinken. Bezoek de thuisbasis 
van het bekende Bavaria bier in de brouwerij in Lies-
hout; een complete beleving! Geniet van een bour-
gondische pannenkoek bij Herberg de Coeckepanne 
in Lierop of laat jezelf in de watten leggen tijdens een 
Michelinster diner bij De Rozario in Helmond. 

Ervaar het pure boerenleven | pag. 23
Terug naar de roots op het platteland van de Peel! Be-
zoek de boeren op hun erf voor unieke belevenissen, 
zoals bij Porcus Campus in Aarle-Rixtel. Ga daarna 
door naar de Brabantse Kluis voor een heerlijke maal-
tijd in het weiland en leuke activiteiten. Bij het Boeren-
bondsmuseum in Gemert wandel je op unieke wijze 
door een boerendorp anno 1900. 

Laat je verrassen door innovatief erfgoed | pag. 21
Historische locaties vertellen je op eigentijdse wijze 
de verhalen van de Peel. Stap op de fiets voor de 
Death Valley de Peel route en ontdek de ingrijpende 
oorlogsgeschiedenis van het gebied. In Helmond ge-
niet je van kunst, cultuur en lekker eten in een indus-
triële setting bij de Cacaofabriek. Sla ook Loods20 niet 
over; in de voormalige Van Gend & Loos-hallen vind je 
tegenwoordig het Orgelmuseum en EDAH-museum.

Al in vroege herinneringen zie 

ik mezelf rondjes schaa
tsen op 

het Buntven in het heerlijke 

Zandbos aan de rand van
 Deurne. 

We trokken soms in de oc
htend, 

schemer of nacht de Peel in om 

te genieten van haar myster
ieuze 

schoonheid. Nog steeds vind 

ik, in ons door Wim Sonneveld 

bezongen dorp, af en toe, het 

tuinpad van mijn vader t
erug. 

Monic Hendrickx

Actrice

© Joran Quinten

© Harold van den Hurk 

© Josanne van der Heijden

© Jo van Es
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Pandelaar 106
5421 NJ Gemert
(0492) 36 64 44
info@boerenbondsmuseum.nl
www.Boerenbondsmuseum.nl

Als je even terug wil naar
het Brabant van toen.

OUTLET STORE
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

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en 
zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis is 

dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur. 

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

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Bezoek voor meer informatie onze website www.
weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.
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FLOWER & GARDEN 

GROENEXPO  

BLOEM & TUIN
Landgoed Gulbergen | Nuenen

22 t/m  31 juli

www.bloementuin.nl

10 dagen tuininspiratie opdoen in de bossen van Landgoed Gulbergen. 
Kom ook naar de leukste, inspirerendste en groenste tuinbeurs!

Groot Peelland Kortingsbon
20% KORTING 

Tegen inlevering van deze kortingsbon, ontvangt u € 2,50 
korting op de entreeprijs van € 15,- aan de entreekassa van 

GROENEXPO BLOEM & TUIN.  
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties 

en is geldig voor max. 2 personen.

Ontdek de natuur- en cultuurhistorie van De Peel. 
Het unieke gebied op de grens van Brabant en Lim-
burg met rauwe natuur en een geschiedenis die 
miljoenen jaren teruggaat. Dit zie je bijvoorbeeld 
in de afdeling ‘De Peel aan Zee’ waar je oog in oog 
staat met een walvis. Leer hoe vleermuizen leven 

en speel een game waarin je als vleermuis insec-
ten vangt. Ook voor volwassenen is er veel te zien. 
Geniet van de bijzondere tentoonstelling van de 
compleet vernieuwde ‘Klokken van de Wereld’, met 
onder andere een spleettrom uit Oceanië, klokken 
uit Myanmar, de Maya-cultuur en Afrika. En had je 

al ooit van de Hamsa-bel gehoord? Of bezoek de 
speciale expo ‘150 jaar Royal Eijsbouts’ en de ver-
nieuwde luidklokkenhal. 

Verder is het op zonnige dagen goed toeven op het 
museumterras en kun je de hele zomer genieten 

van de prachtige tuinen van het museum. Alles bij 
elkaar een leuk uitje met voor ieder wat wils! Niet 
voor niets is het museum uitgeroepen tot ANWB 
leukste uitje van Brabant en kreeg het toegekend 
het predikaat KidsProof en het TripAdvisor certifi-
cate of excellence.

Reis in je
zomer-
vakantie
langs de 
klokken van 
de wereld 
ASTEN Leef je tijdens de zomervakantie 
creatief uit in Museum Klok & Peel in 
Asten. Ga met Tuurke op reis door de 
wereld van klokken en zie hoe klokken 
van alle werelddelen van elkaar verschil-
len en wat ze met elkaar gemeen hebben. 
Leer hoe je klokken stemt en probeer het 
zelf met een waterflessenorgel. Speel 
een levensgroot memory-spel met je 
(groot)ouders. Schilder samen met an-
dere bezoekers aan een groot schilderij.

Tuinieren met 
visie op de toekomst 

Op GroenExpo Bloem & Tuin 2022

Hartje zomer is hét moment dat wij in Ne-
derland optimaal van onze tuin of balkon ge-
nieten. GroenExpo Bloem & Tuin is de beurs 
met de allerlaatste tuintrends, de nieuwste 
bloemen en planten, kunst en dit jaar ook ex-
tra aandacht voor verduurzaming. GroenExpo 
Bloem & Tuin vindt plaats van vrijdag 22 juli 
tot en met zondag 31 juli op Landgoed Gulber-
gen in Nuenen (bij Eindhoven). 

Duurzame trends: Vlinderparadijs op uw dak?
Is jouw eigen stukje natuur klaar voor de toekomst? 
Ook dit jaar is er aandacht voor vergroening en ver-
duurzaming. Wist je dat er diverse soorten dakbe-
groeiingen zijn? Dat je daarmee jouw huis niet alleen 
flink verduurzaamt (natuurlijke isolatie), maar dat je 
er ook nog eens een flinke subsidie voor krijgt? Een 
heus vlinderparadijs is zelfs een van de vele moge-
lijkheden! Ook voor het afkoppelen van het regen-
water vind je informatie van diverse gemeenten en 
natuurlijk de subsidiemogelijkheden die hiervoor 
beschikbaar zijn. Er is ook speciaal voegsel te koop, 
waardoor het water tussen de tegels de grond in gaat 
in plaats van in het riool. En onze gespecialiseerde 
kwekers en hoveniers vertellen je alles over de bio-
diversiteit en welke keuzes voor jouw tuin het beste 
zijn. Kortom; we kunnen steeds bewuster met onze 
tuin omgaan op een mooie manier!

Publiekswedstrijd: De mooiste, 
bijzonderste nieuwe bloem of plant?
We starten deze editie met een nieuwe wedstrijd. Ie-
der jaar verschijnen er diverse nieuwe soorten plan-

ten en bloemen. Kwekers presenteren op de beurs 
hun nieuwste bloemen en planten en onze bezoekers 
kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriet. Een 
publiekswedstrijd die dit jaar zijn eerste editie kent. 
Welke bloem of plant ontvangt de publieksprijs als 
mooiste plant van 2022? Kom kijken en stem mee!

In groene sferen 
Ontdek tijdens jouw boswandeling de vele planten 
bij de diverse gespecialiseerde kwekers, geniet van 
de diversiteit in tuindecoraties, krijg voorlichting 
door het IVN (ook ontzettend leuk voor kinderen), 
en krijg groene inspiratie, bewonder stijlvolle kunst 
voor in de tuin en de prijswinnende foto’s tijdens uw 
wandeling. Even tot rust komen? Ook dit jaar zijn de 
foodtrucks aan horecapleintjes voorzien van ruime 
terrassen in het bos. Je kunt hier een breed scala 
aan warme en koude versnaperingen bestellen.

GroenExpo Bloem & Tuin is ook leuk 
voor de kinderen!
Naast een leuk dagje in de bosrijke natuur is er van 
alles te doen voor de kinderen. Een natuurquiz bij 
het IVN. Weet jij antwoord op alle vragen en ga jij 
voor de hoofdprijs? Ben jij de allesweter? Bij ate-
lier ZoZo kunnen kinderen bloemen vilten van ge-
kleurde plukjes schapenwol van het merinoschaap, 
of een kleurrijke windhanger. Natuurlijk staan er 
speeltoestellen om lekker te spelen.

Online
Check bloementuin.nl voor informatie over ope-
ningstijden, kaartverkoop en laatste nieuws. Waar: 

Landgoed Gulbergen te Nuenen (tussen Eindhoven 
en Helmond) Datum: 22 tot en met 31 juli van 10.00 
tot 18.00 uur.  Entree: Volwassenen € 15. Kinderen 
tot en met 14 gratis. Parkeren auto € 6 en fiets € 1.

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

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

VOORDEEL

Het is bijna zover: binnenkort staat de zomervakantie weer voor de deur. Nog even de laatste zaken afhandelen en dan 
kan je goed voorbereid vakantie vieren. Je hebt het verdiend! Wat je ook gaat doen, waar je ook heen gaat, bij Adventure 
Store start de vakantiepret al tijdens de voorbereiding.  Bij ons kom je in de stemming en kun je terecht voor de juiste 
vakantiespullen met een goed en eerlijk advies. Zo ga je goed op weg naar de heerlijke zomer vakantie!  

Waar de reis ook heen gaat en hoe je ook op vakantie gaat; Adventure Store, de sport- & outdoorspeciaalzaak aan de 
Kastanjehout straat 3 te Mierlo-Hout (Helmond) is de zaak waar je heen gaat als je spullen buitengewoon goed moeten 
zijn. U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een groot aanbod topmerken en sport en outdoor gebied 
en dat alles onder één dak! 

ZOMER BIJ ADVENTURE STORE

JE 
HEBT 
HET 
VERDIEND

Lekker ver weg
op vakantie, 
maar lokaal 
kopen!

CAMPINGAZ 3 SERIES 
SELECT S BARBECUE

€ 449.99

NOMAD BRONCO
SLAAPZAK

€ 64.95

VAN € 559.99

CAMPINGAZ ICETIME® PLUS
26L KOELBOX

€ 34.99

GRISPORT EVEREST MID
WATERDICHT | VIBRAM ZOOL

COLEMAN KOBUK VALLEY
2 PERSOONS

€ 114.95 € 99.99
VAN € 139.95

LAFUMA RELAX STOEL
LFM 2035 RSXA CLIP BAT

€ 189.99
VAN € 239.90

ALLE FIETSKLEDING 
DE HELE MAAND JULI 

15 % DIRECTE 
KASSAKORTING

VAN € 130,-

GRATIS 
THERMOMETER 

TER WAARDE 
VAN € 100,-

VERKRIJG-
BAAR 

IN MAAT 
38-47

OP=OP

WEBER BARBECUES
 DE HELE MAAND JULI 

25 % KORTING IN 
ACCESSOIRES  OF 

15 % DIRECTE 
KASSAKORTING 
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COLEMAN KOBUK VALLEY
2 PERSOONS

€ 114.95 € 99.99
VAN € 139.95

LAFUMA RELAX STOEL
LFM 2035 RSXA CLIP BAT

€ 189.99
VAN € 239.90

ALLE FIETSKLEDING 
DE HELE MAAND JULI 

15 % DIRECTE 
KASSAKORTING

VAN € 130,-

GRATIS 
THERMOMETER 

TER WAARDE 
VAN € 100,-

VERKRIJG-
BAAR 

IN MAAT 
38-47

OP=OP

WEBER BARBECUES
 DE HELE MAAND JULI 

25 % KORTING IN 
ACCESSOIRES  OF 

15 % DIRECTE 
KASSAKORTING 
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenVOLOP 
FIETSEN OP 
VOORRAAD

BESTEL OP TIJD VOORKOM TELEURSTELLING DOOR OPLOPENDE LEVERTIJDEN

waardebon|GP

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS 
NAAR 
KEUZE
Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 15 juli 2022
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Op ontdekking
Door de Weidse natuur

Verken deze zomer Nationaal Park de Groote Peel, struin over de Strabrechtse 
Heide of volg wandel- en fietsroutes door de afwisselende natuur vol 
uitgestrekte vlaktes, ongerepte veenmoerassen en verborgen vennen.

www.landvandepeel.nl

In de Deurnese Peel en Mariapeel vind je een uniek 
landschap van water, heidevelden, zandruggen, ber-
ken en open vlaktes. In Nationaal Park de Groote 
Peel, waar ooit een uitgestrekt oerlandschap van le-
vend hoogveen te vinden was, is nu een hemels para-
dijs. Is nu een hemels paradijs voor natuurliefheb-
bers! Vlonderpaden, uitkijktorens en knuppelbruggen 
leiden je dwars door dit ooit ondoordringbare moe-
rasgebied. In Natuurgebied de Stippelberg wandel je 
het ene moment door een statige beukenlaan, even 
later kuier je over kronkelige bospaadjes. De ‘stippels’ 
in het landschap zijn eeuwen geleden ontstaan door 
zandverstuivingen. Dan weet je meteen waar dit na-
tuurgebied haar naam aan dankt! Nergens ervaar je 
de weidse natuur zoals op de Strabrechtse Heide. 
Kies een van de wandel- of fietsroutes, ontmoet 
Schotse Hooglanders en rust uit bij sfeervolle restau-
rants en boscafés. Strik je wandelschoenen en ga op 
pad in de weidse natuur van het Land van de Peel!

Verborgen natuurparels van de Peel
Dompel je onder in het mooiste dat de natuur te bie-
den heeft. Naast de grote natuurgebieden in de Peel, 
zijn hier nog vele andere verborgen natuurschatten 
te ontdekken! Van dichtbegroeide bossen en statige 
landgoederen tot uitgestrekte vennen. Dit zijn enkele 
pareltjes die je niet mag missen.

Het Zandbos met het Buntven
Pure, arme zandgrond is hier gaan verstuiven en in 
de 19e eeuw plantte de staat er grove dennen voor 
de Limburgse mijnbouw. Hierdoor is een zeldzaam 
natuurgebied ontstaan. Wandel een rondje om het 

Buntven of breng een bezoekje aan het Zandbos. 
Hier is een heerlijke natuurspeeltuin waar kinderen 
hutten bouwen en klimmen op de toestellen.

De Berken
In natuurgebied De Berken zoekt de rivier de Aa 
kronkelend haar weg. Het wandelknoopuntennet-
werk loopt door dit bijzondere stukje natuur. Een 
aanrader om te gaan ontdekken!

Mariahout Bos en Ven
Mariahout bos is een goed verstopte natuurparel. 
Hoogtepunt van de route is het Torreven waar je to-
tale rust en ruimte kunt ervaren. Combineer verschil-
lende wandelroutes met elkaar of volg de bordjes 
van de Torrevenroute.

Goed voorbereid 
de natuur in?
Op landvandepeel.nl/weidsenatuur vind je, 
naast alle wandel- en fietsroutes, ook de 
leukste boscafés en tips voor jouw volgend 
avontuur!

Kom de bijzondere 

hoogveennatuur beleven in 

Nationaal Park de Groote 

Peel: Restanten van een 

oerlandschap, waar de sporen 

van de geschiedenis nog goed 

zichtbaar zijn.

Wandel door het moeras over 

de knuppelbruggen, ge
niet van 

het weidse uitzicht vanaf 

de uitkijktoren of wandel 

mee met een Peelgids vanaf 

Buitencentrum de Pelen.

Lieke Verhoeven

Boswachter

Staatsbosbeheer de 

Pelen

© Peter Hogenstein

© Harold van den Hurk 
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KOM 
BOWLEN
BIJ

BELEEF EEN COOLE ZOMER!

v

KOM 
SPRINGEN EN 
LASERGAMEN 
BIJ

SINCE 2019

EEN COOLE ZOMER BELEEF 
JE BIJ FEC SEVENUM!

ONTMOET
JOUW 
TV HELD!
BIJ

ER IS AIRCO!

FUN & ENTERTAINMENT CENTER SEVENUM | MIDDEN PEELWEG 7, 5975MZ, SEVENUM | WWW.FECSEVENUM.NL
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Strabrechtse Hoeven

Dorpsstraat 71, 5731 JG Mierlo | 0492-664968 | www.tavernanikos.nl

Taverna Nikos

Ridderplein 45, 5421 CX Gemert | 0492-830465 | www.puuurgemert.nl

Taverna Nikos

Beer n Beefs

Steenweg 19, 5707 CD Helmond | beerandbeefs.nl | 0492-389043

Cacaofabriek

Cacaokade 1, 5705 LA Helmond | 0492-529009 | cacaofabriek.nl

TIJD 
OM TE 
GENIETEN

Chopper verhuur

Huur hier één van onze 
stoere elektrische choppers

 één van onze 

elektrische scooter verhuur
e-chopperuitje.nle-chopperuitje.nle-chopperuitje.nl

Hét unieke uitje voor een vrijgezellenfeest, 
teamuitje of gewoon omdat het kan!

Lekker ontspannen toeren door groene en 
bosrijke gebieden, met geselecteerde mooie 
routes.  We hebben opstaplocaties  in Mierlo 
en Eersel.

Onze E-Chopper routes Mierlo starten vanuit 
het altijd gezellige eetcafé “de Ko� er”.

Onze E-Chopper routes Eersel starten vanuit 
de opstaplocatie de Hees.

www.e-chopperuitje.nl | info@e-chopperuitje.nl

A5 Flyer chopper huren.indd   2A5 Flyer chopper huren.indd   2 16-03-2021   15:2016-03-2021   15:20
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Lekker fietsen enLekker fietsen en
   Paling kopen!   Paling kopen!

Winkel en terras dagelijks geopend!
Rijpelberg 5 | Helmond
0492 – 57 44 44
24/7 online bestellen en bezorgen

Palingkopen.nl
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Kinderroutes
In de hele Peel zijn talloze routes uitgestippeld 
die kinderen een bijzondere natuurbeleving 
geven. Bekijk deze en alle andere kinderroutes 
op landvandepeel.nl/kinderroutes

Breukenpad route 
Natuurcentrum de Specht, Strijbosscheweg 51, 
Handel.  
 
Ommetje Helmond 
VVV Helmond, Watermolenwal 11, Helmond 

Kinderroutes Deurne 
VVV Deurne, Kerkstraat 2 c, Deurne 
 
Biggetjesroute 
De Brabantse Kluis, Kloosterdreef 8, Aarle-Rixtel 

Kabouterpad De Pelen 
Buitencentrum de Pelen, Moostdijk 15, Ospel  

ALLEMANSPAD-wandelroute 
Toeristisch Informatiepunt Someren, De Meer 
21 a, Someren 
 
Fotojacht door Asten 
VVV Asten, Burg. Wijnenstraat 1, Asten

Volg de paden door
het Land van de Peel

www.landvandepeel.nl www.landvandepeel.nl

Slinger over bospaden in Gemert-Bakel, duik in de oorlogsgeschiedenis via 
Death Valley de Peel of volg de Van Gogh fietsroute door Laarbeek en Helmond. 
Honderden kilometers aan fiets-, wandel-, en ruiterpaden leiden je door de 
mooiste natuurgebieden, dorpskernen en langs historische bezienswaardigheden.

Wandelroutes 
De Peel laat zich het best verkennen te voet. Genietend 
van bewegwijzerde routes of juist dwalend over onver-
harde paden. Bewandel vlonderpaden over de Stra-
brechtse Heide en Nationaal Park de Groote Peel, volg 
knooppunten langs De Stippelberg en Grotelsche Heide 
in Gemert-Bakel of maak een stadswandeling door Hel-
mond of een van de sfeervolle dorpskernen. Laat je in-
spireren door het aanbod aan wandelroutes in de Peel.

TIP: Ons Kloosterpad Brabant
Het kloosterleven heeft Noord-Brabant veel gebracht. 
Maak wandelend kennis met het leven en werk van de 
Brabantse kloosterlingen, toen en nu. Ons Kloosterpad 
is een wandelroute van 330 kilometer, die je in vijftien 
etappes langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen 
in Brabant leidt. In de Peel kan je ook een kortere 
kloosterrondwandeling maken. De route van 13 km 
start bij Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. De 
route voert je onder meer langs Kloosterkasteel Ge-
mert, de Sint-Jans onthoofdingskerk, de Sint Joriskapel 
en voormalig klooster Nazareth van de zusters Francis-
canessen van Oirschot.

©Visit Brabant

Top 10 routes

5 km  Wandelroute Boswachterspad
 NP de Groote Peel

4,5 km Wandelroute natuurpoort
 Nederheide

7,5 km Wandelroute Torrevenroute, 
 Mariahoutse bossen

9 km Wandelroute Grotelsche 
 Heide wandelroute

9 km  Wandelroute Deurnese Peel

35,8 km Fietsroute Historisch de Rips

48 km Van Gogh

30 km Strabrechtse Heide

30 km Waterpoortroute 

39 km Breuken Belevenroute

TIP: Van Gogh 
Vincent van Gogh maakte veel van zijn werken 
in Nuenen, grenzend aan de Peel. Het gebied 
vormt een openluchtmusuem vol monumenten, 
beelden en landschappen waar Van Gogh zijn 
inspiratie uit haalde. De van Gogh route neemt 
je vanuit Nuenen mee langs vele 
bezienswaardigheden zoals de Van Gogh 
Murals in Helmond en molen De Vogelenzang in 
Lieshout. Routekaarten vind je op webshop.
visitbrabant.com of download je via de app 
‘Routes in Brabant’.

© Visit Brabant

Top fietsroutes 
met de E-bike

Ontspanning én inspanning vind je in de Peel. 
Van korte fietslussen tot routes voor de e-bike. 
Volg de bordjes of laat je via het 
knooppuntennetwerk leiden langs de mooiste 
natuurgebieden en bezienswaardigheden.

Fietsroutes

©Visit Brabant

59km  Fietsroute de Pelen

48km  Door de vrije Heerlijckheid

30km  Waterpoortroute

45km  Peelroute

45km Rondje Helmond

40km Peeltocht met een 
 gouden randje

Jeannette Hartjes - 
Death Valley de Peel 
Verken de weidse Peel met zijn rijke 
historie per fiets of te voet. Fiets 
langs knooppunten en je komt ze 
overal tegen: de bruine informatie-
bordjes van de Death Valley De Peel 
routes. Je maakt kennis met de 
straffe oorlogsjaren, de bloedige 
strijd en de bevrijding van de Peel in 
september 1944. 

Langs de routes tal van bezienswaar-
digheden en pleisterplaatsen zoals 
het bezoekerscentrum De Pelen. Een 
letterlijk hoogtepunt is de Belfortto-
ren op de Vossenberg, waar je de 
aspecten van de Peelhistorie in hap-
klare brokjes krijgt toegediend.

TIP: Een ideaal startpunt 
hiervoor is de Toerismepoort 
bij Museum Klok & Peel. 
Hier is ook het fietsboekje 
verkrijgbaar.

Crossen door de bossen
Ontdek uitdagende mountainbikeroutes in de 
Peel! Cross door de Bakelse bossen, geniet van 
vergezichten tijdens een lange tocht over de Stra-
brechtse Heide of kies uit een van de vele andere 
MTB en ATB-routes voor alle niveaus. Hier hebben 
we een aantal toppers op een rijtje gezet!

Bakelsbos, Helmond | Een technische route 
met veel korte klimmetjes die behoort tot een 
van de top MTB routes in Nederland. 
Somerense Heide Route, Someren 
Een afwisselende route door bos en heide en 
langs mooie vennen. De route kun je 
combineren met de Lieropse Heide route.
Lierops Heide Route, Someren 
Vanuit Natuurpoort Vennenhorst ga je langs 
het Strabrechtse Heidegebied en over de 
Lieropsche Heide.
Zandbosroute, Deurne 
Met kronkelige paadjes volg je deze route bijn 
helemaal om het Buntven heen.
Stippelberg MTB route, Gemert-Bakel 
Een route van 41km over onverharde paden in 
de bosrijke omgeving van Gemert-Bakel.

Krijg je er geen genoeg van? Op landvandepeel.nl/routes 
vind je nog veel meer uitdagende routes fiets, wandel en 
mtb-routes in het Land van de Peel.

© Visit Brabant

© Jasper van Deurzen 

© Robin Hartman
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Death Valley de Peel of volg de Van Gogh fietsroute door Laarbeek en Helmond. 
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is een wandelroute van 330 kilometer, die je in vijftien 
etappes langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen 
in Brabant leidt. In de Peel kan je ook een kortere 
kloosterrondwandeling maken. De route van 13 km 
start bij Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. De 
route voert je onder meer langs Kloosterkasteel Ge-
mert, de Sint-Jans onthoofdingskerk, de Sint Joriskapel 
en voormalig klooster Nazareth van de zusters Francis-
canessen van Oirschot.

©Visit Brabant

Top 10 routes

5 km  Wandelroute Boswachterspad
 NP de Groote Peel

4,5 km Wandelroute natuurpoort
 Nederheide

7,5 km Wandelroute Torrevenroute, 
 Mariahoutse bossen

9 km Wandelroute Grotelsche 
 Heide wandelroute

9 km  Wandelroute Deurnese Peel

35,8 km Fietsroute Historisch de Rips

48 km Van Gogh

30 km Strabrechtse Heide

30 km Waterpoortroute 

39 km Breuken Belevenroute

TIP: Van Gogh 
Vincent van Gogh maakte veel van zijn werken 
in Nuenen, grenzend aan de Peel. Het gebied 
vormt een openluchtmusuem vol monumenten, 
beelden en landschappen waar Van Gogh zijn 
inspiratie uit haalde. De van Gogh route neemt 
je vanuit Nuenen mee langs vele 
bezienswaardigheden zoals de Van Gogh 
Murals in Helmond en molen De Vogelenzang in 
Lieshout. Routekaarten vind je op webshop.
visitbrabant.com of download je via de app 
‘Routes in Brabant’.

© Visit Brabant

Top fietsroutes 
met de E-bike

Ontspanning én inspanning vind je in de Peel. 
Van korte fietslussen tot routes voor de e-bike. 
Volg de bordjes of laat je via het 
knooppuntennetwerk leiden langs de mooiste 
natuurgebieden en bezienswaardigheden.

Fietsroutes

©Visit Brabant

59km  Fietsroute de Pelen

48km  Door de vrije Heerlijckheid

30km  Waterpoortroute

45km  Peelroute

45km Rondje Helmond

40km Peeltocht met een 
 gouden randje

Jeannette Hartjes - 
Death Valley de Peel 
Verken de weidse Peel met zijn rijke 
historie per fiets of te voet. Fiets 
langs knooppunten en je komt ze 
overal tegen: de bruine informatie-
bordjes van de Death Valley De Peel 
routes. Je maakt kennis met de 
straffe oorlogsjaren, de bloedige 
strijd en de bevrijding van de Peel in 
september 1944. 

Langs de routes tal van bezienswaar-
digheden en pleisterplaatsen zoals 
het bezoekerscentrum De Pelen. Een 
letterlijk hoogtepunt is de Belfortto-
ren op de Vossenberg, waar je de 
aspecten van de Peelhistorie in hap-
klare brokjes krijgt toegediend.

TIP: Een ideaal startpunt 
hiervoor is de Toerismepoort 
bij Museum Klok & Peel. 
Hier is ook het fietsboekje 
verkrijgbaar.

Crossen door de bossen
Ontdek uitdagende mountainbikeroutes in de 
Peel! Cross door de Bakelse bossen, geniet van 
vergezichten tijdens een lange tocht over de Stra-
brechtse Heide of kies uit een van de vele andere 
MTB en ATB-routes voor alle niveaus. Hier hebben 
we een aantal toppers op een rijtje gezet!

Bakelsbos, Helmond | Een technische route 
met veel korte klimmetjes die behoort tot een 
van de top MTB routes in Nederland. 
Somerense Heide Route, Someren 
Een afwisselende route door bos en heide en 
langs mooie vennen. De route kun je 
combineren met de Lieropse Heide route.
Lierops Heide Route, Someren 
Vanuit Natuurpoort Vennenhorst ga je langs 
het Strabrechtse Heidegebied en over de 
Lieropsche Heide.
Zandbosroute, Deurne 
Met kronkelige paadjes volg je deze route bijn 
helemaal om het Buntven heen.
Stippelberg MTB route, Gemert-Bakel 
Een route van 41km over onverharde paden in 
de bosrijke omgeving van Gemert-Bakel.

Krijg je er geen genoeg van? Op landvandepeel.nl/routes 
vind je nog veel meer uitdagende routes fiets, wandel en 
mtb-routes in het Land van de Peel.

© Visit Brabant

© Jasper van Deurzen 

© Robin Hartman
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Grein Mode

Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271
Onze openingstijden

Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | Za 9.30 - 17.00u

Dat past toch iedereen
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GREIN MODE

Floraplein 3 Asten  |  Tel. 0493-691271  |  Ma. 13.00 - 17.30 uur  |  Di. t/m do. 09.30 - 17.30 uur  |  Vr. 09.30 - 17.30 uur  |  Za. 09.30 - 17.00 uur   

Dat is fijn, 
opruiming bij Grein!
Heel veel 
damesmode

Heren truien 
& sweaters

50%

50%

korting

Heren 
pantalons

altijd
vanaf 59.95korting

Diverse 
herenjacks

vanaf
69.95

Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271
Onze openingstijden

Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | Za 9.30 - 17.00u
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Vier het leven, hier kan je
Bourgondisch genieten

In de Peel genieten mensen volop van het leven en van elkaar. Dat proef 
én beleef je. Van sterrenrestaurants tot landwinkels; trotse Peellanders 
staan voor je klaar met de fijnste smaken uit de streek. 

www.landvandepeel.nl

Gastvrije Terrasjes 
Terrasjes zijn er volop in gastvrij de Peel. In Deurne 
kan je genieten van een van de terrasjes op het gezel-
lige marktplein of in de Kasteeltuin bij het Dinghuis. Of 
je nu gaat voor Puuur Eten en Drinken, Grotel’s genie-
ten of de fijne tuin van Foodies & Zo. In Gemert-Bakel 
is het overal heerlijke toeven op een van de terrasjes.
 
Geniet van een prachtig uitzicht bij De Hoge Loo in 
Ommel of kies voor een van de leuke horecagelegen-
heden aan de Markt in Asten. Op Landgoed d’n Hei-
kant geniet je van een vers kopje koffie of een lekker 
tapbiertje op een heerlijk zonnig terras. Kinderen ‘en 
volwassenen’ vervelen zich niet bij Herberg De Bra-
bantse Kluis, zij lopen vanaf het terras zo de stallen in 
om te knuffelen met de kalfjes. Terrasjes zijn er volop 
in gastvrij Someren! Of je nu kiest voor een van de ter-
rassen op het horecaplein Wilhelminaplein of een ter-
rasje met uitzicht op de mooie Koepelkerk in Lierop! 

In Helmond kan je deze zomer op een heus strand 
gezellig borrelen. Bobby’s Beachbar heeft de lekker-
ste cocktails en verfrissende drankjes. Cultureel ge-
nieten? In de Cacaofabriek geniet je van een lunch of 
diner op het zonnige terras. Tip combineer je terras-
bezoek met een mooie film of vet concert!

Geen zin in de drukte? Kies dan voor één van de ter-
rasjes midden in de natuur, stap af tijdens je fiets-
tocht en laad op bij bij Natuurpoort Vennenhorst, 
Buitencentrum de Pelen of Natuurpoort de Peel met 
prachtig uitzicht over het Peelgebied.

Dineren op niveau
Tijd voor een avondje dineren op niveau? Laat je 
overdonderen door de meest sensationele smaken 
in de Peel. In Someren verwennen de broers Dennis 
en Jan van Hout je met hun gastronomische ervarin-
gen. Bij Ons Jongens laat je je culinair verrassen door 
een combinatie van de oer-Hollandse keuken met de 
moderne keuken met Franse invloeden.
In sterrenrestaurant De Rozario in Helmond draait 
het om koken met heel je hart. Jermain de Rozario 
bereid hier gerechten die je wakker schudden. Span-
nend, verrassend en werelds. Chef-kok Djailany van 
restaurant Nastrium heeft de Franse keuken als ba-
sis, maar je proeft veelvuldig zijn Indische achter-
grond. Genieten met al je zintuigen! Nastrium in He-
mond kreeg een vermelding in Michelingids 2022.

Start een dagje Bourgondisch 

genieten met een tas koffie, 

pannenkoek of huisgemaakt 

worstenbroodje (tip!) bij 

Herberghe de Coeckepanne 

in Lierop. Vervolg je route via 

Mierlo, maak even een pitstop 

bij Kersengaerd Huijbers, 

richting Helmond. Hier sluit 

je deze heerlijke dag in de 

Peel culinair en werelds 

(proef de rendang!) af bij 

Restaurant De Rozario*. 

Zeker een bezoek waard.

Annebet Verhees-Haerkens, 

eigenaar Herberghe de 

Coeckepanne 

© Bram van Oosterhout

© Studio Foto ID

Tiplijstje Kidsproof uit eten
1. Toon Kortooms Park, Deurne
2. Het Dinghuis, Deurne
3. Koks, Gemert
4. Grotel’s Genieten, Bakel
5. Pannenkoekenhuis Pluk, Beek en Donk
6. Stout eten en drinken, Aarle-Rixtel
7. Porcus Campus, Aarle-Rixtel
8. Herberghe de Coeckepanne, Lierop
9. IJssalon Bacio, Asten
10. Dinertijd, Asten
11. Brasserie Welkom Thuis, Helmond
12. Brandevoortse Hoeve, Helmond

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

1. Peelpeuzelen, peelpeuzelen.nl 
2. Streekproductenroute, buiteneten.nl
3. Turfsteekersroute Happen en Trappen,
 happenentrappen.nl
4. Fietsarrangement Drie Peelen Toer,
 landvandepeel.nl
5. Fietsroute Terras naar Terras,
 landvandepeel.nl
6. t Ganzenlooopje, Brabantse kluis
 brabantseklluis.nl
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Shop nu online op www.outdoorspecialist.nl

•

Verkrijgbaar bij

● Kater Funsport Alkmaar ● de Wandelfabriek / René Vos Apeldoorn ● Petstra Kampeer & Ski Coevorden 
● Veneboer Outdoor Drachten ● René Vos Outdoor & Sports Gorssel ● Soellaart Outdoor & Wintersport Haarlem 

● Adventure Store Helmond ● DE JONG Kampeer en Recreatie Hillegom ● Kater Funsport Hippolytushoef 
● Karsten Travelstore Hoorn ● Holiday Sport Lochem ● van Camp Lunteren ● Jonker Outdoor Renesse 

● Ivo’s sportshop Simpelveld ● Sportief Tilburg ● Kiwi Outdoor Weert ● Wandelschoenen Specialist Zaltbommel 
● Sunny Camp Zeist ● Karsten Travelstore Zwaag

PUZZEL
EN WIN!

Actie loop tot 1 augustus

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

AANGEBODEN DOOR:

STUUR DE OPLOSSING NAAR: ACTIE@DELOOP.EU

INSTUREN VAN DE UITKOMST KAN TOT 1 AUGUSTUS, WINNAARS WORDEN PERSOONLIJK OP DE HOOGTE GESTELD.

SUTRO 
SINTEC® 

ZONNEBRIL
ZWART METAAL

WIN!

ACTIE
AFLOSSEN
BAANSPORT
BIZAR
DISCOTHEEK
DONOR
EERDER
EPOXY

HERKANSING
INNEMEN
INRUKKEN
KAMILLE
KAPMES
KARIG
KRUISPUNT
LAKEN

LEZER
MIXER
MODUS
OMKEREN
REIGER
SKISOK
SLASAUS
SYDNEY

TOVEREN
UITHOEK
UITLEG
UNIVERSUM
WALIBI
WERKSTUK

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

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

AANGEBODEN DOOR:

STUUR DE OPLOSSING NAAR: ACTIE@DELOOP.EU

WWW.HETBRABANTSVAKANTIEBOEK.NL

INSTUREN VAN DE UITKOMST KAN TOT 1 AUGUSTUS, 

WINNAARS WORDEN PERSOONLIJK OP DE HOOGTE GESTELD.

COBBER 
AFKOEL-

SJAAL

HET BRABANTS
VAKANTIE BOEK

WIN!

AANVALLIG
BALSEM
CORNFLAKES
CYNICUS
ERGERNIS
ETALAGE
FOUTLOOS
FREULE

GLAZIG
GROET
JACHT
KLAPPER
KOMMA
LICHAAM
MACHT
MANUSCRIPT

MATCH
MATSE
MUILEZEL
NARCOSE
OPGRAVING
PASTA
PROOI
RIVIER

STILTE
STUNT
TIJDSGENOOT
TIJDSTIP
VASTZITTEN
VOLGZAAM

ACHTERDEUR
AFSCHUW
ANDERE
BOVENLIJF
CAMPUS
DEMPER
DISIS
ETTEREN

GEVLEUGELD
INKIJK
INTERVIEW
INVOER
KLEEDKAMER
KLUNZIG
NEONBUIS
NEURIET

OPKROPPEN
OPTIE
POKER
PROEVE
RUZIE
SELDERIJ
SJEIK
TISSUE

TREES
UITEN
UITSPELEN
VLIES
WEIGEREN

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

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

10X
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Shop nu online op www.outdoorspecialist.nl

•
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Op pad met
kleine avonturiers

www.landvandepeel.nl

Peelpaspoort
Hé avonturier! Haal nu jouw gratis Peelpaspoort op en 
ga mee op avontuur door het Land van de Peel. Hier 
vind je eeuwenoude kastelen, indrukwekkende fossie-
len, exotische vlinders en maken we een reis terug in 
de tijd. We ontdekken samen het mysterie van de Peel! 
Onderweg voer je opdrachten uit en verzamel je stem-
pels in je paspoort.  Het Peelpaspoort is op te halen bij 
de Toeristenbureaus & VVV’s in het Land van de Peel 
en de deelnemende locaties. Kijk voor meer informa-
tie op landvandepeel.nl/peelpaspoort

Spetterpret voor waterratten
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 de hele Peel zijn talloze routes uitgestippeld 
die kinderen een bijzondere natuurbeleving 
geven. Bekijk onze tips op de Routepagina in 
deze vakantiekrant of op de website  landvan-
depeel.nl/kinderroutes

Speuren en ontdekken in de Peel. Zoek kabouters in het bos, 
ontdek kastelen, begroet de dieren of stamp lekker met je blote voeten 
door de modder. In het Land van de Peel wacht het avontuur!

Minke van Lokven-Jansen heeft drie 
dochters en houdt van buiten.
Via www.scharrelkidsclub.nl en www.
instagram.com/scharrelkids deelt ze 
haar activiteiten.

Ervaar het pure boerenleven
Terug naar de roots op het platteland van de Peel! Be-
zoek de boeren op hun erf voor unieke belevenissen, 
zoals bij Porcus Campus in Aarle-Rixtel. Ga daarna 
door naar de Brabantse Kluis voor een heerlijke maal-
tijd in het weiland en leuke activiteiten. Bij het Boeren-
bondsmuseum in Gemert wandel je op unieke wijze 
door een boerendorp anno 1900. 

Laat je verrassen door innovatief erfgoed
Historische locaties vertellen je op eigentijdse wijze 
de verhalen van de Peel. Stap op de fiets voor de 
Death Valley de Peel route en ontdek de ingrijpende 
oorlogsgeschiedenis van het gebied. In Helmond ge-
niet je van kunst, cultuur en lekker eten in een indus-
triële setting bij de Cacaofabriek. Sla ook Loods20 niet 
over; in de voormalige Van Gend & Loos-hallen vind je 
tegenwoordig het Orgelmuseum en EDAH-museum.

Ga je zelfstandig met je kids op pad in de 
Peel en hou je van échte natuurbeleving? 
Kijk, luister, ruik, voel en proef dan. Ervaar 
de Peel met al je zintuigen! 

Zien: Ga op zoek naar alle kleuren van de 
regenboog in Peel. Zie jij misschien paarse 
heidebloemetjes? Of groen mos?
Horen: Spits je oren en luister naar de geluiden 
van de Peel. Welke dierengeluiden hoor je?
Ruiken: Snuif op die lucht, de Peel ruikt heerlijk! 
Aards en zoet tegelijkertijd, snuffel er maar op los.
Voelen: De Peel ervaren kan ook heel goed met 
je handen. Voel hoe nat of droog de grond is, 
welke planten zacht zijn en welke stekels 
hebben, waar het warm en waar het koud 
aanvoelt.
Proeven: in de Peel groeit veel eetbaars, proef 
bijvoorbeeld eens een veenbes, een braam of 
pluk wat blaadjes brandnetel voor een heerlijk 
kopje thee!

De Peel met al je zintuigen

Schiet de temperatuur omhoog, dan is het goed toe-
ven bij de recreatieplassen Strandbad Nederheide. In 
Helmond geniet je van de zomer bij Recreatieplas Ber-
kendonk. Ook bij de Rooyse Plas in Handel is het heer-
lijk plonsen.

TIP
Erop uit met de kids deze zomer? Doe inspiratie op en 
kijk ook eens naar de leuke arrangementen die Land 
van de Peel heeft samengesteld samen met Go Kids 
Eindhoven. 

De Peel is voor mij thuiskomen, ik heb als kind vele uurtjes in dit prachtige gebied doorgebracht. Nu ik zelf kinderen heb, laat ik ze dit stukje natuurschoon graag ontdekken: de bossen, de vennen en natuurlijk de kleurrijke heide. Ga de Peel beleven, speel mee en geniet van de verwondering in de ogen van je kind. Dit zijn mijn tips om de Peel met al je zintuigen te beleven.

Minke van Lokven-Jansen
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OPERATOR - FERM O FEED 

Benieuwd naar onze functies en mogelijkheden?  
Neem gerust contact op met HR:  06 - 13 55 33 86

Op zoek naar een uitdagende baan op kantoor of in de frisse buitenlucht? 
Bekijk ons ruime aanbod op: 

“Onze producten 
worden naar meer 

dan 75 verschillende 
landen geëxporteerd” 

WWW.WERKENBIJDENOUDEN.COM

Word jij 
onze nieuwe

collega? 

Als operator in onze fabriek ben je allround 
inzetbaar en heb je veel vrijheid. Jij gaat samen 
met je collega’s de uitdaging aan voor een optimaal 
productieproces. Je bent voor het grootste gedeelte 
verantwoordelijk voor het produceren van onze 
organische mestkorrels.

Meer informatie? Bekijk de volledige vacature op onze 
website.

Wij bieden iedereen eindeloos
veel mogelijkheden
Door de breedte van onze activiteiten, zijn 
we bijna een op zichzelf staande keten. 
Dat biedt eindeloos veel mogelijkheden. 
Voor onze medewerkers, en voor onze 
organisatie. Stap in onze wereld en ga een 
duurzame verbinding met ons aan.  Den 
Ouden maakt het verschil vanuit een zes-
tal divisies: 
• Den Ouden Infra
• Den Ouden Organic
• Den Ouden Bodac
• Den Ouden Brabob
• Ferm O Feed
• Plant Health Cure (PHC)

Ferm O Feed en PHC
Een toenemende wereldbevolking, maar 

een afnemende vruchtbaarheid in de bo-
dem van onze aarde. Op veel plaatsen en 
landen in de wereld is of wordt voedsel 
schaars, omdat de menselijke bevolking 
de hulpbronnen van de planeet uitput. Wij 
willen dit probleem aanpakken. Ferm O 
Feed en PHC zijn in Nederland gevestigde 
producenten van agrarische, organische 
totaaloplossingen. De producten van Ferm 
O Feed zijn zeer veelzijdig in hun kwalitei-
ten en specifiek ontworpen om te voldoen 
aan de behoeften van hun toepassingsge-
bied: ze kunnen worden toegepast voor de 
groente- en fruitteelt, wijnbouw, boomteelt 
of gazons. Deze producten vinden hun 
weg over de hele wereld; ongeveer 95 pro-
cent wordt geëxporteerd naar meer dan 
75 landen. PHC is specialist en leider op 
het gebied van mycorrhiza-technologie en 

bodembiologie. Het levert nuttige bodem-
schimmels, bodembacteriën en andere 
oplossingen die planten weerbaarder ma-
ken en beter laten functioneren. “Het doel 
is om het gebruik van kunstmest, bestrij-
dingsmiddelen en chemie zo ver mogelijk 
terug te dringen, zonder productieverlies”, 
aldus Jeroen den Ouden. 

Den Ouden Organic 
Den Ouden Organic zamelt op dertien 
locaties in Nederland bladeren, takken, 
maaisel en ander groenafval in. Dit is voor 
ons waardevolle grondstof waarmee we 
diverse producten maken, zoals bodem-
verbeteraars, substraten, biomassa en 
bodembedekkers. Alles vanuit de circu-
laire en biobased gedachte. We innoveren 
en investeren in nieuwe technieken en 

oplossingen. We doen momenteel bij-
voorbeeld een proef om van blad leer te 
maken en we voeren experimenten uit van 
dennennaalden grondstof te maken voor 
bio-based kunststoffen. Van taxusknipsel 
wordt een medicijn voor kanker gemaakt. 

Den Ouden Infra 
Den Ouden Infra richt zich met name op 
(waterbouw)reconstructiewerken, aanleg 
van betonwegen, herinrichting van het 
binnenstedelijk gebied, bodemsanering, 
landschapsinrichting en natuurontwik-
keling. “Het aanleggen van betonverhar-
dingen is een van onze specialismen. Dat 
doen we op internationale schaal; je vindt 
ons van Dublin tot Saba. We prikkelen de 
opdrachtgevers tot het kiezen voor con-
tractvormen waar ruimte is voor innovatie. 
Samen met de opdrachtgever bepalen 
we steeds vaker het ontwerp en sturen 
we voortdurend op kwaliteitsverbetering, 
integraliteit en een goede prijs-kwaliteit-
verhouding om toegevoegde waarde te 
kunnen bieden.”

Den Ouden Bodac
Bij de ontwikkeling van bouwprojecten en 
de realisering van infrastructurele wer-
ken kunnen conventionele explosieven, 
geschut en vliegtuigwrakken de veiligheid 
van werknemers en de directe omgeving 
in gevaar brengen. Het opsporen van 
deze conventionele explosieven voordat 
de bouwwerkzaamheden aanvangen, is 
daarom een absolute vereiste. Den Ouden 
Bodac is gespecialiseerd in het opsporen 
van conventionele explosieven en het vei-

ligstellen hiervan. “Hierdoor laten we een 
schoon werkveld achter en kunnen we een 
certificaat afgeven dat de bodem schoon 
en veilig is verklaard.” Den Ouden Bodac 
opereert niet alleen op land, maar ook op 
zee. “Onder de naam UXO Control zijn we 
met onze partner N-Sea, actief in offshore-
projecten. De komende jaren staat daarin 
veel te gebeuren, mede door de bouw van 
windmolenparken en aanleg van kabels en 
leidingen. De gebieden waar we veel actief 
zijn, zijn de Noordzee en de Baltische Zee. 
Van desk-studies, detectie en benadering 
tot het vernietigen van explosieven.”

Den Ouden Brabob
Den Ouden Brabob is een bedrijf dat door 
de Benelux en Duitsland minerale stro-
men ontvangt, verwerkt en verhandelt in 
de markt. “Den Ouden Brabob is de ver-
bindende partij tussen vraag en aanbod. 
Met onze positie in de markt, zorgen wij 
dat projecten waar grondstromen vrijko-
men of benodigd zijn, gerealiseerd kunnen 
worden. Als bij een project grond of afval-
stromen met een minerale achtergrond 
vrijkomen, nemen wij deze in of zetten wij 
deze af bij klanten die juist behoefte aan 
grondstromen hebben. Als er bijvoorbeeld 
een nieuwe afrit op een snelweg moet ko-
men, zijn grote ladingen grond nodig. Wij 
zijn de partij die het kunnen aanleveren of 
ophalen. Eventueel met tussenkomst van 
ons, waarbij de grond wordt gereinigd. De 
voorkeur gaat natuurlijk uit om de grond 
rechtstreeks van het ene project naar het 
andere project te transporten, dat voor de 
meest duurzame oplossing zorgt.”

Familiebedrijf Den Ouden 
Onze keuzes baseren wij op wat goed is 
voor de lange termijn. Als familiebedrijf 
kunnen wij eigenlijk niet anders. Het 
heeft ons gebracht waar we nu zijn. An 
en Tein den Ouden begonnen in 1948 
met het dorsen van graan. Inmiddels 
ontwikkelen hun kleinkinderen en 300 
professionals producten en diensten 
waarmee we onze wereld gezond, 
vruchtbaar en leefbaar maken. 
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OPERATOR - FERM O FEED 

Benieuwd naar onze functies en mogelijkheden?  
Neem gerust contact op met HR:  06 - 13 55 33 86

Op zoek naar een uitdagende baan op kantoor of in de frisse buitenlucht? 
Bekijk ons ruime aanbod op: 

“Onze producten 
worden naar meer 

dan 75 verschillende 
landen geëxporteerd” 

WWW.WERKENBIJDENOUDEN.COM

Word jij 
onze nieuwe

collega? 

Als operator in onze fabriek ben je allround 
inzetbaar en heb je veel vrijheid. Jij gaat samen 
met je collega’s de uitdaging aan voor een optimaal 
productieproces. Je bent voor het grootste gedeelte 
verantwoordelijk voor het produceren van onze 
organische mestkorrels.

Meer informatie? Bekijk de volledige vacature op onze 
website.

Wij bieden iedereen eindeloos
veel mogelijkheden
Door de breedte van onze activiteiten, zijn 
we bijna een op zichzelf staande keten. 
Dat biedt eindeloos veel mogelijkheden. 
Voor onze medewerkers, en voor onze 
organisatie. Stap in onze wereld en ga een 
duurzame verbinding met ons aan.  Den 
Ouden maakt het verschil vanuit een zes-
tal divisies: 
• Den Ouden Infra
• Den Ouden Organic
• Den Ouden Bodac
• Den Ouden Brabob
• Ferm O Feed
• Plant Health Cure (PHC)

Ferm O Feed en PHC
Een toenemende wereldbevolking, maar 

een afnemende vruchtbaarheid in de bo-
dem van onze aarde. Op veel plaatsen en 
landen in de wereld is of wordt voedsel 
schaars, omdat de menselijke bevolking 
de hulpbronnen van de planeet uitput. Wij 
willen dit probleem aanpakken. Ferm O 
Feed en PHC zijn in Nederland gevestigde 
producenten van agrarische, organische 
totaaloplossingen. De producten van Ferm 
O Feed zijn zeer veelzijdig in hun kwalitei-
ten en specifiek ontworpen om te voldoen 
aan de behoeften van hun toepassingsge-
bied: ze kunnen worden toegepast voor de 
groente- en fruitteelt, wijnbouw, boomteelt 
of gazons. Deze producten vinden hun 
weg over de hele wereld; ongeveer 95 pro-
cent wordt geëxporteerd naar meer dan 
75 landen. PHC is specialist en leider op 
het gebied van mycorrhiza-technologie en 

bodembiologie. Het levert nuttige bodem-
schimmels, bodembacteriën en andere 
oplossingen die planten weerbaarder ma-
ken en beter laten functioneren. “Het doel 
is om het gebruik van kunstmest, bestrij-
dingsmiddelen en chemie zo ver mogelijk 
terug te dringen, zonder productieverlies”, 
aldus Jeroen den Ouden. 

Den Ouden Organic 
Den Ouden Organic zamelt op dertien 
locaties in Nederland bladeren, takken, 
maaisel en ander groenafval in. Dit is voor 
ons waardevolle grondstof waarmee we 
diverse producten maken, zoals bodem-
verbeteraars, substraten, biomassa en 
bodembedekkers. Alles vanuit de circu-
laire en biobased gedachte. We innoveren 
en investeren in nieuwe technieken en 

oplossingen. We doen momenteel bij-
voorbeeld een proef om van blad leer te 
maken en we voeren experimenten uit van 
dennennaalden grondstof te maken voor 
bio-based kunststoffen. Van taxusknipsel 
wordt een medicijn voor kanker gemaakt. 

Den Ouden Infra 
Den Ouden Infra richt zich met name op 
(waterbouw)reconstructiewerken, aanleg 
van betonwegen, herinrichting van het 
binnenstedelijk gebied, bodemsanering, 
landschapsinrichting en natuurontwik-
keling. “Het aanleggen van betonverhar-
dingen is een van onze specialismen. Dat 
doen we op internationale schaal; je vindt 
ons van Dublin tot Saba. We prikkelen de 
opdrachtgevers tot het kiezen voor con-
tractvormen waar ruimte is voor innovatie. 
Samen met de opdrachtgever bepalen 
we steeds vaker het ontwerp en sturen 
we voortdurend op kwaliteitsverbetering, 
integraliteit en een goede prijs-kwaliteit-
verhouding om toegevoegde waarde te 
kunnen bieden.”

Den Ouden Bodac
Bij de ontwikkeling van bouwprojecten en 
de realisering van infrastructurele wer-
ken kunnen conventionele explosieven, 
geschut en vliegtuigwrakken de veiligheid 
van werknemers en de directe omgeving 
in gevaar brengen. Het opsporen van 
deze conventionele explosieven voordat 
de bouwwerkzaamheden aanvangen, is 
daarom een absolute vereiste. Den Ouden 
Bodac is gespecialiseerd in het opsporen 
van conventionele explosieven en het vei-

ligstellen hiervan. “Hierdoor laten we een 
schoon werkveld achter en kunnen we een 
certificaat afgeven dat de bodem schoon 
en veilig is verklaard.” Den Ouden Bodac 
opereert niet alleen op land, maar ook op 
zee. “Onder de naam UXO Control zijn we 
met onze partner N-Sea, actief in offshore-
projecten. De komende jaren staat daarin 
veel te gebeuren, mede door de bouw van 
windmolenparken en aanleg van kabels en 
leidingen. De gebieden waar we veel actief 
zijn, zijn de Noordzee en de Baltische Zee. 
Van desk-studies, detectie en benadering 
tot het vernietigen van explosieven.”

Den Ouden Brabob
Den Ouden Brabob is een bedrijf dat door 
de Benelux en Duitsland minerale stro-
men ontvangt, verwerkt en verhandelt in 
de markt. “Den Ouden Brabob is de ver-
bindende partij tussen vraag en aanbod. 
Met onze positie in de markt, zorgen wij 
dat projecten waar grondstromen vrijko-
men of benodigd zijn, gerealiseerd kunnen 
worden. Als bij een project grond of afval-
stromen met een minerale achtergrond 
vrijkomen, nemen wij deze in of zetten wij 
deze af bij klanten die juist behoefte aan 
grondstromen hebben. Als er bijvoorbeeld 
een nieuwe afrit op een snelweg moet ko-
men, zijn grote ladingen grond nodig. Wij 
zijn de partij die het kunnen aanleveren of 
ophalen. Eventueel met tussenkomst van 
ons, waarbij de grond wordt gereinigd. De 
voorkeur gaat natuurlijk uit om de grond 
rechtstreeks van het ene project naar het 
andere project te transporten, dat voor de 
meest duurzame oplossing zorgt.”

Familiebedrijf Den Ouden 
Onze keuzes baseren wij op wat goed is 
voor de lange termijn. Als familiebedrijf 
kunnen wij eigenlijk niet anders. Het 
heeft ons gebracht waar we nu zijn. An 
en Tein den Ouden begonnen in 1948 
met het dorsen van graan. Inmiddels 
ontwikkelen hun kleinkinderen en 300 
professionals producten en diensten 
waarmee we onze wereld gezond, 
vruchtbaar en leefbaar maken. 
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Ontdek 
en beleef
het verleden

www.landvandepeel.nl

Voor meer informatie 
en nog meer leuke 
musea & kastelen in 
het Land van de Peel 
neem je een kijkje op 
Landvandepeel.nl/
musea

Zet de klok terug en ontmoet het verleden
Wil je beleven hoe het leven in de Peeldorpen vroe-
ger was? Zonder alle technieken van nu? In het Jan 
Visser Museum in Helmond bewonder je oude ge-
reedschappen en machines van boeren en ambachts-
lieden. Wil je mandenvlechters, smeden, klompen-
makers en wevers aan het werk zien? Breng dan een 
bezoekje aan het Boerenbondsmuseum in Gemert. 

Turf als brandstof
Vanaf de 13e eeuw werd er in de Peel turf gestoken 
en die sporen zijn nog steeds zichtbaar in het land-
schap! Beleef dit via verschillende wandel- en fiets-
routes, zoals de Turfroute in Griendtsveen. Of breng 
een bezoek aan het Toon Kortooms Park in Deurne. 
Hier is een turfveldje waar je demonstraties turfste-
ken kunt bijwonen. Ook is hier een echte plaggenhut 
en oude turfpers te zien. 

Nog meer unieke musea en plekken 
in de Peel waar je een kijkje neemt in 
het verleden! 
In het industrieel Atrium bekijk en beleef je het indus-
triële verleden en heden van de industrie in Helmond. 
Verder in Helmond zie je in het Edah museum hoe de 
kruidenier uit vroegere tijden veranderde naar de mo-
derne supermarkt. En in het Draaiorgelmuseum be-
wonder en beluister de je mooiste, grootste en meest 
bijzondere draaiorgels en accordeons. En wil je de kin-
deren een keer van achter de Xbox vandaag krijgen? 

Neem ze dan mee naar het Homecomputermuseum. 
Hier ontdek je de wereld van de computer terwijl je 
door kamers loopt in de stijl van die tijd. Met veel (re-
tro) spelcomputers voor heel veel game plezier! 

In Boerderijmuseum de Tolbrug in Bakel vind je een 
grote collectie landbouwgereedschap, huishoudgerei 
en ambachtsgereedschap. Een unieke verzameling 
elektrische apparatuur van 1900 tot nu vind je in Mu-
seum Techniek met ’n ziel in Neerkant. Verbaas je 
over de razendsnelle evolutie van techniek. Bij een 
bezoekje aan Holten’s Molen in Deurne lijkt het of de 
tijd heeft stilgestaan. Bezoek de eeuwenoude molen 
met drie functies; graanmolen, oliemolen én zagerij.

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

Landgoed Croy
In de 15e eeuw was dit het thuis van de familie 
Croy. Nu kan je genieten van een wandeling door 
de groene landerijen. Volg de blauwe paaltjes 
voor een kort ommetje rond het kasteel.

Kasteel Gemert
Een kasteel met een roemruchte historie! Elke 
eerste zaterdag van de maand kan je met een 
gids een kijkje nemen binnen de poorten. Start 
bij het VVV aan het Ridderplein in Gemert.

Kasteeldomein Haageind
Vlakbij het centrum van Deurne ligt Kasteeldo-
mein Haageind. Hier vind je het Groot Kasteel 
(ruïne), Klein Kasteel, watermolen en Dinghuis. 
Ontdek het kasteeldomein met de leuke wande-
ling Van kasteelheer tot molenaar. De route is bij 
VVV Deurne te verkrijgen.

Kasteel Asten
De ruïne vertelt het verhaal van een bewogen 
verleden vol oorlogen en heksenvervolgingen. Ie-
dere donderdagavond in juli en augustus en eer-
ste zondag van de maand van april tot oktober 
kan je meelopen met een gids.

Kasteel Helmond
Ontdek het bijna 700 jaar oude kasteelverhaal 
van deze grootste waterburcht van Nederland. In 
Museum Helmond maak je een reis door de tijd 
en beleef je het bijzondere verhaal van het kas-
teel en zijn bewoners.

Eeuwenoude kastelen

© Jo van Es

© Bas Uijlings 

© Joyce van Dijk
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Wij zoeken:

• Bouwkundig tekenaar

• Hoofd Planning 
& Logistiek

• Productieplanner

• Mechanisch monteur

Volg ons ook opwww.isobouw.nl/vacatures

10027974_Adv_Vacatures_262x186mm_D02_001   110027974_Adv_Vacatures_262x186mm_D02_001   1 01-07-22   09:1801-07-22   09:18

Een kijkje 
achter de 
gevel van 
IsoBouw 
SOMEREN Achter een gebouwge-
vel schuilt vaak meer dan men ver-
wacht. Dit geldt waarschijnlijk ook 
voor de gevel van IsoBouw in So-
meren. Hoe vaak bent u de brug bij 
de Zuid-Willemsvaart overgestoken 
zonder te weten wat er achter dit, 
direct bij de brug gelegen, bedrijf 
schuil gaat? 

Mogelijk zegt u de, vaak beter bekende, 
naam Stramit iets? Dit is een van de 
productiebedrijven van IsoBouw, die 
op dezelfde locatie zit. Samen met 
nog twee andere productiebedrijven in 
Wijchen en Oldenzaal maakt Stramit 
isolerende bouwproducten gemaakt 
van het isolatiemateriaal geëxpandeerd 
polystyreeen (EPS). IsoBouw is de ver-
kooporganisatie én marktleider van deze 
circulaire producten voor de Benelux. 
In de bouwsector is IsoBouw een zeer 
bekend A-merk dat zich onderscheidt 
door haar innovatieve isolatiesystemen 

voor daken, gevels en vloeren. IsoBouw 
en Stramit maken onderdeel uit van 
BEWI Group. BEWI Group is één van 
de toonaangevende Europese bedrijven 
in EPS en andere circulaire kunststof-
fen. BEWI-bedrijven zijn actief in de 
bouwsector, de verpakkingsindustrie, 
de markt voor industriële producten 

en in de toelevering van grondstoffen. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Solna 
(Zweden). Achter de IsoBouw/Stramit-
gevel zijn momenteel 125 personen 
werkzaam. Allemaal gedreven mensen 
die in diverse afwisselende en uitda-
gende functies de ruimte krijgen om 
hun talenten te benutten. Dit zijn me-

dewerkers in de productie, logistiek en 
op kantoor. Trendsettende producten 
en hoogwaardige technologieën, in een 
no-nonsense cultuur met korte commu-
nicatielijnen, bieden het personeel alle 
vrijheid om hun eigen koers te bepalen 
en zichzelf verder te ontwikkelen. 
Voor mensen die op zoek zijn naar een 

nieuwe uitdaging, zijn er momenteel di-
verse vacatures bij IsoBouw en Stramit. 
Kijk maar eens op de site www.isobouw.
nl/vacatures of bel IsoBouw even: 0493 
– 498 111. Mogelijk maakt u dan binnen-
kort persoonlijk kennis met de interes-
sante wereld die schuilgaat achter de 
gevel van IsoBouw.

www.grootpeelland.nl
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Streekproducten 
uit de Peel
· Pannenkoekenmix: Holten’s Molen, Deurne
· Paling :Rijpelaal, Helmond
· Aardbeien: Brandevoortse Hoeve, Helmond
· Zomerthee: Heerlijck Hopveld, Gemert
· Geitenkaas: Biologische geitenboerderij
 familie Dillen, Asten-Heusden
· Onvergetelijke groenten: Bijzonder
 Brabants, Deurne
· Mozzarella: Buffelfarm Vlemmix, 
 Asten-Heusden
· Honing van het kloosterlandgoed:
 Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel
· Croyse appelsap: Streekwinkel Croy,
 Aarle-Rixtel
· Peelneutje 50cl: VVV Deurne & 
 VVV Asten
· Melk: zelf tappen bij Melktap de
 Leegvelder, Deurne.
· Oesterzwammen: van Oesterzwammenkweker
 van Lieshout in Liessel

www.landvandepeel.nl

De Peel kenmerkt zich door de vele 

boerenbedrijven die er soms al generaties 

lang zijn gevestigd. Steeds meer boeren 

stellen hun erf open voor bezoekers 

of hebben een boerderijwinkeltje of 

versautomaat met streekproducten op 

het erf staan. Wil je het echte boerenleven 

ervaren boek dan een overnachting in de 

gypsywoonwagen op de Schooteindhoeve 

en help smorgens de boer met het melken 

van de koeien of het voeren van de 

kalfjes. Bij Liever Buiten kun je rond 

het boerenerf tal van groepsactiviteiten 

zoals paintball, boerenbowling en een 

boerenzeskamp met familie of vrienden 

doen. Een wandeling of fietstocht door de 

Deurnese Peel met een heerlijk ijsje van de 

Willem III hoeve of bij de Leegvelder mag 

natuurlijk niet ontbreken aan het bezoek 

van ons mooie gebied. Kom en geniet van 

de rust en de natuur.

Mariëlle van Lieshout 

Oesterzwammenkweker 

in Liessel

Puur genieten op
het platteland

Voor meer 
informatie ga naar 
Landvandepeel.nl

Ervaar het pure leven op het platteland van de Peel, waar boeren al van oudsher 
vorm geven aan het land door te ontginnen, bewerken en vernieuwen. Weg van 
de gebaande paden zorgen boeren hier voor bijzondere belevenissen op het erf.

Rechtstreeks van het land
Bij Bijzonder Brabants vind je een wel hele bijzondere 
groentetuin. Boek een rondleiding of neem op eigen 
houtje een kijkje in deze bijzondere groentetuin. Tic-
kets zijn te koop via bijzonderbrabants.nl. Verse 
groenten bijna direct uit de grond haal je bij De Reijse 
Heerlijckheid in Gemert. Bij de biologische tuinderij 
de Bundertjes in Helmond vind je biologische groen-
ten, bijzonder lekkere honing maar ook fruit, bloemen 
en planten. Allemaal afkomstig van de zorgtuinderij.

Genieten van ijs met een vorstelijk tintje? Breng dan 
een bezoek aan ijsboerderij Hoeve Willem III. De hoe-
ve is in 1913 gebouwd op initiatief van Koning Willem 
III. Nu smul je hier van ambachtelijk gemaakt ijs. Hoe-
ve Lange Vonder in Beek en Donk verkoopt naast 
heerlijke lamsvlees van hun eigen schapen ook 
streekproducten. Laat eens een knapzak vullen met 
lekkere streekproducten uit de boerderijwinkel.

In Betsie’s Hof in Heusden verwerkt Betsie fruit op 
grootmoeders wijze in de boerenhof. Huisgemaakte 
jams, sapjes, en nog meer lekkers vind je hier. Kom je 
buiten openingstijden van de winkel? Dan kan je 24 
uur per dag terecht bij de automaat, ook voor een 
vers eitje bij je ontbijt.

Streekproducten uit de muur 
‘s avonds laat of ‘s morgens vroeg een boodschap 
doen? Haal je aardappels, kaas en verschillende streek-
producten uit de muur bij De Berkershoeve in Liessel, 
vlakbij Neerkant. Zelf melktappen doe je bij De Lage 
Broekkant in Beek en Donk of d’n Leegvelder in Deur-
ne, bij de laatste kan je zelfs zelf je eigen ijsje tappen! 
Dat is nog eens lekker afkoelen op een zomerse dag.

TIP: Wandelen met Alpaca’s
In Mariahout maak je wel een hele bijzondere 
wandeling. Samen met alpaca’s maak je een 
wandeling van anderhalf uur door de mooie 
omgeving rond In de Hei. Leuk voor jong en 
oud! www.indehei.nl

© Rob Fritsen 
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Onvergetelijke dagen
En de leukste evenementen

Voor meer 
evenementen naar 
Landvandepeel.nl

In het Land van de Peel weten we wat feesten is. Elke gemeente heeft haar 
eigen festival(s) en evenementen. Laat je verrassen, geniet van de muziek en 
ervaar het goede leven in de Peel! 

Mijn tip is mijn vaste stamk
roeg, Lokaal 42. Hier leven 

ze voor het vieren van het
 leven en het liefst met 

zoveel mogelijk levensgenieters. Iedereen is welkom 

en iedereen wordt gerespecteerd. Ze verstaan hun 

vak, het zijn kenners van 
speciaal bieren. Je kunt 

er een lekker hapje eten,
 of gewoon borrelhap bij 

je (non) alcoholische versnapering
. Ook geven zij 

een mooi podium aan (nieu
w) talent uit binnen en 

buitenland. Muzikaal gespecialiseerd op rootsmu
ziek 

en een publiek dat muzie
k liefheeft, dit zorgt voor een 

ongelofelijk thuiskomend gevoel voor elke band/artiest. 

Er worden in de zomer ook vel
e buiten evenementen 

georganiseerd zodat iedereen 
mee mag genieten van 

hun plekje en wat zij te bieden hebben. I
k heb er zelf 

ontelbare keren gespeeld, in de kroeg, buiten op de 

festivals die waren georganiseerd en het waren keer 

op keer altijd speciale mi
ddagen/avonden. Een echte 

aanrader! www.lokaal42.nl

Dave Vermeulen, 

muzikant en ondernemer v
an 

The Writing Room en 

Dave Vermeulen Music.

Walhalla Zomerfeesten | Deurne, 22 t/m 24 juli
De Walhalla Zomerfeesten is een muziekfestival in 
Deurne met een lange historie. Het is een van de 
oudste festivals van Nederland, de eerste editie vond 
plaats naast de kasteelruïne in 1966. Zij staan garant 
voor drie dagen vol muziek voor jong en oud. zomer-
feesten-deurne.nl

Kasteeltuinconcerten | Helmond, vanaf 8 juli
elke vrijdag in juli en augustus
In de sfeervolle Helmondse kasteeltuin worden deze 
zomer weer de legendarische Kasteeltuinconcerten ge-
organiseerd. Op acht vrijdagavonden met telkens een 
andere band, variërend van rock, nederpop, salsa en 
tribute tot aan tophits van nu! Kasteeltuinconcerten.nl

Nirwana Tuinfeest | Lierop, 26 t/m 28 augustus
Het jaarlijkse popfestival in de tuin van jongerencen-
trum Nirwana is uitgegroeid tot een fenomeen in de 
regio. Veel kleine en grote (inter)nationale namen 
hebben het podium al betreden. Drie dagen lang ge-
nieten van de beste muziek! nirwanatuinfeest.nl

Nacht van het Witte Doek | Deurne, 
26 t/m 28 augustus
Driedaags gratis openlucht filmfestival in en rond het 
centrum van Deurne met in 2022 het thema ‘De 
Nacht Verlicht’. Tevens uitgebreide randprogramme-
ring zoals Boerenstreeckmarkt, muziek, ‘kinderen 
spelen met licht’ en uitreiking van de Film Talent 
Award Brabant. nachtvanhetwittedoek.nl

Jazz in Catstown Helmond, 27 t/m 28 augustus
Het centrum van Helmond zal weer omgeven zijn 
door jazz-orkesten. Zij spelen voor diverse horecage-
legenheden en lopen al spelend door het centrum. 
Proosten doe je met het speciaal voor Jazz in Catstown 
gebrouwen blond bier, ‘All that Jazz’.

© Josanne van der Heijden

© Vaste Clique

© Joyce van Dijk

Misty Fields | Heusden, 9 t/m 11 september
Het allerleukste ontdekkingsfestival voor muzi-
kale fijnproevers en liefhebbers van sfeervolle 
festivals. In het bosrijke natuurgebied ‘De Groote 
Peel’ genieten jong en oud van cultuur en mu-
ziek. mistyfields.com

Evenementen in het 
Land van de Peel
Vier de zomer

11 Gemert - Traditionele oogstdag
 7 augustus. Traditionele oogstdag in het
 Boerenbondsmuseum. 
 www.boerenbondsmuseum.nl

12 Asten - Fietsdriedaagse
 9 t/m 11 augustus. Drie dagen fietsen 
 door de natuur van de Brabantse en Limburgse
 Peel en een randje van De Kempen. Meer
 informatie en aanmelden via
 www.fiets3daagseasten.nl 

13 Asten - Meteoren de 
 Perseïden Jan Paagman
 Sterrenwacht en
 Pieterse Planetarium
 12 augustus, 21.00 uur. Presentatie over
 meteoren. Na afloop zal, bij helder weer, in het
 open veld vallende sterren worden
 waargenomen. www.sterrenwachtasten.nl

14 Mariahout - Kindervoorstelling
 Bon Dia, Goedemorgen
 18 augustus. Izaline Calister en Thijs Borsten
 maken muziek voor de kinderen. 
 www.openluchttheatermariahout.nl

15 Gemert - Zebrafestival  
 19 en 20 augustus. Een heerlijk zomers
 muziekfestival in en om Poppodium de Bunker.
 Singer songwriters, folk, rock, metal & dance
 muziek. www.bunkergemert.nl

16 Liessel - Truckshow
 20 en 21 augustus. Show met circa 700 trucks,
 muziekoptredens, showtrucks en genoeg
 speelplezier voor de kinderen. 
 www.turftruckers.nl

17 Gemert - Kunstmarkt
 21 augustus. Een gezellige markt waar een
 grote variatie van kunstvormen te zien is. 
 www.kunstmarktgemert.nl

18 Mariahout - Kindervoorstelling
 Doornroosje
 25 augustus. Het Klein Theater speelt de
 voorstelling Doornroosje.
 www.openluchttheatermariahout.nl

19 Deurne - Nacht van het 
 Witte Doek
 26 t/m 28 aug. Driedaags gratis openlucht
 filmfestival in en rond het centrum van 
 Deurne met in 2022 het thema ‘De Nacht
 Verlicht’. www.nachtvanhetwittedoek.nl

20 Mariahout – ‘Simon en
 Garfunkel’ Acoustic
 28 Augustus. Theatervoorstelling ‘Simon &
 Garfunkel Acoustic – Sounds of Silence’ door
 Jop Wijlacker en Dennis Kolen met live band.
 www.openluchttheatermariahout.nl

01 Deurne - Fiets4daagse De Peel
 26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde
 fietstochten door De Peel voor jong en oud.
 www.fiets4daagsedepeel.nl 

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

03 Asten - Met Tuurke op reis door
 de wereld van klokken
 t/m 4 september. Museum Klok & Peel Asten
 laat kinderen tijdens zomervakantie reizen
 langs de klokken van de wereld. 
 www.museumklokenpeel.nl 

04 Helmond - Kasteeltuinconcerten
 t/m 4 september. Vier de zomer in de grootste
 waterburcht van Nederland en kom langs bij
 het gezellige en sfeervolle Zomerkasteel
 Helmond. www.museumhelmond.nl

05 Helmond - Zomerkasteel
 t/m 4 september. Vier de zomer in de grootste
 waterburcht van Nederland en kom langs bij
 het gezellige en sfeervolle Zomerkasteel
 Helmond. www.museumhelmond.nl

06 Deurne - Jubileumtentoonstel-
 ling ‘Vrouwenpalet 1900-1950
 haar kunst haar verhaal’
 t/m 20 november. Aan de hand van 24
 onderscheidende kunstenaars wordt een beeld
 gegeven van de vrouwelijke avant-garde in de
 eerste helft van de 20ste eeuw. Het werk van
 getalenteerde vrouwen waarbij artistiek
 vakmanschap, kracht en het maken van
 persoonlijke keuzes centraal staat. Museum 
 De Wieger www.dewieger.nl

07 Mariahout - Kindervoorstelling
 Tovenaar van Oz
 4, 7 en 11 augustus. Tovenaar van Oz door
 Jeugdproductie Theatergroep Mariahout.
 www.openluchttheatermariahout.nl 

08 Heusden - Zomeravond-rond-
 leiding kasteel Asten-Heusden
 4-11-18-25 augustus. Aanvang 19.00 uur.
 Sfeervolle avond-rondleiding bij kasteelruïne
 van Asten-Heusden. www.kasteelasten.nl 

09 Deurne - Culinair genieten in 
 de groentetuin van Bijzonder
 Brabants
 4 t/m 8 en 12,13 augustus. Avondvullend
 culinair programma met 5-gangen diner op het
 land en rondleiding door de onvergetelijke
 groentetuin en over de peelrandbreuk door
 boer Henk. www.bijzonderbrabants.nl 

10 Asten - Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 6 augustus. De rondleidingen starten om 13.30 uur
 en eindigen rond 15.00 uur. Aanmelden via VVV
 Asten is verplicht. www.landvandepeel.nl/asten

Ga voor 
alle activiteiten
naar www.landvan
depeel.nl/agenda

Vrouwenpalet 1900-1950 haar kunst 
haar verhaal’ t/m 20 november
Museum de Wieger, Deurne
Het werk van getalenteerde vrouwen in context: 
wat waren hun (on-)mogelijkheden, welke keuzes 
moesten zij maken én welke uitdagingen 
trotseren. In Vrouwenpalet staan artistiek 
vakmanschap, kracht en het maken van 
persoonlijke keuzes centraal. www.dewieger.nl 

In de ban van de Aa | t/m 25 september
Museum de Wieger, Deurne
Deurnese kunstenaars Emelie Jegerings en 
Jolanda Tielens volgen twee en een half jaar lang 
het stroomgebied van de Aa, en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun belevingen 
vast. www.dewieger.nl 

Klokken van de wereld | Museum Klok & Peel, Asten
Bezoek de bijzondere tentoonstelling ‘Klokken van 
de Wereld’, met onder andere een spleettrom uit 
Oceanië, klokken uit Myanmar, de Maya-cultuur 
en Afrika. www.museumklokenpeel.nl

Antropoceen | t/m 11 september
Museum Helmond
Indringende foto’s op groot formaat en 
fascinerende video’s maken ons bewust van onze 
invloed op de aarde. www.museumhelmond.nl 

If you want to see what I see, 
look towards the light | t/m 21 augustus
Cacaofabriek, Helmond
De sculpturen van de vier kunstenaars en het overal 
aanwezige daglicht in de exporuimte vormen zich 
samen tot een totaalinstallatie, die de bezoekers van 
De Cacaofabriek uitnodigt om de ruimte op een 
nieuwe manier te ervaren. www.cacaofabriek.nl

TIP: Tentoonstellingen
in het Land van de Peel

© Hans Peter Van Velthoven

© Josanne van der Heijden 
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De Walhalla Zomerfeesten is een muziekfestival in 
Deurne met een lange historie. Het is een van de 
oudste festivals van Nederland, de eerste editie vond 
plaats naast de kasteelruïne in 1966. Zij staan garant 
voor drie dagen vol muziek voor jong en oud. zomer-
feesten-deurne.nl

Kasteeltuinconcerten | Helmond, vanaf 8 juli
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In de sfeervolle Helmondse kasteeltuin worden deze 
zomer weer de legendarische Kasteeltuinconcerten ge-
organiseerd. Op acht vrijdagavonden met telkens een 
andere band, variërend van rock, nederpop, salsa en 
tribute tot aan tophits van nu! Kasteeltuinconcerten.nl

Nirwana Tuinfeest | Lierop, 26 t/m 28 augustus
Het jaarlijkse popfestival in de tuin van jongerencen-
trum Nirwana is uitgegroeid tot een fenomeen in de 
regio. Veel kleine en grote (inter)nationale namen 
hebben het podium al betreden. Drie dagen lang ge-
nieten van de beste muziek! nirwanatuinfeest.nl

Nacht van het Witte Doek | Deurne, 
26 t/m 28 augustus
Driedaags gratis openlucht filmfestival in en rond het 
centrum van Deurne met in 2022 het thema ‘De 
Nacht Verlicht’. Tevens uitgebreide randprogramme-
ring zoals Boerenstreeckmarkt, muziek, ‘kinderen 
spelen met licht’ en uitreiking van de Film Talent 
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Jazz in Catstown Helmond, 27 t/m 28 augustus
Het centrum van Helmond zal weer omgeven zijn 
door jazz-orkesten. Zij spelen voor diverse horecage-
legenheden en lopen al spelend door het centrum. 
Proosten doe je met het speciaal voor Jazz in Catstown 
gebrouwen blond bier, ‘All that Jazz’.

© Josanne van der Heijden

© Vaste Clique

© Joyce van Dijk

Misty Fields | Heusden, 9 t/m 11 september
Het allerleukste ontdekkingsfestival voor muzi-
kale fijnproevers en liefhebbers van sfeervolle 
festivals. In het bosrijke natuurgebied ‘De Groote 
Peel’ genieten jong en oud van cultuur en mu-
ziek. mistyfields.com

Evenementen in het 
Land van de Peel
Vier de zomer

11 Gemert - Traditionele oogstdag
 7 augustus. Traditionele oogstdag in het
 Boerenbondsmuseum. 
 www.boerenbondsmuseum.nl

12 Asten - Fietsdriedaagse
 9 t/m 11 augustus. Drie dagen fietsen 
 door de natuur van de Brabantse en Limburgse
 Peel en een randje van De Kempen. Meer
 informatie en aanmelden via
 www.fiets3daagseasten.nl 

13 Asten - Meteoren de 
 Perseïden Jan Paagman
 Sterrenwacht en
 Pieterse Planetarium
 12 augustus, 21.00 uur. Presentatie over
 meteoren. Na afloop zal, bij helder weer, in het
 open veld vallende sterren worden
 waargenomen. www.sterrenwachtasten.nl

14 Mariahout - Kindervoorstelling
 Bon Dia, Goedemorgen
 18 augustus. Izaline Calister en Thijs Borsten
 maken muziek voor de kinderen. 
 www.openluchttheatermariahout.nl

15 Gemert - Zebrafestival  
 19 en 20 augustus. Een heerlijk zomers
 muziekfestival in en om Poppodium de Bunker.
 Singer songwriters, folk, rock, metal & dance
 muziek. www.bunkergemert.nl

16 Liessel - Truckshow
 20 en 21 augustus. Show met circa 700 trucks,
 muziekoptredens, showtrucks en genoeg
 speelplezier voor de kinderen. 
 www.turftruckers.nl

17 Gemert - Kunstmarkt
 21 augustus. Een gezellige markt waar een
 grote variatie van kunstvormen te zien is. 
 www.kunstmarktgemert.nl

18 Mariahout - Kindervoorstelling
 Doornroosje
 25 augustus. Het Klein Theater speelt de
 voorstelling Doornroosje.
 www.openluchttheatermariahout.nl

19 Deurne - Nacht van het 
 Witte Doek
 26 t/m 28 aug. Driedaags gratis openlucht
 filmfestival in en rond het centrum van 
 Deurne met in 2022 het thema ‘De Nacht
 Verlicht’. www.nachtvanhetwittedoek.nl

20 Mariahout – ‘Simon en
 Garfunkel’ Acoustic
 28 Augustus. Theatervoorstelling ‘Simon &
 Garfunkel Acoustic – Sounds of Silence’ door
 Jop Wijlacker en Dennis Kolen met live band.
 www.openluchttheatermariahout.nl

01 Deurne - Fiets4daagse De Peel
 26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde
 fietstochten door De Peel voor jong en oud.
 www.fiets4daagsedepeel.nl 

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

03 Asten - Met Tuurke op reis door
 de wereld van klokken
 t/m 4 september. Museum Klok & Peel Asten
 laat kinderen tijdens zomervakantie reizen
 langs de klokken van de wereld. 
 www.museumklokenpeel.nl 

04 Helmond - Kasteeltuinconcerten
 t/m 4 september. Vier de zomer in de grootste
 waterburcht van Nederland en kom langs bij
 het gezellige en sfeervolle Zomerkasteel
 Helmond. www.museumhelmond.nl

05 Helmond - Zomerkasteel
 t/m 4 september. Vier de zomer in de grootste
 waterburcht van Nederland en kom langs bij
 het gezellige en sfeervolle Zomerkasteel
 Helmond. www.museumhelmond.nl

06 Deurne - Jubileumtentoonstel-
 ling ‘Vrouwenpalet 1900-1950
 haar kunst haar verhaal’
 t/m 20 november. Aan de hand van 24
 onderscheidende kunstenaars wordt een beeld
 gegeven van de vrouwelijke avant-garde in de
 eerste helft van de 20ste eeuw. Het werk van
 getalenteerde vrouwen waarbij artistiek
 vakmanschap, kracht en het maken van
 persoonlijke keuzes centraal staat. Museum 
 De Wieger www.dewieger.nl

07 Mariahout - Kindervoorstelling
 Tovenaar van Oz
 4, 7 en 11 augustus. Tovenaar van Oz door
 Jeugdproductie Theatergroep Mariahout.
 www.openluchttheatermariahout.nl 

08 Heusden - Zomeravond-rond-
 leiding kasteel Asten-Heusden
 4-11-18-25 augustus. Aanvang 19.00 uur.
 Sfeervolle avond-rondleiding bij kasteelruïne
 van Asten-Heusden. www.kasteelasten.nl 

09 Deurne - Culinair genieten in 
 de groentetuin van Bijzonder
 Brabants
 4 t/m 8 en 12,13 augustus. Avondvullend
 culinair programma met 5-gangen diner op het
 land en rondleiding door de onvergetelijke
 groentetuin en over de peelrandbreuk door
 boer Henk. www.bijzonderbrabants.nl 

10 Asten - Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 6 augustus. De rondleidingen starten om 13.30 uur
 en eindigen rond 15.00 uur. Aanmelden via VVV
 Asten is verplicht. www.landvandepeel.nl/asten

Ga voor 
alle activiteiten
naar www.landvan
depeel.nl/agenda

Vrouwenpalet 1900-1950 haar kunst 
haar verhaal’ t/m 20 november
Museum de Wieger, Deurne
Het werk van getalenteerde vrouwen in context: 
wat waren hun (on-)mogelijkheden, welke keuzes 
moesten zij maken én welke uitdagingen 
trotseren. In Vrouwenpalet staan artistiek 
vakmanschap, kracht en het maken van 
persoonlijke keuzes centraal. www.dewieger.nl 

In de ban van de Aa | t/m 25 september
Museum de Wieger, Deurne
Deurnese kunstenaars Emelie Jegerings en 
Jolanda Tielens volgen twee en een half jaar lang 
het stroomgebied van de Aa, en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun belevingen 
vast. www.dewieger.nl 

Klokken van de wereld | Museum Klok & Peel, Asten
Bezoek de bijzondere tentoonstelling ‘Klokken van 
de Wereld’, met onder andere een spleettrom uit 
Oceanië, klokken uit Myanmar, de Maya-cultuur 
en Afrika. www.museumklokenpeel.nl

Antropoceen | t/m 11 september
Museum Helmond
Indringende foto’s op groot formaat en 
fascinerende video’s maken ons bewust van onze 
invloed op de aarde. www.museumhelmond.nl 

If you want to see what I see, 
look towards the light | t/m 21 augustus
Cacaofabriek, Helmond
De sculpturen van de vier kunstenaars en het overal 
aanwezige daglicht in de exporuimte vormen zich 
samen tot een totaalinstallatie, die de bezoekers van 
De Cacaofabriek uitnodigt om de ruimte op een 
nieuwe manier te ervaren. www.cacaofabriek.nl

TIP: Tentoonstellingen
in het Land van de Peel

© Hans Peter Van Velthoven

© Josanne van der Heijden 
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Onvergetelijke dagen
En de leukste evenementen

Voor meer 
evenementen naar 
Landvandepeel.nl

In het Land van de Peel weten we wat feesten is. Elke gemeente heeft haar 
eigen festival(s) en evenementen. Laat je verrassen, geniet van de muziek en 
ervaar het goede leven in de Peel! 

Mijn tip is mijn vaste stamk
roeg, Lokaal 42. Hier leven 

ze voor het vieren van het
 leven en het liefst met 

zoveel mogelijk levensgenieters. Iedereen is welkom 

en iedereen wordt gerespecteerd. Ze verstaan hun 

vak, het zijn kenners van 
speciaal bieren. Je kunt 

er een lekker hapje eten,
 of gewoon borrelhap bij 

je (non) alcoholische versnapering
. Ook geven zij 

een mooi podium aan (nieu
w) talent uit binnen en 

buitenland. Muzikaal gespecialiseerd op rootsmu
ziek 

en een publiek dat muzie
k liefheeft, dit zorgt voor een 

ongelofelijk thuiskomend gevoel voor elke band/artiest. 

Er worden in de zomer ook vel
e buiten evenementen 

georganiseerd zodat iedereen 
mee mag genieten van 

hun plekje en wat zij te bieden hebben. I
k heb er zelf 

ontelbare keren gespeeld, in de kroeg, buiten op de 

festivals die waren georganiseerd en het waren keer 

op keer altijd speciale mi
ddagen/avonden. Een echte 

aanrader! www.lokaal42.nl

Dave Vermeulen, 

muzikant en ondernemer v
an 

The Writing Room en 

Dave Vermeulen Music.

Walhalla Zomerfeesten | Deurne, 22 t/m 24 juli
De Walhalla Zomerfeesten is een muziekfestival in 
Deurne met een lange historie. Het is een van de 
oudste festivals van Nederland, de eerste editie vond 
plaats naast de kasteelruïne in 1966. Zij staan garant 
voor drie dagen vol muziek voor jong en oud. zomer-
feesten-deurne.nl

Kasteeltuinconcerten | Helmond, vanaf 8 juli
elke vrijdag in juli en augustus
In de sfeervolle Helmondse kasteeltuin worden deze 
zomer weer de legendarische Kasteeltuinconcerten ge-
organiseerd. Op acht vrijdagavonden met telkens een 
andere band, variërend van rock, nederpop, salsa en 
tribute tot aan tophits van nu! Kasteeltuinconcerten.nl

Nirwana Tuinfeest | Lierop, 26 t/m 28 augustus
Het jaarlijkse popfestival in de tuin van jongerencen-
trum Nirwana is uitgegroeid tot een fenomeen in de 
regio. Veel kleine en grote (inter)nationale namen 
hebben het podium al betreden. Drie dagen lang ge-
nieten van de beste muziek! nirwanatuinfeest.nl

Nacht van het Witte Doek | Deurne, 
26 t/m 28 augustus
Driedaags gratis openlucht filmfestival in en rond het 
centrum van Deurne met in 2022 het thema ‘De 
Nacht Verlicht’. Tevens uitgebreide randprogramme-
ring zoals Boerenstreeckmarkt, muziek, ‘kinderen 
spelen met licht’ en uitreiking van de Film Talent 
Award Brabant. nachtvanhetwittedoek.nl

Jazz in Catstown Helmond, 27 t/m 28 augustus
Het centrum van Helmond zal weer omgeven zijn 
door jazz-orkesten. Zij spelen voor diverse horecage-
legenheden en lopen al spelend door het centrum. 
Proosten doe je met het speciaal voor Jazz in Catstown 
gebrouwen blond bier, ‘All that Jazz’.

© Josanne van der Heijden

© Vaste Clique

© Joyce van Dijk

Misty Fields | Heusden, 9 t/m 11 september
Het allerleukste ontdekkingsfestival voor muzi-
kale fijnproevers en liefhebbers van sfeervolle 
festivals. In het bosrijke natuurgebied ‘De Groote 
Peel’ genieten jong en oud van cultuur en mu-
ziek. mistyfields.com

Evenementen in het 
Land van de Peel
Vier de zomer

11 Gemert - Traditionele oogstdag
 7 augustus. Traditionele oogstdag in het
 Boerenbondsmuseum. 
 www.boerenbondsmuseum.nl

12 Asten - Fietsdriedaagse
 9 t/m 11 augustus. Drie dagen fietsen 
 door de natuur van de Brabantse en Limburgse
 Peel en een randje van De Kempen. Meer
 informatie en aanmelden via
 www.fiets3daagseasten.nl 

13 Asten - Meteoren de 
 Perseïden Jan Paagman
 Sterrenwacht en
 Pieterse Planetarium
 12 augustus, 21.00 uur. Presentatie over
 meteoren. Na afloop zal, bij helder weer, in het
 open veld vallende sterren worden
 waargenomen. www.sterrenwachtasten.nl

14 Mariahout - Kindervoorstelling
 Bon Dia, Goedemorgen
 18 augustus. Izaline Calister en Thijs Borsten
 maken muziek voor de kinderen. 
 www.openluchttheatermariahout.nl

15 Gemert - Zebrafestival  
 19 en 20 augustus. Een heerlijk zomers
 muziekfestival in en om Poppodium de Bunker.
 Singer songwriters, folk, rock, metal & dance
 muziek. www.bunkergemert.nl

16 Liessel - Truckshow
 20 en 21 augustus. Show met circa 700 trucks,
 muziekoptredens, showtrucks en genoeg
 speelplezier voor de kinderen. 
 www.turftruckers.nl

17 Gemert - Kunstmarkt
 21 augustus. Een gezellige markt waar een
 grote variatie van kunstvormen te zien is. 
 www.kunstmarktgemert.nl

18 Mariahout - Kindervoorstelling
 Doornroosje
 25 augustus. Het Klein Theater speelt de
 voorstelling Doornroosje.
 www.openluchttheatermariahout.nl

19 Deurne - Nacht van het 
 Witte Doek
 26 t/m 28 aug. Driedaags gratis openlucht
 filmfestival in en rond het centrum van 
 Deurne met in 2022 het thema ‘De Nacht
 Verlicht’. www.nachtvanhetwittedoek.nl

20 Mariahout – ‘Simon en
 Garfunkel’ Acoustic
 28 Augustus. Theatervoorstelling ‘Simon &
 Garfunkel Acoustic – Sounds of Silence’ door
 Jop Wijlacker en Dennis Kolen met live band.
 www.openluchttheatermariahout.nl

01 Deurne - Fiets4daagse De Peel
 26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde
 fietstochten door De Peel voor jong en oud.
 www.fiets4daagsedepeel.nl 

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

03 Asten - Met Tuurke op reis door
 de wereld van klokken
 t/m 4 september. Museum Klok & Peel Asten
 laat kinderen tijdens zomervakantie reizen
 langs de klokken van de wereld. 
 www.museumklokenpeel.nl 

04 Helmond - Kasteeltuinconcerten
 t/m 4 september. Vier de zomer in de grootste
 waterburcht van Nederland en kom langs bij
 het gezellige en sfeervolle Zomerkasteel
 Helmond. www.museumhelmond.nl

05 Helmond - Zomerkasteel
 t/m 4 september. Vier de zomer in de grootste
 waterburcht van Nederland en kom langs bij
 het gezellige en sfeervolle Zomerkasteel
 Helmond. www.museumhelmond.nl

06 Deurne - Jubileumtentoonstel-
 ling ‘Vrouwenpalet 1900-1950
 haar kunst haar verhaal’
 t/m 20 november. Aan de hand van 24
 onderscheidende kunstenaars wordt een beeld
 gegeven van de vrouwelijke avant-garde in de
 eerste helft van de 20ste eeuw. Het werk van
 getalenteerde vrouwen waarbij artistiek
 vakmanschap, kracht en het maken van
 persoonlijke keuzes centraal staat. Museum 
 De Wieger www.dewieger.nl

07 Mariahout - Kindervoorstelling
 Tovenaar van Oz
 4, 7 en 11 augustus. Tovenaar van Oz door
 Jeugdproductie Theatergroep Mariahout.
 www.openluchttheatermariahout.nl 

08 Heusden - Zomeravond-rond-
 leiding kasteel Asten-Heusden
 4-11-18-25 augustus. Aanvang 19.00 uur.
 Sfeervolle avond-rondleiding bij kasteelruïne
 van Asten-Heusden. www.kasteelasten.nl 

09 Deurne - Culinair genieten in 
 de groentetuin van Bijzonder
 Brabants
 4 t/m 8 en 12,13 augustus. Avondvullend
 culinair programma met 5-gangen diner op het
 land en rondleiding door de onvergetelijke
 groentetuin en over de peelrandbreuk door
 boer Henk. www.bijzonderbrabants.nl 

10 Asten - Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 6 augustus. De rondleidingen starten om 13.30 uur
 en eindigen rond 15.00 uur. Aanmelden via VVV
 Asten is verplicht. www.landvandepeel.nl/asten

Ga voor 
alle activiteiten
naar www.landvan
depeel.nl/agenda

Vrouwenpalet 1900-1950 haar kunst 
haar verhaal’ t/m 20 november
Museum de Wieger, Deurne
Het werk van getalenteerde vrouwen in context: 
wat waren hun (on-)mogelijkheden, welke keuzes 
moesten zij maken én welke uitdagingen 
trotseren. In Vrouwenpalet staan artistiek 
vakmanschap, kracht en het maken van 
persoonlijke keuzes centraal. www.dewieger.nl 

In de ban van de Aa | t/m 25 september
Museum de Wieger, Deurne
Deurnese kunstenaars Emelie Jegerings en 
Jolanda Tielens volgen twee en een half jaar lang 
het stroomgebied van de Aa, en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun belevingen 
vast. www.dewieger.nl 

Klokken van de wereld | Museum Klok & Peel, Asten
Bezoek de bijzondere tentoonstelling ‘Klokken van 
de Wereld’, met onder andere een spleettrom uit 
Oceanië, klokken uit Myanmar, de Maya-cultuur 
en Afrika. www.museumklokenpeel.nl

Antropoceen | t/m 11 september
Museum Helmond
Indringende foto’s op groot formaat en 
fascinerende video’s maken ons bewust van onze 
invloed op de aarde. www.museumhelmond.nl 

If you want to see what I see, 
look towards the light | t/m 21 augustus
Cacaofabriek, Helmond
De sculpturen van de vier kunstenaars en het overal 
aanwezige daglicht in de exporuimte vormen zich 
samen tot een totaalinstallatie, die de bezoekers van 
De Cacaofabriek uitnodigt om de ruimte op een 
nieuwe manier te ervaren. www.cacaofabriek.nl

TIP: Tentoonstellingen
in het Land van de Peel

© Hans Peter Van Velthoven

© Josanne van der Heijden 
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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. 

  

 

 

 

 

 

ZOMERSPREEKUREN 
EN ZOMERDOETIPS 
JULI-AUG 
ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN

Zomerspreekuur en inloopspreekuren in Helmond 1 juli – 5 augustus:
• Zomer Inloopspreekuur op wo-do-vrij 13-17.00 uur EnergieHuis, Torenstraat 3,
• Zomerspreekuur op  Afspraak met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3.

Zomerinloopspreekuren Nuenen juli-aug (behalve 13 augustus)
• Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Serviceloket voor een korte vraag: bel of email (gesloten van 8-26 augustus)
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00,
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Populaire diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl :
• Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan
• Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw 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

Aangepast Zomerrooster, openingstijden en dienstverlening 
Zomerrooster; 1 juli – 26 augustus zijn er geen themabijeenkomsten; 1 juli – 5 
augustus afspraken, inloopspreekuren en serviceloket volgens aangepast rooster; 
8  augustus – 26 augustus is het EnergieHuis Helmond  voor bezoek gesloten. Zie 
website ‘Contact’.

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

Zomerafspraak en inloopspreekuur 
bij het EnergieHuis Slim Wonen

Kom nu in actie om er van de winter warmpjes bij te zitten!

Met zomerse temperaturen en lange zomeravon-
den 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 opge-
steld voor zijn of haar woning, kan waarschijnlijk 
al energiebesparende maatregelen getroffen heb-
ben vóórdat het echt koud wordt en kan daarmee 
de energierekening flink lager doen uitvallen. Het 
maandbedrag (dat voor sommigen al verdrievou-
digd is!) wordt immers bepaald door de totale 
jaarafrekening, waarbij in de wintermaanden lo-
gischerwijs het meeste verbruikt wordt. 

Door: Wendy Lodewijk

Waarom nu al?
Veel mensen hebben de instelling ‘ik kijk na de va-
kantie wel weer’, maar omdat de vraag naar mate-
rialen momenteel erg hoog is én daarnaast installa-
teurs 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 isole-
ren 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 deskun-
dige 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 ra-
diatorfolie. Kijk voor meer tips in bijgeplaatst kader. 

10 ZomerDoeTips om in de winter veel gas 
en elektriciteit te beparen en in de zomer 
een koel huis te hebben!
1) Zorg in de zomer voor een koel huis door 
’s ochtends je zonwering, gordijnen en of rol-
luiken 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 Energie-
coach 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.

Vervanging?
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SEVENUM Op zoek naar leuke uitjes voor tij-
dens de zomervakantie? Zoek niet verder, bij 
Fun & Entertainment Center (FEC) Sevenum 
is voor elk gezinslid voldoende te beleven! 
Spelen in een unieke binnenspeeltuin, tram-
polinespringen, BMX'en, lasergamen, bowlen, 
de spannendste livesport kijken en genieten 
van heerlijk eten en drinken. Het kan allemaal 
binnen de deuren van FEC Sevenum. 

Bij Mattel Play! Sevenum, een unieke binnenspeel-
tuin in Europa, kunnen kinderen zich urenlang ver-
maken in de werelden van hun favoriete TV-helden! 
Bouw als Bob de Bouwer™, dans als Angelina Bal-
lerina™, wees een held als Brandweerman Sam™ 
of bezoek Thomas de Stoomlocomotief op het ei-
land Sodor. In deze verschillende belevingswerel-
den kunnen ouders en kinderen samen spelen en 
genieten van kostbare tijd met elkaar.

Ontdek samen de wereld van Mega Bloks™ en 
Mega Construx™ waar je de mooiste creaties kunt 
bouwen met grote of kleine bouwstenen. Trek een 
paar rolschaatsen aan en maak een pirouette of an-
dere move in de unieke Roller Disco of ga klimmen 
en klauteren in de Soft Play binnenspeeltuin. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar is er The Portal Action House, 
bestaande uit een freerunningbaan, tal van uitda-
gende trampolines en een spectaculaire pumptrack. 

In deze verborgen gamewereld gaan sneltoetsen en 
joystick-moves je niet verder helpen: alleen met je 
eigen stunts zet je een persoonlijke highscore neer!

The Portal Lasergame is een spannende Lasergame 
Arena van twee verdiepingen. Sluip door de nauwe 
gangen, verplaats je van de begane grond naar de 
bovenverdieping of verschuil je daartussenin. Kies 
de beste strategie en versla je tegenstanders! Bij 
Bar & Balls geniet je van een hapje en een drankje 
tijdens het bekijken van een sportwedstrijd op onze 
schermen, of tijdens een potje (hyper)bowlen.

Dit is het hart van FEC, waar vrienden samenko-
men voorafgaand aan een leuke activiteit, waar 
families verzamelen voor een gezellig diner of waar 
ouders wachten onder het genot van een kopje kof-
fie totdat de kids zijn uitgespeeld. Sluit een gezellige 
dag spelen af met een bezoekje aan ABC Restau-
rant Sevenum. In dit all-you-can-eat concept vind 
je maar liefst twaalf verschillende restaurants. 
Slenter langs de verschillende restaurants met al-
lemaal een eigen uitstraling en een eigen keur aan 
specialiteiten en geniet van al dat lekkers!

Klinkt als het perfecte dagje uit, toch? Al onze con-
cepten beschikken ook nog eens over airconditio-
ning. Bij FEC Sevenum beleef je dus met recht een 
coole zomer! 

Een coole zomer beleef je 
bij Fun & Entertainment 

Center Sevenum!
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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. 

  

 

 

 

 

 

ZOMERSPREEKUREN 
EN ZOMERDOETIPS 
JULI-AUG 
ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN

Zomerspreekuur en inloopspreekuren in Helmond 1 juli – 5 augustus:
• Zomer Inloopspreekuur op wo-do-vrij 13-17.00 uur EnergieHuis, Torenstraat 3,
• Zomerspreekuur op  Afspraak met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3.

Zomerinloopspreekuren Nuenen juli-aug (behalve 13 augustus)
• Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Serviceloket voor een korte vraag: bel of email (gesloten van 8-26 augustus)
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00,
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Populaire diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl :
• Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan
• Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw 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

Aangepast Zomerrooster, openingstijden en dienstverlening 
Zomerrooster; 1 juli – 26 augustus zijn er geen themabijeenkomsten; 1 juli – 5 
augustus afspraken, inloopspreekuren en serviceloket volgens aangepast rooster; 
8  augustus – 26 augustus is het EnergieHuis Helmond  voor bezoek gesloten. Zie 
website ‘Contact’.

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

Zomerafspraak en inloopspreekuur 
bij het EnergieHuis Slim Wonen

Kom nu in actie om er van de winter warmpjes bij te zitten!

Met zomerse temperaturen en lange zomeravon-
den 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 opge-
steld voor zijn of haar woning, kan waarschijnlijk 
al energiebesparende maatregelen getroffen heb-
ben vóórdat het echt koud wordt en kan daarmee 
de energierekening flink lager doen uitvallen. Het 
maandbedrag (dat voor sommigen al verdrievou-
digd is!) wordt immers bepaald door de totale 
jaarafrekening, waarbij in de wintermaanden lo-
gischerwijs het meeste verbruikt wordt. 

Door: Wendy Lodewijk

Waarom nu al?
Veel mensen hebben de instelling ‘ik kijk na de va-
kantie wel weer’, maar omdat de vraag naar mate-
rialen momenteel erg hoog is én daarnaast installa-
teurs 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 isole-
ren 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 deskun-
dige 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 ra-
diatorfolie. Kijk voor meer tips in bijgeplaatst kader. 

10 ZomerDoeTips om in de winter veel gas 
en elektriciteit te beparen en in de zomer 
een koel huis te hebben!
1) Zorg in de zomer voor een koel huis door 
’s ochtends je zonwering, gordijnen en of rol-
luiken 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 Energie-
coach 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.

Vervanging?
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SEVENUM Op zoek naar leuke uitjes voor tij-
dens de zomervakantie? Zoek niet verder, bij 
Fun & Entertainment Center (FEC) Sevenum 
is voor elk gezinslid voldoende te beleven! 
Spelen in een unieke binnenspeeltuin, tram-
polinespringen, BMX'en, lasergamen, bowlen, 
de spannendste livesport kijken en genieten 
van heerlijk eten en drinken. Het kan allemaal 
binnen de deuren van FEC Sevenum. 

Bij Mattel Play! Sevenum, een unieke binnenspeel-
tuin in Europa, kunnen kinderen zich urenlang ver-
maken in de werelden van hun favoriete TV-helden! 
Bouw als Bob de Bouwer™, dans als Angelina Bal-
lerina™, wees een held als Brandweerman Sam™ 
of bezoek Thomas de Stoomlocomotief op het ei-
land Sodor. In deze verschillende belevingswerel-
den kunnen ouders en kinderen samen spelen en 
genieten van kostbare tijd met elkaar.

Ontdek samen de wereld van Mega Bloks™ en 
Mega Construx™ waar je de mooiste creaties kunt 
bouwen met grote of kleine bouwstenen. Trek een 
paar rolschaatsen aan en maak een pirouette of an-
dere move in de unieke Roller Disco of ga klimmen 
en klauteren in de Soft Play binnenspeeltuin. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar is er The Portal Action House, 
bestaande uit een freerunningbaan, tal van uitda-
gende trampolines en een spectaculaire pumptrack. 

In deze verborgen gamewereld gaan sneltoetsen en 
joystick-moves je niet verder helpen: alleen met je 
eigen stunts zet je een persoonlijke highscore neer!

The Portal Lasergame is een spannende Lasergame 
Arena van twee verdiepingen. Sluip door de nauwe 
gangen, verplaats je van de begane grond naar de 
bovenverdieping of verschuil je daartussenin. Kies 
de beste strategie en versla je tegenstanders! Bij 
Bar & Balls geniet je van een hapje en een drankje 
tijdens het bekijken van een sportwedstrijd op onze 
schermen, of tijdens een potje (hyper)bowlen.

Dit is het hart van FEC, waar vrienden samenko-
men voorafgaand aan een leuke activiteit, waar 
families verzamelen voor een gezellig diner of waar 
ouders wachten onder het genot van een kopje kof-
fie totdat de kids zijn uitgespeeld. Sluit een gezellige 
dag spelen af met een bezoekje aan ABC Restau-
rant Sevenum. In dit all-you-can-eat concept vind 
je maar liefst twaalf verschillende restaurants. 
Slenter langs de verschillende restaurants met al-
lemaal een eigen uitstraling en een eigen keur aan 
specialiteiten en geniet van al dat lekkers!

Klinkt als het perfecte dagje uit, toch? Al onze con-
cepten beschikken ook nog eens over airconditio-
ning. Bij FEC Sevenum beleef je dus met recht een 
coole zomer! 

Een coole zomer beleef je 
bij Fun & Entertainment 

Center Sevenum!
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Pijnprikkels laten ontploffen met je brein 
Last van zijn rug? Ach, al jaren! Maar anderhalf jaar geleden 

kreeg Bas van Lith uit Gemert meer pijn. Het belemmerde zijn 
dagelijkse bezigheden: ‘duw er maar een spuit in, dan ben ik 

van de pijn af’. Maar dat liep anders. Bas kwam in het Elkerliek 
ziekenhuis en volgde daar een speciaal trainingsprogramma 

voor mensen met pijnklachten. Met succes!

“Zo’n tien jaar geleden hebben ze in het 
Elkerliek foto’s van mijn rug gemaakt. 
Versleten… Ik hoor het de neuroloog nog 
zeggen: ‘Je hebt de rug van een 65-jarige 
die jaren hard in de bouw heeft gewerkt.’ 
Tja, ik werk inderdaad in de bouw, maar 
ben geen 65. Ik heb wel eens mijn 
enkel gebroken en ben ook van een dak 
gevallen. Dus dat die rug heeft geleden, 
dat was geen nieuws.” Bas bleef sporten 
en had eigenlijk niet zo gek veel last van 
zijn rug. Tot anderhalf jaar geleden. Bas: 
“Ik leek wel een menneke van tachtig 
jaar. Stram, strompelen, pijn, ik kon 
niks tillen. De fysiotherapeut kon mij 
niet helpen. Ik had alles al geprobeerd. 
Uiteindelijk werd ik doorverwezen naar 
het ziekenhuis. Ik vond dat een prima 
idee. Ik dacht toen: duw er maar een 
spuit in en klaar.”

Trainingsprogramma
Maar zo ging het niet. Bas kwam in 
het Elkerliek bij het Pijncentrum. De 

pijnconsulent stelde niet het verwachte 
spuitje voor. Nee, de zogenaamde 
Reducept-methode kwam op tafel. 
Een trainingsprogramma dat is 
ontwikkeld voor mensen die al langere 
tijd pijnklachten hebben. Patiënten 
leren in een aantal weken hoe pijn 
ontstaat en hoe ze deze zelf kunnen 
beïnvloeden. Er wordt gebruikgemaakt 
van verschillende elementen. Denk aan 
mindfulness, psychologie, scholing over 
pijn en er wordt een reis gemaakt door 
het eigen lichaam met behulp van een 
virtual reality (VR)-bril.

VR-bril
Bas: “Ik was hier wel sceptisch over. Ik 
had geen idee wat ik moest verwachten. 
Zes tot zeven weken trainen… Maar 
toch stapte ik er met volle overtuiging 
in.” Bas ging aan de slag met het 
trainingsprogramma. Hij deed zijn 
oefeningen, hield een beweegdagboek 
bij, bekeek de video’s over pijn en maakte 

‘een reis door zijn lichaam’ met een VR-
bril. “Dan krijg je zo een bril op en maak je 
als het ware een reis door je lichaam. Je 
zweeft langs je zenuwbanen en ziet een 
pijnprikkel ontstaan. Daar moet je dan je 
focus leggen, goed concentreren en dan 
kan je die pijnprikkel laten ontploffen. 
Dan verdwijnt-ie. Dat is echt heel mooi 
vormgegeven. En het resultaat: ik weet 
nu dat ik de pijn kan sturen.”

Anders omgaan met pijn
Bas omschrijft zichzelf als een rechttoe-
rechtaan iemand. Mindfulness en 
ontspanningsoefeningen passen niet 
meteen in zijn straatje. Toch heeft de 
nuchtere Gemertenaar er veel baat bij 
gehad. “Ik heb geleerd anders met pijn 
om te gaan. Het belangrijkste dat ik 

geleerd heb is het besef dat er iets mis 
is met mijn rug. En dat dit in je hoofd 
gaat zitten. Ga je bewegen, dan denkt je 
geest: ik ga een pijnprikkel sturen. Ik heb 
geleerd hoe ik die prikkel als het ware 
kan tegenhouden. Natuurlijk heb ik nog 
pijn. Maar niet zo veel en ik kan gewoon 
goed functioneren.”

De 20e jubileumeditie van De Kas-
teeltuinconcerten Helmond is van 
start gegaan! Ook dit jaar belooft het 
een mooie variatie aan muziekgen-
res te worden. Hard2Get en Ooh My 
Soul trapten deze editie af. Tot en 
met 26 augustus staan nog diverse 
bands verspreid over twee podia. 
Met als topacts onder andere diver-
se landelijk bekende tribute bands, 
zoals Bob Marley (The Rootsriders), 
André Hazes (Een avond met H6) en 
Queen (Queen Must Go On). 

Naast het programma op het hoofdpo-
dium 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 zitplaat-
sen. 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 staan er dit 
jaar weer diverse foodtrucks tussen de 
duiventorens met een terras. 

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@kasteeltuin-
concerten.nl. 

Meer informatie over de Kasteeltuin-
concerten Helmond vindt u op www.
kasteeltuinconcerten.nl. Volg de Kas-
teeltuinconcerten Helmond ook op 
Facebook en Instagram om op de 
hoogte te blijven! Als eerste alle nieuw-
tjes omtrent De Kasteeltuinconcerten 
ontvangen? Schrijf je dan in voor de 
nieuwsbrief. 

Kasteeltuin-
concerten 
van start

Lees hieronder het verdere programma:

HOOFDPODIUM 
15/07 – SALSA – AXIOMA 
22/07 – DISCO, SOUL & FUNK – THE B-MACHINE 
29/07 – TRIBUTE – QUEEN MUST GO ON | QUEEN TRIBUTE 
05/08 – NEDERPOP – NEDERPOP ALL STARS FT. 
HENK WESTBROEK 
12/08 – COVER / ALLROUND – BABYBLUE 
19/08 – TRIBUTE – THE ROOTSRIDERS | BOB MARLEY TRIBUTE 
26/08 – TRIBUTE – EEN AVOND MET H6 | ANDRÉ HAZES TRIBUTE 

PODIUMTWEE 
15/07 – COVER, POP, BLUES – BGENDA 
22/07 – TO BE ANNOUNCED We maken het programma van Podium-
Twee op vrijdag 22 juli binnenkort bekend op onze kanalen. 
29/07 – INTERACTIEVE COVERS – THE FELLAS 
05/08 – FUNK, SOUL – NODA 
12/08 – GROOVE, FUNK, SOUL – COLIBRI THE BAND
19/08 – ROCK ‘N ROLL – BAD BACKBONES 
26/08 – BLUES – CHICAGO CAPITOLS 

TIJDEN 
HOOFDPODIUM
19:30 uur Terrein en horeca geopend
20:30 – 21:30 uur Programma – Set 1
21:30 – 21:50 uur Pauze
21:50 – 23:00 uur Programma – Set 2
23:30 uur Terrein en horeca gesloten 
PODIUMTWEE 19:00 uur Terrein en horeca geopend
19:30 - 23:00 uur Programma – Verspreid over verschillende sets met 
meerdere pauzes 23:30 uur Terrein en horeca gesloten 

www.kasteeltuin
concerten.nl

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

Vormgeving
Adcommunicatie
Chris Thielen | Rik Aarts
www.adcommunicatie.nl

Redactie
Adcommunicatie
Wendy Lodewijk 
Land van de Peel
info@grootpeelland.nl   
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 
23 september

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

COLOFON
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Smolke
Kattenbrokje

Vitakraft
Knaagdier 
snacks trio

Vitakraft
Liquid 
kattensnack

Kattenbak-
vulling
Met babypoeder

Koelbandana
Voor honden

Wrapped Sticks
Kipsnacks

Duvo
silica katten-
bakvulling

Vervoersmandje
voor de kat/kleine hond

Pedi Paws
Nageltrimmer

Smolke
Gestoomde 
maaltijden

Klontvormend

14,95

4,35

6,98
5,99

14,95

19,9541,98

2 kg.

2 voor

3 voor

6,98
2 kg.

3,95
klein van 5,25

4,95
Middel van 6,45

5,95
Groot van 8,45

Knaaghout
Honden

Attraction
Honden- of kattenbrokken

Waterfontein
Voor katten

Olijfhout, koffie hout 
of wijnstok.

Alle varianten.

Ook als ijsje te 
gebruiken.

25%
KORTING

Diverse maten

5 liter

2 liter6 stuks

7,50
5 voor

1,98
van 3,60

5,-
4 voor

Aanbiedingen geldig van 16-7-2022  t/m 31- 07-22

9,95

9,95

50%
KORTING

2e zak

Extra scherp geprijsd
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HELMOND In september 2022 start 
LEVgroep wederom met een gratis 
groepstraining ‘Leuk ouder wor-
den!’. Deze training is bedoeld voor 
ouderen, die te maken hebben met 
gevoelens van eenzaamheid.

Wanneer je ouder wordt, verandert 
je leven. Je verliest mensen uit je om-
geving, soms ontbreekt een zinvolle 
dagbesteding en je gezondheid laat 
je wat vaker in de steek. Door dit soort 
veranderingen kun je je best eenzaam 
gaan voelen. In de training staan we 
stil bij hoe je hiermee om kunt gaan. 
Hoe lukt het jou om op een leuke ma-
nier oud te worden? Hoe voorkom je 
eenzaamheid of hoe kun je dit tegen-
gaan?

We werken met oefeningen en geven 
informatie, waarbij de deelnemers tot 
inzicht kunnen komen hoe eenzaam-

heid ontstaat en wat je eraan kunt 
doen. We willen samen aan de slag om 
op een leuke manier oud te worden! 
Voorafgaand aan de training vindt een 
kennismakingsgesprek met jou plaats 
om te kijken of de training passend is 
en aansluit bij jouw situatie.

De training start op donderdag 1 
september en bestaat uit 8 bijeen-
komsten van 9.30 tot 12.30 uur, 
elke 2 weken. Plaats: Centraal kan-
toor LEVgroep, Penningstraat 55 te  
Helmond. Aan deze training zijn geen 
kosten verbonden.

Heb je interesse? Opgeven kan via 
www.lerenmetlev.nl of neem contact 
op met:
Ineke Folgerts 06 – 34 16 48 90/
Ineke.folgerts@levgroep.nl  
Saske van Engeland 06 – 14 87 12 15/
saske.vanengeland@levgroep.nl 

Gratis training ‘Leuk ouder’ worden in september 2022 
aangeboden door LEVgroep in Helmond

www.lerenmetlev.nl

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Air Combat Command
Tegelijkertijd met de aankomst van 
de eerste vier F-35’s voor vliegbasis 
Volkel, werd het Air Combat Com-
mand (ACC) opgericht. Dit is een 
commando, dat onder de eenhoofdi-
ge leiding de ‘Airpower’ van vliegba-
sis Leeuwarden, het Air Operations 
Centre in Nieuw Milligen en vlieg-
basis Volkel bundelt en waar ook 
ter wereld kan worden ingezet voor 
vrede en veiligheid. De F-16 blijft nog 
twee jaar vliegen vanaf vliegbasis 
Volkel tot dat de F-35 alle taken heeft 
overgenomen en de F-16 faseert dan 
langzaam uit in 2024. De F-35 Light-
ning II is een multimission gevechts-

vliegtuig. Dit betekent dat het toestel 
gelijktijdig verschillende taken kan 
uitvoeren. Het is een zogenoemd 
‘5e generatie gevechtsvliegtuig’ met 
een uitgebreider sensorenpakket 
dan vorige generaties en  stealth-ei-
genschappen. Dit maakt het minder 
zichtbaar voor (vijandelijke) radar.  

Ceremonie en aankomst
De ceremonie startte met toespraken 
van de scheidende commandant van 
vliegbasis Leeuwarden, de Kolonel 
Johan van Deventer. en scheidende 
commandant van de vliegbasis Vol-
kel, de Kolonel Marcel van Egmond. 
Hierna werden de onderdeelsvaan-
dels aan commandant Luchtstrijd-
krachten, luitenant-Generaal D.J. 

Luyt, teruggegeven. Vervolgens was 
het de beurt aan nieuwe comman-
dant Air Combat Command ACC, de 
Commodore Johan van Deventer, die 
het onderdeelsvaandel in ontvangst 
mocht nemen en vervolgens zijn 
toespraak kon houden. Na al deze 
ceremoniële gebeurtenissen, was het 
nu de beurt aan wat meer geluid dat 
werd geproduceerd door de 4 F35’s, 
die een heel mooie overflight maak-
ten en na de landing vervolgens hun 
plaats innamen op het platform, dat 
voor hun was ingericht.
Aan het eind van de hele ceremo-
nie vond dan tot slot de overdracht 
plaats van het vaandel, van het 313 
squadron en deed de commandant 
Luitenant-kolonel Niels van Hussen 
als laatste zijn toespraak. Hij was het 
die de F35 op het platform parkeerde 
en de vele aanwezige gasten werd de 
gelegenheid geboden, om dit heel 
bijzondere gevechtsvliegtuig van wat 
dichterbij te gaan bekijken.

Geluidsoverlast
De F35 produceert meer herrie dan de 
huidige F16. De F35 gaat tot 120 de-
cibel ten opzichte van de 100 decibel 
van de F16. De herrie zal in het bijzon-
der gelden voor de omliggende ge-
meenten en dan ook in het bijzonder 
bij het vertrek vanaf vliegbasis Volkel. 
Hoe sterk de herrie in Helmond erva-
ren zal gaan worden, moet de tijd le-
ren. Volkel stelt alles in het werk om 
met de geluidsoverlast binnen de ge-
stelde grenzen te blijven. Bovendien 
is het niet uitgesloten, dat de vliegba-
sis in de Vredepeel ook weer actief zal 

gaan meedraaien in deze roerige tij-
den. Het is de ‘Sound of Peace’ waar-
aan we zullen moeten gaan wennen, 
om hier de vrede te kunnen bewaren. 
We ondervinden allemaal dagelijks, 
hoe er op dit moment met de wereld-
vrede wordt omgegaan en hoe sterk 
we er onzelf voor moeten gaan be-
schermen. Er gaat opgewerkt worden 
naar een Europese krijgsmacht, van 
300.000 mannen en vrouwen.

Geluidsklachten
Het is wel typisch dat er sinds de oor-
log in Oekraïne, bij Defensie veel min-
der klachten over geluidsoverlast van 
Vliegbasis Volkel binnenkomen. De 
daling is zo enorm, dat er ten opzich-
te van de maand februari een daling 
is van bijna tachtig procent. Volgens 
de woordvoerder van de vliegbasis 
Volkel zou dit mogelijk alles te maken 
kunnen hebben met de oorlog in Oe-
kraïne.

Sinds de deelname aan de 
NAVO-missie in Oost-Europa, meent 
de woordvoerder. “Sinds het moment 
dat wij worden ingezet, is het aantal 
klachten sterk afgenomen. Omwo-
nenden zien nu de noodzaak in van 
ons werk. Daardoor is er meer accep-
tatie van geluid. Geluidshinder heeft 
ook te maken met wat je aan geluid 
kunt horen en ook wat je wilt tolere-
ren. Met alle beelden die we te zien 
krijgen over de oorlog in Oekraïne, 
kan men zich voorstellen dat je meer 
tolereert als je die oorlogsbeelden 
ziet”, is wat de woordvoerder vertelt.

Na de komst van deze 4 F35’s, komen 
er nog meer F-35’s naar Vliegbasis 
Volkel. Aan het eind van dit jaar, zal 
het totale aantal op tien moeten 
staan. Defensie beschikt op dit mo-
ment over 25 F-35’s. Door deze ont-
stane situatie in Oost Europa, zijn er 
nu in totaal nog een bestelling van 52 
van deze hypermoderne gevechts-
toestellen. 

Eerste F-35’s landen op vliegbasis Volkel
REGIO Na vijf jaar van voorbereiden, zijn op 30 juni 2022 de eerste vier F35’s 
op vliegbasis Volkel geland. Later dit jaar zullen nog zes F-35’s neerstrijken 
op deze Brabantse vliegbasis. De F-35’s zullen worden ingedeeld bij het 313 
squadron. Dit squadron is sinds begin dit jaar op vliegbasis Leeuwarden ge-
stationeerd geweest, om te leren werken en omgaan met dit geavanceer-
de gevechtsvliegtuig. Op deze manier maakt hierdoor het 313 squadron een 
vliegende start en kan er meteen samen met de al aanwezige F-16’s vanaf 
vliegbasis Volkel getraind worden. 
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SUPPORTERSCAFE

MANDERS
T U I N E N

ZATERDAG 16 JULI 2022

OPEN DAG

MET DANK AAN:

12:00 UUR :  Start Open Dag

12:30 - 15:45 UUR :  Wood 88

13:00 UUR :  Voetbalclinic jeugd

15:45 - 15:55 UUR :  Spelerspresentatie

16:00 - 17:45 UUR :  Helmond Sport – 
Go Ahead Eagles

17:50 - 18:30 UUR :  John Kagi

PROGRAMMA
18:30 - 18:45 UUR :  De Vender & spelers

op het podium

18:45 - 19:20 UUR :  John Kagi deel 2

19:30 - 20:30 UUR :  Durgedraaid 
Feestteam

20:30 - 22:00 UUR :  DJ Lorentz

22:00 UUR :  Einde Open Dag
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SOMEREN/HELMOND/REGIO Op zaterdag 2 en zondag 3 juli 
organiseerde JOEK het 58e Kennedymars-weekend. Na twee 
jaar van afwezigheid mocht het eindelijk weer, en dat was in 
Someren goed te merken. Het enthousiasme langs de route, 
de festiviteiten op het plein, de mooie lopersaantallen en het 
prachtige weer maakte deze 58e editie een groot feest!

Mini Kennedymars
Op zaterdagmiddag werd het weekend afgetrapt met de 49e Mini 
Kennedymars. 2220 lopers, ouders en begeleiders vertrokken om 
12:00 uur voor de tocht van 8 kilometer. De Mini Kennedymars 
had dit jaar een piratenthema en de lopers konden na het ont-
vangen van de medaille even afkoelen met verschillende (water)
spellen op het plein. Na het voltooien van de tocht konden de kin-
deren genieten van een live-optreden van DIEDE en werd het één 
groot feest op het plein.

Kennedymars
Op zaterdag vertrokken 1.750 lopers aan de 80 kilometer lange 
route door Someren, Asten, Deurne, Helmond en Mierlo. Op de 
route kwamen de wandelaars weer niets te kort dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. De Kennedymars had dit jaar een vernieu-
wing in de vorm van een eerste lus door Someren-Eind terug naar 
Someren, iets wat door inwoners en bezoekers op het plein erg 

werd gewaardeerd. Omwonenden en toeschouwers waren dui-
delijk ook blij dat de Kennedymars weer plaats mocht vinden, het 
enthousiasme en de toewijding langs de route was namelijk weer 
super! 

Rondje Someren
Op zondagmorgen was tussen 6:00 en 7:00 uur de vliegende start 
voor het 26e Rondje Someren. 1005 lopers begonnen aan de tocht 
van 40 kilometer en maakten een prachtige start van de dag mee 
door de opkomende zon en het stralende weer. In Lierop sloten 
de wandelaars aan bij de route van de Kennedymars om zo geza-
menlijk de laatste 25 kilometer af te leggen.

Drukte in het centrum
Na de start van de Kennedymars werd het plein vrijgemaakt voor 
Q-Music The Party. In een vier uur durende show vermaakten 
de Dj’s het massaal toegestroomde publiek met allerlei hits. De 
gevarieerde jaarmarkt op zondag werd ook dit jaar weer drukbe-
zocht. Zondag na de binnenkomst van de laatste loper was het 
nog lang gezellig op het plein door de muzikale aankleding van 
verschillende lokale bands.

Tijdens het weekend was goed te merken dat iedereen echt weer 
toe was aan een Kennedymars-weekend. Er heerste een uitgela-

ten sfeer, het weer zat helemaal mee en de lopers liepen met een 
lach op hun gezicht. De organisatie is heel blij dat het weer kan 
en bedankt alle wandelaars, bezoekers, sponsoren, toeschou-
wers en vrijwilligers voor de positieve reacties die zij dit weekend 
kreeg.

Volgend jaar is de 59e Kennedymars op 1 en 2 juli 2023. We hopen 
dan weer iedereen te mogen begroeten en er net zo’n feest van te 
maken als dit jaar!
Feiten op een rij:
• 1750 deelnemers 58e Kennedymars
• 1005 deelnemers 26e Rondje Someren
• 2220 deelnemers 49e Mini Kennedymars
• 1e wandelaar Kennedymars, Remy van den Brand finisht om 
05:27 uur
• 1e vrouwelijke wandelaar Kennedymars, Rageni Goeptar-Sew-
narain finisht om 07:50 uur
• 1e wandelaar Rondje Someren, Robin Van Dijk finisht om 11:16 
uur
• Laatste loper, Evert Jan Broekers (liep het Rondje Someren)
Geniet thuis na van de Kennedymars
Bekijk alle foto’s en filmpjes van de Kennedymars via Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube en op www.kennedymars.nl. De 
filmpjes van Kennedy TV zijn geproduceerd door de Peelpioniers.

Kennedymars Someren weer een groot feest! 

F | Eric Driessen.
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De nieuwe Kia Niro.
Nu in de showroom.

줺31.99531.995
Vanaf:

Niro HEV: Gem. brandstofverbruik: 4,4 – 4,7 l/100km, 22,7 – 21,3 km/l. CO2-uitstoot: 100 – 106 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenprijs is een vanaf prijs en is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia 
Niro Hybrid met uiterste kentekenaanvraag op 30-09-2022 en uiterste registratie op 31-10-2022. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verwondering wacht op je. De best verkochte auto van 2020 en 2021 in Nederland is nu n읧g 
beter. Laat je inspireren door geavanceerde technologie, intu윹tieve bediening en een gedurfde 
crossover styling. Kom langs bij Kia VDNS en ervaar het zelf. 

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

VDNS Helmond

De nieuwe Kia Niro is verkrijgbaar 
in drie varianten: de Niro Hybrid, de 
Niro Plug-In Hybrid en de 100 pro-
cent elektrische Niro EV. Voor meer 
informatie of een proefrit helpen de 
adviseurs van VDNS Kia Helmond 
je graag verder. “Je bent van harte 
welkom in onze showroom”, aldus 
Danny Vriens, manager VDNS Kia 
Helmond. “Wedden dat jij na een be-
zoekje net zo enthousiast bent over 
deze crossover als wij?”

Exterieur 
Het design van de nieuwe Kia Niro 
weerspiegelt zijn innovatieve karak-
ter tot in de kleinste details. Van de 
subtiele stroomlijn en de tiger no-

se-grille tot de heartbeat-dagrijver-
lichting. De zijkant wordt getypeerd 
door de wielkastranden die doorlo-
pen over de deuren tot halverwege 
de achterdeuren. Daarnaast zijn er 
voor de Niro Hybrid en de Niro Plug-
In Hybrid twee wieldesigns beschik-
baar: 16 inch en 18 inch lichtmetalen 
velgen. De Niro EV wordt standaard 
uitgevoerd met 17 inch lichtmetalen 
velgen. 

Interieur
De ontwerpers van het interieur van 
de Kia Niro hebben hightech design 
en vooruitstrevende technologie ge-
combineerd met duurzame, gerecy-
clede materialen. Afhankelijk van de 

gekozen uitvoering is de stoelbekle-
ding verkrijgbaar in stof, stof-kunst-
leer-combinatie, PVC-kunstleer of 
PU-kunstleer. In alle gevallen geldt: 
100 procent vegan. Bovendien is deze 
crossover nog ruimer dan zijn voor-
ganger.

Veiligheid voorop
Bij de nieuwe Kia Niro is veel aan-
dacht voor het thema veiligheid. Zo 
zijn er tal van intelligente kenmerken 
die het voor jou en je passagiers zo 
veilig mogelijk maken om op je be-
stemming te komen. De auto zorgt er 
niet alleen voor dat je automatisch op 
veilige volgastand van je voorligger 
blijft rijden, maar mindert ook vaart 

wanneer je een bocht nadert. Deze 
slimme auto helpt je daarnaast om 
gefocust te blijven achter het stuur, 
mogelijke gevaren sneller te zien en 
waar mogelijk in te grijpen. Zo rijd je 
veiliger en relaxter dan ooit.

Zelf ervaren
“Wil je zelf de nieuwe Kia Niro er-

varen? Kom dan langs in onze 
showroom of maak even een af-
spraak. Wij vertellen je graag nog 
meer over de details van deze gewel-
dige crossover.”

Prijzen
Deze nieuwe Kia Niro is al beschik-
baar vanaf € 31.995,-.

Een ruime crossover met een volledig nieuw design 

Maak kennis met de nieuwe Kia Niro 
in de showroom van VDNS Kia Helmond
HELMOND In de showroom van VDNS Kia Helmond aan de Varenschut 21D 
is sinds deze week de nieuwe Kia Niro te bewonderen. Dit populaire model uit 
de Kia-familie heeft een volledige make over gekregen. Bij de 2022-editie staat 
innovatie centraal. Dat zie je onder andere terug in het gedurfde design van deze 
veelzijdige crossover. Verder is er veel aandacht voor een schone(re) toekomst. 
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Wijkmanagement Helmond is er voor alle detaillisten, maar 
ook zorg, commercie, cultuur, sport, onderwijs en agrari-
sche bedrijven die gevestigd zijn in de Helmondse wijken. 
Zij stimuleert duurzame verbindingen en cross-overs: ge-
zamenlijke projecten die bijdragen aan samenwerking tus-
sen de verschillende sectoren en gebieden. 

Zo bouwen ze mee aan een toekomstbestendige stad waar 
het goed wonen, werken en ondernemen is. Een gedeelte 
van het geld dat via de belastingkas door alle bezitters/be-
heerders van niet-woningen wordt opgebracht, komt ook 
weer terecht in het Wijkfonds. Wijkmanagement is van én 
voor bovengenoemde aandachtsgebieden/trekkingsge-
rechtigden in de wijken van Helmond. 

Nieuwe energie
Veel ondernemers hebben de afgelopen twee jaar vooral 
gezorgd, dat hun bedrijf kon blijven bestaan. Anderen had-
den het juist zo enorm druk dat er geen enkele ruimte voor 
andere zaken was. In het eerste halfjaar van 2022 zijn er 
weer allerlei gezamenlijke acties en evenementen ontwik-
kelt. Er is gelukkig weer ruimte om te ondernemen en de 
blik naar buiten te richten!

Wijkmanager
In januari nam wijkmanager Hennie de Gooijer afscheid en 
nam Ingrid Heusschen het stokje over.  Ingrid startte di-
rect met het initiatief ‘De Wandeling,’ omdat elkaar fysiek 
ontmoeten en de veilige 1,5 meter afstand bewaren lastig 
was. Er is heel wat afgelopen: van een kort ommetje tot 
flinke wandeling als men meer te delen had. Ze kon men 
kennismaken met elkaar, even bijpraten en de lopende za-
ken bespreken, een rondleiding geven, de zorgen gedeeld 
worden of een idee besproken worden. De Wijkmanager is 
aanspreekpunt voor alle trekkingsgerechtigden, gemeente 
en andere stakeholders. Ingrid behartigt hierbij de belan-
gen van de ondernemers. 

Een greep uit gerealiseerde projecten of 
evenementen
Zo heeft Wijkmanagement Helmond een bijdrage gedaan 
aan de geweldige tentoonstelling Aquavit: een overzicht 
van de vitaliteit van de hedendaagse aquarel. Dankzij de fi-
nanciële bijdrage kon een speciaal activiteitenprogramma 
met rondleidingen voor senioren en mensen met een be-
perking plaatsvinden. Hiervoor werd door De Cacaofabriek 
een samenwerking aangegaan met verschillende partijen 
uit de Zorg en het Onderwijs. 
De Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout nam het 
initiatief voor het ontwikkelen van een handige Vereni-
gingsgids Mierlo-Hout. In dit bewaarmagazine staan alle 

verenigingen en instanties in Mierlo-Hout handig bij elkaar. 
In Stiphout/Warande werd door de ondernemers een 
Muntenactie op touw gezet: bij leden van de Ondernemers 
Vereniging Stiphout kon gespaart worden voor een clubkas 
naar keuze. Verenigingen uit Stiphout en Warande konden 
hieraan deelnemen en zo een mooi centje voor de clubkas 
sparen.
De ondernemers van Winkelcentrum de Bus pakten 
groot uit met onder andere een Paas-Lente actie, Moeder-
dagactie en een Speeltuinactie: kinderen lekker in bewe-
ging brengen en de jeugd meer samen laten buiten spelen. 
De speeltuinactie is een samenwerking met de basisscho-
len uit Helmond Noord. Een gratis leuke speelmiddag in 
Speeltuin Leonardus voor de kinderen.
Winkelcentrum Brouwhorst organiseerde samen met 
Jibb+ een ‘Samen Bewegen Dag.’  De dag werd goed be-
zocht door jong en oud en er was veel aandacht voor spor-
ten en gezonde voeding.  
De detaillisten, basisscholen en sportverenigingen 
in Brandevoort ondersteunden de KinderVakantieWeek 
Brandevoort. 

OMO scholengroep en LEV-groep sloegen de handen 
ineen en initieerden een Verhalenboek: een boek voor een 
door Helmonders.

Vooruitblik
In het najaar organiseert Wijkmanagement Helmond een 
bijeenkomst voor alle trekkingsgerechtigde detaillisten. 
De leden van de ‘Stuurgroep Detaillisten,’ hebben specifie-
ke onderwerpen aangedragen waar zij over geïnformeerd 
willen worden tijdens deze avond. Denk hierbij ‘rechten en 
plichten m.b.t. huren zakelijk pand, subsidie mogelijkheden 
voor bedrijven, duurzame zakelijke leningen en duurzaam 
ondernemen. Wijkmanagement Helmond is druk bezig om 
een inspirerend programma met aansluitend een gezellige 
borrel te organiseren.

Goed idee? Doe een aanvraag! Heb je een idee? 
Breng dan even een bezoekje aan www.wijkmanagement-
helmond.nl om te kijken of jouw idee voor financiële on-
dersteuning in aanmerking kan komen of om direct een 
aanvraag te starten. Let op: een aanvraag moet uiterlijk 
4 weken voor aanvang van het evenement of actie zijn 
ingediend. Heb je vragen? Stel ze aan wijkmanager Ingrid 
Heusschen info@wijkmanagementhelmond.nl of 
bel 06-15 44 20 54.

Je hebt ze natuurlijk al zien hangen: maar liefst 257 hanging baskets verfraaien het straatbeeld in Helmond. De baskets zijn een 
initiatief van Wijkmanagement Helmond en dragen positief bij aan de leefbaarheid in de Helmondse wijken. Het fleurt ervan op! 

Het eerste halfjaar in cijfers: 
1623 Trekkingsgerechtigden

257 Hanging baskets
38 Wandelingen met ondernemers en stakeholders

13 Goedgekeurde projecten
7 Nieuwsbrieven

6 Bestuursvergaderingen
2 Stuurgroepvergaderingen detaillisten

1 Doel: stimuleren van duurzame verbindingen en cross-overs

Terugblik 1e halfjaar 
Wijkmanagement Helmond 

Dynamische Verbindingen!

Wijkmanagement is samen met 
Centrummanagement en Parkmanagement 

hoofdtrekkingsgerechtigde van het:
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Mierloseweg 329, Helmond Hoofdstraat 42, Best Korte Kerkstraat 38, Geldrop 
0492-536450 0499-329997 040-2985253

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

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

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

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

� 
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• Borstprothesen en lingerie 
 (ook grote maten bh’s zonder beugel)
• Badmode nu met korting
• Vaak vergoeding via uw zorgverzekering
• U bent welkom ook met partner, zus of vriendin
• Deskundig mammacare advies
• SEMH gecertificeerd

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

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

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

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD
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Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Everbest 4a     5741 PM Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

NIEUW!VanKaathoven.nlVanKaathoven.nl
Uw partner om op een verantwoorde manier van uw afval af te komen.
Al uw afval wordt door ons gescheiden en daarna zoveel mogelijk hergebruikt.

G E N I E T  V A N  O N Z E  I M P R E S S I E G E R E C H T E N  T O T  6  G A N G E N
O F  G A  V O O R  E E N  G E R E C H T  A  L A  C A R T E  

 
O P E N I N G S T I J D E N  D O N D E R D A G  T O T  E N  M E T  M A A N D A G

V A N A F  1 7 . 0 0  U U R
P R I N S  B E R N H A R D S T R A A T  1 4  5 7 2 1  R M  A S T E N  

T :  0 6  4 5 4 7 7 4 3 3  W :  W W W . L E Y U Z U . N L

RESTAURANT 
O N T D E K  E E N  N I V E A U  V A N  S M A A K !

Arts and Crafts
Food and Music

17 juli 2022
Kunstmarkt van 12.00 tot 17.00 uur
Plein Heilige Lucia kerk in Mierlo

The After Party van 17.00 tot 20.00 uur
Terras Gasterij ‘t Spitje

w
w
w
.M

ierlo-A
rtistique.n

l

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 gek-
ke evenementen. 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 heu-
se 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 Mier-
lo-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 creativi-
teit neerstrijkt op de pleinen rondom de Heilige 
Luciakerk in Mierlo. Van 12.00 tot 17.00 uur ko-
men 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 heer-
lijk vertoeven op de terrasjes met een hapje en 
drankje in de zon, één van onze trouwste be-
zoeksters. 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 Ca-
rolien 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 verzin-
nen, is nog steeds mogelijk. 

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

De organisatie van Mierlo-Artistique en de Af-
ter-Party, beide gratis toegankelijk, is in handen 
van Stichting Mierlo-Artistique. Informatie over 
de zomermarkt is te vinden op www.mierlo-ar-
tistique.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

www.mierlo-artistique.nl
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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.

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?

een 
afscheid

precies
zoals u

het wilt

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

MagisJuliette Poelmann-Magis

De oudste en meest 
natuurlijke manier 
van begraven 
De eeuwige grafrust staat ook garant voor 
eeuwige natuur. Een natuurgraf op Hoeve Ruth 
is groen, duurzaam en voor altijd.
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  

Voor uw medeleven, lieve woorden en steun na het  
overlijden van 
 
      Kees de Gooijer 
 
Willen we u hartelijk danken, het was hartverwarmend. 
 
   Hennie de Gooijer-Derksen 
 
   Mark en Maranka 
   Milou, Mathijs en Merel 
 
   Erik en Petra 
   Liza, Yara en Luc 
 
   Frank 
 
   Niek en Wieteke 
 
 
Ook hartelijk dank voor de donatie aan Dwarslaesie organisatie 
Aarle-Rixtel, juli 2022 
 

HELMOND-OOST Iedere maandag organi-
seert het HMC een Superkien in Soos 40, Aza-
lealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- met on-
der andere een hoofdprijs van € 400,- en een 
loterij voor het winnen van 2 gevulde levens-
middelenmanden en gratis kienkaarten. Ook 
vindt er regelmatig een gratis loterij plaats 
met prachtige prijzen. Aanvang is om 19.30 uur 
en het duurt tot 22.00 uur. De zaal is open van-
af 17.45 uur. U komt toch ook!

RIJPELBERG Repaircafé Rijpelberg is ook in de 
zomermaanden open om je kapotte spullen 
te repareren. Je bent van harte welkom op za-
terdag 16 juli van 11.00 tot 14.00 uur. We zijn er 
voor alle inwoners van Helmond, jong en oud. 
Loop eens bij ons binnen. Koffie en thee zijn 
ook gratis!
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, Hel-
mond. 
Zie ook www.facebook.com/RepaircafeRijpel-
berg.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST EN 
MIERLO-HOUT Repaircafé KBO – St. Lucia: 
iedereen mag gebruikmaken van deze aange-
boden faciliteit. Er zijn geen verplichtingen aan 
verbonden ongeacht waar u woont of status. 
U bent van harte welkom op donderdag 21 juli 
van 13.00 tot 16.00 uur. Repareren? Heel slim!

Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar zijn 
per fiets of simpel transportmiddel zijn ac-
ceptabel en zullen in behandeling worden 
genomen. Wij repareren naar ons vermogen 
en kennis elektrische en elektronische appara-
ten, speelgoed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slijpen 
klein gereedschap en scharen/messen, fietsen 
en ander klein materieel.
Mierlo-Hout Bridgeclub ’t Houtse Slem is weer 
gestart. We spelen op maandagavond compe-
titie en vrijdagmiddag vrije inloop in Wijkhuis 
De Geseldonk. Nieuwe leden zijn welkom. Ook 
starten we weer met een cursus voor begin-
ners, die wordt gegeven in een kleine groep 
van 4 deelnemers. Info en aanmelden bij Theo 
Leijten 06 – 21 42 51 09.

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

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

BINNENSTAD Van 3 juni tot 20 juli 2022 ex-
poseert de schildersgroep van Atelier Simu-
lart uit Helmond in de Fonkel. Simulart werkt 
onder leiding van Willy Boetzkes en Mariet vd 
Wasenburg in ‘De Uilenburcht’ te Helmond. 
Expositie te bezoeken tijdens openingsuren 
in wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 123 te 
Helmond.

STIPHOUT Bij Repaircafé Stiphout kun je je 
spulletjes gratis laten repareren. Kom ermee 
naar De Ark (tegenover de Stiphoutse kerk). 
Vrijwilligers met twee rechtse handen staan 
voor u klaar en maken er een erezaak van om 
uw probleem op te lossen. U kunt er elke eer-
ste donderdag (14.30 – 17.00 uur) en elke der-
de 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.wordpress.
com.
Eerstvolgende openingsdag: zaterdag 16 juli. 
In de maand augustus zijn wij gesloten.

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

RIJPELBERG Baroniehof Buurttafel – Zomer 
in je bol - Zaterdag 30 juli. Ook in de zomer-
vakantie kun je gezellig bij de picknicktafel op 
de Baroniehof (in het parkje tegenover onder 
andere huisnummer 160) komen buurten op 
zaterdag 30 juli van 12.00 tot 14.00 uur. Alleen, 
met z’n twee, met je kids, met je buren, dat 
maakt niet uit. Je mag ook gerust een vriend of 
vriendin meenemen, of je vader, moeder, opa, 
oma, kleinkind. Helemaal goed, hoe meer zie-
len hoe meer vreugd! Iedereen is welkom. We 
hebben allerlei bord- en strandspellen voor 
jong en oud en we zorgen voor een zomerse 
sfeer en verkoelende ijsjes. Ook staat de Ba-
roniehof Buurtbieb er weer met volop keuze 
uit allerlei soorten tweedehands boeken die je 
gratis mag meenemen. Bij droog weer gaan de 
activiteiten door. Bij regen en/of storm vervalt 
de activiteit.

BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rommelmarkt 
op zondag 18 september. KBO- Brouwhuis or-
ganiseert wederom een rommelmarkt en wel 
op zondag 18 september in wijkhuis de Brem 
van 10.00 tot 14.30. De toegangsprijs is slechts 
een euro per persoon.

Als u privéspulletjes wilt verkopen, dan kunt 
u een of meerdere tafels huren. € 3.50 voor 
een kleine tafel en € 5.00 voor een grote tafel. 
Voor een kledingrek langs uw tafel betaalt u € 
2.00 per meter. Kledingrek zelf meebrengen. U 
kunt zich aanmelden bij het secretariaat van 
KBO-Brouwhuis, info@kbo-brouwhuis.nl. Ap-
pen naar 06 – 51 95 28 56 kan natuurlijk ook.
De opbrengst van de tafelhuur en de entree 
komt geheel ten goede aan KBO-Brouwhuis.

Van alles wa
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Opel Mokka 1.4 T Innovation 2015
107Dkm, Navigatie, Leder, Climate Airco, 
Stoelverw., Cruise c., BlueTooth, € 189 p/m14.445

Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited AWD 2015
Automaat, 107Dkm, Navigatie, Beats 
audio, Cruise control, € 225 p/m 18.500

Kia Rio 1.2i Comfort Sport 2016
Airco, Alcantara , 5-Deurs, Cruise control 11.445

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 Baleno 1.0 Boosterjet High Executive 2017
47Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise control, Full LED, Luxe, € 219 p/m 14.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise & climate control, Trekhaak, €289 p/m19.950

Renault Captur 1.2 TCe Intens Automaat 2018
84Dkm, Navigatie, Ecc Airco, Camera, 
Pdc v+a, € 249 p/m 18.950

BMW X1 xDrive20i Executive Automaat 2018
81Dkm, Cruise control, Navigatie ECC, 
Halfl eder, Stuurverw., Pdc v+a, € 429 p/m 32.400

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

Audi A3 1.4TFSi 2016
Automaat, S Line, Schuifdak, Keyless 25.945

Volvo XC60 2.4 D5 Diesel 2012
Automaat, 142Dkm 163Pk, Summum, 
Leder, Trekhaak 16.945

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

FIAT Panda 0.9 TwinAir Sempre 2013
85Dkm, Airco, LMV, Elektrische ramen, 
Trekhaak, € 99 p/m 5.950

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
78Dkm, Airco, Bluetooth, Eelektrische 
ramen, Parkeersensoren v&a, € 199 p/m 13.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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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.

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

etc. Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

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

FEESTJE? 
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.

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

MILIEUSTRAAT TAXI 
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030

Seniorenwoning in Helmond voor 
alleenstaande oudere dame.

06-34412325

TE HUUR

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

HELMOND-WEST Op zondag 17 juli om 14:00 
uur houdt het IVN een natuurwandeling in 
het Goorlooppark. Het verzamelpunt is de 
parkeerplaats bij speeltuin Helmond-West, 
Arbergstraat 85 5707 TK Helmond. Deelna-
me is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Sinds enkele jaren loopt er een groene levens-
ader door Helmond: het Goorlooppark. Bij de 
reconstructie van de Goorloop in 2015 werd de 
rechte beek weer kronkelend gelegd en zijn 
de oevers verbreed en natuurlijker gemaakt. 
Daarmee werd Helmond een nieuw park rijker, 
een park dat een natuurlijk verbinding vormt 
tussen de natuur ten noorden en ten zuiden 
van de stad. De plantenwerkgroep van het 
IVN heeft in 2018 en 2019 enkele malen, in ver-
schillende seizoenen, geïnventariseerd welke 
planten zich op de kale oevers vestigden. In 
totaal werden bijna 200 soorten waargeno-

men. Leden van de plantenwerkgroep laten 
tijdens deze wandeling een deel van dat enor-
me aantal soorten zien. Uiteraard zal de aan-
dacht vooral uitgaan naar de op dit moment 
bloeiende soorten.

De wandeling is niet geschikt voor rolstoelhou-
ders. Deze wandeling wordt georganiseerd in 
het kader van het 40-jarig jubileum van IVN 
Helmond. Gelijktijdig met de wandeling wordt 
voor kinderen in de speeltuin Helmond-West 
een natuurspellenmiddag georganiseerd.

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: 
Anne Regts 06 – 20 49 14 28 of 
wandelen.ivn.helmond@gmail.com.
Algemene informatie over het IVN 
kun je vinden op 
www.ivn.nl/helmond.

IVN wandeling 
Goorlooppark

HELMOND Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt 
vastgesteld en die erover willen praten, kan het moeilijk 
zijn om gehoor te vinden. Daarom nodigt de Prostaatkan-
kerstichting hen uit om hun ervaringen en vragen te de-
len met lotgenoten. Lotgenoten kunnen van onschatbare 
waarde zijn, omdat zij hetzelfde hebben meegemaakt als 
degene die net de diagnose heeft gehoord. Daarnaast kan 
het krijgen van praktische informatie en tips rond een be-
handeling belangrijke steun geven.

Bijeenkomst
De stichting nodigt belangstellenden uit voor een lotgeno-
tenbijeenkomst op maandag 18 juli in Centrum de Cirkel, 
Evertsenstraat 19, Helmond.  De bijeenkomst begint om 
14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Het thema van de middag 
is: Samen beslissen met je arts. Wat is jouw ervaring?

Aanmelden 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via  een mail 
naar: pks.eindhoven@gmail.com. Graag in de mail vermel-
den of u alleen of samen met uw partner komt. 

De toegang is gratis. Info: www.prostaatkankerstichting.nl.

Bijeenkomst lotgenoten 
prostaatkanker
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haircombi
Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl

Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten

ONZE KLANTFAVORIETEN

ONZE 
WELKOMSTKORTING 
VOOR JOU

met de code HELLONL 
ontvang je nu 

15% KORTING 
op je volgende bestelling bij:

*exclusief e-tools (bijv. stijltangen) vouchers 
en producten die al afgeprijsd zijn.

www.newsha.nl


