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Nuenen

NEDER-
WETTEN

Een foto- en leesboek van 72 pa-
gina’s over de grootste natuur-
brand van Nederland. Het is een 
idee van vrijwillige brandweer-
man Theo Vermeulen van de 
brandweer Deurne. Hij deed 
een oproep aan fotografen, 
burgers, en instanties om foto’s 
en videomateriaal te sturen, 
die vervolgens in het boek ‘ De 
Peel 2020 Nederlands grootste 
natuurbrand ‘ zouden worden 
verwerkt.

72 pagina's
Wat een enkele melding was, 
groeide uit tot Nederlands groot-
ste natuurbrand. Dagen werkten 
meer dan 1500 hulpverleners in 
het gebied om de brand onder 
controle te krijgen. Nu we weer 
een tijdje verder zijn, kan geluk-
kig gezien worden dat de na-
tuur veerkrachtig is en er weer 
groen komt op de plekken waar 
de brand huis heeft gehouden. 
Voor velen blijft er een enorme 
impressie achter. Theo Vermeu-
len kwam op het idee om een 
blijvende herinnering te maken. 
Hij plaatste op social media de 
oproep om foto’s in te sturen om 
een fotoalbum te maken. Hier 
werd volop gehoor aan gegeven. 
Collega vrijwilliger Daan van 
der Steijn (18) reageerde hierop 
en samen zijn ze de klus aange-

gaan. Na veel onderzoek hoe het 
album uit te brengen zijn ze bij 
Walter van Bussel terecht geko-
men die belangeloos voor hen de 
opmaak van het boek wilde rea-
liseren, gezien zijn achtergrond 
als grafisch vormgever. Vanaf 
dat moment ging alles in een 
stroomversnelling en groeide het 
idee uit tot een volwaardig boek 
van 72 pagina’s voorzien van een 
hardcover.

Opbrengst
Het boek wordt uitgegeven zon-
der een winstoogmerk. Theo gaf 
dit al aan vanaf het eerste mo-
ment dat hij aan het album be-
gon. Samen met Daan en Walter 
zijn ze hierop gaan brainstormen 
hoe ze dit willen vormgeven 
en besloten om de winst in een 
goed doel te stoppen in de om-
geving van de brand. Zo krijgt 
het boek naast een mooie her-
innering aan de brand ook een 
meerwaarde voor de organisatie 
en/of organisaties die het drietal 
met de opbrengst willen gaan 
steunen. Het boek is voor 19,95 
euro te bestellen via:

www.brandweerdeurne.nl
Het eerste exemplaar zal officieel 
overhandigt gaan worden aan 
onder andere de Burgemeester 
van Deurne.

Fotoboek over Nederlands 
grootste natuurbrand

F | ter beschikking gesteld door Defensie
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ENGELSE WEG 

Wij vragen iedereen om onze 
mensen te respecteren, Zij staan nog 
steeds klaar, om jou van dienst te zijn.

Al plannen 
gemaakt voor 

Pinksteren?
Vakantie vieren in je eigen omgeving,

 lekker en gezond barbecuen of klussen in 
je huis of tuin?

Ook met Pinksteren zijn veel winkels op de 
Engelseweg te Helmond open!

En natuurlijk altijd deskundige  
medewerkers, goede service en gratis 

parkeren voor de deur. 

Alvast veel Pinksterplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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VVV winkel in Gemert weer 
open voor mooie routes

En dan blijkt dat zelfs onze eigen 
omgeving mooier is dan menig-
een gedacht had. Voor dit jaar 
en de komende jaren zal door de 
wereldwijde corona het toerisme 
danig veranderen. Minder vlieg-
reizen en verre vakanties en meer 

thuis in eigen omgeving of in ei-
gen land. Er valt tenslotte ook 
nog zoveel te meer te ontdekken 
en te zien. De vrijwilligers van de 
VVV Gemert-Bakel staan weer 
voor u op gepaste afstand klaar. 
In de winkel worden de door de 

overheid opgelegde maatrege-
len in acht genomen. Zo mogen 
er maar 2 mensen tegelijk in de 
winkel en 1,5 meter afstand hou-
den is met strepen aangegeven 
evenals de route die gelopen 
moet worden. 

Om de mensen te stimuleren 
om meer te gaan fietsen en te 
wandelen krijgt iedere bezoeker 
bij aankoop van een artikel een 
gratis fiets of wandelroute naar 
keuze mee. Tientallen routes in 
de gemeente Gemert-Bakel zal u 

op menige paden brengen waar 
u misschien nog nooit bent ge-
weest. 
De openingstijden zijn maandag 
13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Op maandag 18 mei opende de VVV Gemert-Bakel haar deuren weer voor bezoekers. Eindelijk zullen velen denken omdat veel mensen even binnen kwamen voor een 
krantje, een cadeautje of een kaart, voor info of mogelijk zelfs voor een praatje. De coroanacrisis heeft de vrijetijdseconomie geen goed gedaan. Bijna alles in deze sec-
tor was gesloten. Van horeca, B&B, recreatie, campings tot alles wat met toerisme te maken heeft. Langs het veel thuis blijven gingen de mensen steeds meer fi etsen 
en er werd volop gewandeld. Veel mensen hebben het zelfs herontdekt.

F | VVV Gemert-Bakel

Historie
Het bezienswaardige kasteeldo-
mein van Deurne herbergt fraaie 
monumenten. Het klein kasteel 
kende bijzondere bewoners zo-
als schilder Otto van Rees en 
glazenier Pieter Wiegersma. Het 
was vroeger een pleisterplaats 
voor kunstenaars. Het groot kas-
teel is nu een ruïne, maar spreekt 
nog steeds tot de verbeelding. 

Achter de kasteelruïne ligt het 
Dinghuis, waar vroeger recht 
(geding) werd gesproken en het 
pand is in gebruik geweest als 
museum. Nu is er een horecage-
legenheid gevestigd. In de toen-
malige kasteeltuinen deden de 
kasteelheren hun wandelingen. 
De nieuwsgierige dieren in de 
dierenweide van kasteeldomein 
laten zich graag begroeten. 

De 17e eeuwe watermolen is over 
het riviertje De Vlier gebouwd en 
werd hierdoor aangedreven. De 

kasteelboerderij dateert uit be-
gin 1800. Kortom, een prachtig 
stukje Deurne om te ontdekken.

Kasteeldomeinwandeling
Met de themawandelroutefolder 
‘Wandelen in centrum Deurne’ 
kun je het kasteeldomein bezoe-
ken. De route is uitgezet op het 
wandelknooppuntennetwerk, 
je wandelt van nummer naar 
nummer, zoals aangeven op de 
routekaart. 

In de folder lees je wetenswaar-
digheden over de geschiedenis 
van het kasteeldomein. De the-
mawandeling is verkrijgbaar bij 
VVV Deurne of via www.vvvde-
peelshop.nl. 

Zodra de maatregelen het toela-
ten, kun je via de VVV ook voor 
een groep een kasteelwandeling 
o.l.v. een gids reserveren. 
Kijk op www.vvvdeurne.nl voor 
informatie.

Er was eens… een kasteel
Ontdek Deurne Palet van de Peel

F | VVV Deurne
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Engelseweg 212, Helmond, www.stijlenco.nl    

Stijl en Co: info@stijlenco.nl of tel. (0492) 47 56 24  |  Covetex: info@covetex.nl of tel. (0492) 53 89 79 * Zie de voorwaarden in onze winkel.

+31 492 47 56 24

WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

BIJ AANKOOP VAN
HENZEL & HAZEL

EN 
XOOON

15% 
KORTING

MATRASSEN*

NU TOT 

€ 400 
ACCESSOIRES 

CADEAU*
VAN COCO MAISON

2e HOR
50% KORTING*

EN

4e PRODUCT
GRATIS*

AUPING
KORTINGEN*

TOT 
15%

MUSTERRING
10%*

GEHELE
COLLECTIE

Wij vragen je de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en met max. 2 personen  te komen.
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De expositie is het grootse sluit-
stuk van het drieluik '75 jaar be-
vrijd'. Of Museum Klok & Peel op 
1 juni daadwerkelijk heropend, 
maakt het kabinet 20 mei aan-
staande bekend. De komende 
periode zal de website van het 
museum informatie geven over 
hoe en wanneer het museum te 
bezoeken zal zijn.
    
Maar er is meer: Klok & Peel is als 
geen ander museum in staat om 
zonder kunstgrepen de nieuwe 
anderhalve meternorm toe te 
passen. Recent onderzoek in an-
der verband heeft uitgewezen 

dat Museum Klok & Peel relatief 
ruim bemeten is. Dat geldt niet 
alleen voor de tentoonstellings-
ruimten in de gebouwen, maar 
ook voor het horecaterras en de 
prachtige tuinen die de afdelin-
gen Klok en Peel verbinden. Als 
volgende maand eindelijk weer 
ergens veilig cultuur kan wor-
den beleefd en in alle rust kan 
worden genoten van exposities 
van hoog niveau, dan is het in 
Museum Klok & Peel aan de Ost-
aderstraat 23 in Asten. Zodra de 
museumdeuren weer opengaan, 
kan het publiek genieten van drie 
aan elkaar gekoppelde tentoon-

stellingen die te maken hebben 
met onderdrukking en vrijheid, 
maar ook met de hoogstaande 
vaste presentaties. 

Klokken voor Amerika
De grote publiekstrekker van dit 
jaar is de tentoonstelling 'Klok-
ken voor Amerika', waarvan op 
30 april via een spraakmakende 
livestreampresentatie al een in-
kijk werd gegeven, door prof. dr. 
Wim van der Donk, Commissa-
ris van de Koning in Brabant. 

Curator van deze tentoonstelling 
is dr. Luc Rombouts uit Leuven, 
al jarenlang het campanologi-
sche geweten van het Museum 
Klok & Peel. Aan de ‘sneak pre-
view’ werkten onder ook mee: 
Pete Hoekstra, de Amerikaanse 
ambassadeur in Den Haag, An-
dré Haspels, de Nederlandse 
ambassadeur in Washington, en 
last but not least prof.dr. Diede-

rik Oostdijk, auteur van het boek 
'Klokken voor Amerika'. Boek 
en tentoonstelling zijn tot stand 
gekomen rondom de actuele 
restauratie van The Netherlands 
Carillon bij klokkengieterij de Ko-
ninklijke Eijsbouts In Asten. Dat 
carillon was in 1953 het nationale 
geschenk van Nederland aan de 
Verenigde Staten vanwege het 
Amerikaanse aandeel in onze 
bevrijding - nu 75 jaar geleden - 
en de royale economische steun 
die ons land bij de wederopbouw 
kreeg via het Marshallplan.

Terwijl in Arlington - vlakbij Wa-
shington DC - de klokkentoren 
van The Netherlands Carillon 
voor enkele miljoenen wordt ge-
restaureerd, worden in Asten bij 
Eijsbouts nu de 49 klokken van 
deze beiaard opgeknapt, her-
stemd én met drie klokken uit-
gebreid. Mede vanwege die klus 
kan Museum Klok & Peel ons 

nationale geschenk aan de Ame-
rikanen nu aan het thuispubliek 
tonen; dat is voor het eerst! In de 
versieringen op de klokken staat 
de Nederlandse samenleving 
van rond 1950 in brons gefixeerd. 

Het boek dat Diederik Oostdijk 
over The Netherlands Carillon 
heeft geschreven handelt over 
de moeizame totstandkoming 
van ons 'nationale geschenk' en 
is buitengewoon lezenswaardig. 

Oorlogsdrieluik
Met de tentoonstelling Klokken 
voor Amerika wordt het 'oor-
logsdrieluik' van Museum Klok & 
Peel afgerond. Dat drieluik ging 
in 2017 van start met de expositie 
'Klokkenroof!', werd in dat jaar 
extra opgetuigd met 'Meisjes 
van Toen' en kreeg in 2019 een 
vervolg met de expositie 'Death 
Valley De Peel'. Ook in het ka-
der van die tentoonstellingen 
verschenen belangwekkende 
publicaties, zoals 'Klokkenroof!- 
Plundered Bells' van Elly van 
Loon-Van de Moosdijk en Piet 
Snijders, alsmede 'Death Valley 
De Peel' en 'Doublecrash' van 
laatstgenoemde. 

Alle recente uitgaven rond '75 
jaar vrijheid' van Museum Klok & 
Peel zijn te koop bij bezoek aan 
het museum of via de museum-
webshop, maar ook via een spe-
ciale museumstand bij Primera 
in Asten (Winkelcentrum Midas) 
of via de reguliere boekhandel in 
de Peelgemeenten. 

Tot slot: wie liever komt voor de 
vaste presentaties van het mu-
seum kan vanaf 1 juni ook weer, 
in aangepaste vorm, terecht. De 
ambachtelijke klokkengieterij, 
de hal van het astronomisch uur-
werk, de beiaardhal Klank van de 
Lage Landen en de natuurhisto-
rische presentatie De Peel aan 
Zee gaan allemaal weer open. 
We kijken er naar uit weer om 
weer bezoekers te ontvangen. 

De regering heeft gisteravond goed nieuws naar buiten gebracht: 
de coronabeperkingen worden voor zover verantwoord stapsge-
wijs versoepeld. In het uitgestippelde traject mogen musea, naar 
verwachting, per 1 juni weer open. Wel moeten bezoekers vooraf 
een kaartje kopen of reserveren. Museum Klok & Peel is er helemaal 
klaar voor. Het museum heeft tijdens de quarantaineperiode in de 
grote klokkenhal de splinternieuwe tentoonstelling 'Klokken voor 
Amerika' ingericht. 

Museum 
Klok & Peel 
goed voorbereid 
op heropening De tentoonstelling 

‘Klokken voor Amerika’ 
F | Liliane Schriks-Wiegers

Beleef Nationaal Park De Groote Peel bij Buitencentrum De Pelen 
F | Buitencentrum De Pelen

Bij de ingang van het buiten-
centrum starten bewegwij-
zerde routes van twee (geel) 
drie (rood) en zes (blauw) kilo-
meter. De gele route is verhard 
en geschikt voor rolstoelen en 
buggy’s. Onderweg kan je ge-
nieten van een weids en water-
rijk landschap. 

De rode en blauwe route gaan 
deels over knuppelbruggen die 

het moeras toegankelijk maken. 
Er is ook een wandelroute over 
de zandrug aan de oostzijde 
van het gebied. Op de Amslob-
erg, het hoogste punt in de Peel, 
bloeit in de zomer uitbundig de 
paarse heide. Bij de balie van 
Staatsbosbeheer in het buiten-
centrum kan je terecht voor 
advies over een wandel- of fiets-
route. Er is bovendien een goed 
gesorteerde winkel met streek-

producten, boeken en leuke sou-
venirs. Bij de inpandige horeca 
‘buitengewoon lekker’, met serre 
en groot terras, kan je genieten 
van een hapje en een drankje 
en een overheerlijke lunch. Op 
zondag kan je ook terecht in de 
nabijgelegen Peelboerderij. 
Staatsbosbeheer biedt vanuit 
het buitencentrum diverse 
activiteiten. Vanwege de coron-
acrisis is het onzeker welke ac-

tiviteiten doorgaan deze zomer. 
Kijk voor de actuele situatie 
op www.staatsbosbeheer.nl/
depelen.

Tot ziens in De Pelen! 
Buitencentrum De Pelen
Moostdijk 15 | 6035 RB Ospeldijk
0495 – 641 497
depelen@staatsbosbeheer.nl 
www.staatsbosbosbeheer.nl/
depelen hartstichting.nl
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Kia Picanto

Kia ProCeed

Kia e-Soul

Kia Stonic

Kia XCeed

Kia Niro

Kia Ceed SW

Kia e-Niro

Private Lease v.a. € 199,-

Private Lease v.a. € 449,-

Private Lease v.a. € 449,-

Private Lease v.a. € 299,-

Private Lease v.a. € 369,-
Ook PHEV als Private Lease leverbaar

Private Lease v.a. € 369,-
Ook PHEV als Private Lease leverbaar

Private Lease v.a. € 359,-

Private Lease v.a. € 579,-

VDNS staat
voor u klaar!

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 – 6,8 l/100km, 26,3 – 14,7 km/l. CO2-uitstoot: 86 – 155 g/km.
De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Private lease-aanbieding via Kia Autolease en 
ANWB Private Lease. Het betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. 
Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig voor private lease aanvragen ontvangen tussen 01-05-2020 en 31-05-2020, een uiterlijke tenaamstelling van het voertuig en start van het 
contract op 30-06-2020. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 

Voor een advies 
op maat staan 
wij voor je klaar.
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Bibliotheek Dommeldal 
opent vanaf 18 mei weer 
twee vestigingen
Na de persconferentie van 6 mei j.l. 
is Bibliotheek Dommeldal onmiddel-
lijk gestart met plannen om weer op 
te starten. Maar wèl op een veilige 
manier, met maatregelen die geba-
seerd zijn op het protocol van de Ver-
eniging Openbare Bibliotheken en 
goedgekeurd zijn door de Nationale 
Veiligheidsautoriteiten. Vanaf 18 mei 
gaan de eerste twee vestgingen weer 
beperkt open. 

Maar in alle vestigingen blijft de Af-
haalservice gewoon beschikbaar. Zo-
dat ook de mensen die contactloos 
willen blijven lenen, dat kunnen blij-
ven doen. Met de Afhaalservice kun 
je  online zoeken en reserveren en krijg 
je een berichtje als de reserveringen 
klaarstaan in de gewenste vestiging.

Vestiging Geldrop en vestiging 
Nuenen vanaf 18 mei open
Op maandag tot en met vrijdag zijn, 
vanaf 18 mei, de Bibliotheken in Gel-
drop en Nuenen geopend van 14.00 
- 17.00 uur. Iedereen is weer welkom, 
maar mensen met gezondheidsklach-
ten wordt gevraagd om niet naar de 
Bibliotheek te komen. Voor hen is de 
Afhaalservice een goed alternatief.
Er zijn in deze vestigingen enkele tij-
delijke beperkingen: in de Bibliotheek 
mogen niet teveel bezoekers aanwe-
zig zijn. Vandaar dat elke bezoeker 
gevraagd wordt om alléén te komen 
en gebruik te maken van een winkel-
mandje, of even te wachten als er nog 
geen winkelmandje beschikbaar is. 

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het afstand houden. Maar dat 
lukt vast met hulp van de strepen op 
de vloer. 
Inleveren en uitlenen doen de bezoe-
kers zelf bij de zelfbedieningsbalies. De 
Bibliotheekmedewerkers zorgen dat 
apparatuur en materiaal regelmatig 
wordt gedesinfecteerd. Materialen die 
in de speciale bakken zijn ingeleverd, 
worden 72 uur apart gehouden voor-
dat ze weer in omloop komen. 
De leestafel en toiletten zijn niet toe-
gankelijk. Er is geen koffie of thee ver-
krijgbaar en kranten en tijdschriften 
zijn niet in de Bibliotheek beschikbaar. 
Wèl kunnen Bibliotheekleden naast 
boeken, ook tijdschriften lenen en 
mee naar huis nemen. 

24 uur per dag online lenen
Omdat de bibliotheekvestigingen in 
Mierlo, Heeze-Leende, Sterksel en 
Son en Breugel zijn gehuisvest in een 
multifunctioneel gebouw blijven deze 
voorlopig nog dicht. Maar alle leden 
van Bibliotheek Dommeldal zijn na-
tuurlijk welkom in de vestigingen Gel-
drop en Nuenen. En natuurlijk blijft de 
online bibliotheek 24/7 open. Voor het 
lenen van e-Books.
Meer informatie is te vinden op 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Een gezonde tuin 
voor plant en bij 

De afgelopen Wereld Plantendag en 
Wereld Bijendag op 18 en 20 mei vroegen 
aandacht voor respectievelijk het belang 
van planten en bijen. Een goed moment 
om te kijken naar je eigen tuin. Met de 
plantentips van Marije van der Park, ver-
binder van mens en natuur, maak je de 
tuin gezond en droogtebestendig.

Natuurlijk tuinieren is gezond leven
“Planten, bloemen en bijen zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden en van on-
schatbare waarde voor mens en natuur. 
Laten we Planten- en Bijendag daarom 
vieren door een gezonde plantentuin voor 
bijen te creëren. Daar worden bijen blij 
van en de aarde sterk en gezond. Tenslot-
te plukken wij er zelf de vruchten van, let-
terlijk en figuurlijk,“ aldus Marije van der 
Park, adviseur en ontwerper van duurza-
me buitenruimten. “Vrijdag 29 mei geef ik 
een webinar van 20.00 tot 21.30 uur. In ze-
ven stappen leg ik uit hoe je een gezonde 
tuin kunt scheppen in verbinding met de 
natuur. Je kunt je aanmelden via internet 
(via Eventbrite of Facebook) en een dona-
tie doen voor het schoolplein van de Vrije 
School. Afhankelijk van je  beurs kun je 
een bedrag kiezen.”

Verdroging tegengaan en plantlagen
Om te voorkomen dat je veel moet 
sproeien kun je bodembedekkers planten. 
Mulch strooien helpt ook om vocht vast 
te houden. Mulch is (meestal grof gehakt) 
organisch materiaal dat bij vertering bo-
vendien de bodemstructuur verbetert. Bij-
en houden van  een diversiteit aan planten 
en plantlagen. In totaal bestaan er zeven 
plantlagen: hoge bomen, lage bomen, 
struiken, kruidachtige planten, penwor-
telplanten, bodembedekkende planten en 
klimplanten. Best veel als je maar een tuin 
van 10 m2 hebt. Toch kun je zelfs in een 
kleine tuin verschillende lagen aanbren-
gen. Plant bijvoorbeeld één (laagstam)
boom met hieromheen struiken, vaste 
planten en bodembedekkende planten.

Planten als bondgenoten
Van der Park wijst op het belang van even-
wicht in de tuin. “Als we dan kijken naar 
plantlagen die elkaar helpen, en dus goed 
zijn voor de natuur, spreken we over een 
gilde. In een gilde ondersteunen planten 
elkaar door op verschillende manieren de 

bodem te verbeteren, door ziekte en onge-
wenste planten te weren en door bestui-
vers te lokken. Een plantgilde zou kunnen 
bestaan uit een appelboom met hierom-
heen rabarber, smeerwortel, borage, ak-
kerdistel, tijm, bieslook en narcissen. 

Maar er zijn talloze variaties mogelijk, 
afhankelijk van je wensen en je tuin.” 
Ze noemt de verschillende functies met 
voorbeelden van planten. 

Bodem is basis
• Diepwortelende planten breken met
 penwortels de aarde in de diepere 
 grondlagen en zorgen voor meer 
 water- en luchtabsorptie. Denk aan 
 borage, smeerwortel, paardenbloem, 
 amaranth, chicorei en duizendblad.
 Ook een appelboom breekt de 
 aarde goed open. 
• Stikstof uit de lucht halen en omzetten
 in voeding doen bijvoorbeeld bonen,
 erwten en linzen. Ook goed zijn lupine, 
 klaver of smeerwortel. 
• Mulchplanten geven voeding doordat
 hun bladeren op de bodem vallen. 
 Uitblinkers zijn artisjok, rabarber en
 smeerwortel.                      

(On)gewenst bezoek
• Bijen en andere bestuivende insecten
 lok je met vaste bloeiende planten. 
 Lavendel, salie, rozemarijn, (bloeiende) 
 tijmsoorten, zonnebloem, zonnehoed, 
 slangenkruid, distelsoorten, gele 
 kamille en korenbloem zijn geschikt.
• Ziektewerende planten wens je toch
 in elke tuin? Gildeplanten die schadelij-
 ke insecten en dus ziekten weren zijn
 dille, venkel, koriander en 
 Oost-Indische kers. 
• Onderdrukkers houden de groei van
 ongewenste planten tegen. 
 Verschillende bolgewassen zijn 
 inzetbaar, waaronder knoflook en 
 bieslook maar ook narcissen, 
 sneeuwklokjes en krokussen. 

Aan de slag!
De lente zingt uit volle borst. Alles trilt, 
zoemt, gonst en groeit en de lucht is zwaar 
van stuifmeel. Geuren en kleuren vertellen 
dat de zomer eraan komt. Geen virus dat 
daar iets aan verandert. Tijd om je eigen 
gezonde tuin voor plant en bij te creëren!

F | Pixabay

F | Bibliotheek Dommeldal

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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TRIA FIETSEN LIESHOUT
Papenhoef 21 • 5737 BS Lieshout
0499-425360
info@triafi etsen.nl

maandag 13.00 - 20.00
dinsdag t/m vrijdag 09.00 -20.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur
Koningsdag gesloten

TRIA FIETSEN BRANDEVOORT
Herselsestraat 21 • 5708 XK 
Brandevoort (Helmond)
0492-792456 info@triafi etsen.nl

maandag 13.00 - 19.00
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -19.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Koningsdag gesloten

TRIA Fietsen Brandevoort 
verhuisd en heeft nu “nog meer fi etsen, nog meer service”

 VERLENGDE ACTIES
€ 100,- accessoires cadeau bij een elektrische fi ets

€ 50,- accesoires cadeau bij een (stads, race, school, 
hybride) -fi ets

Actie loopt tot en met eind april.
Dit als extra in deze tijd bovenop de door ons reeds scherp geprijsde 
fi etsen(denk aan een fi etstas, slot, spiegel, fi etsbroek, tasdrager, helm)

ACTIES
GIANT DAILYTOUR E+1 
VAN 3299 voor € 2899

GIANT ANYTOUR CS2 
van 999 voor € 899

De verhuizing stond vorig jaar al op de planning omdat we uit ons 
jasje gegroeid waren vertelt Koen Schrama van TRIA Fietsen. In 
2018 startte hij een tweede vestiging van TRIA Fietsen, dit zou een 
ondersteunend servicepunt worden voor de winkel in Lieshout. Zo 
doende zouden we dichter bij onze klant zijn beredeneerde Schrama. 

In de mooie en groeiende wijk Brandevoort was immers nog geen 
fi etsenmaker en zoals Koen beaamd zou er in iedere kern één behoren 
om de mensen mobiel te houden. De vestiging kreeg naamsbekendheid 
en de openingstijden worden verruimd, daarop volgend wordt er een 

extra monteur aangenomen en de nodige aanpassingen 
om in de kleine vestiging te kunnen werken. 

Wanneer je de complete winkel aan het 
eind van de dag vol hebt staan met 

fi etsen en je weet dat je niet meer bij 
je jas kan komen, dan weet je dat 

je ruimtegebrek hebt. Daarnaast 
kregen we steeds vaker de vraag 
waarom verkopen jullie hier geen 
fi etsen.   Reden te meer om in 
gesprek te gaan met de eigenaar 
van het naastgelegen pand wat 
sinds jaar en dag leeg stond. 

Potentie om te groeien is er en dat 
blijft ook het streven, want de nieuwe 

jas is nog ruim. Dit is ook de reden van 
een shop-in-shop welke is ingericht door 

“The Vintage Bicycle” Hier vind je oude 
stalen racefi etsen vergezeld door toebehoren 

uit die tijd. Bezoek ons, neem plaats in de heerlijke 
oude fauteuil en droom weg, terug naar de tijd dat jij, je 

vader of misschien wel je opa op zo’n klassieker reed. 

Assortiment
Het nieuwe service center, lokaal bekend als de werkplaats is fl ink 
vergroot en uitgebreid zodat er nog beter gezorgd kan worden voor uw 
fi ets. Meer onderdelen in voorraad voor snellere reparaties maar ook een 
groter assortiment toebehoren voor uw nieuwe of gebruikte fi ets.
Over nieuwe fi etsen gesproken, een compleet assortiment van ’s werelds 
grootste fi etsenproducent GIANT is aanwezig. Van E-bike tot schoolfi ets 
en van stadsfi ets tot sportieve hybride. 

Samen gaan we op zoek naar de best 
passende fi ets voor u. Liever toch een 
ander merk als Gazelle, Cortina, 
Union of Orbea? Dan hebben we 
nog keuze in Lieshout waarnaar 
u voor service in Brandevoort 
terecht kunt. Ook zal het 
assortiment uitgebreid worden 
met kinderfi etsen.

Opening
Een offi ciële opening zal later dit 
jaar hopelijk plaatsvinden wanneer 
de RIVM de maatregelen heeft 
versoepeld, en natuurlijk hopen wij u 
dan ook te zien.

De verhuizing stond vorig jaar al op de planning omdat we uit ons jasje 
gegroeid waren vertelt Koen Schrama van TRIA Fietsen. In 2018 startte hij 
een tweede vestiging van TRIA Fietsen, dit zou een ondersteunend servi-
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maker en zoals Koen beaamd zou er in iedere kern een behoren om de 
mensen mobiel te houden. De vestiging kreeg naamsbekendheid en de 
openingstijden worden verruimd, daarop volgend wordt er een extra mon-
teur aangenomen en de nodige aanpassingen om in de kleine vestiging te 
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gen pand wat sinds jaar en dag leeg 
stond. Potentie om te groeien is er 
en dat blijft ook het streven, want de 
nieuwe jas is nog ruim. Dit is ook de 
reden van een shop-in-shop welke is 
ingericht door “The Vintage Bicycle” 

Hier vind je oude stalen racefietsen 
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oude fauteuil en droom weg, terug naar de 
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zo’n klassieker reed. 

 
Het nieuwe service center, lokaal bekend als de werkplaats is flink vergroot 
en uitgebreid zodat er nog beter gezorgd kan worden voor uw fiets. Meer 
onderdelen in voorraad voor snellere reparaties maar ook een groter assor-
timent toebehoren voor uw nieuwe of gebruikte fiets.

Over nieuwe fietsen gesproken, een compleet assortiment van s werelds 
grootste fietsenproducent GIANT is aanwezig. Van E-bike tot schoolfiets en 
van stadsfiets tot sportieve hybride. Samen gaan we op zoek naar de best 
passende fiets voor u. Liever toch een ander merk als Gazelle, Cortina, Uni-

on of Orbea? Dan hebben we nog keu-
ze in Lieshout waarnaar u voor service 
in Brandevoort terecht kunt.  Een 
officiële opening zal later dit jaar 
hopelijk plaatsvinden wanneer 
de RIVM de maatregelen heeft 
versoepeld. Tevens hebben wij 
sinds enkele weken een com-
pleet assortiment kinderfietsen 
en accessoires.

verhuisd en heeft nu “nog meer fietsen, nog meer service”!

TRIA Fietsen Brandevoort

de lichtschakelaar komen weet je dat je ruimtege
brek hebt. Daarnaast kregen we steeds vaker 

de vraag waarom verkopen jullie hier geen 
fietsen. 

Reden te meer om in gesprek te gaan 

Hier vind je oude stalen racefietsen 
vergezeld door toebehoren uit die tijd. 

Bezoek ons, neem plaats in de heerlijke 
oude fauteuil en droom weg, terug naar de 

tijd dat jij, je vader of misschien wel je opa op 
zo’n klassieker reed. 

on of Orbea? Dan hebben we nog keu-
ze in Lieshout waarnaar u voor service 
in Brandevoort terecht kunt.  Een 

VACATURE

o Ben jij commercieel 
 aangelegd?
o Heb jij een goede technische
 basiskennis en sleutel je 
 wellicht aan fietsen?
o Ben jij een teamspeler?
o Heb jij affiniteit met fietsen?

o Kun je goed omgaan met
 kinderen voor de verkoop
 van kinderfietsen?
o Ben jij 24 tot 28 uur 
 beschikbaar tijdens onze
 openingstijden in 
 Brandevoort?

Voor TRIA Fietsen Brandevoort
zijn we op zoek naar 
een allround medewerker 
met commerciële inslag

Bijna OF alles afgevinkt? Reageer dan snel!
Stuur je CV en motivatie naar koen@triafietsen.nl
Voor vragen over deze functie bel dan: 0499 - 425 360 (TRIA Fietsen Lieshout) 
| : 0492 - 792 456 (TRIA Fietsen Brandevoort) en vraag naar Koen Schrama.

Wat bieden wij?
• Een fijn ervaren team
• Een moderne vrijwel nieuwe winkel met servicecenter op locatie 
 in Brandevoort nabij het station en het winkelplein
• Doorgroeimogelijkheden
• Een marktconform salaris en pensioen regeling volgens de CAO Tweewielers.
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Het geheugen van een olifant 
of van een naaktslak?
In Coronatijd organiseren de 
Bibliotheken Breda, Den Bosch, 
Midden-Brabant, Dommeldal, 
Eindhoven en Veldhoven samen 
diverse Webinars. Op donder-
dagavond 4 juni is er van 20.00 
tot 21.00uur een webinar over 
het Geheugen. Het webinar is 
gratis te volgen, maar wel na 
aanmelding.  Op de website van 
Bibliotheek zijn onder de tips 
voor volwassenen ook oudere 
webinars terug te zien.

Een slecht geheugen?
Geheugenwereldkampioen Boris 
Konrad zegt geen uitzonderlijk 
geheugen te hebben. Een goed 
geheugen heeft niets te maken 
met talent of genen, maar alles 
met de juiste technieken en oe-
fening. Je denkt dat je een slecht 
geheugen hebt, maar dat is niet 
zo. Je weet gewoon niet hoe je 
het geheugen optimaal kunt ge-
bruiken. 
Dat is in elk geval de stellige 
overtuiging van Boris Konrad. 

Boris Konrad
Dr. Boris Konrad (1984) is als 
Neurowetenschapper en onder-
zoeker verbonden aan het Don-
dersinstituut voor Brein, Cogni-
tie en Gedrag van de Radboud 
Universiteit te Nijmegen. Na zijn 
Master Natuurkunde en Infor-
matica te hebben behaald aan 
de Technische Universiteit Dort-
mund, promoveerde hij aan de 
Max Planck Institute of Psychia-
try in München tot Doktor met 
een onderzoek over bijzondere 
geheugen-prestaties.
Boris haalde viermaal het Guin-
ness Book of Records en won 
met zijn team zevenmaal het 
wereldkampioenschap geheu-
gensport. Ook brak hij in 2015 
zijn eigen wereldrecord door in 
15 minuten, 215 namen en ge-
zichten te onthouden. Hij geeft 
wereldwijd lezingen en seminars 
en verschijnt regelmatig in de 
media. Intussen publiceerde hij 
drie boeken over het geheugen, 
waaronder het boek ‘De Gehei-

men van ons Geheugen’ dat aan 
de basis van zijn workshops ligt.

Meer informatie over de we-
binars vind je in de agenda op 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Boris Konrad F | Bibliotheek Dommeldal

Autodroom Helmond 
op 2e Pinksterdag geopend
Op Tweede Pinksterdag zet 
Autodroom Helmond (VDNS 
Kia, VDNS Suzuki en Van de 
Nieuwenhuijzen auto’s) aan de 
Varenschut 21A staan de deuren 
wagenwijd open. Bezoekers zijn 
tussen 11.00 en 17.00 uur wel-
kom om zich te vergapen aan 
honderden nieuwe auto’s en oc-
casions. Uiteraard worden alle 
geldende RIVM-regels in acht 
genomen.

VDNS Kia
Wie op Tweede Pinksterdag een 
bezoek brengt aan de showroom 
van VDNS Kia, profiteert van ver-
schillende scherpe acties. Zo krij-
gen kopers van een plugin hybri-
de Kia-model 4.000 euro korting. 
Naast de Kia Niro Hybrid, gaat 
het om de X-Ceed Hybrid en de 
Kia Ceed SW. Wie kiest voor de 
100% elektrische Kia e-Soul, pro-
fiteert van 4.000 euro extra inruil-

premie. Verder verkoopt VDNS 
Kia op Tweede Pinksterdag een 
aantal zogeheten Company Cars 
tegen een zeer scherpe prijs. Dit 
zijn auto’s van slechts een jaar 
oud met zeer weinig kilometers 
op de teller. Er geldt dus nog zes 
jaar fabrieksgarantie. 

VDNS Suzuki
Ook bij VDNS Suzuki profite-
ren bezoekers van verschillende 
mooie acties. Naast een aantal 
scherp geprijsde company cars, 
trekt de nieuwe Suzuki Ignis 
minstens zoveel aandacht. Deze 
ultra compacte SUV (volauto-
maat) met eigenzinnig design, 
heeft verrassend veel binnen-
ruimte. 

En dat alles voor een hele scher-
pe prijs. De 4.000 euro korting op 
plugin hybride modellen geldt 
ook bij VDNS Suzuki.

Ocassions
Naast nieuwe auto’s zijn er bij 
Autodroom Helmond ook ruim 
300 occasions te koop. De bedra-
gen voor deze gebruikte auto’s 
lopen uiteen van 4.000 tot wel 
100.000 euro. Op Tweede Pink-
sterdag profiteren kopers van 
een occasion van 12 maanden 
garantie (i.p.v. 6) én krijgen ze 
een 24 uurs service-pas voor heel 
Europa voor een jaar. Je oude 
auto inruilen? Ook dat kan. Doe 
daarvoor nu alvast de inruilscan 
op www.autodroomhelmond.nl.
Maar er is meer. Iedereen die op 
Tweede Pinksterdag een auto 
koopt bij Autodroom Helmond, 
ontvangt een dinercheque van 
La Bocca Grande. En iedereen 
die een Bovag verzekering afsluit, 
krijg 150 euro cachback  Kortom, 
meer dan genoeg reden om op 
Tweede Pinksterdag een kijkje te 
nemen bij Autodroom Helmond! 

F | Autodroom Helmond

In September gaat Rondvaart-
boot De Waterengel varen 
voor zorginstellingen. De re-
alisatie van dit unieke project 
wil echter niet hélemaal vlot-
ten. Handen, materialen en 
gelden schieten tekort door 
de coronaperikelen. Om aan-
dacht te vragen hiervoor zal 
initiatiefneemster Nancy van 
Heeswijk gedurende 14 dagen 
gaan overleven op een vlot. 

Van 1 t/m 14 juni vaart zij de 
gehele toekomstige vaarroute 
van De Waterengel: van Den 
Bosch tot Helmond en vervol-
gens naar Tilburg, en ze stopt 
bij elke gemeente ertussenin. 
Gedurende deze dagen zullen 
er diverse gasten aan boord 
komen, er zullen kleine optre-
dens zijn en bijzondere acties 
plaatsvinden die digitaal te 
volgen zijn. Crowdfunding 
gaat via www.voordekunst.nl/
projecten/10536  

Actie ‘Het wil niet vlotten’ 
Op 1 juni vertrekt het 1,5-me-
ter-afstand-veilige vlot in Den 
Bosch. Vervolgens zal zij via 
Sint-Michielsgestel, Bern-
heze, Meierijstad, Laarbeek, 
Helmond, Nuenen, Son en 
Breugel, Best, Eindhoven, Oir-
schot, Oisterwijk en Hilvaren-
beek naar Tilburg varen. Hier 
zal het vlot op 14 juni aanko-
men. Nancy, zelf een creatieve 
zangeres, gaat 2 weken lang 
niet van het vlot af en zal over-
leven met hulp van de omge-
ving. 

Samen met hond Guus woont 
zij in een tentje op het vlot 
waar tevens een knusse huis-
kamer wordt gerealiseerd. In 
elke gemeente die grenst aan 
het kanaal zal ze enkele gasten 
ontvangen met uiteenlopende 

verhalen, liederen, gedichten 
of bijvoorbeeld mensen uit de 
zorg of de doelgroep van de 
rondvaartboot. Dit alles is via 
social media te volgen. Wil jij 
ook je steentje bijdragen met 
iets bijzonders, iets komen 
zingen of vertellen, hond Guus 
uitlaten of bijvoorbeeld koken 
voor Nancy? Aanmelden kan 
via info@stichtinggvo.nl of de 
Facebookpagina van Rond-
vaartboot De Waterengel. 

Rondvaartboot 
De Waterengel 
De Waterengel biedt men-
sen de kans om op het water 
even te kunnen ontsnappen 
uit hun dagelijkse wereld. Met 
name bedoeld voor mensen 
die regelmatig ‘even vergeten’ 
(dementie), mensen die soms 
even vergeten worden door 
hun meervoudige beperking 
en mensen die eenzaam zijn 
doordat zij vaak even verge-
ten worden. Deze doelgroep 
kan gebruikmaken van deze 
-voor dit gebied- unieke rond-
vaartboot in hun eigen omge-
ving, vanaf het water. Het doel 
is om dit gratis, al dan niet via 
een vergoeding uit WMO/
PGB, aan te kunnen bieden. 

Zie www.dewaterengel.nl Om 
de rondvaartboot voor dit 
doel optimaal geschikt te ma-
ken, wordt de inrichting extra 
veilig, rolstoeltoegankelijk en 
waar mogelijk prikkelarm. Zo 
kan men ónbeperkt genieten 
op het water. Het initiatief 
loopt via Stichting Goud voor 
Oud. Zie www.stichtinggvo.
nl Na anderhalf jaar plan-
nen maken hopen we dat u 
helpt het project mee af te 
ronden en zo vlot een ‘red-
dende engel’ te worden voor  
De Waterengel! 

Twee weken op een vlot 
door Brabant - in actie 
voor ‘De Waterengel’  

F | Nancy van Heeswijk/Vincent Roozen
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Wie zorgt dat uw kinderen op 
zaterdag een fijne vrijetijds 
besteding hebben?

Juiste ja, de lokale ondernemer 
die de sportclub sponsort!

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.

.nl

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.

www.helmondlocal.nl

KOOP BIJ 
DE LOKALE
ONDERNEMER,
DIE VERDIENT 
UW STEUN.

zaterdag een fijne vrijetijds 

de lokale ondernemer 
die de sportclub sponsort!

SHOP 
LOKAAL
SAMEN 
STERK.

Advertentie in Helmond/De Peel 
(oplage 100.000 ex.) gesponsord door 
Groot Peelland/Weekkrant Helmond
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Sinds maart weten we dat plan-
nen maken voor groepsbijeen-
komsten en evenementen een 
hachelijke zaak is. Dachten we 
aanvankelijk nog dat we vanaf 
juni wel weer min of meer een 
normaal programma zouden 
kunnen bieden, inmiddels 
weten we dat zeker tot 1 sep-
tember groepsactiviteiten niet 
mogelijk zijn.

Voor Weverslo betekent het dat 
de Open Dag, die voor juni stond 
gepland, en het Muzisch Treffen, 
dat voor eind augustus stond ge-
pland, dit jaar niet meer zullen 
plaatsvinden. Als alternatief heb-
ben we een speciale lustrumwan-
delroute uitgezet, zodat de vele 
bezoekers op eigen gelegenheid 
- met in achtnemingen van de 
voorgeschreven Corona maatre-

gelen - zich kunnen oriënteren 
op de voorzieningen en mogelijk-
heden van Landgoed en Natuur-
begraafplaats Weverslo.Onder-
tussen tonen de nieuw geplante 
beuken hun frisse blad als bewijs 
van nieuw leven. In het najaar 
hopen we met meer stelligheid te 
kunnen informeren over gebeur-
tenissen en ontwikkelingen die 
dan wel mogelijk zijn. 

Speciale wandelroute 
‘Onderga de natuur 
op Weverslo’
Om het toegenomen bezoek in 
goede banen te leiden en om ook 
iets extra’s te bieden, hebben we 
voor de periode mei tot en met 
augustus een speciale jubileum-
wandelroute uitgezet. De route is 
zo gemaakt dat bezoekers elkaar 
niet tegenkomen. Middels pijlen 
is ‘eenrichtingsverkeer’ ingesteld. 
Met behulp van een speciaal sa-
mengestelde informatiefolder 
voert de route naar plekken op 
het landgoed en de natuurbe-
graafplaats, die normaal gespro-
ken niet toegankelijk zijn.

Achtereenvolgens voert de tocht 
door het Verhalenbos, het Sculp-
turenbos en het Muzenbos. De 
totale lengte is circa 1,5 kilome-
ter en de wandeling kan ook in 
delen gemaakt worden. Op deze 
manier besteden we op een bij-
zondere manier aandacht aan 
het feit dat 10 jaar geleden de 
eerste begraving plaatsvond op 
Weverslo. Tijdens uw wandeling 
ziet u houtsculpturen die ons le-
venspad verbeelden en andere 
die onze gevoelens weerspiege-
len. Op de tekstpanelen staan 
nieuwe gedichten. 

Dagelijks open van 10:00 tot 17:00
De komende vier maanden is de 
jubileumwandelroute dagelijks 
opengesteld van 10.00 tot 17.00 
uur. Dan is ook het informatie-
centrum Het Boshuis open. Daar 
kunnen bezoekers een informa-
tiefolder afhalen, met de route-
beschrijving en de beschrijving 
van de kunstwerken en objecten 
die op de wandelroute zijn ge-

plaatst. Ook zijn de speciale ge-
dragsregels - zoals afstand hou-
den en geen groepen vormen - in 
de informatiefolder vermeld. 
Op onze website www.wever-
slo.nl en via onze Facebook en 
Instagram pagina zullen we de 
komende vier maanden met re-
gelmaat informatie geven over 
alles wat langs de wandelroute te 
zien en te beleven is. Gedurende 
de openingstijden zijn wij telefo-
nisch te bereiken op 06 29248698 

IVN nestkastjes tegen 
de eikenprocessierups
Op initiatief van onze bosploeg-
vrijwilliger Hans van Ekelenburg 
heeft de gemeente Venray sa-
men met het IVN overal in de 
gemeente nestkastjes geplaatst. 
Het idee is dat koolmeesjes deze 
nestkastjes als veilige broed-
plaats zullen gebruiken, zodat 
er veel jonge koolmeesjes groot 
worden. Al die koolmezen zijn 
dol op de eikenprocessierups. 
En zo komen er - als het goed is 
- steeds minder eikenprocessie-
rupsen en steeds meer koolme-
zen. Aan de rand van Landgoed 
en Natuurbegraafplaats Wever-
slo zijn - als eerbetoon aan Hans 
- ook een aantal nestkastjes ge-
plaatst. Chapeau voor dit initia-
tief van onze Hans van Ekelen-
burg. Bezoek onze website voor 
meer informatie.

Het blijven bijzondere 
omstandigheden

De Cacaofabriek draait weer

F | De Cacaofabriek

Ook De Cacaofabriek in Helmond draait vanaf 1 juni weer fi lms! De fi lmzalen zullen met aange-
paste maatregelen weer gedeeltelijk opengaan voor het publiek. 

Er zal een selectie van films draaien op bepaalde draaitijden, er zullen een beperkt aantal stoelen be-
schikbaar zijn en filmkaartjes kunnen online gekocht worden. Ook zijn drankjes en verpakte hapjes 
vooraf te bestellen in het onlinebestelproces. Ook zal de brasserie en het terras van De Cacaofabriek 
weer open zijn. Reserveringen kunnen online gedaan worden waarmee ook de 1,5 meter maatregel 
gewaarborgd blijft. 

5 jarig bestaan vrijwillig 
kookteam op Valkenhaeghe
Maandag 18 mei 2015 ging het 
kookteam van Valkenhaeghe 
met 13 kookvrijwilligers van 
start. De voorbereidingen 
begonnen medio maart van 
dat jaar: werven, selecteren, 
inwerken, (kook)handboek 
schrijven etc. Twee vrijwilli-
gers, Albert en Martin, hadden 
deze taken op zich genomen. 

Het kookteam van Valken-
haeghe heeft vijf jaar lang elke 
dag, 365 dagen per jaar, met 2 
kookvrijwilligers de warme 
maaltijd bereid. Drie dagen 
per week wordt vers gekookt. 
En ‘s avonds bij de brood-
maaltijden is er elke dag verse 
soep gemaakt. 

Nu, 18 mei 2020, 5 jaar verder 
én 1826 kookdiensten verder, 
bestaat het kookteam op 

Valkenhaeghe 5 jaar!  Ruim 
30 verschillende vrijwilligers 
hebben de afgelopen 5 jaar 
voor het kookteam gewerkt. 
Werving van nieuwe kookvrij-
willigers heeft nog nooit een 
probleem opgeleverd. 

In januari 2021 gaat een lang 
gekoesterde wens van het 
kookteam in vervulling: 7 da-
gen per week vers koken. Een 
mooie stip op de horizon.  Het 
kookteam is en blijft enthou-
siast. Op de eerste plaats van-
wege het koken, maar zeker 
ook door de essentiële bijdra-
ge, die ze leveren aan het wel-
zijn van de gasten van Valken-
haeghe en dat al 5 jaar lang. 
Het is gewoon voor elke vrij-
williger heel dankbaar werk.  
Alle reden om te zeggen: op 
naar het eerste decennium.

F | Valkenhaeghe

www.grootpeelland.nl
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Het weer wordt steeds beter!
GA ER LEKKER OP UIT 

MET EEN NIEUWE E-BIKE VAN

GIANT 
ENTOUR 
E+0 DISC
Nu met gratis accu 
upgrade naar 500 watt 
t.w.v. € 150,-

nu €2249,-
van €2399,-

Uit 
voorraad 

leverbaar,

dus direct 

rijden!

Drumo is gespecialiseerd in elektrische fietsen meer dan 40 modellen.

Trambrugweg 2,
5707 XZ  Helmond
www.drumo.nl

Maandag Gesloten
Dinsdag 09.00 - 18.00
Woensdag 09.00 - 18.00
Donderdag 09.00 - 18.00
Vrijdag 09.00 - 18.00
Zaterdag 09.00 - 16.00
Zondag Gesloten

Van 12.00 uur tot 17.00 uur

2e Pinksterdag alle 
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Drumo was de eerste speciaalzaak voor 
elektrische fi etsen in Nederland en heeft
14 jaar aan kennis en ervaring in huis. Je 
kunt er terecht voor hoogwaardige mer-
ken elektrische stadsfi etsen, transport-
fi etsen en sportieve fi etsen (mountain-
bikes en renfi etsen). 

De állerlichtste e-bike van 18,7 kg is hier te 
koop. Drumo luistert naar de klant, geeft 

persoonlijk advies, en stelt de perfecte 
fiets voor je samen.
Elk mens is anders, dus elke fiets is hier 
maatwerk. Service, onderhoud en jaren-
lange garantie zorgen voor ultiem gemak 
en plezier op de fiets!

Trambrugweg 2, Helmond
0492-520 760
www.drumo.nl 

Drumo elektrische fietsen

F | Drumo
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Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

• verpleegkundigen 
• verzorgenden IG
• medewerkers voor hulp bij het huishouden
• vrijwilligers

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor de nieuwste 
vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar werkenvanuitjehart@
sintannaklooster.nl. 

Twijfel je nog? Eerst een dagje meelopen mag ook. 
Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429. 

www.sintannaklooster.nl

 
    

Voel je thuis 
bij Sint Annaklooster

• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte aandacht is voor

 de cliënt en waar iedereen welkom is?

• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje bijdragen om

 de eigen regie van de cliënt te versterken?

• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je 

 graag met passie vanuit het hart?

Medewerkers en vrijwilligers van Hospice 
en Logeerhuis Valkenhaeghe en de thuiszorg 
heten u van harte welkom!
U bent vast al bekend met onze locatie 
Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in 
het hart van Helmond West aan de 1e 
Haagstraat 89 in Helmond. Valkenhaeg-
he is onderdeel van Sint Annaklooster. 
Valkenhaeghe beschikt over 12 ruime 
huiselijk ingerichte appartementen, 
voorzien van airconditioning, met eigen 
badkamer en kitchenette. Ook kan er 
gratis gebruik gemaakt worden van de 
WIFI. Bezoek is altijd meer dan welkom 
op Valkenhaeghe.

U kunt bij Valkenhaeghe terecht voor pal-
liatieve zorg, om in de laatste levensfase 
kwaliteit aan het leven toe te voegen of tij-
delijk als logeergast, om aan te sterken, de 
mantelzorger tijdelijk te ontlasten of voor 
of na een ziekenhuisopname. In beide ge-
vallen staat een team van enthousiaste en 
professionele medewerkers en vrijwilligers 
klaar om haar gasten een waardevolle tijd 

op Valkenhaeghe te bezorgen. Ook kunnen 
we indien gewenst geestelijke zorg inzetten. 
Behoud van eigen huisarts is mogelijk.

Thuiszorg en hulp bij het huishouden 
Vanuit Valkenhaeghe wordt ook thuiszorg 
en hulp bij het huishouden geboden door 
medewerkers van Sint Annaklooster. Er 
wordt gewerkt met kleine teams, met zo 
veel mogelijk dezelfde gezichten voor cli-
enten. Onze medewerkers zijn gekwalifi-
ceerde, betrokken, vriendelijke en flexibele 
zorgverleners. U heeft altijd te maken met 
één vast aanspreekpunt. De medewerkers 
zijn vanzelfsprekend gebonden aan hun 
beroepsgeheim en werken volgens een 
strikt privacyreglement.

Heeft u nog vragen of wensen, dan kunt 
u zich hiervoor altijd melden bij één van 
onze zorgconsulenten van het cliëntenser-
vicebureau 040 20 98 449. 

F | Logeerhuis Valkenhaeghe

Fotoroute ‘Deurne in Beweging’ 
Ontdek het creatieve Peeldorp Deurane aan 

de hand van een thematische fotoroute
Thema in route verbeeld
‘Deurne in Beweging’ is het thema van 
Deurne in 2020. Een breed thema waarbij 
er volop aandacht is voor sport en recre-
atie en het rijke verenigingsleven op dit 
vlak. Maar ook de beweging die Deurne 
kent op het gebied van innovatie en tech-
nologische ontwikkelingen wordt in de 
schijnwerper gezet.

Foto's Deurne in beweging én 
in ontwikkeling
Fotoclub Optika heeft in het jaar 2019 bij 
diverse gelegenheden foto’s gemaakt om 
de beweging van Deurne in beeld te bren-
gen. Het gaat dan niet alleen over letterlij-
ke beweging, maar ook de manier waarop 
ons dorp zich aan het ontwikkelen is en 
mee gaat in de tijd. 50 van deze beelden 
kun je in de etalages van ons winkelcen-
trum bekijken. Bij elke foto staat een korte 
toelichting. De leden van Optika hebben 
de foto’s vol enthousiasme gemaakt en 
hopen dat je dit terug kunt zien. Bekijk 

ook de presentatie op het TV-scherm in 
de etalage van het Cultuurcentrum Mar-
tien van Doorne, Martinetplein 2.

5e Tijdlijn Deurne
Fotoroute ‘Deurne in Beweging’ is de 5e 
foto tijdlijn in het centrum van Deurne. 
Tijdlijn Deurne is een initiatief van Cen-
trummanagement Deurne, Fotoclub Op-
tika en VVV Deurne. In eerdere tijdlijnen 
waren ook de heemkundekring, St. Willi-
brorduskerk en De Wieger betrokken en 
hadden de foto’s een historisch karakter. 
Met de nieuwe bijdrage van de fotoclub 
krijgt de tijdlijn een meer eigentijdse en 
creatieve signatuur, maar nog steeds met 
hetzelfde doel om met name de leegstaan-
de etalages aantrekkelijk aan te kleden. 
Daarnaast is het een mooie vrijetijdsbe-
steding om aan de hand van een leuke 
wandeling meer over Deurne en het cen-
trum te weten te komen.
Kijk op www.tijdlijndeurne.nl of haal de 
gratis tijdlijnfolder bij VVV Deurne.

Fotoroute Deurne In Beweging F | Hein van Bakel

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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KlaasenVandeursen Communi-
catie in Helmond bestaat sinds 
2015. Twee ervaren reclame-
makers van het eerste uur, Pe-
ter Vandeursen en Ad Klaasen, 
richtten samen het buro op.

Inmiddels mag men met een 
team van 15 reclamemakers wer-
ken voor veel regionale bedrij-
ven, maar ook nationale en in-
ternationale accounts zoals Van 
der Valk Nederland, Duitsland 
en Belgie. Daarnaast voor grote 
spelers zoals Huijbregts Groep 
Helmond, wereldleider in haar 
branche.

Vandeursen: ‘Het reclame maken 
is in wezen niks veranderd, maar 
wel de platformen (digitaal en/of 
print) waar je je boodschap wil 
uitdragen. Elke uitting voor een 

product start in oorsprong met 
een goed pakkend concept en 
daaraan gekoppeld, een ontwerp 
dat de lading dekt. Bepaal de 
doelgroep en rol uit je campag-
ne.’ Klaasen: ‘We zijn er voor elk 
budget, eerst een indicatie maar 
zeker resultaten, dan pas praten 
over redelijke prijzen. Daar staan 
we voor.’ Het buro is verheugd 
om weer enkele accounts toe te 
mogen voegen in de afgelopen 
tijd: ANWR Garant met haar 
nieuw hard groeiende onder-
deel www.outdoorspecialist.nl 
met meer dan 16 aangesloten 
outdoorspecialisten, waaron-
der Adventure Store Helmond. 
Projectleider Eddy Huissoon: 
‘KlaasenVandeursen is voor ons 
de ideale partner, ze hebben alles 
in huis, van concept/ontwerp tot 
aan website/webshop-ontwik-

keling en -marketing, maar ook 
campagnes in print en digitaal. 
Vervaardigen van bijvoorbeeld 
magazines (print en digitaal) etc.’

Ook is inmiddels weer een pro-
ject afgerond met promotie 
middelen voor de Groningse 
Bierbrouwerij. Hier werden ont-
werpen gemaakt voor 4 nieuwe 
bierlijnen.
Wilt u nieuwe verfrissende in-
zichten en moderne, eigentijdse 
ontwerpen. Neem dan snel con-
tact met ons op. Probeer ons 
vrijblijvend uit. Het is NU tijd om 
actie te ondernemen!

KlaasenVandeursen 
Communicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN 
Helmond. Tel. 0492-845350.
www.klaasenvandeursen.com

Positief ondernemersnieuws:
Nieuwe accounts voor

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

TERUG OP HET
OUDE NEST

KUNNEN WE VOOR U OOK IETS UITBROEDEN?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, orci eget eros faucibus

 tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagitt

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

Ook Laarbeek en Geldrop-
Mierlo sluiten zich aan bij de 
oproep van Coalition of the 
willing. Verschillende politici 
willen vluchtelingenkinde-
ren opvangen in de provin-
cie. Een ‘coalition of the wil-
ling’, een initiatief van Brigit-
ta Scheepsma en Stephanie 
Geurtz, maakt zich hard voor 
deze zaak.

De politici sluiten zich aan bij 
het beroep dat de Stichting 
Vluchteling, Vluchtelingen-
Werk Nederland en Defence 
for Children deden op de 
Nederlandse gemeenten om 
vijfhonderd alleenstaande 
kwetsbare kinderen uit Grie-
kenland in Nederland op te 

vangen. Ook gaat er een op-
roep naar Den Haag om zorg 
te dragen voor het ophalen 
van de kinderen.

Op de Griekse eilanden en bij 
de Grieks-Turkse grens is een 
humanitaire crisis ontstaan 
doordat grote groepen vluch-
telingen door het oplaaiende 
geweld in Syrië op drift ge-
raakt zijn.
Verschillende Nederlandse 
gemeenten hebben in de af-
gelopen dagen moties aange-
nomen met een soort zelfde 
strekking. In Duitsland is de 
overheid al overgegaan tot 
het ophalen van alleenstaan-
de kinderen en moeders uit 
Griekenland.

'Coalition of the willing' 
maakt zich hard voor opvang 

jeugdige vluchtelingen

Waterschap Aa en Maas laat in 
de omgeving van het Deurnes 
kanaal 37 bomen rooien. De bo-
men zijn instabiel geworden als 
gevolg van de grote natuurbrand 
in de Peel. Staatsbosbeheer con-
troleert de bomen in de rest van 
het gebied en zal zo nodig ook 

gaan rooien.  De grote brand in 
de Deurnese Peel is onder con-
trole, maar dat wil niet zeggen 
dat het vuur uit is. De brand kan 
nog meerdere weken smeulen.

Op diverse plekken in de Deur-
nese Peel is Staatsbosbeheer nog 

steeds bezig met het bestrijden 
van de smeulende brand. On-
der andere aan de zijde van het 
Leegveld, nabij de Soeloop aan 
de zuidkant van het verbrande 
gebied, bij de Eikenlaan (Liesselse 
Peel) en nabij de bajonetbocht 
aan de Helenaveenseweg-Soe-

meersingel. De bodem smeult 
nog op meerdere plaatsen en bij 
harde wind, zoals afgelopen zon-
dag en maandag, komt er zuur-
stof bij en gaat de brand gloeien. 
Er kunnen vlammen ontstaan, 
die oplaaien tot ongeveer knie-
hoogte. Afgelopen zondagavond 
laaide de smeulende brand op na-
bij de bajetbocht. 

De brandweer is gealarmeerd en 
heeft met vier blusvoertuigen het 
vuur bestreden. Maandag is door 
Staatsbosbeheer een aannemer 
ingeschakeld om met waterton-
nen de randen van het gebied nat 
te houden. Ook is een rupsvoer-
tuig met water ingezet, dat het 
verbrande gebied in kan rijden. 
Daarnaast graven handploegen 
smeulende delen op, die ze ver-
plaatsen naar een stukje Peel 
waar de natuur al verbrand is. De 
smeulende resten doven daar-
door sneller. De Peelbrand smeult 
en gloeit vooral op plekken waar 
het vuur eerder door de harde 
wind snel doorheen is gegaan. 
Op plekken die niet helemaal 
verbrand zijn, kan de smeulende 
brand opnieuw gaan gloeien.

Instabiele bomen
Door de (ondergrondse) brand 
zijn bomen en boomwortels 
aangetast en instabiel geworden. 
Waterschap Aa en Maas heeft de 
bomen bij de oever van het Deur-
nes kanaal laten controleren 
door een onafhankelijke bomen-
deskundige. Uit deze controle 
blijkt dat 37 bomen instabiel zijn 
en gerooid moeten worden, om-
dat ze anders een gevaar vormen 
of er schade kan ontstaan aan de 
oever van het kanaal. Het kanaal 
en de oever zijn eigendom van 
het waterschap.

Niet de Peel in
Staatsbosbeheer gaat, als eige-
naar van de rest van het gebied, 
ook bomen controleren. Met 
name nabij het fietspad aan het 
Leegveld kunnen vallende bo-
men een gevaar vormen voor 
fietsers.
De gemeente Deurne waar-
schuwt dat de instabiele bomen 
nog een reden vormen om weg 
te blijven uit het gebied, naast 
het feit dat het nog steeds smeult 
en rookt en er nog hoge tempe-
raturen gemeten worden.

Instabiele bomen in 
de Peel worden gerooid

De bomen zijn instabiel geworden als gevolg van de grote natuurbrand in de Peel F | Shutterstock

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Museum Helmond 
weer open vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni haalt Museum Hel-
mond de kasteelpoort en deuren 
weer van het slot. En nog meer 
goed nieuws! Want ook de ten-
toonstelling over de zestiende-
eeuwse meester Lucas Gassel is 
verlengd, van 1 juni tot en met 
30 augustus te bewonderen in 
Kunsthal Helmond. Uniek en 
bijzonder, want bijna alle bruik-
lenen mochten blijven van hun 
eigenaren. 

Bijna was deze grote en belang-
rijke tentoonstelling in de regio, 
voor niemand te zien. Maar vanaf 
1 juni - na aanvankelijk maar 4 da-
gen open te zijn geweest vanaf 10 
maart en een sluiting van vele we-
ken door de maatregelen rondom 
het Coronavirus - gaan de deuren 
van de tentoonstellingszaal weer 
open. Het museum is er helemaal 
klaar voor om bezoekers op een 
verantwoorde manier te ontvan-
gen. Er gaat tenslotte niets boven 
de zintuiglijke ervaring van de 

echte ontmoeting met kunst en 
erfgoed. 
Veilig en prettig Bezoekers kun-
nen bij Museum Helmond op 
een veilige en prettige manier de 
overzichtstentoonstelling ‘Lucas 
Gassel van Helmond, Meester van 
het landschap’ bekijken. Of een 
bezoek brengen aan Kasteel Hel-
mond. Het museum heeft hard 
gewerkt aan de diverse voorberei-
dingen en volgt hierbij de richtlij-
nen, het protocol voor heropening 
musea, zoals ontwikkeld door de 
branchevereniging voor musea 
in Nederland, de Museumvereni-
ging. Het Corona protocol is in te 
zien via museumhelmond.nl on-
der de naam Corona protocol bij 
Direct naar. Kijk eventueel voor 
meer informatie op de website 
van de Museumvereniging, www.
museumvereniging.nl. 

Meesterschilder Lucas Gassel
De eeuwenoude werken van deze 
zestiende-eeuwse meester van 

het landschap zijn met steun van 
musea en particuliere collecties 
wereldwijd en diverse nationale 
fondsen, naar Helmond gekomen 
in maart. En zijn nu dus nog lan-
ger te zien in de tentoonstelling, 
van 1 juni tot en met 30 augustus. 

Met deze welkome verlenging 
hoopt het museum dat het pu-
bliek eindelijk kan gaan genieten 
van deze unieke en bijzondere ex-
positie over een beroemde schil-
der in zijn tijd, die met zijn grootse 
kwaliteiten zonder twijfel past in 
het rijtje van twee andere, we-
reldberoemde Brabantse mees-
ters: Vincent van Gogh en Jeroen 
Bosch. In de tentoonstelling ‘Lu-
cas Gassel van Helmond, meester 
van het landschap’ maak je uit-
gebreid kennis met diverse schil-
derijen, tekeningen en prenten 
en met het coulisselandschap, zo 
typisch voor het werk van Lucas. 
Ook kom je meer te weten over 
de werkwijze die deze zestiende-
eeuwse meester hanteerde. 

Stadsprogramma
Op lucasgassel.nl vind je alle in-
formatie over het programma 
dat de stad heeft bedacht. Zo 
kun je bijvoorbeeld de route lo-
pen in de sporen van Lucas Gas-
sel, en loop je langs historische 

plekken uit de tijd van Lucas 
Gassel. Ook zijn er kijkkisten 
op de wandelroute, en is er een 
expositie te zien. Het stadspro-
gramma is ontwikkeld met steun 
van de Stichting Lucas Gassel in 
samenwerking met de stad en 
Museum Helmond.

Koop je entreekaartje online
Een ticket voor Museum Hel-
mond (zowel voor Kasteel Hel-
mond als Kunsthal Helmond) is 
alleen te bestellen via de website. 
Museum Helmond werkt met 
tijdsloten. Op deze manier bieden 
we bezoekers een rustig en com-
fortabel museumbezoek. Voor de 
tentoonstelling over Lucas Gassel 
koop je een ticket via tickets.mu-
seumhelmond.nl/nl/lucasgassel. 
Voor deze tentoonstelling betaalt 
het publiek een toeslag van € 
2,50. Een kaartje online voor het 
kasteel koop je via tickets.muse-
umhelmond.nl. 

Openingstijden
Het museum (Kasteel Helmond 
en Kunsthal Helmond) is geopend 
van dinsdag tot en met zondag 
(en feestdagen) van 10.00 tot 17.00 
uur. Ook geopend op Tweede 
Pinksterdag (1 juni).

Bereikbaarheid 
Museum Helmond
Kasteel Helmond en Kunsthal 
Helmond vormen samen Mu-
seum Helmond, en zijn gemak-
kelijk bereikbaar met de auto en 
het openbaar vervoer. Met de 
trein stap je uit op station Hel-
mond, het is circa 10 tot 15 minu-
ten lopen naar de beide locaties 
die op circa 3 minuten lopen van 
elkaar bevinden (gescheiden door 
de Zuid-Willemsvaart). Parke-
ren kan op loopafstand. Ga naar 
museumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en ten-
toonstellingsprogramma.

Lucas Gassel Museum Helmond Opening F | Dave van Hout Fotografie

OLYMP 
shirts

MIERLOSEWEG 329, 5707 AK  HELMOND  |  KORTE KERKSTRAAT 38, 5664 HH  GELDROP
HOOFDSTRAAT 42, 5683 AG BEST  |  WWW.DEELENMENSWEAR.NL

( strijkvrij, 100% cotton)

€ 69,95 / € 79,95

2 voor €99,95 aanbieding geldig 
t/m zaterdag 6 juni

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl

LUCASLUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

1 juni t/m
30 augustus

Ontmoet 
de zestiende– eeuwse meester in Helmond
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LUCASLUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

1 juni t/m
30 augustus

Ontmoet 
de zestiende– 
eeuwse meester 
in Helmond


