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Koop lokaal, vooral nu!

Aan het woord.
7.

De interieurcoaches van Stijl & Co

Deskundig advies op
maat bij het inrichten
van je huis. Bij Stijl & Co 
houden we ervan als het 
plaatje klopt. Vind je het 
zelf lastig om dat voor 
elkaar te krijgen? Dan helpt 
een van onze deskundige 
interieurcoaches je graag bij 
het inrichten van je huis.

Helmond Sport
Kort nieuws3. Zorgspecial

Zorg in de regio
Muziek
Muziek maken in coronatijd13. 19.Clubkampioenschap 

Buitenlust Helmondw
F | Buitenlust Helmond

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de eerste 
wielrenners in onze regio hun opwachting maakten. 
“In de archieven van de kranten hebben we de 
Helmondsche en Gemertse Wielerclub uit die 
beginjaren als eerste wielerverenigingen in de regio 
Peelland kunnen achterhalen”, legt Rien van Horik 
(64) uit. De broers Rien en Bart van Horik, uit een 
Lierops wielergezin, zijn in deze periode druk bezig 
met de verwezenlijking van hun wielerdroom. Eind 
december verschijnt namelijk hun wielerboek dat 
de toepasselijke titel de ‘Pedaalridders van de Peel’ 
heeft gekregen.

Rien is bij de regionale wielerfans vooral bekend door zijn 
landelijke en regionale wielerpresentaties. “Nadat ik vorig 
jaar gestopt ben met mijn baan in het onderwijs, om mij 
volledig op mijn presentaties te kunnen richten, heeft 
de coronacrisis ervoor gezorgd dat dit tot een minimum 
beperkt is gebleven.” De plotseling ontstane vrije tijd 
besteedt de inwoner van Someren nu aan het onderzoek 
en het schrijven van de teksten voor het boek. “Als tiener 
verzamelde ik al programmaboekjes en knipte ik artikelen 
over de regionale wielersport netjes uit de krant. Dat archief 
komt nu van pas bij het schrijven van de teksten”, beschrijft 
de schrijver de voorgeschiedenis van het boek. Door zijn 
uitgebreide netwerk in de wielersport is hij erin geslaagd de 
afgelopen maanden nog meer informatie te verzamelen. Het 
boekwerk beschrijft in 250 pagina’s de rijke wielerhistorie 
van bijna veertig dorpen en steden in de Brabantse en 
Limburgse Peel vanaf het eind van de negentiende eeuw. 
Het gebied behelst de driehoek Weert-Helmond-Venray. 
(Lees verder op pag. 4)

Regionale wielerhistorie in de 
‘Pedaalridders van de Peel’ 

Paul Konings (Asten) Ronde van Neerkant

Ronde van Helmond Clubkampioenschap DTS Deurne

Clubkampioenschap 

Clubkampioenschap Buitenlust Helmond
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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn.

Hallo,
daar is de lente.

Het is echt lente. Zelfs de zon is in de wolken. 
Is de lente ook jouw favoriete seizoen? Krijg jij ook de lentekriebels? 

Ga dan naar Drive-In Boulevard Engelseweg te Helmond.
Daar kun je naar hartelust shoppen op afspraak. Je vindt er een 

wijd scala aan winkels. Je kunt er bijna alles vinden op het gebied 
van je auto, huis, tuin, dier en klusbenodigdheden.

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen met het 
zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren voor de deur van 
de winkel. De Engelseweg, de plek waar je zorgeloos kunt shoppen.

540 vrije parkeerplaatsen
51 winkels

1.143.293 artikelen

Alvast veel lente plezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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FEBRUARI ‘21
Financiële bijdrage Helmond Sport om alle wedstrijden 
in de 3e periode live uit te zenden op ESPN waardoor 

iedereen Onze Club toch kon blijven volgen.

AUGUSTUS ‘20
Premium en Business Partners werden bezocht door 

oud-spelers Björn Sengier en Charles Kazlauskas met een 
persoonlijke boodschap op een LED-scherm.

OKTOBER ‘20
Helmond Sport opent pop-up store in de 

Elzas Passage in het centrum van Helmond.
SEPTEMBER ‘20

Spelers belden seizoenkaarthouders om hen te overtuigen 
ook dit seizoen weer hun seizoenkaart te verlengen.

Alle zakelijke partners kregen bij het uitbreken van corona vanuit de club een telefoontje met de vraag hoe het ging met de persoonlijke en zakelijke 
situatie. Supporters werden aan het begin van het seizoen gebeld door spelers om hun seizoenkaart te verlengen en te vragen voor hun onvoorwaardelijke 
steun. Gelukkig staat Helmond Sport er niet alleen voor, zo heeft het maar liefst honderdzestig vrijwilligers, een groep sponsoren die hun schouders 
eronder zetten en daarnaast supporters die het supporterscafé runnen. Helmond Sport organiseerde afgelopen jaar allerlei activiteiten om onder de 
aandacht te blijven bij haar zakelijke partners en supporters. Hieronder een opsomming van een aantal activiteiten die de club organiseerde.

Helmond Sport blijft onder de aandacht 
bij zakelijke partners en supporters!

Wat kun je als club in coronatijd doen voor je zakelijke partners en supporters? 
“Allereerst contact houden, begrip tonen voor elkaars situatie, creatief zijn en de 

schouders eronder zetten.” 

MAART ’21
Helmond Sport bedankte maar liefst honderdzestig vrijwilligers voor hun trouwe inzet. Op een 
daarvoor speciaal ingerichte Drive-Thru ontvangt iedereen een heuse Helmond Sport hoodie.

DECEMBER ‘20
Vrijwilligers en 

seizoenkaarthouders ontvangen 
een kerstpakket uit handen van 
bestuursleden Helmond Sport. 

Dit alles via een Drivi-Thru op de 
parkeerplaats van het SolarUnie 

Stadion.

DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

Financiële bijdrage Helmond Sport om alle wedstrijden 
in de 3e periode live uit te zenden op ESPN waardoor 

iedereen Onze Club toch kon blijven volgen.

Premium en Business Partners werden bezocht door 
oud-spelers Björn Sengier en Charles Kazlauskas met een 

persoonlijke boodschap op een LED-scherm.

Helmond Sport bedankte maar liefst honderdzestig vrijwilligers voor hun trouwe inzet. Op een 
daarvoor speciaal ingerichte Drive-Thru ontvangt iedereen een heuse Helmond Sport hoodie.daarvoor speciaal ingerichte Drive-Thru ontvangt iedereen een heuse Helmond Sport hoodie.

VUR VUR 
WELLEKE WELLEKE WELLEKE 
CLUB CLUB CLUB 
BENDE BENDE BENDE 
GAI?GAI?GAI?

NOVEMBER ‘20
Helmond Sport organiseert in samenwerking 

met Heel Helmond Support een crowdfundactie 
voor de Jeugd Academy.
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Mierlose finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd 2021

gewonnen door Fem Hommes

De kampioenen van de bovenstaande basisscholen 
zijn: Laura Visser van Kindcentrum Puur Sang 
locatie Lucia, Juul van der Vleuten van De 
Kersentuin, Fem Hommes van Kindcentrum Puur 
Sang locatie Loeswijk en Roos-Sophie Bongers 
van O.B.S. ’t Schrijverke. Wat een prestatie, 
voorleeskampioen van de hele school zijn!

Bovenstaande vier schoolkampioenen lazen allen 
een fragment voor uit een zelfgekozen boek tijdens 
deze spannende voorleeswedstrijd, om zo de 
Mierlose winnaar te kunnen bepalen. De wedstrijd 
vond dit jaar volledig online plaats. De vier 
kandidaten stuurden allemaal een filmpje in, waarna 
de jury online in beraad ging. De jury bestond uit 
Rob van Otterdijk, namens de Gemeente Geldrop-
Mierlo, Jolanda Smits, voorleescoördinator 
Kinderdagverblijf Dolfijn Luchen en Vic van Dijck, 
namens het Jongerenwerk Geldrop-Mierlo. 

De jury was unaniem in de beslissing over de 
winnaar: Fem Hommes werd uitgeroepen tot 
Voorleeskampioen 2021. Fem las voor uit het boek 
‘Beauty and the Beast gevangen in een boek’ van 
Jennifer Donnelly.

Fem zal namens Mierlo worden afgevaardigd 
voor de Brabantse halve finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd, die op zaterdag 27 maart 

plaatsvindt. En vervolgens misschien wel naar de 
Brabantse finale en de landelijke finale doorgaan. 
We wensen haar heel veel succes. Voorlopig is 
Fem, in ieder geval dit hele jaar, Voorleeskampioen 
2021 van Mierlo.

MIERLO Dat was weer een spannende voorleeswedstrijd! Op uitnodiging van 
Bibliotheek Dommeldal namen de kinderen van de groepen 7 en 8 van de 

volgende vier basisscholen deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2021: 
Kindcentrum Puur Sang locatie Lucia, De Kersentuin, Kindcentrum Puur Sang 

locatie Loeswijk en O.B.S. ’t Schrijverke.

Winnaar Mierlose Finale Nationale Voorleeswed-
strijd 2021 Fem Hommes | F Bibliotheek Dommeldal

(Vervolg pag. 1)

Uiteraard is er veel aandacht voor de ‘wielerstad’ 
Helmond, maar ook de lokale wielergeschiedenis 
van de omliggende kerkdorpen (de ‘wielernesten’) 
krijgt een speciale plaats in het boekwerk. Niet 
alleen de verschillende disciplines weg, veld en 
baan, maar ook met een terugblik op legendarische 
wielerkoersen in deze dorpen en steden. “Bij 
de meer dan honderd geschreven portretten 
van wielrenners uit heden en verleden gaat het 
vooral over de winnaars. Zoals de aandacht voor 
regionale Tourrenners als Piet Damen, Jos van 
der Vleuten en Eddy Bouwmans. Om het boek 
leesbaar te houden, zijn we nog steeds op zoek 
naar de wielerverhalen en anekdotes uit het 
verleden”, merkt de schrijver van het wielerboek 
op. Zijn broer Bart was in de jaren zeventig en 
tachtig een verdienstelijk amateurwielrenner, 
is werkzaam bij Adcommunicatie in Helmond, 
verzorgt de vormgeving van het boek en is op 

zoek naar geschikte foto’s. “We hebben al diverse 
reacties binnen gekregen op onze vraag om foto’s 
beschikbaar te stellen. De beelden moeten de 
wielerverhalen straks illustreren”, vult de oud-
renner aan.

Het boek kan vooraf gereserveerd worden. 
Op de openingspagina van de website www.
rienvanhorikcycling.nl is hierover meer 
informatie te vinden. Op de website is eveneens 
te lezen op welke wijze het mogelijk is om ook zelf 
interessante informatie of rechtenvrije foto’s (bij 
voorkeur in een hogere resolutie) van de wielrenners 
en de koersen uit de Peelregio door te sturen. 
Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt 
de uitgave van het boek op het eind van dit jaar 
gecombineerd met een tentoonstelling over 125 
jaar wielrennen in de Brabantse en Limburgse 
Peel en live-interviews met de hoofdrolspelers uit 
het boek. Dan bestaat ook de mogelijkheid om de 
gereserveerde boeken af te halen. 

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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Waarom nu investeren in een 
zonnepaneleninstallatie bij SolarUnie 

Alle voordelen op een rij voor de consument om nu in te stappen
BTW-teruggave is verlengd
Ook voor 2021 is de btw-teruggaveregel van kracht 
op de zonnepaneleninstallatie voor particulieren. 
Maar wat houdt deze regel in? Dit leggen we kort 
voor u uit:

Als particulier kun je momenteel de BTW terug 
ontvangen van uw investering. Het gaat hierbij om 
21% BTW over het materiaal én de installatiekosten. 
U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit 
betekent dat u de BTW over de investering mag 
terugvragen, maar wel BTW moet betalen over 
de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de 
opgewekte stroom is een heel laag bedrag, zodat u 
hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. 
Deze BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te 
betalen, mits u de juiste weg volgt.
Wij helpen u daarbij:

Solarunie verzorgt voor al haar klanten de BTW-
teruggave, zodat u altijd deze juiste weg volgt. 
U hoeft u hierover dus absoluut geen zorgen te 
maken. Heeft u vooraf al vragen over de BTW-
teruggave? Of vraagt u zich af of u hier gebruik van 
mag maken? Neem dan gerust contact op met ons, 
wij lichten dit verder voor u toe en/of zoeken het 
voor u uit.

Prijzen zonnepanelen stijgen de komende 
maanden
Een combinatie van een tekort aan grondstoffen en 
transportcontainers zorgt voor een prijsstijging van 
de zonnepanelen voor de aankomende kwartalen. 
Zoals vaak gezegd wordt, heeft dit altijd te maken 
met vraag en aanbod. Momenteel is de vraag 
enorm, waardoor het aanbod schaarser wordt. 
SolarUnie kan altijd scherpe prijzen hanteren door 
groot en directe inkopen van haar zonnepanelen. 
Voor de consument is het dus interessant om 
nu te investeren in zonnepanelen bij SolarUnie. 
SolarUnie beschikt altijd over grote voorraden die 
tegen normale en scherpe prijzen aangeboden 
worden. 

Salderingsregeling van kracht en 
mogelijk verlengd
Zoals bekend bij vele consumenten is de bekende 
salderingsregeling van kracht tot 2023. Deze regel 
maakt het voor consumenten nog steeds zeer 
interessant om op dit moment te investeren in 
zonnepanelen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer 

de afbouw van de salderingsregeling controversieel 
verklaard. Dit betekent dat er pas na de verkiezingen 
gekeken wordt naar deze regel. 

Mogelijk moet de afbouw worden uitgesteld, 
zo werd duidelijk uit diverse navraag vanuit 
journalisten en vakbladen bij de overheid. Om in 
de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met 
de afbouw van de salderingsregeling te kunnen 
starten, moeten zowel de netbeheerders als de 

energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. 
Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle 
kleinverbruikers een meetinrichting hebben, die 
de afname en invoeding van elektriciteit op het net 
apart kan meten. In de praktijk is dit simpelweg niet 
haalbaar. Het uitstellen van de salderingsregeling 
is echter nog niet zeker,  maar het ziet er voor de 
consumenten wel zeer interessant uit. Bovendien 
geldt: hoe eerder u start, hoe langer u als consument 
kunt profiteren van de huidige regelgeving.

Redenen om te kiezen voor SolarUnie:

Persoonlijk contact
Bij SolarUnie staat persoonlijk contact hoog in het 
vaandel. U kunt altijd terecht voor een afspraak of 
vragen over een zonnepaneleninstallatie bij een van 
onze secretaresses. Zij beantwoorden uw vragen of 
bekijken samen met u wanneer er een schouw op 
locatie ingepland kan worden.

Schouw op locatie
Een van onze adviseurs komt op locatie om met 
u de wensen en mogelijkheden door te spreken. 
Samen met u kijken zij wat de beste optie is voor 
uw installatie. Niet alle wensen en woningen 
zijn hetzelfde. SolarUnie levert alles wat er op de 
zonnepanelenmarkt te verkrijgen is. Dit persoonlijk 
contact zorgt voor het maatwerk wat u als klant 
uiteraard wenst.

Offerte op maat
Na de schouw op locatie werken onze adviseurs 
uw offerte op maat uit. Door de schouw kunnen 
we de scherpste prijs voor uw installatie geven. We 
weten exact wat we gaan aantreffen op locatie en 
wat de wensen van de klant zijn. 

Eigen vakbekwame monteurs
SolarUnie werkt met een vast team van vakbekwame 
monteurs. Onze installateurs werken alles tot in 
detail af en lopen na afloop de gehele installatie 
met u door. Onze monteurs vertrekken pas op het 
moment dat de monitoring-app aangeeft dat uw 
installatie draait en u daadwerkelijk energie opwerkt.

Geen aanbetaling en onverwachte kosten
SolarUnie heeft vertrouwen in haar klanten en 
vraagt daarom geen aanbetaling. Ook werken wij 
altijd met een vaste prijs. De schouw op locatie 
zorgt ervoor dat er nooit onvoorziene zaken en 
dus onvoorziene kosten zijn. Helder voor zowel 
SolarUnie als voor u als klant. 

Beste prijs-kwaliteit 
Door het groot en direct inkopen garanderen wij 
altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding. SolarUnie 
kan door haar 15 jaar ervaring alles leveren wat er 
op de markt van de zonnepanelen verkrijgbaar is 
en kan dus iedere klant voorzien van haar wensen. 
Iedere klant en woning vraagt iets anders, en hierin 
is SolarUnie dus de juiste partij!

F | SolarUnie

DEURNE In de tuin van Museum De Wieger 
staat een dode eikenstam van enkele meters 
hoog. In het kader van Deurne 1300 jaar 
gaat de Deurnese vrouwelijke kunstenaar 
Jeanne Melief deze stam nieuw leven 
inblazen. Het project is onlangs gestart 
en vanaf de zomer is het eindresultaat te 
bewonderen in de museumtuin. 

Rondom de boomstam komt de geschiedenis 

van Deurne in beeld. Met glas in drie kleuren 
worden wortels en het verhaal van Deurne 
op de boom in beeld gebracht. Een groot ei 
symboliseert de geboorte van Deurne. In de 
zomer wordt ook de hulp van kinderen uit 
Deurne gevraagd om mee te werken aan het 
kunstwerk.  De oude eikenstam in de Tuin 
van De Wieger wordt langzaam maar zeker 
omgetoverd tot een kunstwerk en herrijst 
als een feniks uit de as. Een prachtige 

aanwinst voor de museumtuin en een mooi 
uitzicht straks vanaf het gezellige tuinterras. 
Jeanne Melief werkte al eerder aan 
grote boomprojecten, zoals de vier-
seizoenenboom in het Zandbos in 
Deurne en de kunstboom in het Duitse 
Frauenau. De Wieger is door verlengde 
lockdownmaatregelen gesloten. Zodra dat 
weer mogelijk is, ontvangen we u weer heel 
graag. Kijk ook op www.dewieger.nl

Boom krijgt tweede leven

Overleg over de werkzaamheden 
 F Museum De Wieger
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Sofa Summer 
4,5-zits € 2.299,-

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Snel leverbaar!

Sofa Statement fluweel Donker groen € 1.499,-

Snow Brushed coffee table 
vanaf € 85,- (Ook in goud leverbaar)

Grote collectie 
sierkussens op 
voorraad!

Sofa Statement boucle beige € 1.599,-

Sofa Rodeo Velvet Honing geel 3-zits € 999,-

KOM 
VRIJBLIJVEND
SHOPPEN IN 
ONZE WINKEL!
Bel, app of mail voor een afspraak!
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Nieuwste aanwinst: filmpjes 'Het verhaal van....'

Klok & Peel bouwt aan 
zijn Online Museum 

De filmpjes worden in de eerste plaats gepubliceerd 
op de vernieuwde website van het museum, waar 
ze onder het hoofditem Online Museum worden 
toegevoegd aan een gestaag groeiende reeks 
online-activiteiten. 

In datzelfde 'digitale vertrek' kunnen bezoekers 
ook virtueel door het museum lopen, online de 
internationale klokkencollectie bekijken via de 
Brabantcloud, of luisteren naar podcasts. Verder 
kunnen ze daar het actuele Klok & Peel Magazine 

doorbladeren en lezen, zich mee laten voeren naar 
de Aktion im Moor van kunstenaar Joseph Beuys 
in de Groote Peel, kleurplaten downloaden (onder 
andere van de actuele expositie Klokken voor 
Amerika), een quiz spelen of een memoryspel. 
Kinderen onder de twaalf jaar kunnen zich er 
aanmelden als Museuminspecteur.   

De publicatie van de filmpjes 'Het verhaal van 
...' is nog maar kortgeleden begonnen en zal in 
de komende maand verder wekelijks worden 

uitgebreid. Steeds wordt over één museumstuk een 
verhaal verteld, waar je misschien makkelijk aan 
voorbijgaat. Onderwerpen in de eerste reeks zijn 
onder andere de wekkering van het torenuurwerk 
van Hattem, de klapekster en de heikikker. De 
filmpjes - desgewenst met ondertiteling - worden 
niet alleen op de eigen website gepubliceerd, maar 
ook op een eigen YouTube-kanaal (zoek: Museum 
Klok & Peel). Verder komen ze voorbij in de online-
uitingen van het museum op de sociale media 
(Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest).  

Met al deze activiteiten is het Astense museum 
druk bezig zijn arsenaal PR-middelen zo goed 
mogelijk in te zetten en uit te breiden, teneinde 
in deze coronatijd de naamsbekendheid van 
het museum op peil te houden en om - zodra de 
strenge coronamaatregelen worden versoepeld 
- het teruggekeerde publiek op maat te kunnen 
bedienen met zoveel mogelijk actuele informatie.  
Meer informatie:
www.museumklokenpeel.nl/collecties/
hetverhaalvan

ASTEN Museum Klok & Peel in Asten maakt er in deze moeilijke coronatijd een 
erezaak van om flinke stappen te zetten in een nog jonge nevenactiviteit: het Online 

Museum. Daartoe wordt momenteel een reeks filmpjes vervaardigd onder de 
gemeenschappelijke titel ‘Het verhaal van...’. In deze ruim twee minuten durende 

filmpjes staat telkens een ‘verborgen verhaal’ centraal over een belangrijke 
museumgebeurtenis of een bijzonder museumstuk. De verfilmde verhalen worden 

verteld door steeds andere rondleiders of conservatoren. Voor de technische realisatie 
tekenen PR-coördinator Ida Verhaar en stagiair Loet Snijders. Impressie filmopname, in dit geval met Demi Sidiropoulos die vertelt over klokken en stemvorken | F Loet Snijders

Het complete online museum vindt u hier: www.museumklokenpeel.nl/onlinemuseum

DESKUNDIG ADVIES OP 
MAAT BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE HUIS

Bij Stijl & Co houden we ervan als het plaatje klopt. Vind je het zelf lastig om 
dat voor elkaar te krijgen? Dan helpt een van onze deskundige interieur-
coaches je graag bij het inrichten van je huis. Heb je je nieuwe interieur in je 
hoofd al uitgedacht? Dan gaan we je helpen het tot werkelijkheid te brengen. 

Om een beeld te kunnen vormen van je wensen en voorkeuren, nodigen 
we je uit bij Stijl & Co in de winkel. Hier vind je namelijk alles op het gebied 
van wonen, slapen, vloer, wand en raam. We komen ook bij je thuis als je dat 
liever hebt. Schroom niet om ons te spammen met foto’s, knipsels, of een 
Pinterest mood board van je droominterieur. 

Door goed naar je wensen te luisteren en door te vragen, laten we je stap 
voor stap zien wat bij je past. Hierna brengen we een bezoek aan huis om de 
huidige situatie te bekijken en de sfeer van je woning te proeven. Vervolgens 
maken we een interieuradvies op maat, compleet met mood board, floor-
plan, kleur- en materiaalplan. Om het je gemakkelijk te maken, voegen we 
een overzichtelijke lijst toe van alle producten met bijbehorende kosten. 

Wij helpen je graag met een uitgebreid en gedetailleerd interieuradvies 
op maat aan huis. Dit kan alles omvatten; van vloer tot raam, en van kleur 
op de muur tot meubels en zelfs accessoires!

“We kunnen niet wachten om je te verrassen met een verbluffend advies 
dat prachtig tot zijn recht komt in je woning.”

Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden. Bel, app of mail  
voor een afspraak met een van onze interieurcoaches.

Engelseweg 212, 5707AK Helmond
T (0492) 47 56 24 
www.stijlenco.nl
info@stijlenco.nl

Onze interieurcoa
ches 

verrassen je met een 

droominterieur op maat!

© Perfectief Fotografie
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Verbouwing tot grootste 
wandelzaak van het zuiden! 
Wij hebben niet stilgezeten tijdens 
de Lockdown. Onze wandelafde-
ling is verder uitgebreid met nog 
meer modellen schoenen dan wij 
al hadden, tot een totaal van 400 
m2 wandel- en bergschoenen met 
een Sidas Footlab van 25m2. Hier 
kunnen wij uw voetvorm, lengte 
en breedte en drukpunten geheel 
analyseren. Ook hebben wij een 
wandelpodium gebouwd met di-
verse ondergronden voor het tes-
ten van alle soorten wandel- en 
bergschoenen. 

Meten is weten met Sidas 
voet  meetapparatuur
In ons Footlab van Sidas worden 
uw voeten aan de hand van de 
geavanceerde 2D Sidas voetscan 
uitgebreid gemeten op lengte, 
breedte en drukpunten. Alle gege-
vens en data van uw voeten wor-
den hierin geregistreerd. Elke voet 
is uniek en heeft zijn eigen morfo-
logie ( grootte, volume, vorm ). Elke 
voet heeft een afdruk die nergens 
anders ter wereld voorkomt, dus 
waarom worden onze voeten dan 
in dezelfde schoenen geduwd? 
Onze voeten zijn de fundering 
waarop het lichaam gebouwd is en 
ons totale gewicht rust op enkele 
vierkante centimeters. De voeten 
hebben een stabiliserende, schok-
absorberende en voortstuwende 
functie. De zooltjes van Sidas 
zorgen voor de perfecte drukver-
deling, comfort en demping. Deze 
zijn er voor voeten met een lage 
voetboog, een medium voetboog 
en een hoge voetboog. Voeten met 
een lage voetboog hebben behoef-
te aan stabiliteit en ondersteuning, 

Al 30 jaar lang staat Adventure Store bekend om zijn kennis, service en enorme collecties in wandel- en 
bergschoenen van de beste merken. Alles het hele jaar door op voorraad in de winkel. De merken Meindl, 
Hanwag, Lowa, Tecnica en On zijn hier toonaangevend aanwezig. Stuk voor stuk premium brands met het 
beste comfort, pasvorm, specifieke leesten voor elke voet. Zoals Hallux Valgus, Straight Fit, Narrow fit en 

Alpine Wide leesten. 

COMPLEET 
ASSORTIMENT 
TOP MERKEN

GRATIS 
VOET & LOOP 

ANALYSE

LOOP 
PARCOURS 

MET DIVERSE 
HINDERNISSEN

DESKUNDIGE 
ADVISEURS Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

WANDEL
SPECIALIST

ON RUNNING

ADVENTURE STORE HELMOND

DÉ WANDELSPECIALIST
ADVENTURE STORE HELMOND

DÉ WANDELSPECIALIST
ADVENTURE STORE HELMOND

GRATIS
voet en loop 

analyse
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GRATIS
O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

HET NIEUWE
BUITEN GEWOON GOED
MAGAZINE LENTE EDITIE
OUTDOORSPECIALIST.NL

VERKIJGBAAR
BIJ ADVENTURE STORE

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

de medium voetboog aan comfort, 
versteviging aan de achterkant van 
de voet en stabiliteit en de hoge 
voetboog aan verdeling van de 
druk, comfort en stabiliteit. Voor 
optimaal wandelgenot zou elke 
wandelaar eigenlijk een paar Sidas 
zooltjes in zijn schoenen moeten 
leggen. Dit omdat er in de schoe-
nen zelf geen voetvorm zit.

Wandelen is het nieuwe 
sporten!
Het wandelen wás al populair, 
maar wij zien een enorme stijging 
van het aantal wandelaars van-
wege de Corona. Een relatief mak-
kelijke oefening die overal uitvoer-
baar is voor jong en oud én weinig 
blessure gevoelig is.

Wandel je fit 
Elke dag een half uurtje wandelen 
doet al wonderen voor afname 
overgewicht, verlaging cholesterol, 
en bloeddruk, maar is ook goed 
voor je geheugen, humeur, spie-
ren, botten, hart, longen en na-

tuurlijk voor de mentale ontspan-
ning. Al met al goede bijwerkingen. 
Het enige wat je moet aanschaffen 
om comfortabel te wandelen is 
een kwalitatief goed paar wan-
delschoenen. Hier kun je dan ook 
beter niet op bezuinigen, want dat 
gaat vaak ten koste van het comfort 
en plezier in het wandelen. 
De juiste keuze voorkomt voet en 
andere klachten, zoals gewrichts-
pijnen. 
Ga voor het juiste advies dan ook 
naar een echte wandelschoen-
specialist. Zij adviseren wat voor 
schoenen je nodig hebt, afgestemd 
op het gebruik en op de voetvorm. 
Voor de Pieterpad route, maar 
ook voor het rondje door het dorp 
of voor de echt zware bergtocht, 
Adventure Store Helmond heeft 
wandel- en bergschoenen in elke 
categorie voor elke voet!

Verjonging wandelaars
Wij zien een trend in het verjongen 
van onze doelgroep wandelaars. 
De leeftijdsgroep tussen 25-35 jaar 

begint het wandelen steeds meer 
op te pikken. 
Schoenmerken zoals Lowa en 
On springen daar goed op in met 

diverse kleuren schoenen en spor-
tieve lichtgewicht modellen. 
En wij als winkel zorgen ervoor 
dat deze modellen ruimschoots 

op voorraad zijn, in alle kleuren en 
maten. 
Tot ziens in onze winkel!  Of kijk op 
www.adventurestore.nl

Alles op het gebied van hardlopen vind je bij Adventure Store.
Adventure Store heeft een groot assortiment hardloop schoenen, -kleding 
en -accessoires. Laat je voorlichten door onze gespecialiseerde schoe-
nadviseurs en maak gebruik van onze gratis persoonlijke voet- en loop-
analyse.

Ook hebben we regelmatig een spreekuur met de podotherapeut Emile 
Itz in de winkel van 13:00-16:00 uur, kijk voor de exacte data bij 
spreekuur podotherapeut op onze website. Voor een trainingsadvies, 
advies over hartslagmeting of over een uitgebalanceerd voedingsadvies 
op maat kunnen we je ook verder helpen.

RUNNING
SPECIALIST

ALLES OP HET GEBIED VAN FIETSEN VIND JE BIJ 
ADVENTURE STORE.
Adventure Store is het adres voor al je fietsplezier, behalve voor de fiets 
zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fietskleding, -schoenen, -hel-
men en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, mountainbiken of lekker 
een blokje om; wij kunnen je voorzien van de juiste uitrusting. Zelfs voor 
een fiets vakantie hebben we specifieke tenten en slaapzakken die in de 
fietstas meegenomen kunnen worden.
Ook hebben we regelmatig een spreekuur met de podotherapeut Emile Itz 
in de winkel van 13:00-16:00 uur, kijk voor de exacte data bij spreekuur 
podotherapeut op onze website.

BIKING
 SPECIALIST

GRATIS
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

GRATIS
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

GRATIS
HET NIEUWE
BUITEN GEWOON GOED
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OUTDOORSPECIALIST.NL

VERKIJGBAAR
BIJ

GRATISGRATIS
magazine 

aangeboden door 
jouw outdoorspecialist

magazine 
aangeboden door 

•

BUITEN GEWOON GOED
M A G A Z I N EM A G A Z I N E

Lente.Lente.

En dat alles bij jouw 
outdoorspecialist.

in dit nummer o.a.

#BUITEN-
GELUKS-
MOMENT!

DUURZAAM 
OUTDOOR

OP DE FIETS
WANDEL-

UITRUSTING

2e paasdag 10.00 - 17.00 uur
vr. 09.30 - 18.00 uur
za. 09.30 - 18.00 uur 
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SCHOONMAAKMEDEWERKERS
Je werkt op vaste dagen (maandag en vrijdag) en krijgt 39 uur

per maand op contract. Je ontvangt een reiskostenvergoeding

en leuke kortingen, zoals gratis zwemmen en bowlen!

CENTER PARCS HET MEERDAL
EN LIMBURGSE PEEL IN AMERICA ZOEKEN:

S O L L I C I T E R E N O F M E E R I N F O R M A T I E ?
W H A T S A P P N A A R 0 6 - 5 1 0 0 3 9 1 5

Geen vervoer maar wel interesse? Neem dan ook contact op!

VACATURE
wij zijn op zoek naar een FULLTIME

ALLROUND MEDEWERKER
voor de verkoop, bezorging en montage van slaapkamers, boxsprings, enz.

Wat vragen wij:
- Een handige en klantvriendelijke persoon
- Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij:
- Een afwisselende baan met veel variatie
- Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Je sollicitatie is welkom via: info@rijkersslaaprijk.nl 

Kruiseind 45 | 5421 NB Gemert | 0492-361423 | info@rijkersslaaprijk.nl | www.rijkersslaaprijk.nl

Wij zoeken een FULLTIME

ALLROUND MEDEWERKER
Voor het monteren en bezorgen van bedden en aanverwante artikelen

Wat vragen wij: 
- Een handig en klantvriendelijk persoon, die weet van aanpakken.
- In bezit van rijbewijs B
- Bijspringen in de verkoop. Geen ervaring; wij leren het je!
- Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden

Wat bieden wij:
- Een vaste baan met veel variatie voor 37/38 uur
- Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Overleg is altijd mogelijk

Hebben wij je interesse gewekt, dan is je sollicitatie welkom.
Stuur deze naar info@rijkersslaaprijk.nl

 
werken bij 
hup hotel?

hup is op zoek naar werktoppers
Wat dacht je van een functie als Medewerker Technische Dienst 
- Wellness? Je kan per direct, voor 38 uur, aan de slag. Jouw 
verantwoordelijkheid ligt met name bij het onderhoud en in bedrijf 
houden van onze wellnessfaciliteiten.

Extra voordelen:
• Afwisselend werk, geen dag is hetzelfde
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Sporten met korting bij HUP Sport

voor meer informatie en 
andere vacatures: 
www.hup.eu/vacatures

HUP • Het sportiefste hotel van Nederland
Mierlo • HUP.eu • 0492 678911

VACATURE 
PAGINA

Center Parcs Het Meerdal en Limburgse
Peel zoeken nieuwe collega’s!

Voor diverse afdelingen zoeken wij parttimers, 
weekendhulpen en vakantiekrachten, die gastgericht 
zijn en het leuk vinden om bij ons te komen werken. 
Het Meerdal en Limburgse Peel heeft een grote 
diversiteit aan functies, denk aan badmeesters, 
instructeurs bij sportactiviteiten, medewerkers bij 
de Ponyvakantie, schoonmakers, medewerkers 
voor de receptie, verkoopmedewerkers in de shops 
en in het Cycle Center, te veel om op te noemen…
Wil je op korte termijn starten dan kan dat, wil je 
nog even wachten dan wachten wij op jou! Het 

teamgevoel op beide parken is sterk en regelmatig 
worden leuke activiteiten georganiseerd. Je wordt 
echt opgenomen in de Center Parcs familie. Je 
mag met je eigen gezin ook gebruik maken van de 
faciliteiten in het vakantiepark. Je kunt bijvoorbeeld 
gratis zwemmen, bowlen of midgetgolfen. Het is 
dus niet zomaar een functie, maar eentje waarbij je 
het werk kunt combineren met plezier. 

Wil jij bij ons komen werken? WhatsApp dan naar 
06-51003915 of bel naar 077-4647226

AMERICA De medewerkers van Center Parcs Het Meerdal en Limburgse Peel 
staan altijd voor onze gasten klaar om hen een fi jne vakantie te bezorgen. Wij 

hopen dat de overheid de komende maanden verdere versoepelingen doorvoert, 
zodat we onze gasten weer meer activiteiten kunnen aanbieden. Om onze 

gasten tijdens hun vakantie een WOW beleving te kunnen geven, zoeken wij 
nieuwe collega’s. 

F | Center Parcs
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Burgemeester en wethouders 
hijsen ‘Deurne 1300’-vlag

DEURNE Op vrijdag 26 februari is het jubileumjaar Deurne 1300 officieel van start gegaan met 
het hijsen van de ‘Deurne 1300’-vlag in de vlaggenmast voor het gemeentehuis van Deurne. 

Het College van B&W gaf hiermee het startsein voor een jubileumjaar met tal van activiteiten in 
teken van dertien eeuwen Deurne.

Fotoroute Deurne 1300 jaar geopend 
Een van die activiteiten is de Tijdlijn 
Deurne 1300 jaar. Een buitenexpositie 
met 50 foto’s en verhalen in etalages 
in het centrum van Deurne. Met het 
in ontvangst nemen van het eerste 
exemplaar van de routefolder van de 
nieuwe Tijdlijn door Deurne, is de 
tentoonstelling officieel geopend door 
burgemeester Buter. 

Foto’s door Optika van bijzondere
gebouwen én haar bewoners
De nieuwe Tijdlijn door Deurne vertelt 
het verhaal van dertienhonderd jaar 
geschiedenis aan de hand van foto’s 
van bijzondere gebouwen én haar 
bewoners. De leden van Fotoclub Optika 

hebben in de gemeente Deurne diverse 
gemeentelijke- en rijksmonumenten 
gefotografeerd, met het persoonlijke 
gezicht van de huidige bewoner erbij. 
Een grote variatie aan foto’s is het 
resultaat. Bij elke foto vind je een leuk 
stukje informatie over pand en haar 
bewoners. 

Gratis routefolder
De folder met de wandelroute is 
vooralsnog gratis mee te nemen bij 
IJssalon Italia, Markt 14 en op de tafel voor 
Foka Deurne aan de Kerkstraat 8. De route 
is ook te downloaden via de webpagina 
www.tijdlijndeurne.nl. Wanneer de 
winkels en horeca weer open gaan, kan 
de folder ook opgehaald worden bij VVV 

Deurne, tal van horecazaken en openbare 
locaties in Deurne. De Tijdlijn heeft een 
lengte van ongeveer 1,5 kilometer en in 
totaal zijn er 50 afbeeldingen te zien in 
etalages in het centrum van Deurne. 
Deze buitenexpositie loopt tot het 
eind van de viering van Deurne 1300,  
de zomer van 2022.

Tijdlijn gezamenlijke inspanning
De Tijdlijn Deurne 1300 jaar is 
een initiatief van Fotoclub Optika, 
Centrummanagement Deurne en VVV 
Deurne en werd gemaakt onder de 
vlag van Deurne Palet van De Peel. De 
Tijdlijn is (financieel) mede mogelijk 
gemaakt door Spiegel Crossmedia 
Communicatie en Quickprint Deurne. Gehesen ‘Deurne 1300’-vlag voor gemeentehuis | F VVV Deurne

Voor meer informatie: www.deurne1300.nl of www.tijdlijndeurne.nl

Deurne 1300 JAAR
Themajaar met activiteiten

En de expo ‘Theater door de tijd’, die vanaf 11 april in het Heemhuis van 
Deurne te zien is. Vanaf eind mei is het Tapijt van Deurne met 50 taferelen, 
die de geschiedenis van de ijstijd tot heden verbeelden, te bekijken in de Sint 
Willibrorduskerk in Deurne. Actuele informatie over alle zaken die in kader van 
het jubileumjaar worden georganiseerd vind je op www.deurne1300.nl

Monumentenwandelroute
Wie door Deurne wandelt, ontdekt direct de historie. Zo zijn er tal van 
monumenten en plekjes die bezienswaardig zijn in Deurne. De routefolder 
‘DaarOM Deurne’ leidt langs deze bijzondere locaties. De wandelfolder bevat 
drie wandelingen langs monumenten in Deurne en is verkrijgbaar bij VVV 
Deurne, met onderstaande bon nu extra voordelig!

DEURNE De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne 
(Durninum) dateert van 721. In 2021 bestaat Deurne dus 

1300 jaar en dat wordt gevierd met leuke activiteiten. Zoals de 
Tijdlijn door Deurne, een buitenexpositie met mooie foto’s in 

etalages in het centrum.

F | VVV Deurne

Voorjaarsexpositie in Deurne
Tentoonstelling van Armando tot Zadkine tot en met 16 mei 2021

Een eeuw kunst vertegenwoordigd in 
bijzondere expositie in Deurne
In het voormalig woonhuis, atelier en praktijk van dokter-
schilder Hendrik Wiegersma is nu museum De Wieger 
gevestigd. Het museum heeft een permanente collectie over 
het leven en werk van Hendrik Wiegersma. De opzienbarende 
huisarts raakte aan het schilderen onder invloed van vriend 
Ossip Zadkine en schilder Otto van Rees die op het Klein 
Kasteel van Deurne woonde. 

Er is een bijzondere expositie te bewonderen; ‘Van Armando 
tot Zadkine- uit de collectie van Lex en Leonie van de Haterd’. 
In De Wieger zijn 200 van door het echtpaar verzamelde 
werken te zien, die samen een beeldende eeuw beschrijven. 

Audiotour
De expo bevat een bonte verzameling van werken van 
bijvoorbeeld Otto van Rees, Zadkine, Moissey Kogan en Jozef 
Cantré. De collectie bevat ook naoorlogse en hedendaagse 
kunst met ‘oude bekenden’ zoals Kees Bol en Jan Sluijters 
en moderne kunstenaars als Jan Ros en Emile van der Kruk. 
De expo leent zich uitstekend voor een rondleiding. Dat gaat, 
vanwege de omstandigheden, nu niet live, maar via een handige 
app op je eigen mobiele telefoon kun je een audiotour maken. Zo 
hoor je toch de bijzondere verhalen bij een aantal kunstwerken.

Informeer voorafgaand aan je bezoek wat de geldende 
maatregelen/mogelijkheden zijn. De expo is tot en met 16 mei 
te zien in museum De Wieger in Deurne.

F | Ossip Zadkine, Le combat-quatre personnages 



12 april 2021 Groot PEELLAND

Jaarrapportage ondermijning Peelland 2020
Succesvolle samenwerking op ondermijning in Peelland

REGIO 23 hennepkwekerijen, 45 aanhoudingen voor handel 
in harddrugs, 56 adresfraudes, 56 milieuovertredingen en 24 
brandgevaarlijke situaties. Een greep uit de resultaten van de 
gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes Peelgemeen-

ten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek 
en Someren in 2020.

Daarnaast zijn vorig jaar 163 Bibob-
onderzoeken uitgevoerd en werden 
21 panden gesloten in verband 
met drugshandel en -productie of 
voorbereidingshandelingen. 

Vermoeden van misstanden
Het Peelland Interventie Team (PIT) 
controleert op locaties waarvan sterk 
het vermoeden bestaat dat er sprake 
is van misstanden of niet voldoen aan 
bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Dat 
leverde vorig jaar bij 29 controles op 73 
locaties in totaal 390 overtredingen op. 
Het PIT is een belangrijk instrument 
in de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. 

Extra aandacht
Vijf Peelgemeenten kennen een 
uitgestrekt buitengebied. Daar richten 
controles zich onder andere op 
vergunningen en milieuregels maar ook 

op de huisvesting van arbeidsmigranten. 

In Helmond lag de focus onder meer op 
de aanpak van de drugsproblematiek 
in de binnenstad. Naast tal van 
acties, aanhoudingen, aanpak van 
verkeersboetes en sluitingen op grond 
van de wet Damocles is er aandacht 
voor preventie. Zorg-, jeugd-, en 
veiligheidsdomein werken daarvoor 
nauw samen. Verder loopt er onder 
andere een pilot van twee jaar om 
illegale praktijken op bedrijventerrein 
Hoogeind aan te pakken. 
Samenwerking met anderen
Andere aandachtspunten in de aanpak 
van ondermijning zijn onder andere de 
aanpak van criminele familiestructuren 
en versterking van de maatschappelijke 
en bestuurlijke weerbaarheid. 
Samenwerking tussen partijen staat 
daarbij voorop. Het netwerk van 
samenwerkende partijen groeit elk 

jaar. Zo werken de zes gemeenten in 
Peelland daarbij nauw samen met 
de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, 
Politie, OM, Belastingdienst (binnen 
de wettelijke kaders), de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(ISZW), de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), Enexis, 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD), Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV), 
woningcorporaties, bedrijventerreinen 
en zorg- en welzijnsinstellingen.

Melden helpt
Sinds september 2020 ontvangen de 
gemeenten in Peelland rechtstreeks 
meldingen die bij Meld Misdaad 
Anoniem (M.) binnenkomen. In de vorm 
van een pilot zijn zij de samenwerking 

aangegaan. Bij M. blijft de melder 
volledig anoniem bij het melden van 
verdachte situaties of het vermoeden 
dat er in hun buurt criminele activiteiten 
plaatsvinden. Melden kan bij M. op 
0800 – 7000 maar daarnaast uiteraard 
ook bij de politie via 0900 88 44 of bij 
het PIT op  0492 – 58 73 09 of info@
pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk 
behandeld.

Lightyear haalt € 40 miljoen financiering op en 
onderzoekt mogelijkheden publieke markt 

• Zonneauto-pionier Lightyear
 haalt € 40 miljoen financiering op 
 bij investeringsronde
• Lightyear verkent de mogelijkheid 
 om naar de publieke markt te gaan 

De investeringen laten het vertrouwen 
zien in de toekomstige markt 
voor elektrische zonneauto’s en 
de technologie die door Lightyear 
hiervoor ontwikkelt. Lightyear brengt 
elektrische voertuigen naar de markt 
die extreem efficiënt zijn, waardoor 
ze maar een minimaal aantal keren 
geladen hoeven te worden met behulp 
van een stekker. Daarnaast integreert 
het bedrijf zonnecellen in het dak en 
op de motorkap van de auto waarmee 
deze zichzelf kan opladen en nog 

verder onafhankelijk wordt van het 
elektriciteitsnet. Het patent portfolio 
van Lightyear bestaat onder andere 
uit ontwikkelingen op het gebied van 
een efficiënte aandrijflijn technologie 
en hoogefficiënte zonnedaken voor 
voertuigen. Het bedrijf, gevestigd op de 
Automotive Campus in de Brainport 
regio Eindhoven, is sinds 2016 actief. 
In de zomer van 2019 is het eerste 
model, Lightyear One, wereldwijd 
aangekondigd. 
Dit jaar maakt het bedrijf zich op voor 
de eerste leveringen aan hun klanten 
eind 2021. Hiervoor zit Lightyear in de 
laatste fase van de selectie voor een 
productiepartner. Gesteund door de 
gunstige marktcondities en het succes 
van deze ronde verkent Lightyear de 

mogelijkheden van een beursnotering, 
om de ontwikkeling van het volgende 
model voor de massamarkt te versnellen. 
“Met deze investeringsronde werken 
we op volle kracht toe naar de eerste 
leveringen aan het einde van dit jaar”, 

zegt Lex Hoefsloot, CEO en co-founder 
bij Lightyear. “Een belangrijk moment 
waar we erg naar uitkijken. We zijn 
dankbaar voor alle nieuwe investeerders 
die we aan boord hebben”. Het netwerk 
van investeerders en kopers achter 

Lightyear bestaat uit verschillende 
succesvolle Nederlandse ondernemers 
en families waaronder Anne-Marie 
Rakhorst, Rob van Gansewinkel, Jaap 
Korteweg (De Vegetarische Slager), en 
Henri de Jong (Mijndomein).

HELMOND Met haar laatste financieringsronde haalt Lightyear 
€ 40 miljoen aan investeringen op. De ronde, onder leiding 
van Zero Point Holding B.V., het investeringsvehikel van een 

Zwitserse familie, zorgt ervoor dat Lightyear kan doorgroeien 
en toewerken naar de eerste leveringen van Lightyear One aan 
hun klanten aan het eind van dit jaar. Voor de financiering van 
het volgende geplande massamarkt model kijkt Lightyear naar 

de mogelijkheid om naar de beurs te gaan.

Lightyear One | F Lightyear

www.lightyear.one
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Lekker lopen en bewegen,
dat willen we toch allemaal?
Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U! En dat doen we met passie en kennis 
van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen 
en knieën, uw doorgezakte voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar!
Wij zett en de juiste stappen voor een eff ecti eve behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje 
harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten 
met u naar een oplossing. Stap gerust binnen op een van onze locati es en voel u welkom!

Wij staan voor u klaar op
de volgende locati es:

Zorgcentrum Alphonsus Mierlo - Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort
Gezondheidscentrum Deltaweg
Gezondheidscentrum Leonardus
Medisch Centrum Mierlo
Paramedisch Centrum Sti phout
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Tel. 0492 - 504720
info@podotherapiehelmond.nl
www.podotherapiehelmond.nl

Twee mij lpalen voor Anna & BeterDichtbij : 
500ste beeldbelconsult en 2500ste appgesprek met specialist

Kindergeneeskunde is het eerste 
specialisme dat startte met appen 
via BeterDichtbij. Het contact via de 
app-functie wordt door (ouders van) 
patiënten als laagdrempelig en zeer 
positief ervaren: gebruiksvriendelijk en 
servicegericht. Als grootste voordeel 
noemen zij dat ze op elk gewenst 
moment hun vragen kunnen stellen én 
de antwoorden nog eens terug kunnen 
lezen. Marieke Pestman, kinderarts: “Het 
contact via de BeterDichtbij-app past 
bij uitstek bij onze patiëntenpopulatie. 
Wij zien dat we door het laagdrempelig 
contact, bijvoorbeeld bij huilbaby’s 
en kinderen met ADHD, hulp kunnen 
bieden en de behandeling snel kunnen 
aanpassen aan de situatie. Ik denk 
dat er voor ons geen verschil is tussen 
nu en voor de coronatijd, wij zagen de 
meerwaarde al en we zien die voor de 
toekomst ook. Het is niet voor niets dat 
er al ruim 2500 actieve gesprekken zijn 
gevoerd.“  

Een uitkomst voor chronisch 
zieke patiënten, ook na corona
Ook voor chronisch zieke patiënten, 

zoals mensen met diabetes is de 
BeterDichtbij-app een uitkomst. Diny 
Brands, diabetesverpleegkundige: “Er 
wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van de app, zowel voor vragen stellen 
als beeldbellen. Het is echt een service 
aan patiënten. Door het beeldbellen 
kunnen mensen in de thuissituatie met 
een familielid erbij het gesprek voeren, 
dat wordt als prettig ervaren. De meeste 

mensen verkiezen het beeldbellen 
boven een telefonisch consult, je hebt 
dan toch meer interactie dan aan de 
telefoon. Bovendien kan het even 
tussendoor, voor de (thuis)werkende 
patiënten. Dat scheelt reis- en wachttijd 
en ze hoeven er geen verlof voor op te 
nemen. Er zijn natuurlijk altijd patiënten 
die liever in het ziekenhuis op consult 
komen, maar meer dan de helft van de 

patiënten geeft aan ook zonder corona-
maatregelen op deze manier in contact 
te willen blijven.” 

Een waardig alternatief 
voor fysiek contact
Orthopeed Dirk Das, die onlangs het 
500ste beeldbelconsult hield, is ook 
erg enthousiast: “Het beeldbellen heeft 
voor ons een enorme toegevoegde 
waarde. Het gesprek wordt hierdoor 
persoonlijker en is een waardig 
alternatief voor een fysiek contact. In 
sommige gevallen blijkt uit het gesprek 
dat lichamelijk onderzoek nodig is en 
dan maak ik maak ik een ‘live’ afspraak. 
Dit is dan ook vaak snel en makkelijk te 
regelen. Ik ben van plan om dit na de 
coronacrisis te blijven gebruiken.”

Twee mijlpalen voor het St. Anna Ziekenhuis en BeterDichtbij: orthopeed Dirk Das voerde het 500ste beeldbelconsult en 
kinderarts Marieke Pestman het 2500ste appgesprek via de app BeterDichtbij! Tijd om de balans op te maken: hoe ervaren 

artsen, verpleegkundigen en patiënten het contact via de BeterDichtbij app? Wat zijn de voor- en nadelen? En vinden patiënten 
het prettig om op deze manier te blijven communiceren, ook als alle coronamaatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn?

F | St. Anna Ziekenhuis

Kijk voor meer informatie 
en de specialismen 
die bereikbaar zijn via 
BeterDichtbij op 
www.st-anna.nl/
beterdichtbij

ZORG
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MOND-
ZORG

POLDERS
ADV

de Polders
centrum voor mondzorg

de Polders
centrum voor mondzorg

Tandprothetische 
praktijk

Gespecialiseerd in:

- Tandprothetiek

- Klikgebit

- Reparaties

- Esthetische oplossingen

- Implantologie
Julianastraat 38

4721 GL Asten

0493-697443

info@depolders.nlwww.depolders.nl

Inschrijven
Nieuwe
patiënten
mogelijk

Tandprothetische 
praktij k De Polders:

voor een functionele prothese 
en een stralende glimlac

In Asten staan tandprothetici Peter Schoemaker 
en Saiedeh Taheri voor u klaar. Het werk van de 
tandprotheticus is een waar ambacht, iedere 
mond is anders en elke prothese is uniek. Met hun 
jarenlange ervaring zorgen onze tandprothetici voor 
een functionele prothese en voor een stralende 
glimlach die bij u past. 

De mond als spiegel van de gezondheid
Er wordt steeds meer bekend over het belang van 
een gezonde mondhygiëne en een goed passende 
prothese. Er wordt niet voor niks gezegd dat de 
mond de spiegel van de algehele gezondheid is. Zo 
kan een slecht passende prothese moeilijkheden 
geven met kauwen, wat kan leiden tot verdere 
problemen. Daarnaast kunnen aandoeningen in de 

mond het risico verhogen op hart- en vaatziekten. 
Het is daarom belangrijk om regelmatig uw prothese 
en mond te laten controleren om problemen tijdig 
te signaleren en samen op te lossen.

 Indien u een prothese heeft, adviseren wij onze 
patiënten om elke twee jaar op controle te komen 
en bij een prothese op implantaten elk jaar. 

Advies en afspraken
Wilt u advies over uw prothese of overweegt u 
implantaten? Maak dan vrijblijvend een afspraak bij 
een van onze tandprothetici. Bij de Polders kunt u 
snel terecht. Voor reparaties vaak zelfs al dezelfde 
dag. U kunt ons op werkdagen bereiken op 0493-
697443 of op info@depolders.nl.

Sinds 1990 kunt u bij tandprothetische praktijk De Polders terecht voor alles 
wat uitneembaar is. Denk aan een kunstgebit en frameprotheses. Alles wordt 
op maat gemaakt en met de persoonlijke aandacht die de patiënt verdient. U 

kunt onder andere terecht voor een controle aan uw prothese, een consult en 
reparaties. Ook kunt u bij De Polders terecht als u een prothese op implantaten 

heeft of als u overweegt of implantaten voor u de oplossing zijn.

F | De Polders

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON
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Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond
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info@grootpeelland.nl
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Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)
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Info@grootpeelland.nl
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Vormgeving
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:partner voor:
Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/ 
opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
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Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is, zoals de naam al zegt, een manier 
om jezelf verder te helpen. Marcha Verhaeg, 
ondersteuner bij de stichting, legt uit: “Doordat je 
ervaringen deelt met mensen die weten waar je 
het over hebt, die snappen hoe iets voelt, kun je 
begrip en steun bij elkaar vinden. Je helpt jezelf en 
anderen op weg. Je leert het probleem, aandoening 
of bijzondere eigenschap te accepteren en daarmee 
ook jezelf te accepteren. 

Doordat mensen, die in verschillende stadia 
van hun herstel- en verwerkingsproces zitten, 
bij elkaar komen, kan iedereen van elkaar leren. 
Het belangrijkste in een zelfhulpgroep is dan 
ook gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan 
een ander, niemand weet het beter. Aansluiten 
bij een zelfhulpgroep kan een mooie aanvulling 
zijn voor, tijdens of na een behandeling door een 
professionele therapeut of arts. 
Deze professionals bieden dan wel een passende 
behandeling, maar creëren vaak onbedoeld toch 
iets van afstand, of vormen een drempel om 
vrijuit te praten. De groepen bestaan dus enkel 
en alleen uit lotgenoten die elkaar ondersteunen, 
zodat niemand zich alleen of onbegrepen hoeft 
te voelen en vrijuit kan praten over wat hem of 
haar bezighoudt.”

Diverse zelfhulpgroepen
Er zijn ongeveer 100 zelfhulpgroepen actief binnen 
de stichting. “We hebben ze onderverdeeld in 4 
categorieën: Geestelijke gezondheid, lichamelijke 
gezondheid, verslavingen en cultuur en overig”, 
vertelt Marcha. “Onder geestelijke gezondheid vallen 
bijvoorbeeld mensen die bipolair zijn of aan een 
angststoornis lijden. Bij de lichamelijke gezondheid 
kun je denken aan mensen met een aandoening 
als MS of NAH, of mensen die doof zijn. Onder 
verslaving vallen alle soorten verslavingen die je 
maar kunt bedenken, zoals alcohol of drugs, maar 
ook minder bekende zoals seks- of eetverslavingen. 
Ten slotte hebben we de laatste groep, cultuur en 
overig, waar allerlei andere onderwerpen aan bod 
komen. Er is bijvoorbeeld een groep voor Iraanse 
vrouwen of voor hoogsensitieve personen.” Er 
is dus altijd wel een groep die bij je past. “En als 
de betreffende groep nog niet bestaat, is er de 
mogelijkheid een nieuwe groep op te starten”, vult 
Marcha verder aan.

Wat doet de stichting?
“Onze stichting ondersteunt en faciliteert al 30 
jaar zelfhulpgroepen in Zuidoost-Brabant. Wij 
ontlasten hen van al het ‘regelwerk’, bijvoorbeeld 
het zoeken naar een passende locatie om bij 
elkaar te komen. Daarnaast zijn wij de vraagbaak. 

Als een groep ergens tegenaan loopt, kijken wij 
samen met hen hoe we iets kunnen oplossen 
zodat ze weer verder kunnen. De groepen werken 
verder autonoom, zij bepalen zelf hoe ze invulling 
geven aan de bijeenkomsten en hoe vaak iets 
georganiseerd wordt. Het is bij ons niet bekend 
wie er deelneemt aan welke groep. Per groep zijn 
er twee contactpersonen, die zelf ook lotgenoot 
zijn, en dat zijn ook degenen die het contact met 
ons onderhouden. Zo blijven anonimiteit en privacy 
gewaarborgd”, licht Marcha toe. Ze vervolgt: “We 
werken vraaggericht: is er geen groep voor jouw 

onderwerp, dan kunnen we die starten. Allereerst 
spreken we af voor een kennismakingsgesprek, 
dan brengen we in kaart wat de wensen zijn en hoe 
de persoon één en ander voor zich ziet. Hij of zij 
kan dan de contactpersoon worden van de nieuwe 
groep en wij bieden hem of haar een training aan 
om de groep vorm te geven. Daarnaast helpen wij 
bij het vinden van lotgenoten om zich bij de groep 
aan te sluiten. Zo proberen we zoveel mogelijk 
mensen te helpen om elkaar te vinden.”

Iets voor jou?
Marcha wil graag benadrukken dat je er niet alleen 
voor staat. “Een zelfhulpgroep laat zien dat er meer 
mensen in hetzelfde schuitje zitten en die precies 
snappen wat je doormaakt. Door met hen te praten, 
leer je weer de regie in eigen handen te nemen en 
krachtiger in het leven te staan.” Heb jij ook behoefte 
aan lotgenotencontact? Het is goed om te weten dat 
de bijeenkomsten gratis toegankelijk zijn. Daarnaast 
hoef je niet per se uit deze regio te komen. De 
bijeenkomsten worden wel hier georganiseerd, maar 
iedereen, uit alle uithoeken van Nederland, is welkom.

Meer informatie
De stichting heeft 5 betaalde mensen in dienst die 
alles draaiende houden, die het aanspreekpunt 
zijn voor alle vragen en die de tussenpersonen zijn 
tussen de groepen en de organisatie. De rest van 
de taken wordt opgevangen door vrijwilligers. Voor 
meer informatie, zie www.zelfhulpnetwerk.nl. 
Daar vind je ook de contactgegevens voor als je 
graag wil aansluiten bij een groep of een nieuwe wil 
starten. Je helpt hiermee jezelf én anderen.

Stichting Zelfh ulp Netwerk brengt lotgenoten bij  elkaar

Marcha Verhaeg | F Stichting Zelfh ulp Netwerk

Stichting Zelfhulp Netwerk faciliteert en ondersteunt diverse zelfhulpgroepen. 
Deze zelfhulpgroepen zijn bedoeld om met lotgenoten in contact te komen en met 
hen ervaringen uit te wisselen. Zo voel je je gesteund en niet alleen. Deze mensen 

begrijpen jou immers het beste, omdat zij hetzelfde hebben meegemaakt.

DOOR: WENDY LODEWIJK

Palliatieve zorg bij 
Sint Annaklooster 

Yvonne Speyer is sinds 1,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster als 
wijkverpleegkundige. Yvonne heeft na het behalen van haar opleiding tot 

verpleegkundige op de afdeling verloskunde gewerkt in het ziekenhuis. Na 22 
jaar in het ziekenhuis gewerkt te hebben is zij overgestapt naar de wijkzorg. 

Wat spreekt je aan bij Sint Annaklooster?
“Na jarenlang te hebben gewerkt in een grote 
organisatie, voel ik nu het grote verschil met het 
werken in een organisatie die kleinschaliger is en 
ook niet pretendeert om groot te gaan worden. 

Een klein team, korte lijntjes met je leidinggevende, 
het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg 
aan minder verschillende cliënten, waarbij je alle 
cliënten in je wijk kent, waar tijd is voor de cliënt en 
waar de ondersteunende diensten je echt tot dienst 
zijn. Dat is Sint Annaklooster en dat geeft mij een 
fijn gevoel.” 

Wat spreekt je aan bij palliatieve zorg?
“Palliatieve zorg is voor mij één van de mooiste 
vormen van zorg die je kunt geven. Als ik naar de 
palliatieve zorg kijk, dan gaat het over cliënten met 
een levensbedreigende aandoening die niet meer 
behandeld kunnen worden. 

Het doel van palliatieve zorg is om bij te dragen aan 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dat dit 
voor iedere cliënt anders is, mag duidelijk zijn. Dat 
maakt het ook zo interessant en gevarieerd.”

Wat raad je mensen aan die overwegen om 
bij Sint Annaklooster te komen werken?
“Aan iedereen die dit overweegt zou ik zeggen... 
doen!! Bij Sint Annaklooster is het goed… Je bent 
er welkom en je komt terecht in een warm bad.”

Voel je thuis bij 
Sint Annaklooster!

Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende 
zorg en werk je graag met passie vanuit 
het hart? Dan voel jij je thuis binnen 
Sint Annaklooster.

WIJ ZOEKEN... verpleegkundigen, verzorgenden IG, 

medewerkers voor hulp bij het huishouden en vrijwilligers. 

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van 

harte welkom. Het draait bij ons om de cliënt én om jou! 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Kijk op www.sintannaklooster.nl voor meer 

informatie, of voor de nieuwste vacatures op

www.sintannaklooster.nl/werkenbij

Wij staan 

met onze locaties 

in de top 10 best 

gewaardeerde 

organisaties 2020 

van Zorgkaart 

Nederland.

255-020 adv SAK 130x190 peelland.indd   1 18-03-21   08:20
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Bibliotheek Dommeldal organiseert gratis webinar voor ouders
over media-gebruik door kinderen van 0-6 jaar

In het kader van de Media Ukkie Dagen (26 maart tot en met 2 april 2021) organiseert Bibliotheek Dommeldal een gratis webinar voor ouders: 
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Woensdag 31 maart, van 20.00 tot 21.00 uur, neemt Denise Bontje van Mediasmarties.nl je tijdens het webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet’ mee in het media-aanbod voor jonge kinderen. Welke media zijn beschikbaar? Waar moet je als ouders op letten en welke media passen in een gezond 

mediamenu voor jonge kinderen? Hoe zorg je voor de nodige balans?

Ouders hebben vragen 
over mediagebruik
Als ouder van een peuter of kleuter zul 
je gemerkt hebben dat je de afgelopen 
maanden steeds meer gebruik bent gaan 
maken van het beeldscherm. Misschien 
worstel jij nu ook met het vinden van 
een goede balans en maak je je zorgen 
om de schermtijd van je kind? Meld je 
dan zeker aan voor dit webinar. Denise 
laat zien hoe je je peuter en kleuter op 
een bewuste manier in aanraking laat 
komen met media, zonder de balans uit 
het oog te verliezen. Door in te gaan op 
het combineren van voorlezen, kijken, 
luisteren, spelen én doen. Met en 
zonder scherm. Binnen en buiten. Je 
krijgt praktische tips en er is ruimte voor 
het stellen van vragen.

Over Denise Bontje
Denise Bontje is gespecialiseerd op het 
gebied van taal en mediaopvoeding én 
samen met Manon Bontje beheerder 
van Mediasmarties.nl, de online 
mediagids vol media voor kinderen van 
0 – 12 jaar.

Aanmelden
Wil je ook praktische tips krijgen om een 
gezond mediamenu samen te stellen 
voor jonge kinderen? Meld je dan gratis 
aan via www.bibliotheekdommeldal.
nl/activiteiten. 
Dit webinar wordt gegeven tijdens 
de jaarlijkse Media Ukkie Dagen, een 
initiatief van Netwerk Mediawijsheid. 
Na aanmelding sturen wij je een 
registratielink toe. 

F | Bibliotheek Dommeldal

GGD Brabant-Zuidoost krijgt
2 XL vaccinatielocaties

Vaccinatielocaties in de regio 
Brabant–Zuidoost (BZO) 
In Brabant–Zuidoost is gekozen om van meerdere 
kleinere vaccinatielocaties over te gaan naar 2 
zogenaamde XL locaties. In totaal zijn er dan 30 tot 
35 priklijnen beschikbaar. Er wordt al 7 dagen in de 
week, 8 uur per dag geprikt. Als het nodig is (als er 
meer vaccins beschikbaar komen), is er nog altijd 
de mogelijkheid om de openingstijden te verruimen 
en daarmee het aantal prikken per dag te verhogen. 
In de komende weken wordt de nieuwe XL locatie 
in Helmond opgebouwd. Het streven is om eind 
april 2 XL locaties te hebben. In de tussentijd 
worden alle beschikbare vaccins gewoon gezet.

Zorgvuldige afwegingen
De aanpassingen in het ‘vaccinatielandschap’ 

in Brabant-Zuidoost zijn zorgvuldig gekozen. 
Klantvriendelijkheid en efficiëntie staan voorop. 
“We willen al onze inwoners goed bedienen, zo min 
mogelijk reistijd geven en tegelijkertijd willen we zo 
snel mogelijk de beschikbare prikken zetten”, licht 
Gonny van Loon, programmamanager COVID-19, 
GGD BZO toe. ”Deze twee XL locaties kunnen 
een flinke verkeersstroom aan, hebben voldoende 
parkeerplekken en zijn goed bereikbaar. We kunnen 
verschillende vaccins per locatie geven, personeel 
efficiënt inzetten en het levert logistiek gezien flinke 
voordelen op om voor twee grote locaties te kiezen. 
Allemaal redenen waardoor we sneller kunnen 
werken en dus sneller meer inwoners kunnen 
voorzien van een vaccinatie. Maar we blijven 
afhankelijk van de levering van het vaccin.  Efficiënt 
werken: drie keer zoveel prikken per uur

Ondertussen werkt GGD BZO steeds efficiënter. 
Het logistieke proces is aangepast, waardoor 
er geen 18 maar 40 tot 60 prikken per uur gezet 
worden. Hiervoor wordt het administratieve 
gedeelte los van het prikken. Deze nieuwe manier 
van werken is afgelopen weekend op de locatie in 
Best met succes getest. Binnenkort passen we 
de vaccinatielocatie in Eindhoven aan op deze 
nieuwe werkwijze en ook de nieuwe locatie in 

Helmond zal zo opgebouwd worden.  Gonny van 
Loon: “We verbeteren onze processen continu. Ook 
inwoners die bij ons komen voor een vaccinatie 
kunnen ons hierbij helpen. Heel simpel, door 
goed voorbereid naar de afspraak te komen. 
Neem de gezondheidsverklaring ingevuld mee, 
de medicijnlijst en trek gemakkelijke kleding aan 
zodat we snel de prik kunnen zetten. Op die manier 
werken we allemaal mee!”

Het ministerie van VWS heeft gekozen voor het grootschalig opschalen van 
het aantal vaccinaties. Het streven is 1,5 miljoen prikken per week. GGD BZO 
draagt hier aan bij met twee XL vaccinatielocaties. De huidige locatie in Eind-
hoven in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan blijft bestaan en 
er komt een XL vaccinatielocatie bij in Helmond aan de Haverdijk. De huidige 

locaties in Helmond, Best en Valkenswaard worden ontmanteld. De locatie die 
voorzien was in Bladel wordt niet opgebouwd.

Meer informatie op: www.coronavaccinatie.nl | www.rivm.nl/covid-19

F | Shutterstock
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Omdat zelfstandig wonen met wat extra zorg voor u belangrijk is!Omdat zelfstandig wonen met wat extra zorg voor u belangrijk is!

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000414

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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• Maximale eigen kosten op SuytkadeMaximale eigen kosten op Suytkade
€ 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 980,- p.mnd/alles incl. (huur, maaltijden, vaste lasten etc.). 

• De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.De zeer uitgebreide zorg wordt vanuit een zorgindicatie betaald.
• We hebben nu nog maar 6 appartementen We hebben nu nog maar 6 appartementen 

per direct beschikbaar.per direct beschikbaar.

 Plan een bezichtiging in 
om Corona-proof bij ons te 

komen kijken. 
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Muziek maken 
in coronatij d: 
een complete 

omslag

Bart en Arianne zijn man en vrouw, maar 
timmeren met Tip Jar al bijna 10 jaar aan de 
muzikale weg. Het genre is moeilijk in een hokje 
te vangen. ‘Songs about love and life on the hippie 
side of country’, zoals zij het zelf omschrijven. 
Daarnaast is Bart leraar aan de conservatoria 
van Utrecht en Rotterdam en speelt hij in vele 
andere (internationale) formaties zoals Matthews’ 
Southern Comfort en The Mystiqueros. Voorheen 
is hij jarenlang één van de Vaste Mannen geweest 
die Gerard van Maasakkers begeleidden. Je kunt 
wel stellen dat muziek Bart in het bloed zit. Arianne 
vult hem hierin perfect aan, haar stem lijkt door het 
lot samengebracht bij die van Bart. Daarnaast zorgt 
haar creatieve en artistieke blik voor de perfecte 
uitstraling van hun band. Corona bracht een ware 
omslag teweeg: normaal gesproken leven zij van 
optreden naar optreden, met alle voorbereidingen 
en regelwerk daar tussenin. Nu werden dat plots 
livestreams via Facebook.

Livestream als passend alternatief
Bart legt uit: “Al vrij snel na de start van de eerste 
lockdown hadden wij het gevoel dat we iets 
moesten doen. We wilden zo graag bezig blijven 
met muziek maken. Een livestream vanuit huis was 
dé manier om dat te kunnen doen en tegelijkertijd 
in contact te blijven met ons publiek. En ik moet 
zeggen, uiteindelijk voelt het bijna hetzelfde als 
een ‘normaal’ optreden. Dezelfde spanning vooraf, 
dezelfde ontlading achteraf. Het is weliswaar 
anders, maar nog steeds ontzettend leuk om te 
doen. We krijgen ook veel leuke reacties, mensen 
waarderen deze livestreams echt.” “Op een gegeven 
moment dachten wij dat mensen het wel beu 
zouden raken”, vult Arianne hem aan. “Na bijna 
een half jaar zijn we gestopt met onze wekelijkse 
livestreams op zondag. Al na één week stroomden 

er berichtjes binnen dat men onze livestreams zo 
miste.” De waardering is duidelijk groot. Bart en 
Arianne hebben inmiddels al 30 livestreams op 
hun naam staan en zij hebben ook regelmatig een 
gastmuzikant in hun midden gehad. De livestream 
geschiedt dan weliswaar ‘zomaar’ via een telefoon, 
de voorbereiding is zeer professioneel. Dagen van 
tevoren wordt een setlijst samengesteld en wordt 
er gerepeteerd. 

“We krijgen regelmatig verzoekjes om bepaalde 
nummers van andere artiesten te doen, maar die 
hebben we soms nog nooit gespeeld. We willen goed 
beslagen ten ijs komen, dus repetitie is wel fijn”, legt 
Arianne uit. “Daarnaast is zij urenlang bezig met 
het samenstellen van een mooie achtergrond voor 
onze opname en checken we tig keer of de camera 
wel goed gepositioneerd staat. Beeld en geluid 
moeten goed zijn,” zegt Bart vervolgens. Dat al deze 
optredens gratis toegankelijk waren en nog altijd 
toegankelijk zijn via het YouTubekanaal van Shine a 
Light Records (hun eigen label), getuigt van de grote 
passie die dit duo heeft voor muziek.

Bijzondere livestream
Afgelopen 22 maart vond er een bijzondere 
livestream plaats: dit keer niet vanuit huis, 
maar vanaf een echt podium, namelijk dat van 
Muziekgebouw Eindhoven. “Een heel andere 
ervaring met professioneel licht, geluid en video-
apparatuur.” Ook deze livestream is gratis terug 
te kijken op www.muziekgebouweindhoven.nl/
livestream en dan bij ‘De Maandag van Meurs on 
demand’.
Album opnemen in coronatijd
Bart en Arianne vormen samen dan wel het hart 
van Tip Jar, maar zij doen dit niet alleen. Veel van 
hun optredens worden gesterkt door andere (gast)

muzikanten, evenals hun albums. Voor hun band 
hebben zij connecties in het Amerikaanse Texas. 
Begin dit jaar verscheen hun vijfde album, One 
Lifetime, waarvan het de bedoeling was deze in 
Texas op te nemen. Dat werd dus Eindhoven, maar 
de Texanen, waar zij al vaker mee samengewerkt 
hebben, hebben toch hun steentje bij kunnen 
dragen. “Dat gebeurde door over en weer stukken 
in te spelen en op te nemen in de mix”, legt Bart 
uit. “We hebben het geluk dat iemand als Bill Small 
precies weet wat we nodig hebben als ik hem vraag 
een baspartij op te nemen. We kennen elkaar zo 
goed, dat we precies weten wat de ander zoekt. 
Dat maakt het mogelijk om op afstand toch samen 
een album te kunnen maken. Ook Nederlandse 
collega’s, zoals gitarist Harry Hendriks (die Bart nog 
kent van de Vaste Mannen en in feite het derde lid is 
van Tip Jar) en drummer Eric van der Lest hebben 
meegewerkt aan het album en wisten precies wat 
te doen. Tip Jar is tevreden met het resultaat: “Wij 
hebben allemaal het gevoel van ‘het heeft zo moeten 
zijn’. We hebben een product kunnen afleveren 
waar we volledig achter staan, dat het geluid van 

Tip Jar precies vertolkt. Daar gaat het om.” Het 
album is ook via een livestream gepresenteerd aan 
het publiek en wordt goed ontvangen.

Muziekles op afstand
Naast zelf muziek maken, brengt Bart zijn 
kennis en kunde over op zijn studenten aan het 
conservatorium. Dat ging tijdens de lockdown ook 
digitaal. “Dat is even wennen, maar komt goed. Je 
kunt inspiratie uit de gekste dingen halen. Zo had 
ik een shaker in de vorm van een banaan en heb 
de leerlingen opdracht gegeven een liedje te maken 
met dat ding als inspiratiebron. Ik kreeg daarna de 
meest prachtige creaties terug. We worden wel 
verplicht om creatief te zijn in het lesgeven hoor, 
want live samen spelen gaat immers niet. Door de 
vertraging van een internetverbinding, klinkt muziek 
dan niet zoals het moet. De oplossing is dat ik een 
stuk opgeef en de begeleiding opneem op piano. De 
mp3 wordt dan live gebruikt tijdens de les, zodat 
de student geen last heeft van internetvertraging 
en we toch ‘samen’ kunnen musiceren. Opgelost.”, 
besluit Bart met een glimlach.

NUENEN De coronacrisis zorgt voor veel veranderingen en ontwikkelingen in 
ons dagelijks leven. We worden min of meer gedwongen bepaalde zaken an-

ders aan te pakken, om toch ‘bezig te blijven’. Zo is het niet anders in het leven 
van een muzikant. In een tijd zonder optredens in een theater of op festivals, 
geen jamsessies of andere leuke muzikale samenkomsten, is het zoeken naar 

manieren om toch iets te kunnen ondernemen. We spraken met Bart de Win en 
Arianne Knegt, het muzikale duo Tip Jar uit Nuenen, over deze rare tijd.

Bart en Arianne, samen Tip Jar | F Yvette de Wit

DOOR: WENDY LODEWIJK

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Paddensterfte aanzienlij k 
verminderd door avondklok

Eind februari is de paddentrek weer begonnen. Na hun 
winterrust gaan de padden ’s nachts op weg naar het water 
om daar te paren en eieren af te zetten. In het hele land zijn er 
werkgroepen met vrijwilligers actief om padden over te zetten, 
zodat ze onderweg niet worden overreden door verkeer.

De paddenwerkgroepen vreesden vooraf voor problemen door 
de avondklok, maar eigenlijk blijkt deze alleen maar positief te 
werken. Doordat er sowieso minder verkeer is als gevolg van 
de lockdown, en nagenoeg geen verkeer meer na 21.00 uur, 
worden er nu veel minder padden platgereden!

Halvering sinds 2008
Sinds 2008 is het aantal padden maar liefst gehalveerd, zo 
blijkt uit waarnemingen van RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland) met wie IVN nauw samenwerkt. 
Dat is ontzettend zorgelijk. De gewone pad is één van de 
algemeenste amfibieën in Nederland, des te opvallender dat 
de soort het moeilijk heeft. Ook in andere Europese landen, 

zoals Engeland en Zwitserland neemt de soort af. De oorzaak 
is nog onduidelijk, maar ligt mogelijk in een combinatie van 
verlies aan leefomgeving, intensivering van de landbouw, 
landschapsversnippering door wegen en toenemende 
verkeersdrukte en klimaatverandering.

Wat kunnen we zelf doen?
Mensen kunnen helpen door een klein vijvertje in de tuin aan 
te leggen en te zorgen voor goede (inheemse) beplanting. Op 
die manier ontstaan er meer plekken voor de pad om zich voor 
te planten en dus om de soort in stand te houden. Daarnaast is 
het fijn als mensen willen helpen om de pad te behouden door 
zich bij een padden- of amfibieënwerkgroep aan te sluiten. Op 
dit moment heeft IVN Geldrop voldoende vrijwilligers, maar 
wie weet zijn volgend jaar extra handen nodig om de padden 
over te zetten. 

Het verloop van de paddentrek kunnen mensen in de gaten 
houden via www.padden.nu

De avondklok blijkt een zegen te zijn voor trekkende padden. Terwijl de amfi bieën ieder voorjaar 
volop worden overreden door verkeer, worden er door de lockdown nu minder diertjes platgere-
den. Wat IVN Natuureducatie betreft, is dat in ieder geval een positief eff ect, want zelfs met de 

gewone pad gaat het helaas niet goed in Nederland.

Een pad met zij n mooie schutkleur | F Bram Hakstege

Coronatijd, 
geen activiteiten!

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT
waardebon cadeau!
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Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook
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Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook
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Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook
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Bewijs van uitgifte (achterhouden op uitgiftepunt).

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook
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WWW.HELLEMONDGIFT.NL

F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER AAN UW SAAIE BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) . 80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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April 2021 in het Annatheater
Zaterdag 10 april: Huibert-Jan van Roest
met ‘Nergens recht op’ 
Gelijk krijgen vindt Huibert-Jan het mooiste dat er 
is. Hij vindt dat zelfs zo mooi, dat het hem eigenlijk 
niks meer uitmaakt of het wel zijn eigen gelijk is. In 
zijn voorstelling ‘Nergens recht op’, staat Huibert-
Jan stil hoe hij – misschien wel tegen wil en dank 
– belandde in een advocatentoga. Was het zijn 
voorliefde voor het debat? Of toch gewoon zijn 
kakkernaam? In zijn voorstelling gaat Huibert-Jan 
in debat met zichzelf, en fileert hij genadeloos zijn 
eigen meningen totdat er niets meer van overblijft. 
Heeft hij of het publiek dan nog ergens recht op? In 
ieder geval op een avondje hard lachen. 

Biografie:
Met een naam als Huibert-Jan kun je niet anders 
dan een onvervalste kakker worden. Huibert-Jan 
schopte het al op jonge leeftijd tot advocaat-partner, 
en was vanaf dat moment gedoemd om zijn dagen 
te slijten tussen de crème de la crème van succesvol 
Nederland. Gelukkig voor het Nederlandse 
theaterpubliek is Huibert-Jan inmiddels definitief 
uit zijn ivoren toren gesprongen, om zijn gedachten 
met het plebs te delen. Die lijken voor de gewone 
man soms wat bot en ongenuanceerd, maar Huib 
blijft altijd binnen de lijntjes van hoe het eigenlijk 
heurt. Althans, dat vindt hij zelf. 
In 2019 won Huibert-Jan het Leeuwarder Cabaret 
Festival. Zijn juryrapport: “Verhalend erg sterk. 
Huibert-Jan zette een mooi rond verhaal in zijn 
optreden neer. Hij heeft een goede uitstraling op 
het podium, was erg grappig, en de jury vond het 
fijn en verfrissend een inhoudelijk sterk programma 
te zien. De jury zou dit programma graag zien 
als volwaardig avondvullend programma met 
misschien her en der iets meer uitstapjes naar de 
actualiteit.” 
datum: zaterdag 10 april
tijd: 20.30 uur
kaarten: € 15,00 www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333

Woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april
2021: Audities tv-serie ‘Bloedwijn en 
gele rozen’
In 2022 verschijnt op DitisHelmond TV de eerste 
eigen Helmondse tv-serie ‘Bloedwijn en gele rozen’ 
van schrijfster Karin de Laat. De producent is 
Anton van Stekelenborg, die tevens de regie op zich 

zal nemen. Maar liefst 200 auditanten hebben zich 
aangemeld voor de serie en na een voorselectie 
zijn er 65 potentiële kandidaten geselecteerd. 
Woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april 2021 
worden de audities ’s avonds afgenomen in het 
Annatheater. De hoofdrolspelers auditeren met 
een stuk tekst uit de serie en spelen meteen met 
hun tegenspeler. Mocht je auditie willen doen voor 
de serie, geef je dan op via tvserie@ditishelmond.
nl. Let op, er is nog maar een beperkte mogelijkheid 
op 18 april. 
De audities worden afgenomen door Lavínia 
Germano, Anton van Stekelenborg en Karin de 

Laat. U wordt ontvangen door Elly van Dongen 
Manders en Wilbert Poirters zorgt voor de foto en 
video opnamen. De tv-serie wordt opgenomen 
vanaf maandag 8 november en wordt in 2022 
uitgezonden in 7 delen van 35 minuten. 

datum: woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april
tijd: 19.00 en 22.20 uur
informatie en aanmelding: tvserie@ditishelmond.nl
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand 
van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
info@annatheater.nl -  www.annatheater.nl

Huibert-Jan van Roest – Nergens recht op
 F | Helene Wiesenhaan

Bloedwijn en gele rozen | F Anton van Stekelenborg

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich 
op het midden- en kleinbedrijf, en dan met name 
de bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen 
hebben gezet in die richting en behoefte hebben 
aan concrete informatie over wat digitalisering en 
dataficering voor hun bedrijf kan betekenen en 
welke stappen hiervoor genomen moeten worden. 
Een eerste scan door een gespecialiseerd bureau 
kan veel inzichten opleveren waar de ondernemer 
snel mee verder kan.

Aanvragen en meer informatie
De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 

(MRE) hebben een bedrag van in totaal € 300.000 
beschikbaar gesteld voor de Adviesregeling 
Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen 
een aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de 
website van de Metropoolregio Eindhoven:
www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies.
Op de site staat de regeling met een toelichting 
en een aanvraagformulier, dat eenvoudig door de 
ondernemer zelf ingevuld kan worden. 

Regionale Corona Herstelaanpak
De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in 
het leven geroepen door de 21 gemeenten van de 

MRE vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak, 
waar het Algemeen Bestuur in september 2020 
groen licht voor gaf. In februari 2021 heeft het 
Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met 
de laagdrempelige Adviesregeling voor het 
MKB. Aanleiding voor deze regeling waren de 
verontrustende signalen dat veel ondernemers in 
de eerste lockdown geen reparatie-, onderhoud- 
en beheerwerkzaamheden aan machines en 
instrumenten konden uitvoeren, omdat veel 
bedrijfsprocessen nog op locatie plaatsvinden. Ook 
was een groot deel van het MKB, waaronder de 
detailhandel, niet voorbereid op (volledig) digitaal 

klantencontact en digitale verkoop. De lockdown 
heeft de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen op 
verschillende punten blootgelegd. 

Dit pakt de regio aan als kans om ondernemers met 
de Adviesregeling te ondersteunen om hier werk van 
te maken, zodat niet alleen in een lockdown-situatie 
bedrijven kunnen doorwerken, maar ook in de toekomst 
dankzij gedigitaliseerde processen een sterkere 
marktpositie kunnen verwerven, meer en andere 
klanten kunnen binnenhalen, nieuwe ontwikkelingen 
kunnen inzetten en nieuwe vormen van samenwerking 
met andere bedrijven kunnen aangaan.

Digitalisering en dataficering MKB: 
ondernemers in de regio aan zet met 

regionale subsidieregeling
MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de 
Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen 
om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren 
zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per 
ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de 

ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

www.grootpeelland.nl

Coronatijd, 
geen activiteiten!

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

návóór

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor 
het bekleden 

met stof!

Landelijke primeur voor basisscholen Geldrop-Mierlo

Bij  de avonturen van
‘True Friend’ draait alles
om echte vriendschap

GELDROP-MIERLO Een heel schooljaar vol vriendenavonturen en -uitdagingen. 
Dat biedt het nieuwe initiatief ‘True Friend’. Het eerste seizoen is gestart op basisscholen in Geldrop-Mierlo. 
Eerst De Dommeldalschool op 9 maart, daarna volgden De Vlinder (11 maart) en St. Jozef (15 en 16 maart). 

Samen met hun leerkracht gingen de bovenbouwers 
dan in de klas hun eerste ‘Challenge’ aan. Dat is 
een digitale ontdekkingsreis langs interessante 
plekken en instituten in Geldrop-Mierlo. Op die 
manier maken de kinderen spelenderwijs mee wat 
True Friend is en waarom het zo leuk is om je op 
te geven. Elk kind kan zich gratis aanmelden als 
‘True Friend’, via www.true-friend.nl. True Friend 

is een initiatief van samenwerkende lokale partijen 
en basisscholen in Geldrop-Mierlo, samen met de 
gemeente.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen krijgen met True Friend het hele jaar door 
de kans om gratis (en coronaproof) mee te doen aan 
buitenschoolse events en activiteiten in Geldrop-

Mierlo. True Friend laat hen zo ontdekken wat onze 
samenleving allemaal te bieden heeft. Daarvoor 
sluit het nadrukkelijk aan op de leefwereld van 
kinderen vanaf groep 7. 
Zoals samen ontsnappen uit Escaperoom 
Geldrop of je eigen filmfestival helpen organiseren 
in Centrum Hofdael. Centraal thema in al die 
avonturen is ‘echte vriendschap’. Een thema dat 
kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool 
staat voor de gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving.

Waarde voor elkaar
“True Friend helpt deze jonge generatie om bewuster 
te beleven welke waarde ons dorp en jij voor 
elkaar hebben”, zegt wethouder Rob van Otterdijk 
(onder andere Jeugdbeleid en Onderwijs). “Dat is 
belangrijk, want de verworvenheden van onze open 
samenleving zijn soms zó vanzelfsprekend dat je 
ze niet eens meer ziet. Denk aan de ruimte om je 
mening te uiten, om jezelf te ontwikkelen en andere 
werelden te leren kennen. Tegelijkertijd versterk je 
zo de verwevenheid met ons dorp en met elkaar. 
Dat maakt deze landelijke primeur zo interessant 
voor Geldrop-Mierlo.”

Speciale App bij True Friend
Tijdens het schooljaar volgen er steeds nieuwe 
uitdagingen, aan de hand van de app die het hart 
vormt van True Friend (gratis in Apple Store en 
bij Google Play, of als webversie via www.true-
friend.nl). Bovendien krijgen alle kinderen voor 
elke uitdaging de True Friend-envelop in de klas 
uitgereikt, met alles wat ze moeten weten over 
het avontuur dat eraan komt. De avonturen zijn zo 
gevarieerd dat er elk seizoen voor iedereen wat te 
ontdekken valt.

Uitrol in Geldrop-Mierlo
De uitrol van True Friend vraagt om intensieve 
samenwerking tussen scholen, jeugdwerk, 
gemeente en heel diverse instanties in Geldrop-
Mierlo. Steeds meer lokale partijen sluiten zich al 
aan, zoals Stichting Villagemarketing, Centrum 
Hofdael, jongerenwerk LEV en Escaperoom 
Geldrop. En allemaal bieden ze specifieke inspiratie 
en invulling voor een ‘eigen’ vriendenavontuur in de 
loop van het eerste seizoen. Welke avonturen dat 
zijn, onthult True Friend met opzet stap-voor-stap 
gedurende het seizoen. 

‘True Friend’ draait alles

Wie kent Circus ’t Hoefk e nog?
De Wieger zoekt materiaal voor tentoonstelling

In de tentoonstelling is werk te zien van 
onder meer Kees Maks, Leo Gestel, Jaap 
Bouhuys, Gerard Hordijk, Frits Klein en 
de broers Wiegman. Aan de hand van 
foto’s, filmmateriaal en affiches komt ook 
de geschiedenis van het circus aan bod, 
waaronder het Deurnese circus ’t Hoefke.

Bonte kleuren en acrobatische toeren
Het moderne circus vond haar oorsprong in 
de 18e eeuw. Eerder was er straattheater, 
maar een voorstelling in een vaste ruimte 
bestond nog niet. Tot een Engelse ex-
cavalerie officier in 1768 zijn acrobatische 
kunsten te paard vertoonde: achterstevoren 
op het paard zitten, op zijn handen staan, 
op twee paarden tegelijk staan. Vooral deze 
nummers met paarden - van oudsher de 
hoofdattractie van het circus - oefenden een 

grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars. 
Ze werden gegrepen door de bonte kleuren, 
lenige acrobaten en de kracht en schoonheid 
van de paarden.

’t Hoefke 
In de tentoonstelling zijn straks schilderijen 
en tekeningen te zien, maar ook foto’s en 
filmmateriaal. Er wordt dieper ingegaan 
op de geschiedenis van het circus, met 
speciale aandacht voor circus ’t Hoefke. Het 
amateurcircus werd in 1947 in Deurne opgericht 
om geld in te zamelen voor sociale doeleinden. 
In de loop der jaren werd het circus steeds 
professioneler met spectaculaire acrobatische 
acts, een slangenmeisje, paardendressuur door 
de zussen Tiny en Anny van Doorne en een eigen 
circusorkest. Om het verhaal van ’t Hoefke nog 
meer kracht bij te zetten, is De Wieger op zoek 

naar aanvullende foto’s, affiches en verhalen 
over circus ’t Hoefke. Wie heeft die en wil die 
met De Wieger delen? Dat stellen we op prijs. 
Neem contact op met het museum via info@
dewieger.nl.

DEURNE De bovenverdieping van Museum De Wieger in Deurne is - onder voorbehoud van langdurige of 
nieuwe coronamaatregelen - vanaf 23 mei 2021 helemaal ondergedompeld in circussfeer. De tentoonstelling 

‘Hooggeëerd publiek! Het circus in de beeldende kunst 1900-1950’ is een vrolijke tentoonstelling over de 
aantrekkingskracht van het circus, leuk voor zowel de individuele bezoeker als voor gezinnen met kinderen.

De dames Tiny en Anny van Doorne met 
het paard Monty in een circusact van circus 

't Hoefk e | F RHCe 
hartstichting.nl
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Gloednieuwe acties

�  5 jaar fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar

�  5 jaar of de eerste 100.000 km gratis onderhoud

�  5 jaar gratis pechhulp

�   Verlaag het leasebedrag
met de inruilwaarde van je eigen auto

Ontvang nu tijdelijk 5 jaar fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar, bij aanschaf 
van een uit voorraad leverbare CR-V, Civic, Jazz of Honda e.

Bekijk de acties op:
gvandenakker.nl/acties

Honda HR-V Elegance
Dit model is standaard rijk uitgerust met o.a. automaat, 
navigatie, achteruitrijcamera en stoelverwarming. 

20 x 2,6

*Genoemde prijzen zijn berekend o.b.v. een looptijd van 60 maanden en een verbruik van 10.000 km per jaar. 

Scan 
de code

Direct uit voorraad leverbaarGew� n bij G� rt
c

�  5 jaar �  5 jaar � fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar

Private lease
€519,-

v.a. 399,-
p/mnd*

Veghel: Eisenhowerweg 17
T. (0413) 34 22 28
E. veghel@gvandenakker.nl

Helmond: Lagedijk 15
T. (0492) 54 36 94
E. helmond@gvandenakker.nl

Autobedrij f G. van den Akker: 
al 30 jaar het vertrouwde adres voor uw auto

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Bij Autobedrijf G. van den Akker ben 
je aan het juiste adres als je een auto 
wil kopen. Zowel voor de aankoop van 
een nieuwe auto als voor een occasion, 
zorgen onze medewerkers dat de juiste 
auto, passend bij jouw wensen en 
behoeften, voor je gevonden wordt. Ons 
advies is altijd eerlijk en transparant, 
zodat je altijd de juiste, goed overwogen 
keuze kunt maken. De prijzen die 
wij hanteren voor onze occasions, 
zijn zogeheten rijklaarprijzen; ze zijn 
inclusief onderhoudsbeurt, apk en 
garantie. Eenmaal in je bezit, kun je met 
een gerust hart kilometers maken: wij 
geven tot 2 jaar volledige garantie op 
gebruikte auto’s.

Ook voor onderhoud naar
Autobedrijf G. van den Akker
Niet alleen voor de aankoop van een 
auto kun je bij ons terecht, ook voor het 
onderhoud bieden wij de juiste service: 
persoonlijk, transparant en deskundig. 
We werken met korte lijnen tussen jou 

en de onderhoudsmonteurs in onze 
werkplaats, dat is wel zo duidelijk. 
Ook hierin geven wij eerlijk advies, 
zodat je weet waar je aan toe bent. 
Het onderhoud doen wij aan elk merk 
en type auto. Tijdens het onderhoud 
heb je de keuze om te wachten tot je 
auto klaar is, of regelen wij vervangend 
vervoer voor je. Je kunt zelfs kiezen 
voor een onderhoudscontract, het is 
maar net waar je voorkeuren liggen. Na 
onderhoud bieden wij je gratis pechhulp 
aan, zodat je, als je pech onderweg krijgt, 
ook kunt rekenen op de beste service.
Naast het reguliere onderhoud, 
kunt u bij ons ook terecht voor alle 
reparaties, inclusief ruitreparaties en 
schadeherstel. Ook hier geldt dat naast 
Honda, alle merken welkom zijn!

Tot ziens bij Autobedrijf 
G. van den Akker
Wij zijn 6 dagen per week geopend 
(alle dagen behalve zondag). Je bent 
van harte welkom in onze vestiging 
in Helmond of Veghel. Voor meer 

informatie, kijk op onze website www.
gvandenakker.nl. Daar vind je ook 
onze contactgegevens, openingstijden 
en de mogelijkheid om online een 
onderhoudsafspraak te plannen. Tot 
ziens!

Team Autobedrijf 
G. van den Akker

Autobedrijf G. van den Akker is een offi  ciële Honda-dealer, waar al ruim 30 jaar service en 
klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Je kunt terecht bij onze vestiging in Helmond of 

Veghel, waar alles draait om jouw rijwensen, jouw veiligheid en een optimaal onderhoud van je 
auto. Wij zijn Honda-dealer, maar ook andere merken zijn meer dan welkom.

Autobedrij f G. van den Akker in Helmond

Autobedrij f G. van den Akker in Veghel



24 april 2021 Groot PEELLAND

KlaasenVandeursen Communicatie is een modern 
communicatiebureau met lokale en landelijke klanten, dat 
meedenkt met de klant en ook een visie en richting mede 
ontwikkelt. 

Dit uit zich in de pasklare ideeën en voorstellen om uw product 
of dienst te promoten. De online en offl  ine communicatie is haar 
werkgebied.  Alles begint bij een sterk ontwerp en goed concept, 
dat is onze overtuiging.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner 
op communicatiegebied.  Een team van plm. 10 personen staat 
dagelijks klaar om de klant te bedienen. Alle expertises 
op communicatiegebied zijn aanwezig.

De modernste technieken worden dagelijks gevolgd in onze 
studio en onze medewerkers bekwamen zich voortdurend hierin 
en kunnen met meerdere personen tegelijk hier aan werken. 
Meedenken met de klant is een vanzelfsprekendheid.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN

•

STERK IN 
CONCEPT EN 

ONTWERP.

STERK IN 
UITVOERING 

EN REALISATIE.
HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

GERWEN

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

GELDROP
OMMEL

LIESSEL GROOT  
 PEELLANDHELMOND

weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.) (4000 ex.)


