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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

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

BIJNA
alles op groen.
Eindelijk licht in de tunnel. We mogen weer naar buiten. 
Wil je gaan shoppen, dan kun je natuurlijk 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.

Nog efkes volhouden.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Nog efkes volhouden.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Mark van den Bogaard
blij ft ondernemen

HELMOND Gasten ontbreken als we de Deftige Aap, stadsbrouwerij van Helmond, 
binnenstappen. Het is nu al zo’n 10 maanden dat Mark van den Bogaard zijn zaak gesloten 

moet houden vanwege de coronapandemie. Desondanks is daar weinig van te merken; de 
sfeer is warm, er speelt vrolijke muziek en de medewerkers fl uiten tijdens het handmatig 

afvullen van (inpandig) huisgebrouwen bier. Het komt wellicht wat tegenstrijdig over, maar 
Mark is daar heel stellig over: “Positiviteit is iets wat ons er doorheen trekt. Ik wil niet bij de 

pakken neer gaan zitten, daar schiet niemand wat mee op.”

Dat is ook precies hetgeen wat je direct aan Mark opmerkt: 
hij heeft afgelopen zondag een welgetelde 5,60 euro omgezet. 
Dat is een bedrag om te huilen, maar Mark probeert daar niet 
te veel bij stil te staan. “Natuurlijk wil ik graag opengaan en 
weer een boterham verdienen. Maar als ik heel neerslachtig 
naar de cijfers ga kijken, is de energie er zo uit. Dat past niet bij 
mij. Ik moet echter wel eerlijk zijn; met positiviteit alleen kom 
je deze crisis niet door. Creativiteit en innovativiteit gaan ermee 
hand in hand. Daarom heb ik de afgelopen maanden ook niet 
stil gezeten.”

Grotere impact dan vaak wordt gedacht
Als hij begint te vertellen, blijkt daarvan geen letter gelogen. 
Naast het ontwikkelen van weer een mooi, eigen, uniek biertje, 
heeft hij ook eigen kazen en worsten gemaakt. “Op die manier 
konden we mensen toch thuis een beetje van de smaken van 
de Deftige Aap laten genieten. Ik ben niet iemand die stil kan 
blijven zitten.” En dat is wat hem als collega én als voorzitter 
van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) afdeling Helmond 
nogal wat zorgen baart, dat andere ondernemers wellicht wat 
meer moeite hebben met vooruit kijken. 

“Ik maak me echt druk om de mede-horeca-ondernemers. 
De sluiting duurt nu al zo lang en je hoort veel verhalen van 
mensen die er psychisch aan onderdoor gaan. Zelfs zelfmoord 
is niet uitgesloten. Ik denk ook dat veel mensen onderschatten 
wat de impact is van deze crisis. De financiële steun die wij als 
horeca krijgen is matig en absoluut niet kostendekkend. Ik denk 
dat mensen onderschatten hoe het is om 10 maanden geen 
boterham te verdienen. Daarnaast zie ik dat veel personeel is 
weggegaan. Straks komt het moment dat we open mogen, en 
dan zijn er gewoon collega’s die dat alsnog niet kunnen omdat 
ze geen mankracht hebben. Het is in en in triest.”

Vooruitkijken
Toch wil Mark, zoals het hem past, het van de zonnige kant 
bekijken. “Er is een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Het 
moment dat we open mogen, komt steeds dichterbij. En wat 
dat betreft kan ik het ook wel relativeren: de dag dat we open 
mogen, is de dag dat wij geld gaan verdienen. Misschien nog 
niet voldoende, maar er komt dan iets binnen. Branches zoals 
de kermis, hebben dat niet. Voor hen is het nog heftiger. En 
daarbij moet ik ook toegeven: de afgelopen periode ben ik, zij 
het gedwongen, extra geprikkeld om creatief te zijn. De dingen 
die we nu ontwikkeld hebben, waren anders in een veel lager 
tempo van de grond gekomen.” 

En ook voor de toekomst zit Mark niet stil. Zo is hij bezig met 
circulair ondernemen: “Het bierbostel dat wij overhouden 
bij het brouwen, wordt gebruikt als voer voor het vee hier in 
de omgeving. Vervolgens komt het vlees van die betreffende 
veehouders weer terug hier op een bord te liggen. Zo komt 
er amper een vrachtwagen aan te pas.” Een duurzame 
ontwikkeling. Als mooie aanvulling hierop zit Mark in het 
kernteam voor een FairTrade gemeente. “Wijzelf werken daar 
al aan mee waar we kunnen. We schenken hier FairTrade 
koffie en thee, met FairTrade suiker en koekjes.”

Samen sterk
Mark is iemand die graag de samenwerking opzoekt. Naast 
het bovengenoemde werkt hij bijvoorbeeld ook samen met 
een zorgtuin. “Straks als we weer open mogen kan ik, samen 
met mijn collega horeca-ondernemers, geen groot feest gaan 
geven. Het zal mondjesmaat steeds beter gaan. Toch denk 
ik na hoe we dit samen kunnen aanpakken. Ik wil heel graag 
elkaar kunnen helpen, om dit samen te doen. Samen kom je 
verder dan alleen.”

binnenstappen. Het is nu al zo’n 10 maanden dat Mark van den Bogaard zijn zaak gesloten 
moet houden vanwege de coronapandemie. Desondanks is daar weinig van te merken; de 

afvullen van (inpandig) huisgebrouwen bier. Het komt wellicht wat tegenstrijdig over, maar 
Mark is daar heel stellig over: “Positiviteit is iets wat ons er doorheen trekt. Ik wil niet bij de 

Mark van den Bogaard tapt helaas (nu nog) een leeg glas bier | F Wendy Lodewij k

De Deftige Aap zit niet stil en heeft voor Koningsdag een mooie aanbieding! | F Ray Nicholson

Het dak van het pand waarin de Deftige Aap gevestigd zit, stamt nog uit 1550 | F Wendy Lodewij k

Vaten waarin het eigen bier gebrouwen wordt F Wendy Lodewij k

DOOR WENDY LODEWIJK
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KBWO ADV

NIEUWE COLLECTIE

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 

Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450

Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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

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

Redactie
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 27 mei

Vormgeving
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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Veel mensen kampen met (langdurige) klach-
ten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, 
migraine, uitstralingspijn naar ledematen, 
maag- en darmklachten, burn-out klachten 
of energiegebrek. Veelal is er sprake van 
een gemeenschappelijke oorzaak: vastgezet-
te spierspanning door overmatige stress, die 
voortkomt uit lichamelijke, geestelijke of che-
mische overbelasting. 

Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt 
het zenuwstelsel waardoor de communica-
tie van en naar de hersenen niet meer opti-
maal verloopt en daarmee het zelf herstellend 
vermogen van het lichaam ondermijnt. Het 
gevolg is dat je lichaam niet meer goed kan 
functioneren en er allerlei klachten en onge-
makken ontstaan.

BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze 
BSR techniek en runt sinds 1 februari 2020 
zijn eigen praktijk in Mierlo. Aanhoudende 
rug- en nekklachten brachten hem uiteindelijk 
in contact met Body Stress Release. Dirk was 

dermate onder de indruk van de resultaten dat 
hij het ook zelf wilde leren. Hiervoor volgde hij 
een speciale opleiding in Zuid-Afrika, alwaar 
deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behan-
delingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel 
fors verminderde pijnklachten ervaren en daar 
word ik héél blij van.  Net zoals je je auto on-
derhoudt, is het ook belangrijk om goed voor 
je lichaam te zorgen en ernaar te luisteren. 
Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben 
van bekkeninstabiliteit en ook mensen met 
kantoorbanen of juist met zwaar lichamelijk 
werk. Zelfs baby’s kunnen baat hebben bij 
BSR, bijvoorbeeld als ze veel huilen of zich 
overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van losBody Stress Release is een proces van los-
laten en herstellen dat altijd met drie behanlaten en herstellen dat altijd met drie behan-
delingen start. Na een zorgvuldige intake delingen start. Na een zorgvuldige intake 
omtrent actuele klachten vindt aansluitend de omtrent actuele klachten vindt aansluitend de 
eerste behandeling plaats. Vervolgbehandelineerste behandeling plaats. Vervolgbehandelin-
gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. 
Bij behandeling houdt u kleding en schoenen Bij behandeling houdt u kleding en schoenen 
gewoon aan. Het resultaat van de behandegewoon aan. Het resultaat van de behande-
ling verschilt per individu en hangt o.m. af van ling verschilt per individu en hangt o.m. af van 
hoe lang de spanning er al zit. De behandelhoe lang de spanning er al zit. De behandel-
bank beschikt over een kantelsysteem wat de bank beschikt over een kantelsysteem wat de 
opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost 55 Een behandeling voor volwassenen kost 55 
euro. Kinderen betalen minder. Een aantal euro. Kinderen betalen minder. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check 
altijd even of dat in uw geval geldt bij Zorgaltijd even of dat in uw geval geldt bij Zorg-
wijzer.nl. 

Bent u benieuwd wat Body Stress Release 
voor u kan betekenen? Kijk dan op de web-
site www.bsr-mierlo.nl of neem contact op 
via info@bsr-mierlo.nl

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 

Natuurfotowedstrij d
‘seizoenen’ bij  50-jarig
bestaan IVN Geldrop

GELDROP Een natuurfotowedstrijd maakt deel uit van 
de jubileumactiviteiten van IVN Geldrop. De twaalf beste 

seizoensfoto’s worden met naamsvermelding opgenomen in een 
natuurkalender. De makers ervan ontvangen gratis een kalender 
en voor de beste foto is er ook een cadeaubon van de plaatselijke 

middenstand. Alleen amateurfoto’s die in Geldrop of directe 
omgeving gemaakt zijn dingen mee naar deze prijs. 

Fotogenieke natuur – 
maar verstoor die niet!
Geldrop kent veel prachtige natuur binnen 
de gemeentegrenzen en net daarbuiten. 
Voor een belangrijk deel is de Kleine 
Dommel daar verantwoordelijk voor. Die 
slingert vanaf Heeze via de Goorse Zeggen, 
het kasteelpark en Hulsterbroek naar de 
Urkhovense Zeggen. Ook Gijzenrooi heeft 
met zijn kleinschalig cultuurlandschap 
fotografen veel bijzonders te bieden. En 
dan is er natuurlijk de heide in het oosten 
en zuiden: de Coeveringse/Molenheide, 
Braakhuizensche en Strabrechtse Heide. 
Fotografen zijn niet per se gebonden aan 
landschappen. Ook foto’s van in onze 
(buur)gemeente voorkomende wilde 

dieren, planten en andere organismen 
kunnen op de kalender een plaats 
veroveren. Vanzelfsprekend is het niet de 
bedoeling om de natuur te verstoren.

Reglement
Alleen foto’s van amateurfotografen 
komen voor in aanmerking voor opname 
in de kalender en de extra prijs: een 
cadeaubon van de lokale middenstand. 
Iedere deelnemer mag drie foto’s insturen, 
genomen in 2020-2021. 

De langste zijde meet minimaal 3000 
pixels en op de foto mogen geen namen, 
logo's of teksten staan. Lichte bewerking 
is toegestaan. Zo mag men de belichting 

aanpassen, de horizon rechttrekken en 
een uitsnede maken. De foto’s worden 
beoordeeld door een jury, die bestaat uit 
leden van de Werkgroep Natuurfotografie 
van IVN Geldrop. Juryleden zijn van 
deelname uitgesloten. 

Inzenden
De foto’s kunnen tot 30 september 
2021 digitaal als jpeg-bestand naar foto.
ivngeldrop@gmail.com gestuurd worden, 
met in de naam van het bestand de 
fotograaf en de maand waarin de foto is 

gemaakt. Per foto verlangt IVN een korte 
beschrijving en de fotolocatie. 

Het verhaal achter de foto mág men 
toevoegen, noodzakelijk is de vermelding 
van naam en woonplaats.

Kauw | F Annelies Stoef

Voor verdere informatie en wedstrijdvoorwaarden zie www.ivn.nl/geldrop
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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

* Zie voorwaarden in onze winkel. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

KOM SHOPPEN 
IN ONZE OUTLET!
Wij maken plaats voor onze nieuwe collectie en daarom staat onze outlet nu vol met 

samples van bankstellen, eettafels, fauteuils, dressoirs, kasten en lampen van 

bekende merken tegen zeer aantrekketlijke prijzen. Alles direct mee te nemen!

Bel, app of mail voor een afspraak! T (0492) 47 56 24, info@stijlenco.nl

Sofa 
Barcelona 
€ 1.349,- 
€ 674,50

Sofa Hill 
€ 1.799,- 

€ 1.255,-

Nu NL Label 

PVC 2e meter 

50% 
korting*

Kijk voor meer mooie  

aanbiedingen op onze site!
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Jesse Roestenberg (11) uit Lieshout 
moest vorige maand voor een kleine 
operatieve ingreep naar het ziekenhuis. 
Toen hij terugkwam op de kamer kreeg 
hij een lekker ijsje en at hij een boterham. 
Na een tijdje vond de verpleegkundige 
de tijd rijp om het infuusbuisje uit zijn 
arm te halen. “Toen vroeg ze of ik een 
VR-bril op wilde als zij dat buisje eruit 
haalde. Dat leek me wel leuk.”

Ook fi jn voor de ouders
Jesse zette de bril op en voor hij het 
in de gaten had was het infuusbuisje 
uit zijn arm verdwenen. Hij had het 
nauwelijks gemerkt. “Ik deed een 
spelletje en ik mocht proberen om de 
high score te verbeteren. Dat was niet 
zo moeilijk. Die stond op zestig of zo.” 

Terwijl Jesse verzonken was in zijn 
spel, keek zijn moeder op een tablet 
mee naar de beelden die Jesse ook op 
zijn VR scherm zag. “Jesse is niet zo 
bang aangelegd, maar ik kan me goed 
voorstellen dat dit erg helpend is”, vertelt 
moeder Mariska. “Ook voor de ouder 
trouwens. Zo slaat de eventuele onrust 
van de ouder niet over op het kind. 
Hoe het ging met Jesse? Heel goed. Ik 
zat al tien minuten met een watje het 
kleine wondje dicht te houden, maar 
Jesse wilde het record steeds scherper 
stellen. Hij bleef maar ‘levens krijgen’.”

Best leuk zo’n spelletje
Ook Lotte van Berlo, de moeder van 
de vijftienjarige Luna uit Mariahout is 
enthousiast. Voor haar dochter was de 

VR-bril ‘gewoon leuk’, maar: “Ik kan me 
goed voorstellen dat het voor angstige 
of jongere kinderen echt een uitkomst is 
omdat het heel erg afleidt.”
Luna had, toen zij naar het ziekenhuis 
moest voor een operatie aan haar been, 
al een verdovingspleister gekregen bij 
het inbrengen van het infuus. “Daardoor 
voelde ik daar bijna niks van”, vertelt 
ze. Ook zij kreeg de vraag of ze, bij het 
verwijderen van het buisje, iets op de 
VR-bril wilde kijken. “Dat leek me wel 
leuk. Niet dat ik bang ben, maar het is 
best leuk om een spelletje met zo’n bril 
op te spelen. Ik moest ballonnen kapot 
slaan en mama zat op het bed met de 
tablet mee te doen. Ik heb er uiteindelijk 
niks van gevoeld want ik zat midden in 
mijn spel.”

VR-bril helpt bij  
kindvriendelij ke 

behandeling 

Innovatie in het Elkerliek:

HELMOND Een behandeling in het ziekenhuis. Dat is niet altijd 
prettig. Zeker niet voor kinderen. Op de afdeling Kind & Jeugd van het 
Elkerliek ziekenhuis is alles erop gericht om de medische zorg op een 
zo kindvriendelijke manier te leveren. Nieuw is dat kinderen vanaf vijf 
jaar tijdens een medische handeling afgeleid kunnen worden met een 

VR-bril. Zowel kinderen als ouders zijn hartstikke positief. 

Kinderverpleegkundige Nicole Reinders van het Elkerliek ziekenhuis, die het initiatief van 
haar collega Suzanne van der Heijden voortzette, noemt de VR-bril een mooie toevoeging 
aan alle dingen die het Elkerliek al doet om de zorg nóg kindgerichter te maken. “We zijn 
altijd op zoek naar manieren om het ziekenhuisbezoek voor kinderen zo aangenaam 
mogelijk te maken”, vertelt ze. “We gebruiken deze virtual reality bril om kinderen af te 
leiden als ze bang, gespannen of gestrest zijn voor bijvoorbeeld een prik. Dan letten ze 
even niet op de behandeling, maar zijn ze gericht op het spelletje of op de beelden die ze 
zien. We verleggen de focus dan even, waardoor kinderen minder angst of stress ervaren. 
Overigens stemmen we dat wel goed af met ouders én kind. Niet ieder kind wil dit. 
Sommige kinderen vinden het fi jner om toch een bepaalde vorm van controle te hebben. 
Die willen liever op een andere manier afgeleid worden.” Over de eerste ervaringen van 
het project dat in februari startte, is Nicole bijzonder tevreden. “De kinderen die dit nu 
hebben gedaan zijn over het algemeen super enthousiast.”

ls je een VR-bril op zet zie je een levensechte video of je waant je in 
een driedimensionale wereld. Door met je hoofd te bewegen past het 
beeld zich steeds aan. Je wordt als het ware ondergedompeld in 
een andere wereld.

‘Zo aangenaam mogelijk’ Een VR-bril

F | Elkerliek ziekenhuis
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AdministratieMaatje
Humanitas biedt uitkomst 

Maatwerk met snelle, laagdrempelige en vertrouwde ondersteuning 

We merken dat de juiste ondersteuning vaak niet 
gevonden wordt door de inwoner van Helmond. 
Dit komt niet omdat er onvoldoende aanbod is; 
misschien is het grote aanbod juist wel één van 
de problemen. Men begeeft zich in een jungle 
van potentiële zorg- en hulporganisaties en dit 
maakt dat de hulp vaak voorbij gaat aan het doel. 
AdministratieMaatje wil daarom een middel zijn 
en geen doel op zich. Een middel om niet alleen de 
weg te vinden in de jungle, maar ook om zaken op 
orde te krijgen. Dit kan te maken hebben met het 
in kaart brengen van de (financiële) administratie, 
een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen van 
daaraan gerelateerde problemen of het helpen met 
invullen van bepaalde formulieren. Soms kan er 
ook een heel andere hulpvraag aan het licht komen, 
waarbij AdministratieMaatje weet naar welke 
aanbieder of naar het juiste loket verwezen dient 
te worden. De naam AdministratieMaatje geeft aan 

dat onze vrijwilliger een maatje is die naast je staat, 
meekijkt, de weg kan wijzen en je verder kan helpen. 
Vanuit de kernwaarden van Humanitas werken we 
aan de uitvoering voor onze deelnemers: 
• Werkend vanuit de behoeften die er zijn.
• Werkend vanuit mens tot mens, op basis 
 van gelijkwaardigheid.
• Werkend voor iedereen, ongeacht achtergrond, 
 levensverhaal of leeftijd.
• Werkend om de eigen regie over het leven 
 (terug) te vinden.
• Werkend met aandacht, veiligheid en 
 onderling vertrouwen.

Aanmelden voor AdministratieMaatje kan 
simpel door te bellen naar 0492 – 234 949 en 
je krijgt direct iemand aan de lijn of er wordt snel 
teruggebeld. Voor meer informatie kijk op:
www.administratiemaatje.nl 

HELMOND Bij Humanitas merken we dat steeds meer gezinnen en ook alleen-
staande jongeren steeds meer in de fi nanciële problemen komen. Armoede en 

schulden zijn een groot, maar vaak ook een nog onvoldoende zichtbaar probleem.

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!

Annett is (68) en al een  paar 
jaar weduwe. ‘Na het derde 
jaar vond ik  mezelf weer 
een beetje terug. En ook al 
maakte  ik met vriendinnen 
weleens een gezellig uitstapje 
en genoot ik nog steeds 
van onze tuin, ik miste de 
dagelijkse aanspraak, het 
samen kunnen lachen, samen 
plannen maken voor een 
bezoekje aan een museum 
of de bioscoop. De kinderen 
waren heel attent, maar ze 
wonen ver weg en hebben 
ook hun eigen leven. Ik wilde 
ze niet belasten.’

Gemert - Annett besloot  zich in 
te schrijven bij  Relatiebureau 
Relatiewens ‘Ik ontdekte dat er 
veel mensen zijn zoals ik, die 
hun partner hebben verloren en 
die toch wel eenzaam zijn.’ Ze 
kwam in contact met Gerard. ‘Ik 
dacht, ik probeer het gewoon en 
het werd een succes!’ 
Gerard: ‘Je begrijpt elkaar want je 
hebt hetzelfde meegemaakt. Het 
was direct heel gezellig en heel 
erg fijn om weer die aandacht 
van iemand te voelen. We 
hebben elkaar voorgesteld aan 
onze wederzijdse kinderen en 
familieleden. De reacties zijn 

overweldigend positief. We zien 
elkaar nu regelmatig en delen lief 
en soms leed. We hebben het 
goed samen’ 

Annet en Gerard hebben elkaar 
gevonden via Relatiebureau 
Relatiewens. Het bureau werkt 
op een veilige en betrouwbare 
manier om de juiste relatie voor 
haar leden te vinden..

‘Ik dacht, ik probeer het 
gewoon en het werd een 
succes!’ 

Een partner vinden via 
Relatiebureau Relatiewens

Doordat het bureau zich 
richt op de regio, liggen de 
slagingspercentages een stuk 
hoger. “Twee keer met de trein 
naar Amsterdam is nog leuk,
maar wij merken dat onze leden 
het liever dicht bij huis zoeken.” 

“Het verschil? Wij kennen onze 
leden en daardoor gaan we net 
dat stapje verder” geeft Anne 
aan en vervolgt: Tijdens een 
informatief gesprek legt een 
consulent de werkwijze uit 
zodat de leden weten wat ze 
kunnen verwachten. Gedurende 

het gesprek in een vertrouwde 
omgeving voor de leden wordt 
specifiek ingegaan op de wensen 
en voorkeuren.  Bel voor meer 
informatie naar : 040-3080150 
of kijk op: www.relatiewens.nl

De verwachtingen steeds te overtreffen, 
dat is wat ons team drijft.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Coppelmans Helmond Groen Klimaatplein: 
inspiratie voor een groene tuin

Jouw tuin klaar voor de toekomst
Het Groene Klimaatplein is ontstaan 
uit een samenwerking van de 
gemeente Helmond, Tuinbranche 
Nederland, Waterschap AA en Maas 
en Tuincentrum Coppelmans Helmond. 
Gemeente Helmond: “Een groene tuin is 
beter bestand tegen de hevige regenval 
en grote droogtes waar we steeds vaker 
mee te maken krijgen. Bovendien is 
het goed voor de biodiversiteit. Als 
gemeente proberen we de openbare 
ruimte zoveel mogelijk klimaatbestendig 
te maken. Daarnaast stimuleren we 
inwoners om ook zelf bij te dragen, 
bijvoorbeeld met onze subsidieregeling 
voor het afkoppelen van de regenpijp en 
het aanleggen van een groen dak. Maar 
ook door mee te doen aan initiatieven 
als het Groene Klimaatplein.” 

Wat biedt het Groene Klimaatplein
In het Groene Klimaatplein vind je 
informatie over het aanleggen van een 
groen dak en het verwerken van water 
in je tuin zodat hij na een fikse regenbui 
niet onbedoeld verandert in een 
zwembad. Ook zie je daar welke planten 
je het beste in je tuin kunt zetten als je 
besluit om (een deel van) de tuintegels te 
verwijderen. Op zoek naar tips om meer 
bijen, vogels en vlinders naar je tuin te 
lokken? Ook die krijg je in het Groene 

Klimaatplein. Heb je vragen of kom je er 
niet helemaal uit? Een van de speciaal 
opgeleide tuincentrummedewerkers 
helpt je graag verder. 

Coppelmans biedt nog veel meer
In onze vestiging in Helmond vindt je 
alles op het gebied van tuinen. Of het 
nu gaat om tuinplanten, perkplanten, 
kamerplanten, vijverplanten, potterie, 
tuingereedschap, meststoffen, 
barbecues, tuinmeubelen, en nog veel 
meer. Onze specialisten staan klaar om 
je te voorzien van het juiste advies.
Kortom, we hebben alles in huis om je 
tuin om te toveren tot een waar paradijs, 
zodat je deze zomer lekker kun genieten 
van een heerlijke barbecue of borrel aan 
je gave lounge set in eigen tuin. Dus 
bezoek onze vestiging in Helmond, en 
sta versteld van ons groot assortiment 
dagverse tuin-,  perkplanten en 
kruiden. Laat je inspireren op onze 
tuinmeubelafdeling waar een groot 
assortiment van onder andere Royal-
Seasons, Kettler en Platinum staat 
getoond, ook het assortiment van 
onder andere Weber en Black Basterd 
ontbreekt niet. Ook een bezoekje aan 
de vijverafdeling mag niet ontbreken, 
hier vind je alles op het gebied van 
vijveraanleg en -onderhoud, ook de 
tropische vissen zijn een bezoekje 

waard. Op de afdeling kamerplanten 
vindt je een zeer groot assortiment 
met dagverse kamerplanten, ook de 
bijbehorende potterie ontbreekt aan 
niets, laat je adviseren en maak gebruik 
van onze oppotservice!

HELMOND Houd je van groen en wil je lekker aan de slag in je 
eigen tuin? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die er zijn om 
je tuin te vergroenen. Een groene tuin is een levende tuin, waar 
ook bijen, vlinders en vogels graag komen. Met meer groen in 

je tuin maak je je tuin ook beter bestand tegen weersextremen, 
zoals hevige regenbuien en hittegolven. Het Groene Klimaat-

plein in Tuincentrum Coppelmans Helmond helpt je aan 
informatie en inspiratie. 

Nieuwsgierig
Ben je nieuwsgierig 
geworden? Neem 
dan eens een kijkje 
bij Tuincentrum 
Coppelmans Helmond, 
Akkerweg 70 te 
Helmond. 7 dagen per 
week geopend. 
Ga naar de site 
www.coppelmans.nl) 
en maak een afspraak!

Voor een kleurrij ke, bloeiende tuin is er nu volop aanbod F Wendy Lodewij k

Ook voor tuinmeubelen kun je bij  Coppelmans terecht F Wendy Lodewij k
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METEN IS WETEN 

TEST
GRATIS

VERKRIJGBAAR BIJ ADVENTURE STORE HELMOND

ADVENTURE STORE
DÈ OUTDOORSPECIALIST

Op de outdoor afdeling vind je alles 
voor het wandelen, buitensporten 
en voor al je reizen. De recreatieve 

In de winkel van Adventure Store in Mierlo-Hout (Helmond) 
vind je 1500 m2 winkelplezier onder één dak op het gebied van 

sport & outdoor. 

dische wereld over de voeten en 
beweegpatronen tijdens het wan-
delen, kunnen we veel meer men-
sen helpen aan de juiste schoenen. 
Vaak in combinatie met een corri-
gerende zool of een specifieke pas-
vorm van een wandelschoen. Er 
zijn vele schoenen met een extra 
brede of smalle leest of met extra 
ruimte voor een Hallux Valgus. Laat 
je adviseren bij de speciaalzaak. 

rugzak mee gaat en gadgets zoals 
een nieuw mes of de nieuwste ver-
rekijker, je zal versteld staan van 

Adventure Store is het adres voor al je fietsplezier, behalve voor de 
fiets zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fietskleding, -schoe-
nen, -helmen en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, mountain-
biken 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.

Adventure Store heeft een groot assortiment hardloop schoenen, 
-kleding en -accessoires. Laat je voorlichten door onze gespeciali-
seerde schoenadviseurs en maak gebruik van onze gratis persoon-
lijke voet- en loopanalyse.
Ook voor een trainingsadvies, advies over hartslagmeting of over een 
uitgebalanceerd voedingsadvies op maat kunnen we je ook verder 
helpen.

RUNNING & BIKING

winkel aanwezig van 13.00 tot 
16.00 uur voor gratis advies. 
Kijk op www.adventurestore.nl. 
wanneer de podotherapeut aan-
wezig is of bel even met de winkel. 
In de winkel hebben wij een (sport)
podoloog in fulltime dienst en 
onze andere specialisten weten je 
ook alles te vertellen over voeten, 
schoenen, looppatronen en 
alle vetertechnieken.
De laatste jaren is de weten-
schap ook in de wereld van de 
wandelschoenen toegetreden.
Met alle knowhow uit de me-

• Handwerk
• Duurzaam
• Exclusief
• Met herkomst bewijs

Linosa Lady 
identity

Met herkomst bewijs
Tessin Men 
Identity

OUTDOOR

identity
•  Men & woman
•  GTX

Identity
•  Men & woman
•  GTX

219.99 259.99

vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 
op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en 
outdoor kleding van Adventure 
Store. Ook voor de bagage die in de 

het aanbod. Natuurlijk ook voor de 
mensen die lichtgewicht reizen.
Wij werken samen met bijna alle 
gerenommeerde podotherapeuten 
uit de regio. Onze podotherapeut 
Emile Itz is regelmatig in onze 

Kom naar Adventure Store 
en ervaar de passie voor het 

wandelen!

uitrusting. Zelfs voor een fiets vakantie hebben we specifieke tenten 

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 

Adventure Store heeft een groot assortiment hardloop schoenen, 
-kleding en -accessoires. Laat je voorlichten door onze gespeciali-
seerde schoenadviseurs en maak gebruik van onze gratis persoon-

Ook voor een trainingsadvies, advies over hartslagmeting of over een 
uitgebalanceerd voedingsadvies op maat kunnen we je ook verder 

Adventure Store is het adres voor al je fietsplezier, behalve voor de 
fiets zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fietskleding, -schoe-
nen, -helmen en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, mountain-
biken of lekker een blokje om; wij kunnen je voorzien van de juiste 
uitrusting. Zelfs voor een fiets vakantie hebben we specifieke tenten 

BIKING

uitrusting. Zelfs voor een fiets vakantie hebben we specifieke tenten 
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•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   O�  cial Partner Outdoorspecialist.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

MEI VAKANTIE 
KNALLERSKNALLERS

TEVA GRANDVIEW 
GTX WANDELSCHOEN

FALKE
WANDEL-
SOK TK 2
COOL
WOMEN

ALLE
TK2
MODELLEN

SINNER TRIPLE 
SPORTBRIL
DAMES

DEUTER
AC LITE
18 LITER
DAYPACK

TONKIN
HEREN
LIFE LINE
INSECT
WERENDE
WANDEL-
BROEK

TENSON
FLEECE
VEST 
DAMES
EN
HEREN

LITE COMFORT 5.0
SLAAPMAT

DEUTER
WANDEL
HEUPTAS

LAFUMA SIESTA L 
BATYLEEN LIGBED

STRECHER/BED

TEXAS
OUTDOOR TENT

VAN
164.99

NU

VAN
79.99 

NU

VAN
60.00 

NU

VAN
29.99 

NU

VAN
79.99 

NU

VAN
70.00

NU

VAN
130.00

NU

VAN
139.99

NU

DAMES 
EN HEREN

3 HALEN=
2 BETALEN119.99

49.99 49.99

39.99

22.99

49.99

49.99

79.99

89.99

KNALLERSKNALLERS
FALKE
WANDEL-
SOK TK 2
COOL
WOMEN

ALLE

MODELLEN

SLAAPMAT

VAN 79.9979.9979.

DEUTER
WANDEL
HEUPTAS
WANDEL
HEUPTAS

KAMPEREN

Voor zowel de mensen die lekker in hun eigen tuin recreëren als 
voor de mensen die er met de tent of luxe caravan op uit trekken, 

voor camping artikelen kun je bij Adventure Store terecht.

Uiteraard voor tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt kij-
ken zoals haringen, tarpen, grond-
zeilen en toiletvloeistoffen. Een 
grote slaapafdeling met slaapzak-
ken, luchtbedden en matten voor 
een goede nachtrust, comforta-
bele lichtgewicht meubelen om te 
relaxen, alle zaken om te kunnen 
eten & drinken, verlichting, koel-
boxen en nog veel meer! Ook op de 
campingafdeling heel veel voordeel 
met de vele zeer scherpe prijspak-
kers.

RELAX MEUBELEN
VAN LAFUMA
Betreed een wereld waarin je alles 
kunt loslaten en totale rust ervaart. 
Lafuma Mobilier trekt alles uit de 
kast om je momenten van ultieme 
ontspanning te bezorgen op ba-
sis van comfort en rust. Het merk 

boogt op een solide en bewezen 
expertise: eentje die al meer dan 

60 jaar algemeen bekend is. Het 
vlaggenschip van Lafuma, de ver-
stelbare relaxstoel, verleidt al meer 
dan een halve eeuw de liefhebbers 
van het zalige nietsdoen. 
De stoel is het resultaat van een 
nauwe samenwerking met de me-
dische wereld en is speciaal ont-
worpen om de ideale positie voor 
ontspanning te bieden in een op-
vouwbare formaat. Allemaal even 
stevig, stijlvol en praktisch, met 
maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie 
op alle meubelen.
Lafuma is verkrijgbaar bij Adven-
ture Store. In de showroom staan 
alle verschillende relaxstoelen voor 
je klaar. 

RECREATIE
Het is bijna zover: binnenkort staat 
de zomervakantie weer voor de 
deur. Nog even de laatste zaken af-
handelen en dan kan je goed voor-
bereid vakantie vieren. Je hebt het 
verdiend! 
Wat je ook gaat doen, waar je ook 
heen gaat, bij Adventure Store 
start de vakantiepret al tijdens de 
voorbereiding. Bij ons kom je in de 
stemming en kun je terecht voor 
de juiste vakantie spullen met een 
goed en eerlijk advies. Zo ga je goed 
op weg naar de heerlijke zomer-
vakantie! 
Waar de reis ook heen gaat en hoe 
je ook op vakantie gaat; Adventure 
Store, de sport & outdoor speci-
aalzaak aan de Kastanjehoutstraat 
3 te Mierlo-Hout (Helmond) is de 
zaak waar je heen gaat als je spul-
len buitengewoon goed moeten 
zijn.
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2

ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 

de Peelregio genoemd mag wor-
den. De hele familie slaagt in één 
keer, voor zowel de zwemkleding 
als de casual korte broek, t-shirt 
of strandjurkje, badslippers, wa-
terschoenen, slippers of sandalen, 
bij Adventure Store hebben ze het 
allemaal. 

TENSON
FLEECE
VEST 
DAMES

HEREN

VAN 39.9939.9939.

BBQ MASTER
3 SERIES EXS

VAN 969.00 NU

599.99599.99599.99599.
969.00969.00 NU

BBQ MASTER

18 LITER

•  Levert uitzonderlijke 
grillprestaties en 
perfecte 
kook-
resultaten.

•  Ultieme 
barbecue-
prestaties 
binnen 
handbereik

•  Gëmailleerd 
gietijzer.

RSXA CLIP
BATYLINE
RELAX
STOEL

VAN 219.99 NU

179.99

•  Waterbestendig
•  Vervangbaar 
doek

•  Hoofdkussen 
verstelbaar

BATYLINE
RELAX
STOEL

 NU

179.99179.99179.

•  Waterbestendig

Sluit je ogen en droom weg 
met Lafuma Mobilier.

•
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Wat ga jij
doen in het
Land van de Peel? 

Kom dwalen door de mysterieuze natuur en laat je meevoeren langs 
kastelen en musea. Proef de smaken van de Peel en ervaar het pure leven 
op het boerenland. In het Land van de Peel prikkelen onontdekte paden je 
nieuwsgierigheid en word je uitgedaagd tot steeds een nieuw avontuur. 

Laarbeek

Deurne

Asten

Someren

Gemert-Bakel

Helmond

De Peel is een toeristisch platform rijker met de 
lancering van Land van de Peel: de nieuwe regionale 
marketingorganisatie van de gemeenten Helmond, 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. 
Vanaf 22 april kunnen bewoners en bezoekers op 
landvandepeel.nl terecht voor tips en inspiratie om 
op pad te gaan in de regio. 

Ontdek het Land van de Peel
Op de website vind je de vertrouwde informatie en 
activiteitenkalender van de lokale VVV’s, maar word 
je ook geïnspireerd en uitgedaagd om nieuwe 
ontdekkingen te doen en voorbij de gemeentegren-
zen te kijken. Zo krijg je de mogelijkheid om door het 
aanbod te bladeren per gemeente; van restaurants 
en accommodaties tot routes en activiteiten, maar 
word je ook meegenomen door de regio aan de 
hand van zes centrale thema’s.

Het avontuur dichtbij
De Peel is een regio vol mysteries en verrassingen, 
óók voor Peellanders. Want weet jij hoeveel kastelen 
de regio eigenlijk telt? Waar je moet zijn voor de 
lekkerste streekproducten, mooiste vlonderpaden 
en prijswinnende tentoonstellingen? Landvandepeel.
nl is een uitnodiging om dit en meer zelf te gaan 
ontdekken. 

Nu op veel plekken de deuren nog gesloten moeten 
blijven, vormt de website niet alleen een bron van 
inspiratie voor later, maar ook voor alles wat op dit 
moment wél mogelijk is. De afgelopen periode zijn 
er bijzondere initiatieven ontstaan die je op 
landvandepeel.nl eenvoudig terugvindt. 
Zo wandel je digitaal door de gangen van kastelen 
en musea, volg je online dansworkshops en zijn er 
culinaire wandel- en autoroutes uitgestippeld. En 
wie denkt dat de natuur dicht bij huis geen 
verrassingen meer biedt, selecteert eenvoudig een 
van de uitgelichte routes of gaat op pad met tips van 
boswachter Lieke. Laat je inspireren op 
www.landvandepeel.nl

Het Land van de Peel 
in zes themalijnen

Lorem ipsum magnisq 
uostrum namque qui

Kom verwonderen, 
genieten en pionieren
in het Land van de Peel.

Zes uitnodigingen om op ontdekking te 
gaan langs de hoogtepunten en verborgen 
plekken in de regio. 

In de weidse natuur van de Peel krijg je de 
ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden.

Ontdek de verborgen schatten en rijke historie 
van de Peel in de kastelen en musea. 

Ervaar de puurheid van het boerenleven. 
Weg van de gebaande paden leiden 
landwegen je naar de wortels van de Peel.

Volg de voetstappen van de pionierende 
Peellanders via innovatief erfgoed. 

Kom bourgondisch genieten en proef de 
smaken van de Peel op de leukste plekken.

Peellanders laten zich niet uit het veld slaan: 
bruisende evenementen worden zo lang als 
nodig is in een nieuw jasje gestoken. 

1

2

3

5

4

6

www.landvandepeel.nl

© Peter Hogenstein
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Landgoed Stippelberg (7,5km) vanaf boswachterswoning De Rips.
Torrevenroute Mariahoutse bossen (7,5km) vanaf Trimbaan 
Mariahout. Pak de Biezen (4,5km) vanaf de Brabantse Kluis.

3 x wandelen over minder bekende paden

Activiteiten 
agenda

Uit de regio

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Museum Helmond online
Helmond - Maak een virtuele wandeling door de eeuwenoude stijlzalen 
of de kelder. En in de online collectie kun je uitgebreid zoeken naar 
kunstwerken, foto’s en objecten. www.museumhelmond.nl

01

Helmond Hangout
Helmond - Kinderen en jongeren uit Helmond tussen de 6 en 
18 jaar kunnen tot eind mei gratis deelnemen aan (online)  
activiteiten, zoals een workshop urban dance of een techniektraining 
door spelers van Helmond Sport. www.helmond-hangout.nl

02

Museum Klok & Peel online
Asten - Neem een virtueel kijkje in het museum, ontdek het verhaal 
over een bijzonder collectiestuk en luister naar een podcast over een 
klok ‘die mazzel had’. Ook voor kleurplaten en spelletjes kan je bij het 
online museum terecht. 
www.museumklokenpeel.nl/zien-en-doen/ virtueel-museum

03

Foto-expositie ‘Deurne 1300’
Deurne - Buitenexpositie in etalages in het centrum. Ter ere van het 
1300-jarig bestaan van Deurne zijn monumenten gefotografeerd, 
met het persoonlijke verhaal van de huidige bewoners erbij. 
Gratis folder met route verkrijgbaar via VVV Deurne (op afspraak).
www.tijdlijndeurne.nl

04

Kinderactiviteiten Leef Deurne
Deurne - Voor de meivakantie zijn er tal van gratis activiteiten te 
reserveren voor kinderen van groep 1 t/m 8. Van een fotografi ework-
shop tot kleuter sport en spel en het spannende Expeditie Robinson.
www.leefdeurne.nl/meivakantie

05

De Dorpswandeling
Deurne - Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur. 
Een wandelroute van 6 km leidt je door Deurne met onderweg 
verrassings-gerechten to-go bij vijf restaurants. Voor het routeboekje 
met vouchers kun je terecht bij restaurant Op Hete Kolen en 
’t Streeckhuys. www.dedorpswandeling.nl

06

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Op vr 14 en za 15 mei vindt er een interactieve middag 
plaats met challenges en een quiz die live uitgezonden wordt. Voor 
de jeugd wordt er op vrijdag een escape-plein ingericht met voor 
iedere deelnemende ploeg een eigen plein.
www.facebook.com/Dorpsfeesten

07

april

Deel jouw favoriete plek in de Peel

Lorem ipsum magnisq 
uostrum namque qui

Ontdek het mysterie

Doe mee met 

Het mysterie van…

Onontdekte plekken en verrassende verhalen: de Peel zit vol met mysteries! 
Als local weet je natuurlijk als geen ander de unieke plekjes te vinden in jouw 
omgeving. Door ze te delen, blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen 
doen in het Land van de Peel. 

Deel jouw mysterie inclusief foto op social media met #hetmysterievan 
en #landvandepeel. Onder alle gedeelde tips wordt elke maand een 
mooie prijs verloot!

In de zes gemeenten staan ondernemers klaar om je op 
passende wijze te verwelkomen. Anders dan anders, maar 
gastvrij als altijd. Neem een virtueel kijkje bij musea, geniet 
van een bijzondere take-away of geef je op voor één van de 
aangepaste activiteiten.

Volg @landvandepeel 
ook op social media.
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

VOORJAAR 2021
afsluiten van de ‘koude’

periode en een nieuwe start!

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. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Zelfstandig wonen met zorg en vooral nieuwe contacten in 
de directe nabijheid. Komt u kijken hoe mooi de toekomst er 

weer uit kan zien ?

VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.
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De Groene Heerlijkheid
De gebiedsvisie is uitgedacht op het 
bedrijventerrein tegen het spoor, waar 
nu Praxis en Welkoop gevestigd zijn (in 
de volksmond ‘het Boerenbondterrein’). 

Hierdoor wordt eveneens gekeken 
naar verplaatsing van deze retailers 
elders in de gemeente Deurne. Het 
woningaanbod in de huidige plannen 
bestaat uit in totaal circa driehonderd 

koop- en huurwoningen. Het betreft 
verschillende typen huizen met twee 
of drie woonlagen en ook komen er 
appartementen. De nieuwe woon-
locatie krijgt een dorpse sfeer en 
gemoedelijkheid passend bij het huidige 
karakter van Deurne.

Hoge ambitie energie en comfort
Het uitgangspunt is om de woningen en 
appartementen duurzaam en gasloos 
te ontwikkelen met een hoge ambitie 
op het gebied van energie en comfort. 
De aanleg van groene verbindingen 
en een groen hart als ook de aandacht 
voor biodiversiteit zijn elementen 
waardoor natuurinclusiviteit extra 
aandacht krijgt. De haalbaarheid, het 
ruimtelijke ontwerp van de woningen 
en het bestemmingsplan worden verder 
uitgewerkt en daarna in procedure 
gebracht. Wethouder Marinus Biemans 
van Deurne is zich dagelijks bewust 
van het grote tekort aan woningen 

in zijn gemeente. “Met woningbouw 
op de ‘Boerenbondlocatie’ komt een 
lang gekoesterde wens tot uitvoering. 
De gebiedsvisie van AM vormt een 
startpunt om samen met betrokken 
partijen te streven naar een breed 
gedragen plan voor dit stukje Deurne.”
Adjunct-directeur Jaap van Engels-
hoven van AM als mede-initiatiefnemer: 
“Na de realisatie van het woongebied 
Façade in de Spoorzone zijn wij trots en 
verheugd de kans te krijgen om opnieuw 
een prachtig woongebied aan Deurne te 
kunnen toevoegen.”

AM en haar kernthema Gedurfde 
duurzaamheid en Gelukkig leven
Met de gebiedsontwikkeling De 
Groene Heerlijkheid wil AM invulling 
geven aan haar kernthema’s Gedurfde 
duurzaamheid en Gelukkig leven. 
Groen en duurzaam leven is niet alleen 
belangrijk voor de woning waarin je 
woont, maar ook in de buurt waar 
deze woning zich bevindt. Door de 
gebiedsvisie ‘De Groene Heerlijkheid’ 
zal een bedrijventerrein transformeren 
naar een fijne, toekomstbestendige 
buurt waar groen, ontmoeten en 
natuurinclusiviteit de dragers zullen zijn.

Nieuwe en 
duurzame gebieds-

ontwikkeling in 
Deurne komt een

stap dichterbij 
DEURNE De gemeente Deurne, gebiedsontwikkelaar AM en 
Voergroep Zuid hebben de intentie een nieuwe, duurzame 

gebiedsontwikkeling toe te voegen aan Deurne. Hiervoor start 
AM een haalbaarheidsonderzoek in overeenstemming met 
de gemeente en grondeigenaar Voergroep Zuid. De totale 

gebiedsvisie genaamd ‘De Groene Heerlijkheid’ omvat 
circa driehonderd woningen en appartementen. Deze visie 

komt tegemoet aan de grote behoefte aan nieuw woningaan-
bod in Deurne met zowel koop- als huurwoningen. 

“De gebiedsvisie van AM 
vormt een startpunt om samen 

met betrokken partijen te 
streven naar een breed gedragen 

plan voor dit stukje Deurne”.

F | AM

Klein
feestje

De paashaas heeft een bezoek 
gebracht aan Dierenrijk. 
Verschillende dieren in het 
park in Mierlo zijn verrast met 
versierde paaseieren. 

Onder meer de Visaya 
wrattenzwijnen, ringstaartmaki's, 
poolvossen, rode vari's en 
stokstaartjes konden genieten van 
de kleurrijke lekkernijen. “Voor 
deze diersoorten zijn kippeneieren 
een heerlijke traktatie en ze 
hebben er dan ook flink veel 
plezier van gehad", aldus hoofd 
dierenverzorging Stephan Rijnen.

dieren in Dierenrijk 
verrast met paaseieren

Poolvoss

Rode vari

Visaya wrattenzwijn

Stokstaartje

GELDROP Jong en oud kunnen 
gedurende de lockdown blijven lezen 
met de uitgebreide Afhaalservice 
die Bibliotheek Dommeldal biedt 
aan jeugd en volwassenen. Graag 
zetten we de mogelijkheden op een 
rij. Voor onderstaande services zijn 
de bibliotheken in Geldrop, Mierlo, 
Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
open van maandag tot en met 
vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Afhaalservice
In onze vestigingen in Geldrop, Mierlo, 
Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
hebben we een Afhaalservice. 
Maandag tot en met vrijdag tussen 
14.00 en 17.00 uur kan je een tas 

met door jou gereserveerde boeken 
ophalen. Reserveren gaat heel 
eenvoudig via de website: www.
bibliotheekdommeldal.nl. De door 
jou gereserveerde boeken worden 
meteen op de lenerspas geregistreerd, 
zodat de pas bij het afhalen niet 
meegenomen hoeft te worden. Over 
de uitleentermijn hoef je je geen zorgen 
te maken, alle uitgeleende materialen 
worden automatisch verlengd.

Verras me Pakketten
Zin om je blik te verruimen, je horizon 
te verbreden? Jezelf, of iemand anders 
te verrassen? Bestel dan het Verras me 
Pakket!. Speciaal voor jou stellen we 
een uniek verrassingspakket samen, 

op aanwijzing van jou, boordevol mooie 
titels. Bij het aanvragen via www.
bibliotheekdommeldal.nl kan je ook 
aangeven voor welke leeftijd het pakket 
dient te zijn. Nieuw is dat je nu ook 
tijdschriften aan dit verrassingspakket 
kunt laten toevoegen. Het ready-
to-go pakket bestaat uit 6 boeken 
of 8 tijdschriften of een combinatie 
hiervan. Neem de tas met jouw naam 
erop mee naar huis en beleef volop 
avonturen tijdens de avonduren – en 
ver daarbuiten.

BoekStart koffertjes 
Kinderen genieten al vanaf heel jonge 
leeftijd van boekjes. Samen plaatjes 
kijken en samen praten of zingen is 

goed voor de taalontwikkeling. Vandaar 
dat Bibliotheek Dommeldal meedoet 
aan BoekStart! Is jouw kindje maximaal 
1,5 jaar oud? Neem dan gratis het 
BoekStart koffertje mee, deze ligt voor 
jou klaar bij de Afhaalservice-tafel van 
de bibliotheek. In elk koffertje zitten 
twee boekjes om direct te starten met 
voorlezen.
Ook zit er een kaartje bij met een QR-
code, waarmee je je baby gratis kunt 
inschrijven bij de bibliotheek. Met dit 
gratis lidmaatschap tot 18 jaar kun 
je vervolgens volop (prenten)boeken 
lenen. Kom ook snel dit cadeau-koffertje 
ophalen, waaraan jij en je kleintje (in 
de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar) heel veel 
plezier kunnen beleven!

Bibliotheek Dommeldal vijf dagen in de week open voor Afhaalservice
F | Bibliotheek Dommeldal
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Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.
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Het 'Netherlands Carillon' terug naar Arlington (VS)

Het museum heeft tijdelijk een aantal Arlington-
klokken in huis gehad om ze aan het publiek te 
tonen in de expositie 'Klokken voor Amerika'. 
Door de coronamaatregelen heeft die fraaie 
tentoonstelling - een gezamenlijk project van het 
museum, de Singing Bronze Foundation en de 
Koninklijke Eijsbouts - tot nu toe niet de aandacht 
getrokken die ze verdiende. Het museum hoopt bij 
versoepeling van de coronamaatregelen het publiek 
alsnog op maat te bedienen.  
   
Restauratie
De 50 klokken van 'The Netherlands Carillon' 
arriveerden ruim een jaar geleden in klokkengieterij 
Eijsbouts om te worden herstemd en gerestaureerd. 
Dat was nodig, omdat dit carillon, dat nabij 
Washington DC uitziet op het befaamde Arlington 
National Cemetery, door de tand des tijds getekend 
was. Maar dat niet alleen. Het Nederlands Carillon 
was medio vorige eeuw een geschenk van het 

Nederlandse volk aan Amerika als dank voor zijn 
aandeel in de bevrijding van Nederland in WO II en 
voor de Marshallhulp. Om het nationale karakter van 
het klinkende geschenk te onderstrepen, werden 
de klokken van het carillon indertijd gegoten door 
de drie klokkengieterijen die Nederland rijk was. 
Dat pakte uit als een weeffout in een project dat - 
hoe goedbedoeld ook - met nog veel meer tegenslag 
te maken kreeg. Uiteindelijk werd The Netherlands 
Carillon niet het hoogwaardige muziekinstrument 
dat ons land had willen schenken. 

Door de kleinste klokken te herstemmen is al 
eerder geprobeerd om er een homogeen geheel 
van te maken, maar er bleef altijd iets te wensen. 
Het bleek noodzakelijk om alle klokken een keer 
terug naar Nederland te halen om ze hier door 
deskundigen onder handen te laten nemen. 
Bovendien diende het carillon voor een optimaal 
resultaat te worden uitgebreid met drie klokken. 

Dat alles heeft het afgelopen jaar bij de Koninklijk 
Eijsbouts in Asten plaatsgevonden. 

Alle noodzakelijke werkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond en vandaar dat de klokken en hun 
toebehoren onder grote belangstelling van de 
pers in twee zeecontainers werden ingepakt voor 
een veilige reis terug naar de VS. De drie nieuwe 
klokken die ter uitbreiding van het instrument 
werden gegoten, zijn al eerder opgestuurd. Deze 
klokken zijn vernoemd naar respectievelijk George 
Marshall, Eleanor Roosevelt en Martin Luther King. 
Voorafgaand aan de montage worden ze tijdelijk op 
de Nederlandse Ambassade tentoongesteld. Het 
is de bedoeling dat de 53 klokken die het carillon 
voortaan telt de komende maanden worden 

geïnstalleerd in de eveneens gerestaureerde 
klokkentoren. Daarna kan 'The Netherlands 
Carillon' voor het eerst zijn klanken in volle glorie 
uitstrooien over Arlington National Cemetery, de 
heiligste grond van de Verenigde Staten. Een her-
inauguratie wordt later in het jaar verwacht. 
  
Expositie
Intussen blijft de expositie 'Klokken voor Amerika' in 
Museum Klok & Peel in geuren en kleuren het hele 
verhaal vertellen van The Netherlands Carillon. Ook 
het rijk geïllustreerde boek 'Klokken voor Amerika' 
van VU-hoogleraar Diederik Oostdijk is nog voor 
een prikkie te koop in de museumboekhandel en via 
de museumwebsite. De expositie zal na heropening 
van de museumdeuren de komende maanden nog 
te bezoeken zijn. 

Voor actuele informatie gelieve het publiek de site 
www.museumklokenpeel.nl te raadplegen.

ASTEN In Asten zijn onlangs bij Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij de gerestaureerde klokken van 'The Netherlands Carillon' Arlington weer ingepakt om te 
worden verscheept naar Amerika. Klokkengieter Joost Eijsbouts en zijn medewerkers zien met voldoening terug op een eervolle en geslaagde restauratie- en 

uitbreidingsopdracht. De klokken werden ook uitgezwaaid door vertegenwoordigers van Museum Klok & Peel en de Singing Bronze Foundation.

De klokken worden klaar gemaakt voor transport | Foto’s Rob Fritsen

“Deze klokken zijn 
vernoemd naar respectievelijk 

George Marshall, Eleanor Roosevelt 
en Martin Luther King”.
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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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Speeltuin de Kievit
gaat weer open

Digitale Abonnementen 
en losse verkoop
Ben je een regelmatige bezoeker van de 
speeltuin, dan is het voordelig om een 
abonnement aan te schaffen. Vanaf 
dit seizoen werken we met digitale 
abonnementen die je eenvoudig via de 
website kunt bestellen en betalen. In 
plaats van een fysieke pas ontvang je dit 
jaar een QR code per email die gescand 
wordt bij de entree. Losse entree kan 
gewoon in de speeltuin bij het paviljoen 
worden gekocht en dient met PIN te 
worden betaald. 

Seizoen 2021
De eerste 150 betalende bezoekers 
of abonnementhouders krijgen in 
de dagen na de opening een gratis 
brandweerhelm aangeboden (dus 
vanaf 19 april). Verkoop van snacks en 

dranken in ons paviljoen is helaas nog 
niet mogelijk zolang de coronamaatregel 
(terrassen gesloten) van toepassing is. 
Ook respecteren we alle voorschriften in 
verband met corona; anderhalve meter 
en handen desinfecteren. 

Verhuur van onze lounge en chalet voor 
(kinder)feestjes kan nu nog niet. Zodra 
binnen dit seizoen hier mogelijkheden 
voor komen, zullen we dit via de media 
en in de speeltuin communiceren. Voor 
kinderfeestjes in het algemeen: houdt 
onze site of Facebook in de gaten. 

Vrijwilligers
Er is wederom hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op vrijwilligers 
en we kunnen er altijd nog een aantal 

gebruiken. Zowel voor het klusteam 
(woensdagavond en/of zaterdag) en in 
de zomer extra op maandagochtend), 
als voor het winkelteam (één of enkele 
middagen per maand) zijn er nog 
vrijwilligers nodig. We werken met 
een enthousiast en gezellig team en 
sluiten samen het seizoen af met een 
overheerlijke barbecue in de speeltuin. 
Aanmelden kan via info@speeltuin-
dekievit.nl. 

Nieuwe toestellen
Vanaf 18 april hopen wij de nieuwe 
klimtoren van de grote glijbaan in gebruik 
te kunnen nemen, na de technische 
goedkeuring. Daarnaast zullen door 
schenking van de Ronde Tafel Nuenen 
nog een tweetal nieuwe toestellen in onze 
zandbak worden geplaatst. Wij gaan voor 
een fantastisch seizoen en zien u graag 
weer terug in onze speeltuin. Tot speels 
in de mooiste speeltuin van de regio. 

NUENEN Vanaf zondag 18 april is Speeltuin de Kievit weer 
geopend. Ofwel; zonder beperkingen in de bezoekersaantallen. 
Daar zijn we erg blij mee. ‘Als vanouds’ bieden we toegang voor 
abonnementhouders en aan individuelen via losse entreever-

koop. Ook zullen er weer evenementjes en speciale dagen zijn. 
Uiteraard staat ons team van enthousiaste vrijwilligers weer 
klaar om de bezoekers te ontvangen. Wat ons betreft kan het 

buitenspeelseizoen beginnen!

F | Speeltuin de Kievit

www.speeltuin-dekievit.nl. 
www.facebook.com/
speeltuindekievit 
info@speeltuin-dekievit.nl 

Paddenaantallen opnieuw 
teleurstellend volgens IVN Geldrop

Weinig paarvorming
“Een zorgelijke situatie”, zegt Plonie 
van Campen, coördinator van de 
Paddenwerkgroep van IVN Geldrop. “We 
zien de aantallen padden nu al diverse 
jaren achtereen afnemen. In 2018 telden 
we met onze grote vrijwilligersgroep 
nog bijna 3800 padden op onze 
overzetlocaties. Eerder zagen we al dat 
bij de Bosrand minder padden in de 
emmers vielen, maar daar stond een 
verrassende toename bij de Rederijklaan 
tegenover. Nog steeds trekken daar, op 
de grens van Geldrop en Mierlo, veel 
meer padden over, maar de aantallen 
zijn schrikbarend afgenomen. Wat we 
helemáál verontrustend vinden, is dat we 
dit jaar zo weinig amplexen aantroffen. 
Dat zijn paddenpaartjes, waarbij 
het vrouwtje het mannetje naar de 
geboortepoel draagt. Deze paren moeten 
tenslotte voor het nageslacht zorgen.”

Voedselgebrek door 
klimaatsverandering
“We weten niet waarom er zo weinig 
padden trekken maar misschien moeten 

we de oorzaak meer in de zomer dan 
in de winter zoeken”, suggereert Plonie. 
“We hebben nu al drie opeenvolgende 
warme, droge jaren achter de rug. Je kon 
in je eigen tuin zien dat er weinig slakken 
waren toen het erg heet was. Die beestjes, 
voedsel voor padden, verdroogden 
zelfs! Daar komt bij dat veel insecten, 
wormen en andere bodemdiertjes diep 
in de bodem wegkruipen als het heet en 
droog is. Voor de padden worden hun 
prooidieren dan onbereikbaar.” Padden 
zijn namelijk maar korte tijd bij het water, 
om te paren en eitjes af te zetten. De rest 
van het jaar verblijven ze in het bos onder 
struiken, takken en bladeren. 

Beperkte paddentrek in 
warme winter
“We zagen na de warme winterweken al 
in januari enkele padden op weg naar hun 
geboortepoel. Half februari plaatsten we 
de schermen langs de wegen. Een dag 
later zaten er meteen negen padden in 
de emmers maar helaas kwam daarna de 
serieuze paddentrek niet op gang”, aldus 
de coördinator van de Paddenwerkgroep. 

“Uiteindelijk hebben we bij de Bosrand 
slechts 157 en bij de Rederijklaan 490 
padden overgezet. En ruim honderd 
salamanders en kikkers. Dit zijn er nog 
minder dan vorig jaar, terwijl het er toen 
al van een forse afname sprake was.“

Andere mogelijke oorzaken
Meerdere factoren kunnen een rol 
spelen bij de afname: te koude of 
te droge nachten bijvoorbeeld. Of 
misschien trokken de amfibieën 
extreem vroeg doordat de winter zo 
warm begon. Volgens Plonie is er 
geen aanwijzing voor vroege trek. “We 
hebben geen doodgereden padjes op 
de weg gevonden. En evenmin padjes 
met donkere vlekken, die duiden op het 
dodelijke ranavirus.”

Hulp bij het overzetten
Vanwege de coronamaatregelen konden 
schoolkinderen helaas niet helpen bij 
het overzetten en verviel de excursie. 
“Wij vinden educatie belangrijk om 
mensen te betrekken bij de natuur en het 
beschermen van padden in het bijzonder. 
Ik wil onze ruim dertig vrijwilligers van de 
Paddenwerkgroep bedanken. Ze zijn elk 
jaar opnieuw ’s morgens vroeg paraat, 
weer of geen weer.”

GELDROP De padden lijken jaar na jaar in aantal af te nemen en dat baart IVN zorgen. Paddenoverzetters heeft IVN Geldrop 
genoeg, maar evenals vorig jaar vond de Paddenwerkgroep relatief weinig padden in de ingegraven emmers. Mogelijk zijn de droge 

zomers met gebrek aan voedsel de amfi bieën fataal geworden. 

Een amplex: het vrouwtje draagt het mannetje naar de geboortepoel | F IVN Geldrop
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HELMOND SPORT ROND DE TOSS

VOOR ADVERTENTIES 
EN INFO:

INFO@RONDDETOSS.NL



21april | mei 2021Groot PEELLAND

NJOJ Brand Store zoekt nieuwe collega's wegens doorslaand succes

Helmondse internetondernemer
ontwerpt eettafelstoelen

HELMOND Toegegeven, het ligt niet voor de hand, een internetondernemer die meubels ontwerpt. 
Maar als je weet dat online marketinggoeroe Merijn Janssen eind vorig jaar is gestart met de 

verkoop van design bartafels, statafels en eettafels, wordt de achterliggende reden al duidelijker. 
“We verkopen prachtige tafels in onze NJOJ Brand Store, maar we wilden er ook graag stoelen bij 
hebben, zo simpel is het”, lacht Janssen. “En als ze er niet zijn, dan ontwerp je ze toch gewoon?”

Janssen kreeg daarbij hulp van collega 
en veelzijdige ontwerpster Yolanda van 
Ede. “Samen hebben we een lijn van 
vier prachtige bartafel- en eettafelstoelen 
ontworpen”, vertelt een trotse Janssen. 
“De eerste prototypes worden nu 
vervaardigd door VDL HMI BV en als ze 
helemaal naar verwachting zijn, nemen 
we ze in productie. Zo wordt de NJOJ 
Brand Store uitgebreid met een aantal 
prachtige nieuwe items!”

Staan is in!
Een NJOJ bartafel is binnen een 
minuut om te bouwen tot een in het oog 
springende, lekker robuuste eettafel. “In 
principe zijn de bartafels ontworpen om 
er lekker aan te staan”, vertelt Janssen. 
“Dat is ook wat we willen: dat mensen 
meer gaan staan in plaats van zitten. 
We verkopen de bartafels al veel aan 
ondernemingen in de horeca, maar 
ook daarbuiten. Staand vergaderen en 
lunchen is anno 2021 hartstikke in! Maar 
toch… een 5-gangen diner of een gezellig 
avondje met vrienden, daar wil je op den 
duur wel bij zitten. En dus vonden we 
dat er behalve barkrukken ook stoelen 
moesten komen.”

NJOJ de dining chair
Zowel over het design als het zitcomfort 

werd intensief nagedacht. “We hebben 
heel wat stoelen uitgeprobeerd”, vertelt 
Janssen. “Zo zijn we uitgekomen op 
een lijn luxe barkrukken, met rugleuning 
en armsteunen als optie, en een lijn 
eettafelstoelen. Natuurlijk in dezelfde stijl 
als de bartafels en eettafels van NJOJ. 
We hebben ze ‘dining chairs’ gedoopt.” De 
stoelen worden uitgevoerd met stevige, 

lekker zittende kussentjes in een bruin-
witte en zwart-witte koeienhuid. 

Voor buitenstoelen worden de kussentjes 
met een aparte stof uitgebracht. 
Vanzelfsprekend ontbreekt bij de stoelen 
ook de befaamde voetensteun niet. 
“Zo zijn we straks hartstikke compleet”, 
knikt Janssen.

Wegens succes collega’s gezocht
De meubels van NJOJ zijn live te bezichtigen 
in de showroom aan de Steenovenweg 19 in 
Helmond. “Maar natuurlijk kun je ze ook op 
de website njojbrandstore.nl van alle kanten 
bekijken”, zegt Janssen. 

“Daarnaast hebben we een digitale én een 
fysieke inspiratiebrochure. Wegens het 

succes komen we handen te kort en zijn 
wij op zoek naar een vrouw of man die het 
leuk vindt om deze luxe brochure huis-aan-
huis te gaan verspreiden in Helmond en 
omstreken. Daarnaast zoeken we ook een 
meubelverkoper voor in de showroom en 
de business-2-businessmarkt, alsmede een 
klusjesman. Mensen die mee willen genieten 
van het succes zijn van harte welkom!”

Concepttekening van de stoelen | F NJOJ Brand Store Merij n Janssen en Yolanda van Ede in de VDL-fabriek | F NJOJ Brand Store

HELMOND Twee jaar terug zijn we op Hemelvaartsdag voor het eerst met de Franse Markt bij de 
Cacaofabriek terecht gekomen. Vanwege de uitbreiding van activiteiten zijn toen ook het Annatheater en 
het buurthuis St. Anna erbij betrokken. Vooral in het Annatheater kreeg veel jeugd de kans bij optredens hun 
talenten te tonen. Omdat ook de variëteit bij de Cacaofabriek groter werd dan oorspronkelijk bij het huidige 
Hotel Fletcher, de afslag over het kanaal en het grasveld bij de flats, is de naam van het organisatiecomité 
veranderd in stichting Soet op Suyt. 

De ambitie om nog meer verenigingen, scholen en groepen erbij te betrekken werd steeds groter, maar helaas kon dat 
vanwege de coronatoestanden vorig jaar niet doorgaan. Het heeft  wel gevolgen gehad voor de naam van de het festijn, 
dat heet voortaan Cultimondo. Maar ook dit jaar zullen er op Hemelvaartsdag geen activiteiten, tentoonstellingen of 
culinaire aanbiedingen zijn bij de Cacaofabriek of het Annatheater. Er is nog geen datum bekend, maar er blijft  een 
mogelijkheid dat in de zomer (augustus of september) er wel een markt bij de Cacaofabriek zal komen. De connecties 
met veel aanbieders uit heel Nederland zijn er om bezoekers te verrassen met bijzondere voedselproducten en 
kunstaanbiedingen van schilderwerk, glas, metselkunst etcetera. Uiteraard blijft  de optie bestaan dat personen of 
groepen de wens hebben om aan het publiek hun talenten te tonen. Natuurlijk zal het organisatiecomité kijken welke 
mogelijkheden zij kunnen ondersteunen, maar dat is uiteraard ook afhankelijk van de financiële ondersteuning van 
diverse instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente. Laten we hopen dat volgend jaar weer alles op een normale manier 
verloopt en dan zal stichting Soet op Suyt weer op Hemelvaartsdag een bijzondere dag voor Helmond organiseren met 
een grote bijdrage van allerlei partijen en alle leeft ijdscategorieën om veel bezoekers te amuseren. Uiteraard verwacht 
de stichting Soet op Suyt ook dat de regionale aandacht zal toenemen. 

Geen Cultimondo (Franse Markt)
op Hemelvaartsdag

HELMOND SPORT ROND DE TOSS

VOOR ADVERTENTIES 
EN INFO:

INFO@RONDDETOSS.NL

De Eiff eltoren op de Franse 
Markt van 2019 | F Wim van 

den Broek
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

KRIJG JIJ HET 
WARM VAN DE 
KOU?
LEERLING 
KOELMONTEUR
een technisch handig iemand 
met kennis op electrotechnisch 
gebied en installatietechniek.

Meer informatie kun je vinden op
www.vekah.nl of bel naar 0492-555 222

VACATURE 
PAGINA

Openluchtmis 
Deurne-Zeilberg 

geannuleerd

Het H. Cornelius Genootschap Zeilberg hoopt deze eeuwenoude traditie weer 
te kunnen organiseren op zondag 19 september 2021. We hopen u dan in goede 
gezondheid te ontmoeten. Organisatie: H. Cornelius Genootschap Zeilberg onderdeel 
werkgroep vieringen SCC Den Draai. 

DEURNE De op zondag 2 mei geplande H. Cornelius open-
luchtmis in Deurne-Zeilberg gaat niet door! Op dit moment 

zijn er vanwege de coronapandemie te veel belemmeringen en 
onzekerheden om dit evenement op een verantwoorde wijze te 

kunnen voorbereiden en organiseren.

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

Cornelius.genootschap.zeilberg@gmail.com

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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6e editie Asperges op de Velden
verzet naar september

VELDHOVEN Als gevolg van de COVID-situatie ziet de organisatie van Asperges op de Velden geen andere mogelijkheid dan het evenement, 
wat in mei gepland stond, te verplaatsen naar de zomer. Het stijlvolle pop-uprestaurant zal van 2 tot en met 19 september 2021 op dezelfde locatie te 
vinden zijn. Organisator Bertie Klaassen vertelt enthousiast: “We bieden dezelfde sfeer en kwaliteit die gasten al jaren van ons gewend zijn, maar met 

gebruik van andere soorten asperges dan de witte variant, die zijn immers maar tot 24 juni verkrijgbaar. 

Daarnaast gebruiken onze chefs diverse 
verrassende ingrediënten van Hollandse 
bodem, veelal afkomstig van de velden 
en boerenakkers die rondom het pop-
uprestaurant zijn gelegen. Alle gasten 
worden met een aperitief en amuse 
ontvangen op de locatie. Vervolgens 
worden zij op ludieke wijze, en geheel 
passend bij de locatie, rondgeleid over 
de velden en maken kennis met ons 
nieuwe concept:
Bourgondisch op de Velden! 
Dit is iets wat we vanuit de organisatie 
graag aanbieden en waar niet extra 
voor betaald hoeft te worden, zoals dat 
voorheen bij de rondleidingen wel zo 
was. We doen graag een stapje extra 
en kijken er enorm naar uit om alle 
gasten een geweldige beleving en een 
fantastische avond te bezorgen.”
Reserveer nu alvast een 
plekje zonder enige verplichting
De organisatie is ervan overtuigd dat het 
evenement in september daadwerkelijk 
mag en kan plaats vinden, uiteraard 
volgens de corona-maatregelen die dan 
gelden. Bertie vervolgt: “Gezien de vele 
mogelijkheden van de locatie kunnen 
wij verzekeren dat we ons hier volledig 
aan kunnen conformeren. 

Ons stijlvolle pop-uprestaurant zal 
weer bijna drie weken lang verrijzen 

op de velden van Aspergekwekerij 
John Kelders in Veldhoven. Hier 
bereiden top-chefs dagelijks lunches 
en diners met onder andere asperges 
en Brabantse streekproducten.” Gezien 
de inmiddels al zeer grote animo, er zijn 
al diverse avonden uitverkocht, wordt 
geïnteresseerden geadviseerd om nu al 
een optie te plaatsen om verzekerd te 
zijn van een tafel. De optie is op ieder 
moment opzegbaar of overdraagbaar 
en is geheel kosteloos. De organisatie 
zal de gasten die voor mei hebben 
gereserveerd als eerste de kans geven 
om deze te verplaatsen naar september. 
Zij worden een dezer dagen benaderd.

Top-chefs koken op de velden
Het inmiddels regionaal bekende 
evenement biedt elk jaar weer een 
uitgebreid en gevarieerd programma. 
Voor jonge en oude gasten, voor 
particulieren en zakelijke gezelschappen. 
Net als voorgaande jaren zullen 
toonaangevende restaurants in het 
pop-uprestaurant koken met de vers 
gestoken asperges van het land. 

Zo zullen de sterrenrestaurants Wiesen 
uit Eindhoven en Eden uit Valkenswaard 
culinaire hoogstandjes serveren. Tevens 
biedt Bourgondisch op de Velden 
een podium aan het exclusieve Lugar 

uit Waalre, het stijlvolle restaurant 
Smaek uit Geldrop en het verrassende 
Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en geniet 
van uiteenlopende gerechten die alle 
zintuigen prikkelen. 

Op zondag 5 september, de laatste 
dag van de schoolvakantie,  wordt 
traditioneel de familiedag georganiseerd 
met allerlei activiteiten en professionele 
opvang voor de kleintjes. Zo kunnen 
de kids knutselen, spelen en zelfs 
pony rijden. En de tweede zondag, 12 

september, is de primeur van The Brand 
Eats & Beats met live muziek, heerlijke 
gerechten en cocktails. De organisatie 
legt momenteel de laatste hand aan 
het programma, de aanvullingen zullen 
via de website en social media kanalen 
worden gecommuniceerd.

W W W. B O U R G O N D I S C H O P D E V E L D E N . N L

Shopping mall WoensXL Eindhoven breidt shopmogelij kheden
uit door koopzondagen vanaf 25 april weer te openen

“Onze bezoekers van WoensXL zijn 
al jaren gewend dat we de eerste en 
laatste zondag van de maand geopend 
zijn en daarbij spreiden we de aantallen 
bezoekers, zodat onze gasten veilig en 
rustig hun aankopen kunnen doen. We 
bereiken langzaam een kantelpunt en 
hopen dat we snel weer terug kunnen 
naar onze normale openingstijden.” Ook 
winkeliers reageren enthousiast op het 
besluit om ook de zondagen weer open 

te gaan. Alle ondernemers en horeca-
exploitanten houden zich netjes aan 
de maatregelen, zodat klanten veilig en 
prettig kunnen shoppen.

Ook op Koningsdag 27 april 
opent WoensXL de deuren
Voor winkelen op afspraak geldt: neem 
contact op met de winkel van jouw keuze 
en maak een afspraak om te winkelen. 
Dit gebeurt in bepaalde tijdslots en er 

moet 4 uur zitten tussen het moment 
van het maken van de afspraak en het 
daadwerkelijke bezoek. 
Click and collect bij winkels en winkelen 
op afspraak zal nog even de standaard 
blijven, maar gelukkig zien we steeds 
meer bezoekers welke hier hun modus 
in hebben gevonden. Alle ondernemers 
heten u dagelijks van harte welkom en 
hebben de tijd voor u. Onderstaande 
(essentiële) winkels zijn dagelijks geopend 

zonder afspraak:
• Supermarkten en andere
 levensmiddelenzaken, zoals bakkers,
 groentezaken, viswinkels en 
 slijterijen
• Markten voor levensmiddelen
• Drogisterijen en apotheken
• Servicepunten voor het versturen
 of ontvangen van brieven en
 postpakketten
• Dierenspeciaalzaken

• Banken en andere punten voor
 financiële dienstverlening
• Opticiens en audiciens
• Locaties voor reparatie en
 onderhoud van
 consumentenartikelen
• Wasserijen en stomerijen
• De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-
 zaken (afhalen van bestelling)
• Winkels buiten voor bloemenverkoop
• Afhaalmogelijkheden horeca

EINDHOVEN Om (werkende) mensen meer mogelijkheden te 
bieden aankopen te doen in deze tijd, heeft WoensXL beslo-
ten vanaf 25 april ook weer het centrum op koopzondagen te 

openen. “We kregen veel vragen vanuit onze klanten of we ook 
op zondag open zouden kunnen”, vertelt de voorzitter van de 

winkeliersvereniging, Marcel Emmen. 

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor 
maar €3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op 
onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET
LAATSTE NIEUWS VAN WOENSELXL!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Wij gaan weer 
open op zon- en 
feestdagen!

WoensXL
Steun de lokale ondernemers #shoplokaal

Alle ondernemers 
staan voor u klaar 
met click & collect!

Winkelen op afspraak.
Horeca: Order en 

Take-Away.

Welkom bij shopping mall WoensXL Eindhoven!
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njoy ADV


