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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

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

EN NU EVEN
IETS ANDERS..

Op naar het nieuwe  normaal.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Wij willen jullie van harte bedanken 
voor het vertrouwen die wij kregen tijdens de 

helse COVID-19 periode.

ALLE LICHTEN STAAN BIJNA OP GROEN. 
U BENT DUS WEER VAN HARTE WELKOM OM 

TE KOMEN SHOPPEN OP DE ENGELSEWEG 
TE HELMOND. 

NAMENS ONS ALLEMAAL WELKOM TERUG!



3juni 2021Groot PEELLAND

Burgemeester roemt samenwerking
De burgemeester en wethouder (van natuur en 
milieu) namen met welgemeende felicitaties op 29 
april de jubileumuitgave in ontvangst. 

Ze lieten zich positief uit over de hechte samen-
werking tussen gemeente en IVN. In het voorwoord 
zegt de burgemeester: “IVN bemoeit zich terecht 
nadrukkelijk met duurzaamheid.” Hij voegt daaraan 
toe: “De natuur zelf heeft geen stem, maar in IVN 
Geldrop hebben we een belangrijke belangenbe-
hartiger. Nu al vijftig jaar en hopelijk minstens nog 
eens 50 jaar.”

Behalve het IVN-bestuur zitten ook de bomen-
werkgroep en de Werkgroep Duurzaamheid regel-
matig met de gemeente rond de tafel. De duur-
zaamheidswerkgroep participeert in het Platform 
Duurzaamheid Geldrop-Mierlo en adviseert onder 
meer inzake de Nota Duurzaamheid, het groenbe-
leid en de RES (Regionale Energie Strategie). 

Jubileumuitgave blikt terug en vooruit
Om een goed beeld te geven van de activiteiten zijn 
de coördinatoren van alle werkgroepen geïnter-
viewd. Opvallend is het belang dat IVN hecht aan 
het betrekken van de jeugd. Kindermiddagen, het 
scholenprogramma en Jeugd IVN zijn een groot 
succes. De Focusgroep Toekomst IVN voorziet een 
uitgebreidere samenwerking met wijken, jongeren-
groepen en natuurorganisaties. Via meer buiten-
activiteiten wil men het draagvlak voor natuurbe-
scherming vergroten en via praktische informatie 
duurzaam handelen bevorderen. 

Wijze woorden van oprichters
Ook mensen van het eerste uur komen aan het 
woord. Dankzij hun enthousiasme en visie werd 
IVN opgericht en al snel tot bloei gebracht. Nog altijd 
voelen zij zich betrokken. “De natuur moet bewaard 
blijven in ons aller belang. Door de tegenstrijdige 
belangen staan we voor grote uitdagingen, maar 
we moeten die moeite voor de natuur overhebben!”, 

aldus initiatiefneemster en erelid Gerda Birza. Wim 
Crooijmans, voormalig Hoofd Groenvoorziening en 
Plantsoenendienst van de gemeente, blijft het be-
lang van bomen benadrukken. “Hou de bomen in 
ere, kap niet te veel.” Johan Gorter voegt aan hun 
woorden toe: “We kunnen niet voorzichtig genoeg 
zijn met de natuur. We moeten inzetten op educatie 
van de jeugd.”

Jubileumactiviteiten
2021 moest een bijzonder jaar worden voor IVN 
Geldrop. De geplande jubileumactiviteiten konden 
door corona tot nu toe niet doorgaan, behalve de 
natuurfotowedstrijd. Die sluit eind september en 
levert later een mooie verjaardagskalender op. IVN 
wil de andere jubileumplannen op een later mo-
ment alsnog realiseren. Het jubileumboekje wordt 

in de eerste helft van mei verspreid onder de leden. 
Voor verdere informatie over IVN en de fotowed-
strijd zie www.ivn.nl/geldrop. Het eerder uitge-
geven boekje ‘8 ommetjes’ is herdrukt en dankzij 
gemeentesubsidie voor slechts € 2,50 te koop bij 
boekhandel Van Grinsven. 

Burgemeester lovend bij
ontvangst  jubileumboekje

50-jarig IVN Geldrop 
Een kleurrijk boekje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
IVN Geldrop laat zien dat de natuurvereniging nog springlevend is. 

De jubileumuitgave kijkt terug en vooruit, beschrijft waar IVN voor staat, 
presenteert werkgroepen en activiteiten en geeft een impressie van de 

natuur in en om Geldrop. Burgemeester Van Bree en Wethouder Van Otterdijk 
namen de eerste exemplaren in ontvangst.

Burgemeester Jos van Bree krijgt 1e exemplaar van jubileumboekje IVN | F Plonie van Campen

Wijkmanager m/v
GEZOCHT

Wijkmanagement Helmond gaat met een nieuwe manager werk maken van de beleving in wijken van Helmond, 
met het economische functioneren, ruimtelijk beleid, marketing & promotie. Een wijkmanager gaat hierbij als ‘spin in het 
web’ helpen, sturen en faciliteren. De Wijkmanager functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur van 
Wijkmanagement Helmond. Hij/zij is eerste aanspreekpunt van de organisatie. Hij/zij ontvangt op ZZP-basis voor zijn/haar 
werkzaamheden voor Wijkmanagement Helmond een door het bestuur vastgestelde vergoeding op maand-/jaarbasis
uitgaande van een commitment voor enkele jaren.

Hoofdtaken van de Wijkmanager Sollicitatieprocedure

• Neemt deel aan de vergaderingen 

 van het bestuur en legt in deze vergaderingen

 verantwoording af van zijn/haar activiteiten 

 en van enkele onderliggende commissies.

• Vervult de taak van het secretariaat

• Beoordeelt de binnengekomen aanvragen op 

 juistheid en onderbouwt ze, zodat het bestuur

 een goede en snelle beslissing kan maken

 over wel of niet toewijzing van de 

 gevraagde gelden

• Stelt het jaarprogramma op met 

 bijbehorende budgetten

• Communicatief sterk in woord en geschrift;

• Enthousiasmeert, is assertief en empathisch;

• Mensen-mens, verbinder, bouwer 

 en zakelijk sterk;

• Affiniteit met Retail, horeca, zakelijke 

 dienstverlening en de sectoren zorg, 

 onderwijs, sport cultuur, agrarisch en 

 gemeente; 

• Zelfstandig kunnen werken zonder 

 aansturing en hands-on mentaliteit. 

 Werkt als ZZP-er vanuit thuis en woont 

 niet meer dan 15 minuten reizen naar

 centrum Helmond;

• Flexibel in de uren en tijden, 

 dus geen 8-17 mentaliteit;

• Geen eigen zakelijke activiteiten in 

 Wijkmanagement Helmond gebied

• Het aantal benodigde uren gemiddeld: 

 naar schatting 20 uren per week.

Sollicitatieprocedure

• Uw motivatie, uw competenties en CV mag u richten 

 aan het bestuur van Wijkmanagement Helmond 

 ad@wijkmanagementhelmond.nl

• Uiterlijke inzenddatum: 1 juni 2021

• Aanvang werkzaamheden, in overleg, eind 2021.
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Unieke verlengactie 
seizoenkaarthouders 

2021-2022
DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

DEEL 7
HEEL
HELMOND
SPORT

Helmond Sport heeft een unieke verlengings-
actie voor seizoenkaarthouders gelanceerd. 

Elke houder van een seizoenkaart van dit 
of vorig seizoen krijgt de mogelijkheid om 

iemand uit zijn of haar omgeving een gratis 
seizoenkaart aan te bieden, de zgn. 

VRIENDENPAS
Beide supporters worden samen op de foto 
gezet in het SolarUnie Stadion, waarna de 
twee kaarten voor het seizoen 2021/2022 

in een gepersonaliseerde cadeauverpakking 
worden aangeboden. 

Wil jij geen thuiswedstrijden van Helmond Sport meer missen? Bestel dan nu je seizoenkaart 
voor het seizoen 2021-2022!!
Personen die in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen seizoenkaart hadden, maar 
wel een seizoenkaart nemen in het seizoen 2021/2022, ontvangen voor een nog nader te 
bepalen thuiswedstrijd twee gratis toegangskaarten!

Extra gratis toegangskaarten voor 
nieuwe seizoenkaarthouders

www.helmondsport.nl/seizoenkaarten

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

Zet jij je vakantiegeld
op deze nieuwe bank?

Of kies je voor een van deze banken...

Bodilson Elementenbank Click
Zoals afgebeeld: Click 3-zits bank met arm en rug links

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en opstellingen, vanaf € 2.499-

Statement bank XL 
4-zits, verkrijgbaar in diverse stoffen vanaf € 1.499,-

Danique bank 3-zits Ottomane + hoekelement + 1-zits
Ottomane zoals afgebeeld vanaf € 2.075,-

Shark elementenbank, verkrijgbaar 
in losse elementen en diverse combinaties, stoffen en maten. 
Losse elementen vanaf € 750,-

Loop eens binnen in onze winkel 

voor de complete collectie!
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UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350

PLAMECO
ADV

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: 24 juni

Vormgeving
Adcommunicatie
KlaasenVandeursen Communicatie
www.adcommunicatie.n
www.klaasenvandeursen.com

Eenmalige coronavergoeding
woonkosten (TONK) voor inwoners

Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Nood-
zakelijke Kosten. Het is een eenmalige gift voor 
woonlasten (huur of hypotheek). TONK is geen 
inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-
uitkering hangt af van uw specifieke situatie. Het 
gaat om minimaal 750,- en maximaal 1.250.- euro.

Wie komt in aanmerking voor de TONK? 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die - on-
danks alle steunpakketten - buiten de diverse re-
gelingen vallen; ondernemers, maar ook andere in-
woners. De TONK is voor alle inwoners ouder dan 
18 jaar uit Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. 

U komt in aanmerking als uw huishouden vanwege 
de corona-maatregelen in januari 2021 meer dan 
25% minder inkomen had dan in januari 2020. 
Daarnaast wordt er gekeken naar uw beschikbare 
geldmiddelen en de totale woonlasten. Bent u on-
dernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan 
de TONK hierop een aanvulling zijn.

TONK aanvragen? 
Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het 
digitale aanvraagformulier in op www.senzer.nl/
TONK. Dit gaat geheel veilig via de persoonlijke Di-
giD-omgeving. Vul dit formulier helemaal en eerlijk 
in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. 

De TONK kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 
augustus 2021.

De TONK-regeling is er voor inwoners die het nu door corona fi nancieel moeilijk 
hebben. Misschien komt u wel in aanmerking voor deze eenmalige vergoeding! 
Dat kan als door de coronamaatregelen uw inkomen fl ink gedaald is en u daar-

door moeite heeft om uw huur of hypotheek te betalen. Kijk op www.senzer.nl/
tonk voor de specifi eke voorwaarden en om de TONK aan te vragen.
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Volop inzetten op woningbouw platteland
Leegstand voormalige agrarische bedrijven kansrijk

Dit zou volgens de prognose groeien met nog eens 
16 miljoen m2 in 2030. Die voorspellingen lijken 
stand te houden. Zeker nu er vanuit de overheid 
door de stikstofcrisis wordt aangestuurd op vrij-
willige bedrijfsbeëindiging door agrariërs. Hoe 
voorkomen we dat het platteland verloedert en vol 
komt te staan met verlaten en vervallen gebou-
wen? Terwijl er – mede door corona - steeds meer 
mensen groener willen wonen? Buitenstate ma-
kelaars wil inzetten op meer woningbouw op het 
platteland. Met behoud van het landschap en oog 
voor duurzaamheid. Nu, terwijl de woningmarkt 
ernstig onder druk staat, is volgens de platteland-
smakelaars hét moment om de schijnwerper op 
het buitengebied te zetten.

Meeste leegstand
Maar liefst 86% van de totale ruimte in Neder-
land is gedefinieerd als landelijk gebied. In dit ge-
bied treffen we in Noord-Brabant, Gelderland en 
Overijssel als grootste veehouderijregio’s aan. In 
die drie provincies staat ruim 50% van alle agrari-
sche bebouwing (WUR, 2016). “De leegstand zal 
zich daar waarschijnlijk het meest manifesteren. 
Overigens zijn dat ook de gebieden die relatief 
dichtbij de Randstad liggen en een serieuze optie 
vormen voor Randstedelingen die groener willen 
wonen. Een vraag die mede groeit door de coron-
acrisis en het thuiswerken”, vertelt Johan Schep, 
een van de oprichters van Buitenstate makelaars.

Vraag naar plattelandswoningen
“We krijgen via Buitenstate wekelijks aanvra-
gen van mensen die een erf willen delen, of een 
boerderij willen splitsen”, aldus Schep. “Vaak zijn 
mensen heel enthousiast, maar loopt het stuk bij 

de gemeente. Beleidsmakers zien geen mogelijk-
heden binnen de huidige wetgeving. Dit vraagt 
om een nieuwe visie van het toekomstige kabinet 
en dé oplossing voor de lange termijn. 

De vrijgekomen agrarische gebieden kunnen bij-
voorbeeld geclusterd worden, zodat er meer af-
stand ontstaat tot de actieve agrarische bedrijven. 
Een soort moderne vorm van ruilverkaveling dus. 
Ook kan er gekeken worden naar meer woon/
werkbestemmingen, bijvoorbeeld voor startups 
of tijdelijke woningen. Daarvoor gelden minder 
zware regels dan bij een primaire woonfunctie.”

Cultureel erfgoed
Naar schatting is 3-8% van de leegstaande agra-
rische bebouwing cultureel erfgoed in de vorm 
van historische boerderijen (WUR, 2016). Deze 
liggen vaak relatief dichtbij dorpskernen en zijn 
daardoor minder geschikt voor het doorzetten als 
agrarisch bedrijf. Omzetting naar een woon/werk 
functie is praktisch gezien een goede oplossing. 

Sanering en herbestemming
Ditzelfde geldt voor vrijkomende agrarische be-
bouwing vlakbij natuurgebieden, dorpskernen of 
burgerwoningen. Hier kan wonen - of woon/werk 
- prioriteit krijgen. Maar het overgrote deel van de 
vrijkomende bebouwing is schuurruimte. Herbe-
stemming en sloop (vaak met asbestsanering) 
lijken de beste papieren te hebben. Schep: “We 
willen woonruimte creëren, daar waar voorheen 
dieren stonden. Dat betekent dat er goed en hel-
der beleid moet komen: welke gebieden wijzen 
we daarvoor aan? Plus een subsidie om de sloop 
en sanering te betalen. Maar volgens ons sluit dit 

al aan bij de vrijwillige opkoop van agrariërs ten 
behoeve van stikstofreductie.” 

De crux is en blijft: hoe creëer je een veilige en 
prettige leefomgeving voor meer mensen op het 
platteland terwijl agrariërs niet beperkt worden in 
hun bedrijfsuitvoering? “Dat kan door voldoende 
afstand te houden, goed kijken naar de omlig-
gende gronden dus. En meer mogelijkheden voor 
niet-agrarische ondernemers in de zogenaamde 

grensgebieden; tussen woonkernen en agrari-
sche gebieden in. Wij willen vooral denken in 
mogelijkheden en de beslissingen voor bestem-
mingsplanwijzigingen eenvoudiger maken. 

Nu is het moment. Mensen willen betalen voor 
meer ruimte, zowel binnen als buiten. De woon-
omgeving en de nabije natuur spelen een steeds 
grotere rol in woonwensen. Dat biedt kansen 
voor het platteland”, aldus Schep.

Momenteel staat er naar schatting meer dan 15 miljoen m2* agrarische bebouwing leeg, de krapte op de woningmarkt was nog nooit zo 
groot en een hervorming van de landbouw is onvermijdelijk. Buitenstate makelaars, gespecialiseerd in de bemiddeling van aan- en verkoop van 

plattelandswoningen, ziet kansen voor meer woningbouw op het platteland. In 2016 becijferde Wageningen Universiteit & Research (WUR) 
een leegstand van 10 miljoen m2 op het platteland. 

Beeldentuinatelier bij  ArTheo 2021
Voor dit jaar geen offi  ci-
ele opening en muziek, we 
houden rekening met de dan 
geldende maatregelen. Start: 
Pinksterweekend 23/24 mei. 
Elke zondag open tot en met 
13 juni van 11.00 uur tot 17.00 
uur en op afspraak 0493 - 
693 666 en 06 – 23 06 39 34.

De deelnemers zijn:
• Jan Oud, info op www.janoud.exto.nl en dan onder het kopje galerie en dan beelden
• Tajddin Ozen, info op www.tajddinozen.com
• Frank Biemans, info op www.frankbiemans.nl/
• Hans Cillissen, inlegwerk, te vinden op www.openatelierdagendeurne-asten.nl/hans-cillessen 
• Vivian de Groot, te vinden op www.ard-vitrum.com
• Trees de Kruif-Swart. Stenen beelden, www.treesdekruijf-swart.nl
• Anita Hoebergen schilderijen www.anitahoebergen.nl
• Theo van Dam, beelden en schilderijen.te vinden op www.artheo.nl

F | Theo van Dam, ArTheo
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Uit de lockdown door sneltesten
Hoewel de corona-zelftesten in de supermarkt liggen, is het vooral fi jn om te weten waar je een (reis)certifi caat 

kunt ontvangen op basis van een sneltest of PCR (speeksel)test. Natuurlijk kan die zelftest soms een snel alternatief zijn, 
maar je werkelijk betrouwbaar laten testen voor een prikkie kan in Helmond elke dag aan de Hortsedijk 106B, 

met of zonder afspraak. 

Scherpste tarief in Zuid-Nederland 
Wat vooral fijn is aan de snelteststraat van 
MaxProMed zijn hun baanbrekende prijzen; 
voor een bedrag van 45,- euro kunt u al een 
antigeensneltest laten uitvoeren waarbij de uitslag 
binnen 10 à 15 minuten bekend is. Wilt u daar graag 
een certificaat bij dan betaalt u slechts 10,- euro 
extra. Zelfs het tarief voor een PCR-test is met 99,- 
euro extreem scherp te noemen. Dit betreft het 
tarief inclusief testcertificaat. Mocht u een hekel 
hebben aan de swab in uw keel of neus, dan betaalt 
u slechts 10,- euro extra voor de PCR-speekseltest. 
Voor 12.00 uur een PCR-test afnemen, betekent 
automatisch dezelfde dag uw uitslag. Die 
ontvangt u rechtstreeks via de Consentry App van 
het laboratorium.

MaxProMed voldoet aan de strenge richtlijnen van 
zowel het RIVM als de GGD en u kunt terecht van 
07:30 - 13:00 uur en van 16:00 - 19:00 uur op 
werkdagen, in het weekend van 10:00 - 13:00 uur. 

Testen op uw eigen locatie 
Ook tijdens een vermeende besmetting of 
brandhaard op de werkvloer kan MaxProMed direct 
komen testen op uw eigen locatie. Deze ‘aan huis 
testservice’ wordt geboden aan zowel bedrijven als 
particulieren. Binnen 4 uur na het eerste contact 

staan de BIG-geregistreerde zorgprofessionals bij u 
voor de deur; dit kan al vanaf één persoon. 

Voor bedrijven kan het tarief voor testen op 
locatie zowaar nog scherper; naarmate meerdere 
werknemers tegelijk worden getest, is namelijk 
sprake van een hogere korting. Die specifieke staffel 
kunt u vinden op de website www.maxpromed.
com. Door een subsidie vanuit de overheid kan dit 
voor grote groepen werknemers zelfs gratis. Bel 
voor de voorwaarden vrijblijvend met de helpdesk; 
06 – 46 62 66 13.

Blijf ook na de lockdown gezond 
Op prijs alleen wint niemand de oorlog tegen dit 
virus; service & snelheid zijn daarvoor minstens 
zo belangrijk. Gelukkig gaat dit bij MaxProMed 
hand in hand; het plannen van een afspraak voor 
een testcertificaat of reisverklaring is kinderlijk 
eenvoudig en snel via de website.
Een veilige coronatest betekent dat er alleen 
gebruik wordt gemaakt van gevalideerde testen met 
een betrouwbaarheid van tenminste 98,7%. Niet 
voor niets gebruikt de GGD dezelfde soort testen, 
waarbij het wattenstokje niet meer zo diep uw neus 

in hoeft. Alle testen vinden plaats onder supervisie 
van een arts.

Wist u dat…
Ook al bent u gevaccineerd, het betekent niet 
automatisch betekent dat u het virus niet meer 
heeft of kan overdragen! Uw vaccinatie heeft dus 
geen invloed op de testuitslag. Waarschijnlijk gaan 
we toekomstig toe naar een wereld waarin de 
(westerse) bevolking jaarlijks gevaccineerd gaat 
worden. Niet alleen zal in de tijd zo’n vaccinatie 
zijn uitgewerkt, maar ook zullen er steeds nieuwe 
mutaties van het virus de kop op steken. Vergelijk 
het met uw huidige jaarlijkse griepprik. Om die reden 
gaat MaxProMed nieuwe testen in haar assortiment 
opnemen, waarmee de vaccinatiegraad gemeten 
kan worden; ofwel hoeveel % u nog resistent bent 
tegen het coronavirus.

Stay safe, stay negative

Voor meer informatie surf naar www.
maxpromed.com/nl/corona-teststraat 
of bel gerust; 06 – 46 62 66 13.
Stay safe, stay negative

BIJBAAN BIJ
CENTER PARCS?

zwembad, sport, entertainment,
groen, techniek, receptie,

schoonmaak, shops, cycle center
salaris € 4,25 - € 12,23 bruto per uur

verdien een super zomerbonus*
gratis zwemmen, bowlen etc.

STUUR ONS EEN APPJE 06-51003915
*vraag naar de voorwaarden

Het Meerdal en Limburgse Peel in America
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Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en 
hoe bent u bij de gemeente Helmond 
terecht gekomen?

Mijn naam is Elly Blanksma en ik ben burgemees-
ter van de gemeente Helmond sinds 2012. Ik ken 
Helmond en de Peel goed: ik ben in Helmond 
geboren en opgegroeid in de Peel. In de Peel lig-
gen mijn roots. Na mijn tijd in de Tweede Kamer 
voelde het dan ook als thuiskomen toen ik werd 
voorgedragen als burgemeester van Helmond. Ik 
zet mij iedere dag in voor Helmond en, samen 
met de burgemeesters van de Peelgemeenten, 
ook voor de belangen van onze mooie regio. 

 Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?

In gesprek raken met mensen en hun verhalen 
horen, dat brengt mij iedere dag opnieuw in 
verwondering. Ieder verhaal is uniek en op die 
momenten voel ik mij verbonden met inwoners. 
Uiteindelijk vullen we samen de toekomst in en 
daarbij is het mooi om te zien dat stad en plat-
teland in de Peel hand in hand gaan. 
Een jaarlijks hoogtepunt voor mij als burgemees-
ter is de lintjesregen. Een bijzonder moment waar 
ik tientallen Helmonders koninklijk mag onder-
scheiden. Als je op zulke momenten de ontroe-
ring bij de personen ziet, dan ontroert mij dat ook. 
Dat zijn de mooiste momenten!

 En wat maakt specifiek uw gemeente zo 
mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld iets 
waar u echt trots op bent?

Als ik kijk naar al het moois wat Helmond en de 
andere Peelgemeenten te bieden hebben, dan 
kan ik alleen maar trots zijn dat de veelzijdigheid 
van onze regio steeds meer naar voren komt. 
De rijke geschiedenis van de regio gaat hand in 
hand met de innovatie die we terugzien in de 
nieuwste technieken. Ik benoem ons prachtige 
en unieke Kasteel Helmond, de culturele hotspot 
Het Speelhuis, de bijzondere uitvindingen op de 
Automotive Campus in Helmond en de bekende 
Kubuswoningen van Piet Blom. 

Daarnaast geniet ik ook van de mooie dingen die 
de Peel ons biedt: van het museum Klok en Peel 
tot aan het mooie natuurgebied in De Peel: er is 
een groot aanbod van natuur, architectuur en 
vermaak in de regio. De Peel staat vanouds be-
kend als een regio van harde werkers, doeners. 
We mogen met elkaar best wat meer trots zijn op 
al het moois in de Peel!  

 De coronacrisis is een erg lastige periode 
en is helaas nog niet voorbij, maar het einde 
is in zicht. Welke plannen en wensen heeft u, 
als straks weer alles kan en mag, eventueel 
in samenwerking met de andere gemeenten 
in de Peel?

Als alles straks weer kan en mag, kan ik niet 
wachten om de inwoners weer in grote getalen 
te ontmoeten en te spreken. Zónder afspraak en 
gewoon met elkaar een kop koffie kunnen drin-
ken! Die gewone, dagelijkse ontmoetingen met 
mensen is wat ik het meeste mis. Inmiddels zie 
ik de stad en dorpen langzaam weer ontwaken 
en hoop ik dat zeer binnenkort de gezellige drukte 
weer terug is zoals we voorheen gewend waren. 
Als de evenementen weer op gang komen, zal 
onze regio weer bruisen en floreren zoals nooit 
tevoren! 
De samenwerking met de andere Peelgemeenten 
is altijd goed geweest. We hebben ook ieder jaar 
een bijzonder moment samen, het ophalen van 
het bevrijdingsvuur. Tijdens dit moment komen 
alle Peelburgemeesters samen om het bevrij-
dingsvuur op te halen, een moment waar vrijheid 
en saamhorigheid normaal gesproken centraal 
staan. Een krachtig moment, wat onze verbroe-
dering benadrukt. Helaas gooide corona dit jaar 
roet in het eten en konden we niet allemaal aan-
wezig zijn. 

 Wat heeft de gemeente Helmond de 
afgelopen periode gedaan om de duurzaam-
heid te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld 
bepaalde innovaties ontwikkeld?

Duurzaamheid staat uiteraard bij alle gemeenten 
in de Peel op de agenda. Het besef is er steeds 
meer dat het belangrijk is voor onze toekomst 
om zuiniger om te gaan met de aarde. Niet alleen 
voor de toekomst van de planeet, maar vooral 
voor de toekomstige generatie zodat ook zij kun-
nen leven in een fijne wereld. Het is belangrijk dat 
we met elkaar de handschoen oppakken om te 
werken aan een duurzame toekomst. Gelukkig 
hebben we die handschoen opgepakt, maar dat 
kunnen we niet alleen als gemeenten. We zien 
in de Peelregio dat bedrijven volop bezig zijn met 
duurzaam ondernemen, inwoners initiatieven 
ontwikkelen, verenigingen steeds duurzamer 
worden en scholen het thema op allerlei ma-
nieren in hun lespakketten verwerken. We heb-
ben al veel voorbeelden: zo rijden er vanaf mei 2 
vuilniswagens van Blink op waterstof en hebben 
we 80 deelfietsen en 50 elektrische deelscooters 
geplaatst in Helmond. We doen met z’n allen veel, 
we gaan de goede, groene kant op!

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

Burgemeester Elly Blanksma 
| F Gemeente Helmond

Korte introductie:

Jos van Bree, 52 jaar, getrouwd, 2 kinderen, ge-
boren en getogen in Heeze, inmiddels een jaar 
woonachtig in Geldrop. Sinds november 2019 
burgemeester van Geldrop-Mierlo, daarvoor on-
der andere wethouder geweest in Helmond en 
Heeze-Leende. Het burgemeesterschap vind ik 
een logische vervolgstap op het wethouderschap. 
En het liefst een gemeente in Zuidoost-Brabant, 
bij voorkeur Geldrop-Mierlo omdat ik die gemeen-
te goed ken vanuit mijn verleden (onder andere 
op school gezeten, op stap geweest, gezwom-
men, fitness gedaan, familie die er woont)

 Wat spreekt u het meest aan in uw 
functie als burgemeester?

Het in contact zijn met mensen, iets kunnen be-
tekenen voor mensen/verenigingen/instellingen/
bedrijven, verbinden van mensen en maatschap-
pelijke uitdagingen, maar ook het verbinden van 
mensen en hun dagelijkse (kleinere) uitdagingen.

En wat maakt specifiek uw gemeente 
mooi en interessant? 

Geldrop-Mierlo is een fusiegemeente, ontstaan 
in 2003. Geldrop bekend om zijn textielverleden 
en Mierlo bekend als kersendorp. Geldrop is wat 
stadser en Mierlo is echt een dorp. Juist deze 
twee contrasten met elkaar verbinden is een 
mooie uitdaging, maar wel met behoud van eigen 
identiteit. Geldrop-Mierlo is een ‘dorp met stadse 
voorzieningen’. We hebben veel te bieden (open-
baar vervoer (bus, trein), ziekenhuis, recreatie en 
toerisme, groene omgeving, sport en bewegen, 
wonen en veel retail inclusief horeca). Het is pret-
tig werken in de brainportregio en fijn thuiskomen 
in Geldrop-Mierlo. De ideale plek om te wonen.

Welke plannen en wensen heeft u, 
na coronatijd, in samenwerking met 
andere gemeenten in de Peel?

De coronacrisis is een gezondheids-, sociale 
en economische crisis ineen. Gelukkig gaat het 
vaccineren ervoor zorgen dat de gezondheids-
crisis het einde nadert. Al blijft voorzichtigheid 
geboden. De sociale crisis is al gaande en zal 
voorlopig nog niet ten einde zijn. Eenzaamheid 
onder ouderen en jongeren is toegenomen, veel 
achterstand in het onderwijs, de polarisatie in de 
maatschappij is toegenomen. Dit vraagt veel van 

een gemeente, maar zeker ook van onze regio als 
totaal. Het is immers een met elkaar verbonden 
netwerk. We zullen in gezamenlijkheid tot oplos-
singen moeten komen om weer gezond uit de co-
ronacrisis te komen. Hetzelfde geldt voor de eco-
nomische crisis. Gelukkig heeft het Rijk ervoor 
gezorgd dat veel faillissementen voorkomen zijn. 

Toch zal moeten blijken of dit zich ook zo doorzet. 
Met name de horeca-, cultuur en evenementen-
branche is hard geraakt. Personeel is vertrokken 
en komt maar mondjesmaat terug. Deze onder-
nemers hebben enorm ingeteerd op hun vermo-
gen. De arbeidsmarkt zal om andere beroepen en 
competenties vragen in post-coronatijd. Ook hier 
zullen we vanuit de arbeidsmarktregio gezamen-
lijk moeten optrekken om iedereen aan het werk 
te krijgen en iedereen klaar te stomen voor de 
(competenties van de) toekomst. 

Verder zal de samenwerking in de regio (onder 
andere Stedelijk Gebied Eindhoven, Metropool-
regio Eindhoven en Brainportregio Eindhoven) 
voortgezet en wellicht geïntensiveerd moeten 
worden om oplossingen te bedenken voor de 
maatschappelijke uitdagingen zoals de noodza-
kelijke energietransitie, het terugdringen van het 
tekort aan woningen en voldoende studenten 
werven voor technische opleidingen. Dat kan een 
gemeente in haar eentje niet meer behapstukken.

Wat heeft Geldrop-Mierlo gedaan in 
het kader van het verbeteren van de 
duurzaamheid?

We zijn bezig met veel beleid op dit terrein, onder 
andere de Energiestransitie Warmte en de Regi-
onale EnergieStrategie. Maar denk ook aan de 
aanleg van zonneweides, het toekomstbestendig 
maken van industrieterreinen, het zonnepane-
lensubsidieproject De Groene Zone, de Regeling 
Reductie Energiegebruik, nieuwbouwprojecten 
die energieneutraal worden opgeleverd, realisa-
tie van openbare laadpalen, een lokaal Platform 
Duurzaam Geldrop-Mierlo, stimuleringsregeling 
duurzaamheid, klimaatadaptatie voor particu-
lieren (onder andere groen voor tegels), geen 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, ecologisch 
bermbeheer, duurzaam (her)gebruik van afval en 
reductie van afval en onze intentie om Geldrop-
Mierlo aardgasvrij te maken. 

Kortom, te veel om op te noemen, want genoem-
de lijst is niet uitputtend.

Burgemeester Jos van Bree 
| F Gemeente Geldrop

Geef me de 5
Wij hebben alle acht burgemeesters van de Peelgemeenten (Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren, 
Asten, Nuenen, Gemert-Bakel, Deurne en Laarbeek) een vijftal vragen voorgelegd. Op deze manier 
willen wij hen aan u, onze lezers, voorstellen. Deze editie leest u over de burgemeester van Helmond, 
Elly Blanksma, en de burgemeester van Geldrop-Mierlo, Jos van Bree. In de volgende editie stellen wij 
u voor aan de burgemeesters van de gemeenten Someren en Asten.
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Bourgondisch genieten 
in de buitenlucht
Hier moet je zijn in 
het Land van de Peel  

Trotse Peellanders staan weer klaar om je te laten genieten. Van goed eten en drinken, maar zeker ook van de 
regio zelf. Want de mooiste smaken uit de Peel proef je niet alleen; je beleeft ze. Drie uitgelichte ondernemers 
tonen je de bourgondische beleving die zo kenmerkend is voor het Land van de Peel: heerlijk tafelen op een 
bijzondere locatie in de buitenlucht, met om de hoek altijd iets bijzonders te beleven. 

De Brabantse kluis, Aarle-Rixtel
Nabij natuurgebied de Biezen en de Grotelse Heide, 
ligt deze voormalig kloosterboerderij waar je 
landelijk geniet op een unieke erfgoedlocatie. Laat je 
op het terras in de watten leggen door Christa 
Migchels en haar team, terwijl je uitzicht hebt op 
grazende koeien en het statige Missieklooster Heilig 
Bloed. De Brabantse Kluis is een ideale pauzeplaats 
of uitvalsbasis tijdens wandel- en fi etstochten door 
de mooie omgeving. Daarnaast worden er allerlei 
sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd. 
Tip: Wandelroute ‘Pak de Biezen’.   

Het Dinghuis, Deurne
Vlak bij het centrum van Deurne ligt het historische 
Kasteeldomein Haageind. Stap terug in de tijd 

tussen de kasteelruïne en tuin in Engelse stijl. Aan 
het plein van het Groot Kasteel ligt het historische 
Dinghuis. In dit voormalig rechthuis geniet je nu in 
een huiselijke sfeer van een goede lunch, heerlijk 
diner of bites om te delen. De nabijgelegen 
kasteeltuin en parkboerderij nodigen uit om van je 
terrasbezoek een echt uitstapje te maken. Een 
aanrader is de thematische wandelroute ‘Van 
kasteelheer tot molenaar’, verkrijgbaar 
bij VVV Deurne. 

De Hoijse Hoeve, Someren
Met de Lieropse- en Strabrechtse Heide in de 
achtertuin, is restaurant en pannenkoekenhuis De 
Hoijse Hoeve in Someren populair onder wandelaars 
en fi etsers. De voormalig boerderij uit de 17e eeuw 
is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar Brabantse 
gezelligheid en bourgondische maaltijden centraal 
staan. Niet alleen pannenkoeken maar ook andere 
bekende gerechten staan hier op de kaart, voorzien 
van eigentijdse invloeden. Vanuit het restaurant 
bezoek je ook eenvoudig het Beuven; het grootste 
ven van Nederland.

Landwinkels in de Peel
De mooiste smaken uit de Peel komen 
rechtstreeks van het land. Ontmoet de boeren 
en geniet van hun vers geoogste producten. 

De Brandevoortse Hoeve, Helmond
Groenten en fruit van eigen land, waaronder 
asperges en bijproducten voor een complete 
aspergemaaltijd.

De Reijse Heerlijckheid, Gemert
Geniet van verse groenten, fruit en 
streekproducten van eigen bodem uit de 
landwinkel van Frank en Anneleen.

’t Streeckhuys, Deurne
Een sfeervolle streekproductenwinkel waar je 
verantwoord inkopen doet op het gebied van 
vlees, brood, zuivel, kaas, groenten en fruit. 

Puur Geit en Zuivel, Heusden
Bij de biologische geitenboerderij van de 
familie van Dillen kan je terecht voor 
huisgemaakte kazen, kwark, yoghurt en ijs. 

1

3

2

4

www.landvandepeel.nl

© Brabantse Kluis
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Activiteiten 
agenda

Deel jouw favoriete
plek in de Peel

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Wandel & picknickarrangement
Helmond - Maak met een routeboekje een wandeling door het 
centrum, haal daarna je picknickmand op en geniet in het Geukerspark 
of de Kasteeltuin. Het arrangement kost € 9,95 p.p. en is (minimaal 1 
dag van tevoren) te boeken via vvv@bibliotheekhelmondpeel.nl 
of 0492 522220.

Kunstroute Helmond
Helmond - Een kunstbeleving in de buitenlucht. De wandelroute 
voert langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De route met 
beschrijving is voor € 2,50 verkrijgbaar bij VVV Helmond of via 
de Brabant Vertelt app.

Tentoonstelling ‘Deurne 1300’
Deurne - Op een wandtapijt van 20 meter lang is de geschiedenis van 
Deurne vanaf de laatste IJstijd uitgebeeld in 40 taferelen. 30 mei t/m 26 
okt, di t/m zo 14.00-16.00 uur. St. Willibrorduskerk, Markt 9 Deurne. 
www.willibrorduskerkdeurne.nl

Tentoonstelling ‘Keigaaf: De Peelrandbreuk’
Deurne - Kom op een interactieve manier alles te weten over deze 
geologische breuklijn die loopt van Uden via Deurne naar Roermond. 
Via fi lm, lakprofi elen, bodemvondsten en nog veel meer. 1 juni t/m 31 
okt, Zo t/m vr 13.00-17.00 uur. De Ossenbeemd, Haageind 31 Deurne. 
www.ossenbeemd.nl

Alternatieve Roefeldag
Laarbeek - Als alternatief voor de jaarlijkse Roefeldag wordt juni 2021 
uitgeroepen tot Roefelmaand. Alle Laarbeekse kinderen wordt de 
mogelijkheid gegeven om te speuren naar deelnemers aan de Roefeldag 
d.m.v. gele posters. Wie de meeste posters weet te vinden wint een prijs. 
1 t/m 30 juni. Meer informatie: www.roefeldaglaarbeek.nl

Veertiendaagse markt Asten
Asten - 9 en 23 juni. Van 09.00 tot 12.00 uur staat de markt er weer in 
het centrum van Asten met diverse kramen.

Weekmarkt in Gemert
Gemert - Op maandagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur op het Ridderplein.

Weekmarkt in Bakel
Bakel - Op dinsdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur op 
het St. Wilbertsplein.

Weekmarkt in Someren
Someren - 2, 16 en 30 juni. Markt aan het Wilhelminaplein van 
09.00 tot 12.00 uur.

Laarbike: Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Deze fi ets- of wandeltocht van 12 
km brengt je langs 32 highlights van Aarle-Rixtel. 
Scan de QR-code hiernaast met een smartphone 
of download de app izi.TRAVEL en navigeer naar 
‘Laarbike’ voor de interactieve route met foto’s en 
video’s van bijzondere locaties.
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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.

Benieuwd naar alle tips?
Volg @landvandepeel op social media
en ga naar www.landvandepeel.nl

Onontdekte plekken en verrassende verhalen: 
de Peel zit vol met mysteries! Peellanders weten 
natuurlijk als geen ander de unieke plekjes te vinden 
in de eigen omgeving. Door deze tips met elkaar te 
delen, blijven we nieuwe ontdekkingen doen in 
het Land van de Peel. 

Dit kan je winnen:
Deel daarom jouw tip inclusief foto of vlog op social media met 
#hetmysterievan en #landvandepeel. Dat kan een natuurgebied zijn, maar ook 
een restaurant, museumstuk of andere plek. Onder alle tips wordt maandelijks 
een mooie prijs verloot, met in juni een pakket van DeWinkelVanHier.nl
met producten van lokale winkeliers t.w.v. 100 euro.

marloesvanderloo

Liked by landvandepeel and 118 others

marloesvanderloo
                         

             De Blauwe Poort, Laarbeek  

Wind, water, vogels en een fiets!

Regio

De Stippelberg

Liked by landvandepeel and 123 others

De Stippelberg                                #hetmysterievan de Stippelberg

#landvandepeel. Ons favoriete plekje!

Regio

henk.meeuws

Liked by landvandepeel and 105 others
henk.meeuws                              Strabrechtse Heide. Underneath a blue, blue sky

Regio

Liked by

Millie76hk

Liked by landvandepeel and 153 othersMillie76hk                      And when the sun takes over... it’s just magic

Regio

!
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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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Een warme en
menselij ke benadering,

ook op de SEH
Een warme, menselijke benadering is een van de kenmerken 

van het Elkerliek ziekenhuis. Twee nieuwe initiatieven werden in de afgelopen 
tijd in dat kader ontplooid, beide op de Spoedeisende Hulp (SEH). Zo kwam er 

een nieuwe, huiselijke familiekamer en wordt er een kindvriendelijke 
behandelkamer gerealiseerd.

Een bezoek aan de SEH zorgt vaak voor spanning, 
onrust en onzekerheid. Wat is er precies aan de 
hand, wat gaat er allemaal gebeuren? Voor de pa-
tiënt, familie en naasten is meestal sprake van een 
onverwachte gebeurtenis. Ingeborg Verhoeven, IC- 
en SEH-verpleegkundige, herkent dit beeld als geen 
ander. “Er was al wel een kamer waarin familie en 
naasten werden opgevangen, bijvoorbeeld na het 
overlijden van een patiënt, maar dat was een wat 
steriele, kantoorachtige ruimte. Niet prettig als je 
geconfronteerd wordt met slecht nieuws.”

Vriendelijker
Al langer bestond de wens om de kamer een wat 
huiselijke, vriendelijke uitstraling te geven, maar 
het zorgbudget is niet berekend op dergelijke in-
vesteringen. ”Van een collega op de SEH kreeg ik 
te horen dat uitvaartverzorger Monuta een fonds 
had voor dit soort initiatieven”, vertelt Ingeborg. “En 
omdat ook de Vrienden van het Elkerliek positief 
tegenover ons plan stonden, konden we ermee aan 
de slag.” Inmiddels is de nieuwe familiekamer klaar. 
Een grote natuurprint siert een van de wanden en 
er is comfortabeler meubilair geplaatst. Ingeborg: 
“Het is allemaal wat gezelliger, sfeervoller gewor-
den. We zijn dan ook erg blij met deze aanpassing.” 

Kinderkamer
Een ander idee kreeg ook al financiële steun van de 
Vrienden van het Elkerliek. Met die bijdrage kan een 
eerste aanzet gemaakt worden tot een kindvrien-
delijke behandelkamer op de SEH. Een grote wens, 
onder meer van IC- en SEH verpleegkundige Kim 
Wouters. 
“Een bezoek aan de SEH is voor vooral jongere kin-
deren soms heel belastend. Ze zijn vaak bang en 
gestrest om wat ze meegemaakt hebben. En als ze 
dan in de behandelkamer komen, wordt het er niet 
beter op. Al die apparatuur, de kar met spuiten en 
naalden. Het kan echt voor een traumatische erva-
ring zorgen. We willen juist dat een bezoek aan de 
SEH een positieve ervaring wordt, zodat een even-
tueel vervolgbezoek als minder belastend wordt 
ervaren.” 

Afl eiding
Het toverwoord bij de behandeling van jonge kin-
deren is afleiding. Als een kind wordt afgeleid, 
wordt het makkelijker benaderbaar en kan de juiste 
zorg op het juiste moment worden geleverd. Kim: 
“Oudere kinderen vinden meestal wel afleiding op 
hun telefoon of op de telefoon van vader of moe-
der die mee zijn, maar voor jongere kinderen is er 

meer nodig.” De verpleegkundigen willen daarom 
graag één van de twaalf behandelkamers sfeervol 
inrichten als een kinderkamer. “We hebben een 
aantal plannen en kijken nu wat haalbaar is”, vertelt 
Kim. “Er zijn natuurlijk richtlijnen op het gebied van 
onderhoud, hygiëne en veiligheid waar we ons aan 
moeten houden. We denken bijvoorbeeld aan een 

mooie wanddecoratie, het gebruik van een VR-bril, 
misschien een driedimensionale spelwand, iets 
met licht of geluid of een vriendelijke zithoek waar 
het kind bijvoorbeeld met vader of moeder kan zit-
ten tijdens de behandeling of het onderzoek. Er zijn 
ideeën genoeg, maar om die te realiseren zijn we 
nog wel op zoek naar wat meer fondsen.” 

Vrienden van het Elkerliek
De Vrienden van het Elkerliek spannen zich in om het verblijf van patiënten en bezoekers 
in het Elkerliek ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Dat gebeurt door het 
financieel ondersteunen van projecten die niet binnen de reguliere ziekenhuisfinanciering 
vallen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een aangenaam verblijf zorgt voor minder 
stress, voor rust en voor een sneller herstel. Natuurlijk zorgt het ziekenhuis voor een 
vertrouwde en veilige omgeving, dat is de basis. De Vrienden van het Elkerliek maken 
echter méér mogelijk. Meer weten? Kijk op www.vriendenvanhetelkerliek.nl

Project Jeanne Melief gestart

In de zomer schakelt Jeanne Melief ook 
de hulp van kinderen uit Deurne in om 
mee te helpen aan het kunstwerk. De 
oude eikenstam in de tuin zal langzaam 
maar zeker, stukje voor stukje, om wor-
den getoverd tot een kunstwerk en zal 
als een feniks uit de as herrijzen. Een 
prachtige aanwinst voor de museum-
tuin en een mooi en kleurrijk uitzicht 
straks vanaf het terras.
De kunstenares werkte al eerder aan 
grote boomprojecten, zoals de vier-sei-

zoenenboom in het Zandbos in Deurne 
en de kunstboom in het Duitse Frau-
enau. Zodra het museum weer open is, 
kan iedereen al een voorproef van het 
beoogde eindresultaat komen bekijken.
Het lijkt erop dat de musea eind mei 
de deuren weer mogen openen. Tot en 
met 11 juli is de tentoonstelling Van Ar-
mando tot Zadkine nog te bezichtigen. 
Vanaf 23 juni is een presentatie over 
de passie van Hendrik Wiegersma voor 
archeologie te zien met de titel Kijk nou 

eens!, met een leuk programma voor de 
jeugd. De tweede familietentoonstelling 
deze zomer is Hooggeëerd publiek! en is 
samen met Topstukken uit de collectie 
en In de ateliers: Monique Rutten vanaf 
juli te bezoeken. Uw museumbezoek re-
serveren is straks weer nodig. 

Kijk hiervoor op www.dewieger.nl. 

Jeanne Melief aan het werk 
bij  De Wieger | F Museum de Wieger >

Kunstproject in museumtuin De Wieger 

De Deurnese kunstenaar Jeanne Melief is gestart met de uitvoering van haar 
project ‘Worteling’, in het kader van 1300 jaar Deurne. Voor dit project verbeeldt ze met gekleurd 
glas het verhaal van 1300 jaar Deurne op een dode eikenstam in de museumtuin van De Wieger. 

Stukje voor stukje groeit het verhaal op de boom en daarmee blaast ze een eens 
dode eikenstam nieuw leven in.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing • Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing) • Internet Marketing  • Verspreiding van uw flyer/folder
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

VOORJAAR 2021
weer genieten van leuke dingen 

en vooral zorgeloos wonen!

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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Zelfstandig betaalbaar 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 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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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!
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de toekomst er weer uit kan zien?
Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 

zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Residentie Suytkade:
huiselij k en zelfstandig wonen 
met zorg binnen handbereik 
Sinds maart 2020 staat aan de Suytboulevard een mooie residentie met 22 appartementen 

voor senioren met een zorgindicatie. Hier kunnen de mensen zelfstandig wonen, inclusief zorg 
die nodig is. Bijkomend voordeel is dat de bewoners elkaars gezelschap kunnen opzoeken in de 

gemeenschappelijke huiskamer. De sfeer is er warm, huiselijk, gezellig en vriendelijk.

Tekst en foto: Wendy Lodewijk

Wendy Hoogenkamp, senior verpleeg-
kundige op Residentie Suytkade, vindt 
het belangrijk dat de regie bij de mensen 
zelf ligt. “Mensen wonen hier écht zelf-
standig en mogen zelf bepalen hoe zij de 
dag indelen. Ze bepalen zelf wat ze eten, 
aan welke activiteiten ze deelnemen en 
of ze thuis blijven of naar de gezamenlij-
ke ruimte gaan. Ze kunnen te allen tijden 
hun eigen keuzes maken. Tegelijkertijd 
wordt hen de (verpleegkundige) zorg ge-
boden die nodig is en worden taken die 
lastig kunnen zijn, zoals het koken van 
eten en het doen van het huishouden, 
hen uit handen genomen. Alles op een 
veilige manier, zeker nu in coronatijd. 
We volgen de richtlijnen en zijn allemaal 
gevaccineerd. Doordat de bewoners het 
gezelschap van anderen heel makkelijk 
kunnen opzoeken, hopen wij een stukje 
eenzaamheid tegen te kunnen gaan. We 
willen graag het leven rijk maken. Dat is 

ook één van de redenen dat wij niet op 
de klok werken. We nemen graag de tijd 
voor de mensen. Daarnaast is onze or-
ganisatie kleinschalig en informeel. We 
houden de lijntjes kort met de familie en 
we willen dat de mensen het leuk heb-
ben. Op zijn tijd lekker lachen hoort daar 
ook bij.”

Je merkt bij Wendy de passie die zij 
heeft voor haar werk, direct op. Als 
leidinggevende onderhoudt ze onder 
andere het contact met de familie en 
geeft ze rondleidingen aan mogelijk 
toekomstige bewoners. “Als mensen 
niet meer zelfstandig thuis kunnen 
wonen en daarom moeten verhuizen, 
voelen de naasten vaak een vorm van 
angst. Men denkt dan meestal direct 
aan een verzorgingshuis waar geen of 
te weinig aandacht is voor de bewoner 
zelf. Ik denk dan ook dat wij iets unieks 

bieden: een bewoner kan alle privacy 
nemen die hij of zij wil, omdat zij een 
eigen appartement hebben. Anderzijds, 
als er behoefte is aan contact, zijn me-
debewoners vlakbij. En wijzelf, natuur-
lijk, voor de medische/verpleegkundige 
zorg. De familie kan vader of moeder 
met een gerust hart bij ons laten wonen, 
omdat er altijd zicht en controle is op de 
gesteldheid, zonder dat ze ook maar iets 
van hun vrijheid in hoeven leveren. Als 
de familie dan op bezoek komt, hebben 
zij echt tijd voor elkaar, in plaats van 
bezig te zijn met van alles te regelen. 
Wij bieden warme zorg, gericht op de 
mensen zélf. Ik denk dat we daarin het 
verschil maken.” Bewoner Jan vind het 
goed toeven in de residentie. “Het bevalt 
me hier prima! Hier is het goed, hier is 
het fijn in alle opzichten. Het onderling 
contact tussen de verpleging en bewo-
ners is echt heel leuk. Hier noemen we 
elkaar bij de voornaam, is er plaats voor 
een dolletje en ik mag zelf kiezen wat 
ik wil eten. Het voelt alsof ik verblijf in 
een 5-sterren-hotel!”, lacht hij. Jan is 
een positief ingestelde man van 86 jaar 
oud die nu “rustig aan doet”. Eigenlijk 
hoefde hij niet zo nodig in de belangstel-
ling maar na een paar grapjes en een 
kietel, vindt hij het prima dat we hem 
samen met Wendy op de foto zetten. 
Het is net familie.

De afgelopen periode werd er veel 
regen voorspeld. Voor veel Neder-
landers was dit een domper op de 
meivakantie, maar niet voor stich-
ting Taxus Taxi. Integendeel! Met 
temperaturen tussen de 15 en 20 
graden, zijn dit voor de taxusplant 
de perfecte omstandigheden om 
een groeispurt in te zetten. Voor de 
stichting dus reden genoeg om het 
startsein te geven voor de taxusin-
zameling van 2021.

De stijgende temperatuur in combinatie 
met de regenval zijn voor de taxushaag 
de ingrediënten voor groei. Inmiddels 
is de inzameling dan ook gestart. Uw 
snoeisel kunt u aanmelden via taxustaxi.
nl/afspraak, waarna de stichting het 
verse groen bij u aan huis komt ophalen. 

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van 
harte welkom. De kleine taxustwijgjes 
bevatten, zoals velen inmiddels weten, 
de belangrijke stof 10-dab. Van deze stof 
wordt het medicijn Taxol gemaakt, dat 
een kankerremmende werking heeft. 
Door uw taxushaag te snoeien tijdens 
de inzamelperiode van Taxus Taxi kunt 
u op een gemakkelijke manier bijdragen 
aan de strijd tegen kanker. 

Inzamelvoorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij u 
thuis komen ophalen bij een minimum 

hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere hoe-
veelheden zijn in te leveren bij inzamel-
punten welke te vinden zijn via taxus-
taxi.nl/uitgiftepunten. 

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit 
van het snoeisel van groot belang. Zo 
kan de stichting enkel het snoeisel ge-
bruiken dat in 1 jaar op de haag groeit. 
Takken en hele planten zijn helaas niet 
bruikbaar. Om het zo vers mogelijk in 
te zamelen vraagt de stichting u ook 
het snoeisel direct na het snoeien aan 
te melden. Voor meer informatie en in-
structievideo’s kunt u terecht op taxus-
taxi.nl/knipvoorwaarden.
   
Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u 
toch bijdragen aan de strijd tegen kan-
ker? Dat kan! Het doorgewinterde team 
van taxusophalers is namelijk altijd op 
zoek naar vrijwilligers die zich willen 
inzetten voor dit mooie doel. Als taxus-
chauffeur haalt u in de maanden juni, 
juli en augustus het verse taxusgroen 
op bij ieder die het aan de stichting wil 
doneren. Voor meer informatie kan ge-
maild worden naar communicatie@
taxustaxi.nl.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 
2021 weer gratis materialen verstrekt 
door Taxus Taxi. Door een grote vertra-
ging in de levering, laat de befaamde 
Taxus Taxi Tas nog even op zich wach-
ten, maar de stichting heeft voor een 
passende oplossing gezorgd. De tassen 
en zeilen zijn, zoals u gewend bent, op 
te halen bij diverse partners van Taxus 
Taxi, waaronder: Boerenbond, Welkoop, 
Intratuin en Den Ouden Groep. Heeft 
u geen tassen, dan kunt u het snoeisel 
ook gewoon op een hoop leggen. De 
stichting zorgt dat het netjes wordt op-
geruimd. 

Stichting Taxus Taxi start 
taxusinzameling 2021 

F | Stichting Taxus Taxi

Meer informatie over 
het inzamelen van 
taxussnoeisel en de 
stichting Taxus Taxi is te 
vinden via taxustaxi.nl of 
sociale media.
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€ 349,00 per maand (Private Lease) of voordeel oplopend tot € 6.000,00!

Aktie VDNS Kia Helmond: 
Ontdek de Kia e-Niro!

Alle bewegingsvrijheid die je zoekt 
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang 
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de 
Kia e-Niro, dan ga je voor zorgeloos 
rijplezier. Door de combinatie van een 
actieradius tot 455 kilometer en een 
snellaad-functie krijg je met deze aan-
trekkelijke crossover alle bewegingsvrij-
heid die je zoekt. De verrassend ruime 
laadbak en de slimme features maken 
de e-Niro bovendien de meest prakti-
sche elektrische auto in z’n klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer com-
pleet. Zo wordt de auto onder andere 
geleverd met adaptive cruise control, 8“ 
audio display met achteruitrijcamera, 
climate control, elektrische handrem en 
vermoeidheidsherkenning. 

Bovendien kun je met het geraffineerde 
ambient light kiezen uit zes kleurinstel-
lingen die precies passen bij je stem-
ming. Dat wordt grenzeloos genieten, 
met respect voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia bo-
ven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro 
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel 
zo’n prettig gevoel.

Aantrekkelijke tarieven bij 
VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieuwe Kia 
e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 31.995,00. 
Liever zorgeloos rijden voor een vast 
bedrag per maand? Ook dat kan. Voor 
€ 349,00 per maand rijd je een gloed-
nieuwe Kia e-Niro, zonder onverwachte 
kosten (zie kader). 

Dit is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen via 
VDNS Kia Helmond. Bij aflevering zor-
gen we voor een laaddruppel waarmee 
je overal in Europa je auto kunt opladen.

Breng een bezoek aan 
de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 
VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 20 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle le-
vering. Uiteraard kun je zonder afspraak 
naar onze showroom komen, maar onze 
voorkeur gaat uit naar het maken van 
een afspraak, zodat je gegarandeerd een 
proefrit kunt maken en onze verkoop-
adviseurs je te woord kunnen staan. 
Voor een vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een afspraak 
maken via: 0492 588 970. 

De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. Niet zo gek, de e-Niro overtuigt 
door grenzeloos comfort, ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 455 kilo-

meter. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de showroom van VDNS Kia Helmond, of bel voor 
een proefritafspraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar voor een 

aantrekkelijke prijs of een laag Private Lease maandbedrag. 

Kies je voor Private Lease, dan kies je voor zekerheid. Voor een vast maandbedrag rijd je een goednieuwe auto. In die 
prijs zit inbegrepen: aanschaf, rente, reparatie- en onderhoudskosten, allriskverzekering, inzittendenverzekering, 
24-uursservice, wegenbelasting en btw! Tevens is inkoop van je huidige auto mogelijk en zeer interessant.Private Lease

Proefritafspraak: 06 41 36 67 37 

De Kia e-Niro.
Private Lease via de ANWB.

씲 349 p/m

Tijdelijk vanaf:

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via de ANWB en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting 
Keurmerk Private Lease. De ANWB treedt niet op als leasemaatschappij. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie 
is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 29-06-2021 met een uiterlijke start van het contract op 30-09-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw 
Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden, toegang tot het grootste netwerk van 
openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je ruiten ontdooien. 
Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Een uitgelezen moment om Roxane van 
Iperen, auteur van het Boekenweekes-
say 2021, juist nu uit te nodigen. Van 
Iperen zal deze zondagmiddag geïnter-
viewd worden door Mark van der Lin-
den. Het thema van de Boekenweek 
2021 is Tweestrijd. Roxane van Iperen: 
“Ik vind het een geweldige eer het Boe-
kenweekessay te schrijven en om in het 
voetspoor van literaire grootheden als 
Komrij, Dorrestein en Palmen het boe-
kenvak en de literatuur te mogen verte-
genwoordigen. Uitgerekend in de laatste 
Boekenweek kwam de wereld zoals we 
die kenden knarsend tot stilstand, en in 
de onzekere periode die we nu betreden 
kunnen goede verhalen en beschouwin-
gen extra houvast bieden. Het thema 
Tweestrijd geeft daar alle ruimte voor: 
het gaat wat mij betreft niet alleen over 
het onderzoeken van (innerlijke) conflic-
ten, maar ook over stellingname in poli-

tieke en sociale kwesties, en de keuzes 
die mensen maken – ten goede en ten 
kwade.”

Dit schrijversbezoek is een live webinar, 
dat je dus thuis vanachter je laptop kunt 
volgen. Op zondagmiddag 30 mei, van 
14.00 tot 15.00 uur, geeft Roxane van 
Iperen een lezing. Na een korte pauze 
is er in het tweede deel tot 16.00 uur 
uitgebreid de gelegenheid om via de 
chatfunctie van het webinarprogramma 
vragen te stellen aan de schrijver, die di-
rect beantwoord worden.

Roxane van Iperen
Roxane van Iperen is jurist en schrijver. 
Ze schrijft voor onder andere Vrij Neder-
land, Het Financieele Dagblad, De Cor-
respondent, Follow The Money, Het Pa-
rool en De Morgen, over onderwerpen 
gerelateerd aan macht, de verhouding 

tussen publiek en privaat, en het effect 
van globalisering op de samenleving. 
In 2016 was ze, tijdens de Olympische 
Spelen in dat land, gastcorrespondent 
Brazilië voor De Correspondent en ver-
scheen haar roman Schuim der aarde, 
waarmee ze de Hebban Debuutprijs 
won. Eind 2018 verscheen 't Hooge 
Nest, het waargebeurde verhaal van 
twee joodse zussen in het verzet, een 
onderduikvilla in 't Gooi en het onvermij-
delijke verraad. 

Roxane geeft lezingen voor het be-
drijfsleven, Hogescholen, universitei-
ten, boekwinkels en bibliotheken over 
verschillende onderwerpen. Sinds het 
verschijnen van 't Hooge Nest wordt 
zij veel gevraagd voor lezingen of inter-
views over de periode van de Duitse 
bezetting, de rol van Nederland daarin, 
en het ongelofelijke verhaal van de twee 

joodse verzetszussen. Schrijver Roxane 
van Iperen hield op 4 mei jl. in Amster-
dam de literaire voordracht tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe 
Kerk, voorafgaand aan de plechtigheid 
op de Dam. "Een eer en een verant-
woordelijkheid", schreef ze op Twitter. 

Aanmelden
Via www.bibliotheekdommeldal.nl/
activiteiten kun je je aanmelden. Het 
webinar is gratis te volgen voor de leden 
van het Literair Café Dommeldal, maar 
wel na aanmelding. Niet-leden van het 
Literair Café die het webinar ook graag 
willen bijwonen, betalen € 10,00 (jon-
geren tot 18 jaar: € 2,50) en dienen zich 
ook eerst aan te melden via de boven-
staande link. Het publiek ontvangt na 
het aanmelden op de bovenstaande 
website, voorafgaand aan het live schrij-
versbezoek een e-mail waarmee men 
kan inloggen. 

Vervolgens kan het publiek meekijken en 
vragen stellen. Literair Café Dommeldal 
wenst eenieder alvast heel inspirerende 
en prettige zondagmiddagen toe!

Literair Café Dommeldal organiseert online, live schrijversbezoek

Roxane van Iperen op zondag 30 mei 
Na de eerdere succesvolle edities vindt er binnenkort weer een online, 

live schrijversbezoek plaats, georganiseerd door Literair Café Dommeldal: op zondag 30 mei 
met Roxane van Iperen.  Zondag 30 mei valt in het eerste weekend van de Boekenweek (29 mei 

tot en met 6 juni 2021), die oorspronkelijk in maart van dit jaar gepland stond, 
maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen werd verplaatst. 

SOMEREN - Marieke  (50 jaar) 
herinnert het zich nog goed. 
‘Ik vond het best spannend 
toen Patrick (53 jaar) voor het 
eerst opbelde. Ik bloosde toen 
ik zijn stem hoorde. Er waren 
alweer vijf jaar voorbij gegaan 
sinds mijn scheiding en ik 
ontdekte dat ik mijn gevoelens 
veel te lang opzij had gezet.’

Ze vond het een origineel idee 
van Patrick, om bij de eerste 
kennismaking een fietstocht te 
maken. ‘Bij een restaurant aan 
de rand van het bos dronken we 
een kopje koffie op het terras. Het 
was heel gezellig en we voelden 
meteen een klik.  Na die eerste 
middag met Patrick is mijn leven 
radicaal veranderd. Ik zal die 
eerste fietstocht nooit vergeten

Marieke en Patrick hebben elkaar 
gevonden via 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. speel bewust 18+ casinoadmiral.nl

06 53 63 69 26

Als je vragen hebt, neem contact op 
met Sheranie op telefoonnummer

werkenbĳnovomatic.nl

Neem dan snel een kĳkje op onze website:

Ben jĳ de casinotopper
naar wie wĳ op zoek zĳn? 

En sta jĳ open voor een nieuwe, leuke
uitdaging in een dynamische omgeving?

Roxane van Iperen 
| F Klaas Hendrik Slump

www.grootpeelland.nl
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Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website Ener-
gieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners 
‘Slim starten’ met diverse ‘zelftests’. 
Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘wo-
ning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met 
‘Jouw routeplanner’ kun je ‘Slim verder’ 
met directe bespaarmaatregelen, opwek-
ken van duurzame energie en subsidie-
mogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en 
webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert 
gratis thema-bijeenkomsten over Slim 
Isoleren, Zonnepanelen, Warmtepompen 
en workshops over de Woning Quickscan 

en hoe je Energiecoach wordt. Bewoners 
kunnen een afspraak maken met een 
Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden 
of opwekken van duurzame energie (in 
verband met corona voorlopig digitaal).

Het nieuwe Serviceloket is ook telefo-
nisch en per email bereikbaar voor korte 
vragen van bewoners en huiseigenaren. 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
(telefonische) opening- en bezoekerstij-
den of vul het contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen 
bewoners het uitgebreide showroom-in-
formatiecentrum van het EnergieHuis 
in Helmond bezoeken. Hier kun je alle 
duurzame bespaar maatregelen bekijken 
en nieuwe ontwikkelingen zien en erva-
ren. Of stel je vragen aan de deskundige 
voorlichters. 

Ook kun je terecht bij Demonstratiewo-
ning in Someren of Energyport Peelland 
in Deurne. 

Lokale initiatieven en collectieve 
acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw ge-
meente’of ‘In mijn buurt’ welke loka-
le bewonersinitiatieven helpen met 
energie besparen of zelf duurzaam 
opwekken. Ook lokale collectieve in-
koopacties en activiteiten van loka-
le energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via jouw gemeente naar de lokale ini-
tiatieven en collectieve acties in Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren.

Agenda gratis webinars juni 2021
7 juni: zonnepanelen: zelf elektriciteit 
opwekken
14 juni: warmtepomp: een slimme 
oplossing voor jouw?
21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart 
hoef je niet op te wekken
28 juni: woning QuickScan score 
workshop

Aanmelden via 
energiehuisslimwonen.nl/agenda/

Nieuw in de regio: 
EnergieHuis Slim Wonen

EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en 
gratis voorlichting. Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim 

Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is 
een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het Energieloket Zuidoost Brabant.

slim besparen en gratis voorlichting

voor huiseigenaren, huurders en klein MKB

onafhankelijke en deskundige voorlichting

van, voor en door bewoners in de regio
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slim besparen en gratis voorlichting

Slimme tips van
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Diensten Energiehuis Helmond nu voor
8 gemeenten

slim besparen en gratis voorlichting

voor huiseigenaren, huurders en klein MKB

onafhankelijke en deskundige voorlichting

van, voor en door bewoners in de regio

EnergieHuis Slim Wonen

EnergieHuis Slim Wonen

slim besparen en gratis voorlichting

Slimme tips van
EnergieHuis
SlimWonen!

Nieuw
in de
regioGratis Woning Quickscan

Diensten Energiehuis Helmond nu voor
8 gemeenten Diensten EnergieHuis Helmond 

nu voor 8 gemeenten:
Someren, Geldrop-Mierlo, Asten, Deurne, 

Nuenen, Laarbeek, Helmond en Gemert-Bakel.

Gratis woning 
quickscan

‘Ik wil graag 
zonnepanelen 
laten plaatsen. 
Waar moet ik 

op letten?’

• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Ona� ankelĳ ke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl
Van der Schans was de afgelopen vier jaar actief 
als manager bij de Nijmeegse vestiging van Pa-
thé. Eerder werkte hij bij Walibi Holland, Vakan-
tie & Attractiepark Slagharen, de Keukenhof en 
Attractiepark Toverland. “Het mooie aan werken 
in de recreatiebranche is dat je altijd mensen om 
je heen hebt die goede zin hebben", verklaart hij 
zijn passie. “Dat zorgt altijd voor een vrolijke 
sfeer. Een dierentuin is een plek waar je echt 
even kan ontsnappen en samen met je gezin of 
vrienden heerlijk kan ontspannen. Zeker in een 
tijd als deze kan je daarmee echt een verschil 
maken."

Maatregelen
In het park vlakbij Eindhoven worden momen-
teel verschillende maatregelen getroffen om de 
veiligheid te waarborgen. Zo moeten mensen 
voorafgaand aan hun bezoek online een tijdslot 
reserveren. Deze gaan per halfuur. “Op deze 
manier zorgen we ervoor dat het niet te druk 
wordt bij de entree. We hebben daarnaast een 
verplichte looprichting. Dat betekent dat een 

continue stroom van mensen in het park loopt. 
Daarmee kunnen we het houden van ander-
halve meter afstand goed waarborgen", legt Van 
der Schans uit.
Bezoekers kunnen nu ook eindelijk kennis 
maken met alle jonge dieren die de afgelopen 
maanden geboren zijn, zoals het in februari 
geboren Aziatisch olifantje Rashmi. “Zo'n klein 
olifantje is altijd heel mooi om te zien en het was 
erg jammer dat we dit niet konden delen met 
onze bezoekers. Nu kan dat gelukkig wel weer 
en we merken ook dat bezoekers echt hun tijd 
nemen om naar hem te kunnen kijken", ziet de 
general manager. 

Mensen kijken
De dieren kunnen nu ook weer mensen kijken, 
iets dat bijvoorbeeld de chimpansees leuk vin-
den. “Zij zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig 
en vinden het prachtig om naar mensen te kij-
ken, haha", zegt hoofd dierverzorging Stephan 
Rijnen. “Verder hebben de dieren weinig ge-
merkt van de lockdown. Zij kwamen en komen 

echt niks te kort qua verzorging.” In de afgelopen 
maanden werd niet alleen olifantje Rashmi ge-
boren. “Er zijn ook voor het eerst in bijna tien 
jaar steppevossen geboren in ons park. In april 
kwam er een vale gier uit het ei gekropen. Het 
is het broertje of zusje van Stanislav, de vale gier 
die eerder dit jaar ons park verliet om uitgezet te 
worden in een natuurgebied in Bulgarije.”
Bij dat project is Rijnen nauw betrokken. “Als 
dierentuin zetten we ons actief in voor soort-

behoud, bijvoorbeeld middels fokprogramma’s, 
maar het komt maar weinig voor dat we dieren 
kunnen uitzetten in de natuur, omdat de om-
standigheden in de leefgebieden niet geschikt 
zijn. In Bulgarije is dat door hard werken van 
Green Balkans wel het geval, waardoor gieren 
daar uitgezet kunnen worden. Onze Stanislav 
zal over een tijdje dus rondvliegen in Bulgarije 
en het is heel mooi om daaraan bij de kunnen 
dragen", aldus Rijnen.

Dierenrij k opent de poorten weer: 
nieuwe general manager, geboortes

en nieuwsgierige chimpansees
Woensdag 19 mei was het eindelijk weer zover. De grote poort van Dierenrijk mocht weer geopend worden voor publiek. 

Voor Peter van der Schans, de nieuwe general manager van het park, was het de eerste keer dat hij de poort van het slot mocht draaien voor 
. De 34-jarige Van der Schans is sinds begin mei 2021 de general manager van Dierenrijk. Hij begon in een park zonder bezoekers. 

"Dat was heel gek. We hebben enorm hard gewerkt om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Dat we nu mensen mogen begroeten en kunnen 
zien hoe zij van dit prachtige park en alle dieren genieten, is fantastisch", zegt Van der Schans. 
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Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website Ener-
gieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners 
‘Slim starten’ met diverse ‘zelftests’. 
Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘wo-
ning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met 
‘Jouw routeplanner’ kun je ‘Slim verder’ 
met directe bespaarmaatregelen, opwek-
ken van duurzame energie en subsidie-
mogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en 
webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert 
gratis thema-bijeenkomsten over Slim 
Isoleren, Zonnepanelen, Warmtepompen 
en workshops over de Woning Quickscan 

en hoe je Energiecoach wordt. Bewoners 
kunnen een afspraak maken met een 
Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden 
of opwekken van duurzame energie (in 
verband met corona voorlopig digitaal).

Het nieuwe Serviceloket is ook telefo-
nisch en per email bereikbaar voor korte 
vragen van bewoners en huiseigenaren. 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
(telefonische) opening- en bezoekerstij-
den of vul het contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen 
bewoners het uitgebreide showroom-in-
formatiecentrum van het EnergieHuis 
in Helmond bezoeken. Hier kun je alle 
duurzame bespaar maatregelen bekijken 
en nieuwe ontwikkelingen zien en erva-
ren. Of stel je vragen aan de deskundige 
voorlichters. 

Ook kun je terecht bij Demonstratiewo-
ning in Someren of Energyport Peelland 
in Deurne. 

Lokale initiatieven en collectieve 
acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw ge-
meente’of ‘In mijn buurt’ welke loka-
le bewonersinitiatieven helpen met 
energie besparen of zelf duurzaam 
opwekken. Ook lokale collectieve in-
koopacties en activiteiten van loka-
le energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via jouw gemeente naar de lokale ini-
tiatieven en collectieve acties in Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren.

Agenda gratis webinars juni 2021
7 juni: zonnepanelen: zelf elektriciteit 
opwekken
14 juni: warmtepomp: een slimme 
oplossing voor jouw?
21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart 
hoef je niet op te wekken
28 juni: woning QuickScan score 
workshop

Aanmelden via 
energiehuisslimwonen.nl/agenda/

Nieuw in de regio: 
EnergieHuis Slim Wonen

EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en 
gratis voorlichting. Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim 

Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is 
een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het Energieloket Zuidoost Brabant.
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Gratis woning 
quickscan

‘Ik wil graag 
zonnepanelen 
laten plaatsen. 
Waar moet ik 

op letten?’

• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Ona� ankelĳ ke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl

 Janslust 11 Heide, Venray • 0478 - 515721 • www.weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo

Geniet van een prachtige wandelroute
langs gedichten en verhalen met als thema:

Liefde voor mens en natuur.

Sluit uw wandeling af met een gratis kopje 
koffie of thee in ons Bospaviljoen.

nodigt u uit tijdens het landelijke

Weekend van de Begraafplaats 
op zaterdag 29 en zondag 30 mei

tussen 13.00 en 17.00 uur
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EnergieHuis Slim Wonen
Gratis onafhankelijke voorlichting over slim energie 
besparen en opwekken. Met een praktische website 

voor bewoners en huiseigenaren in de regio. 
Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl 

SLIM STARTEN EN SLIM VERDER
Weet je niet goed waar je moet beginnen? Doe eens een gratis woning 

quickscan, controleer of je dak geschikt is voor zonnepanelen of 
lees meer over subsidies. Weet je wat je wil? Ga naar Slim verder 

en vind jouw routeplanner of ga direct aan de slag met jouw 
bespaarmaatregelen.

GRATIS VOORLICHTING
Onze Energiecoaches staan voor je klaar. In een persoonlijk gesprek 

geven zij antwoord op al je vragen en denken met je mee. 
Een gesprek kan plaatsvinden op een van onze locaties, 

per telefoon of met beeldbellen.

ACTIES IN JOUW GEMEENTE
Benieuwd naar de initiatieven en acties in jouw gemeente? 
Kijk op de website bij ‘Jouw Gemeente’ of ‘In mijn buurt”.

GRATIS THEMA-AVONDEN
Tijdens thema-avonden, webinars, workshops en Energiecafe’s 

gaan we in op hoe je slim energie kan besparen. Meer weten over 
zonnepanelen, warmtepompen of het isoleren van je huis? Meld je 

aan voor een van onze activiteiten via ‘Agenda’ op de website.

BEZOEK HET ENERGIEHUIS
Hoe ziet een zonnepaneel er eigenlijk uit? Hoe groot is een 

warmtepomp en kun je het verschil zien tussen dubbel glas en 
HR++ glas? Benieuwd naar het antwoord op deze en nog veel meer 
vragen over bespaarmogelijkheden? Kom langs in het Energiehuis 

in Helmond en bekijk de uitgebreide showroom en ontvang 
onafhankelijke voorlichting van een van onze Energiecoaches!

CONTACT MET SERVICELOKET
Ga naar het contactformulier op 

www.energiehuisslimwonen.nl/contact
Of bel het Serviceloket voor een korte vraag bel 085-0410041

slim besparen en gratis voorlichting

voor huiseigenaren, huurders en klein MKB

onafhankelijke en deskundige voorlichting

van, voor en door bewoners in de regio

EnergieHuis Slim Wonen

Bezoek het Energiehuis

Hoe ziet een zonnepaneel er eigenlijk
uit? Hoe groot is een warmtepomp en
kun je het verschil zien tussen dubbel
glas en HR++ glas? Benieuwd naar het
antwoord op deze en nog veel meer
vragen over bespaarmogelijkheden?

Kom langs in het Energiehuis in
Helmond en bekijk de uitgebreide
showroom en ontvang onafhankelijke
voorlichting van een van onze
Energiecoaches!

Ga naar het contactformulier op
www.energiehuisslimwonen.nl/contact

Of bel het Serviceloket
voor een korte vraag bel 085-0410041

Contact met Serviceloket

Gratis voorlichting

Onze Energiecoaches staan voor je klaar.
In een persoonlijk gesprek geven zij
antwoord op al je vragen en denken met je
mee. Een gesprek kan plaatsvinden op een
van onze locaties, per telefoon of met
beeldbellen.

Gratis thema-avonden

Tijdens thema-avonden, webinars,
workshops en Energiecafe's gaan we in
op hoe je slim energie kan besparen.
Meer weten over zonnepanelen,
warmtepompen of het isoleren van je
huis? Meld je aan voor een van onze
activiteiten via 'Agenda' op de website.

Slim starten en Slim verder

Weet je niet goed waar je moet beginnen?
Doe eens een gratis woning quickscan,
controleer of je dak geschikt is voor
zonnepanelen of lees meer over subsidies.

Weet je wat je wil? Ga naar Slim verder en
vind jouw routeplanner of ga direct aan de
slag met jouw bespaarmaatregelen.

EnergieHuis Slim Wonen

Gratis onafhankelijke voorlichting over
slim energie besparen en opwekken. Met
een praktische website voor bewoners en
huiseigenaren in de regio. Ga naar

www.energiehuisslimwonen.nl

Acties in jouw gemeente

Benieuwd naar de initiatieven en acties in
jouw gemeente? Kijk op de website bij
'Jouw Gemeente' of 'In mijn buurt".

‘Ik wil graag 
zonnepanelen 
laten plaatsen. 

Waar moet ik 
op letten?’

Doe de ZONATLAS 
DAKCHECK op de 

website, kies in het 
menu voor 
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Gratis woning quickscan• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Onafhankelijke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl

Diensten EnergieHuis Helmond nu voor 8 gemeenten:
Someren, Geldrop-Mierlo, Asten, Deurne, Nuenen, Laarbeek, 

Helmond en Gemert-Bakel.

NIEUW IN 
DE REGIO


