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ORANJE
BOVEN

Wil jij ook scoren? 
De beste voorzet om te scoren is om naar Drive-In Boulevard 
Engelseweg te Helmond te gaan. Daar kun je naar hartelust 
shoppen. 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.

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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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

DE ENGELSEWEG, DAAR SCOOR JE.
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Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Someren terecht 
gekomen?

Ik ben Dilia Blok, burgemeester van Someren 
sinds 4 december 2017. Voor die tijd was So-
meren voor mij een onbekende gemeente in een 
onbekende regio. Ik heb ‘gewoon’ op de vacature 
gesolliciteerd. 
Ik ben op 4 april 1966 geboren in Gouda en m’n 
verdere leven getogen in Berkenwoude, een klein 
dorpje in de Krimpenerwaard. Daar was ik vanaf 
1994 gemeenteraadslid en sinds 2005 wethou-
der namens een lokale politieke partij, naast mijn 
werk als verpleegkundige/unithoofd in het Eras-
mus MC.

Ik heb 2 broers en ben trotse (suiker)tante van 5 
nichtjes en inmiddels ook een heerlijk stel achter-
nichtjes en –neefjes. 

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

De grote diversiteit aan taken en rollen is het 
mooiste aan de functie van burgemeester. De 
invulling daarvan kun je grotendeels zelf bepalen. 
Geen dag is hetzelfde en verloopt bijna nooit zo-
als gepland. De betekenis die je kunt geven aan 
gebeurtenissen en aandacht voor de mensen, bij 
‘lief en leed’ vind ik zeer waardevol. 

In samenwerking met inwoners, ondernemers, 
politiek en medewerkers inzetten op een goed 
woon-, leef- en ondernemersklimaat, nu én in de 
toekomst vind ik één van de belangrijkste doelen.

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

De enorme sociaal-maatschappelijke betrok-
kenheid én vrijwillige inzet van de inwoners op 
velerlei gebied is indrukwekkend. Someren is een 
echte allemans gemeente, waar iedereen meetelt 
en mee kan doen. 

De hoge arbeidsethos en het krachtige onderne-
merschap staan symbool voor de wijze waarop 
Someren vanuit historisch perspectief gezien 
heeft overleefd en zich nog altijd ontwikkelt. 
Daarbij zorgt de ligging, te midden van prach-

tige natuur, dat het een gemeente is die gezien 
mag worden.

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

De coronacrisis heeft veel impact op het dagelijks 
leven en zal nog lange tijd haar gevolgen kennen, 
vrees ik. Naast persoonlijk verdriet en zorgen 
zijn ook de economische effecten voor bepaalde 
branches enorm. Ik hoop dat we de goede erva-
ringen en ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 
jaar behouden en vooral goed blijven luisteren 
naar wat ‘de mens en ondernemer’ in Someren 
nu nodig heeft. Samen met onze maatschappe-
lijke, economische en bestuurlijke partners, aan-
gevuld met professionele hulpverleners op divers 
terrein, willen we de ondersteuning bieden die 
iemand nodig heeft om zijn/haar moeilijke situ-
atie te boven te komen.

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

Het programma Onweerstaanbaar Someren gaat 
op een integrale wijze de effecten van de klimaat-
verandering te lijf. Een programma wat regionaal 
en landelijk aandacht krijgt. 
Als gemeente willen we het goede voorbeeld ge-
ven. Dat doen (en deden we) onder andere door 
het bouwen van een modelwoning als voorbeeld 
voor de mogelijkheden van duurzaam bouwen, 
waar meerdere bedrijven op innovatieve wijze 
aan meegewerkt hebben. Ook het realiseren van 
de volledig duurzaam opgezette nieuwe woon-
wijk Groote Hoeven is een mooi project wat in 
gevorderde uitvoering is. Maar we hebben ook 
‘gewoon’ zonnepanelen op nagenoeg alle ge-
meentelijke gebouwen. 

De wijze waarop de gemeenteraad met elkaar 
tot besluitvorming kwam en komt met betrek-
king tot bijvoorbeeld het zonneparkenbeleid, het 
duurzaamheidsprogramma en de input voor de 
Regionale Energie Strategie verdient een compli-
ment. Niet ‘het politieke spel’, maar de toekomst 
van Someren staat voor iedereen centraal. 

Burgemeester van Someren, Dilia Blok
F | Gemeente Someren 

Kunt u een korte introductie geven? Wie 
bent u, waar k  omt u vandaan en hoe bent 
u bij de gemeente Asten terecht gekomen?

Ik ben Anke van Extel-van Katwijk, getrouwd 
met Edwin en samen hebben wij twee 
kinderen: Anna van 14 en Jan van 12 jaar. 
Wij wonen in Gemert en zijn op zoek naar 
een huis in de gemeente Asten. In Gemert-
Bakel ben ik de afgelopen jaren wethouder/
locoburgemeester geweest. De gemeente 
Asten was op zoek naar een betrokken, 
empathische burgemeester die tussen de 
mensen en boven de partijen staat. Ik wilde 
graag burgemeester worden in een gemeente 
waar ik, maar ook zeker ons gezin, zich thuis 
zou kunnen gaan voelen en Asten past daar 
goed in. Ik ben dan ook nog steeds enorm 
trots dat de gemeenteraad van Asten het 
vertrouwen in mij uitgesproken heeft. 

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

Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen en 
ik heb sommige functies nog niet kunnen 
uitoefenen op de manier zoals ik deze graag 
zou willen uitvoeren. Ik kijk dan ook enorm uit 
naar de periode dat we corona onder controle 
hebben en ik mijn rol als verbinder, netwerker 
en aanjager echt kan gaan oppakken. Stel deze 
vraag over een jaar en ik hoop te kunnen zeggen 
welke functie mij het meeste aanspreekt. 

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

Van alles wat ik tot nu toe heb mogen ervaren, 
ben ik enorm trots op de gemeenschapszin, 
het doorzettingsvermogen en de creativiteit. 
Corona heeft ervoor gezorgd dat alle 
activiteiten geen doorgang konden vinden. 

En als ik dan zie hoe de vrijwilligers een 
digitaal Reundje Klot organiseren, het 4 mei-
comité een waardevolle digitale herdenking 
verzorgt en de oranjecomités jong en oud 
enthousiasmeren op diverse manieren dan 
mogen we daar samen echt rots op zijn. Dit 
geeft mij ook vertrouwen in de toekomst. 
Mensen staan te trappelen om al die mooie 
evenementen weer te mogen organiseren.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode 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?

Samenwerking in de Peel is enorm van 
belang. Samen staan we natuurlijk sterker. 
We zoeken de samenwerking met elkaar 
op diverse terreinen van zorg, economie, 
plattelandsvernieuwing tot recreatie en 
toerisme. We zijn niet stil blijven staan 
en hebben ook het afgelopen jaar flink 
doorgewerkt met elkaar en ik denk dat onze 
samenwerking alleen nog maar beter kan 
worden. 

Wat heeft de gemeente Asten de afgelo-
pen periode gedaan om de duurzaamheid 
te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde 
innovaties ontwikkeld?
Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten is 
één van de thema’s in onze toekomstagenda. 
We werken op dit thema intensief samen 
in de regio. Zo zijn we dit jaar samen met 
het Energiehuis Helmond, de gemeente 
Helmond en alle omliggende gemeenten, 
het Energiehuis Slim Wonen gestart. Verder 
nemen we ook deel aan ‘De Groene Zone’, 
een project om zonnepanelen te plaatsen op 
woningen. Dit doen we ook samen met 12 
andere gemeenten uit de regio.

Burgemeester van Asten, 
Anke van Extel-van Katwijk | F Gemeente Asten

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. In afgelopen editie las u al over de burgemeesters van 
de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. In deze editie leest u over de burgemeester van Someren 
(Dilia Blok), de burgemeester van Asten (Anke van Extel), de burgemeester van Gemert-Bakel (Michiel 
van Veen) en de burgemeester van Laarbeek. De gemeenten Deurne en Nuenen hebben aangegeven 
niet te willen meewerken aan deze artikelen.

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

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

•

juni/juli

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

ADVENTURE STORE HEEFT ALLE ZAKEN IN DE WINKEL OM DE JE OPTIMAAL 
VOOR TE BEREIDEN VOOR HET KOMENDE EK. 

KIJK VOOR
MEER INFO
OP WWW.

ADVENTURE
STORE.NLKOM SNEL EN WEES VOORBEREID!

WIN EEN

KIJK VOOR
MEER INFO
OP WWW.

ADVENTURE
STORE.NL

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

Elke zondag open
van 12.00 - 17.00 uur

(juni/juli)
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Barbecues
Uiteraard kijken we thuis en kunnen we 
vooraf lekker de BBQ aan steken. Of dit 
nu een houtskool BBQ van Weber, een 
gas BBQ van Campingaz of een kamado 
van Yakiniku, met een gevulde maag 
kijkt (en drinkt) het altijd beter. Ook voor 
gasvullingen of andere BBQ benodigd-
heden hebben we alles op voorraad.

Relax
Om relaxed de wedstrijden te ondergaan 
hebben we een grote collectie relaxstoe-
len van o.a. Lafuma. Kijken vanuit de 
hangmat of een lichtgewicht kampeer 
stoel of bed is natuurlijk ook mogelijk. 

Cool
Ook voor verkoeling in de vorm van Intex 
zwembaden en jacuzzi`s hebben wij 
alles in huis, wel onder voorbehoud zo-
lang de voorraad strekt ! Ben er dus snel 
bij want Op=Op! 
Wil je de drank koud serveren hebben 
we koelboxen in alle formaten. Lukt het 
koelen nog steeds niet, kom dan eens 

kijken naar onze Cobber koel sjaals, met 
een unieke langdurige afkoelende wer-
king van 4 tot 5 dagen!

Drinks
Als het te heet onder de voeten wordt 
door de voetbalprestaties van het Neder-
lands elftal dan zorgen wij dat uw blikjes 
drank goed koud gehouden kunnen 
worden zodat u snel weer kunt afkoelen. 
Ook voor Klean Kanteen drinkflessen of 
lichtgewicht en onbreekbaar glasservies 
hebben we diverse mogelijkheden.

Gratis Buiten Gewoon 
Goed magazine 
Bij Adventure Store kunt u gratis het 
outdoor lifestyle magazine Buiten Ge-
woon Goed ophalen. Bomvol met alles 
wat te maken heeft met rezien, wande-
len, fietsen en andere outdoor activi-
teiten. Ook vind je in dit magazine veel 
informatie en tips. Je kunt zelfs een reis 
naar Karinthië winnen, haal maar snel 
het magazine op of lees het digitaal op 
www.adventurestore.nl

EK Knallers 
by Adventure Store

Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak uit Mierlo-Hout, 
heeft alle zaken in huis om je optimaal voor te bereiden 

voor het EK Voetbal. 

Adventure Store is dé outdoor speciaalzaak uit Helmond en staat bekend om zijn uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid. Hier vind je alles op het gebied van wandelen, 
reizen, backpacken, kamperen, biking en running. Adventure Store is offi  cieel partner van Outdoorspecialist.nl

Tijdens deze dagen kun 
je ook nog kans maken op 
een fantastische  Weber 
Master Touch premium ter 
waarde van 399,= euro! 
Kijk naar de voorwaarden 
op onze website www.
adventurestore.nl

Graag aanvullen met de 
uitleg zoals Rik op de site zet!

Meedoen is 
heel simpel!
• Zorg dat je Adventure
 Store volgt op Facebook of
 Instagram
• Kijk voor de post van
 Win een Weber
• Laat daar in een reactie
 weten met wie jij het EK
 voetbal gaat kijken
• Delen in je story’s hoeft
 niet, maar wordt wel
 enorm gewaardeerd!

Van de drie soorten gas: butaangas, 
propaangas en LPG, worden butaan- 
en propaangas vooral gebruikt voor re-
creatieve doeleinden, zoals koelboxen, 
kachels, kooktoestellen, barbecues, 
etc. Het verschil tussen butaan- en 
propaangas is het kookpunt (tempera-
tuur waarbij het gas van vloeistof in gas 
overgaat en andersom). Bij butaan is dat 
0 °C en bij propaan -44 °C. Dit betekent 
dat butaangas vloeibaar en dus onbruik-
baar wordt om te koken of verwarmen 
bij een temperatuur lager dan 0 °C. 

Butaangas is daarom niet geschikt voor 
de wintermaanden (of in koude om-
standigheden in de zomer; bijvoorbeeld 
in het hooggebergte). Propaangas wordt 
pas bij -44 °C vloeibaar en is daardoor 
verreweg het meest gebruikte gas. Het 
voordeel van butaangas is echter weer 
dat het een hogere verbrandingswaarde 
heeft dan propaan!

Campingaz gasflessen
De meest bekende gasfles is de blauwe 
fles van Campingaz. Deze gasflessen zijn 
gevuld met butaangas. Campingaz heeft 
een uniek ruilsysteem door heel Europa. 
Op campings, bij supermarkten en bij 
tankstations kunt u lege flessen inruilen 
voor volle. Hierdoor zijn de gasfessen 
vooral in het buitenland altijd gemakke-
lijk te verkrijgen; een uitzondering daarop 
vormt Noord-Europa. Daar is Campingaz 
niet of nauwelijks verkrijgbaar. Wel zijn 
de Campingaz flessen in verhouding 
duurder dan andere gasflessen.

De Campingaz flessen zijn klein van for-
maat en licht in gewicht. Hierdoor zijn 
ze eenvoudig mee te nemen bij het kam-
peren. Omdat Campingaz gasflessen 
wel duurder zijn, kunt u bij het barbe-

cueën of thuisgebruik beter kiezen voor 
de goedkopere groene propaan gasfles.

Plaatsen van gasflessen
• Plaats gasflessen altijd rechtop 
 en graaf ze niet in.
• Plaats de gasfles niet in direct 
 zonlicht of dicht bij een warmtebron,
 zoals een open vuur of kachel.
• Plaats de (ongebruikte) gasfles altijd
 in een goed geventileerde ruimte.
 Omdat vrijkomend gas naar beneden 
 zakt, moet u het vloerrooster van de
 disselbak van uw caravan altijd 
 geopend houden. Plaats de gasfles,
 waar mogelijk, buiten.

Gasslang aansluiten/vervangen
• Gebruik altijd een slang die geschikt
 is voor het soort gas dat u gebruikt en
 kies een slang die voorzien is van een
 jaartal en de naam van de fabrikant.
• Wij adviseren een gasslang om de
 4/5 jaar te vervangen. Dit omdat het
 doorstromende gas en eventuele 
 toevoegingen het rubber kunnen 
 aantasten.
• Gasslangen moeten periodiek 
 vakkundig gecontroleerd worden op
 slijtage, lekkage en beschadigingen.
 Bij verkleuring, vervorming, 
 beschadiging of tekenen van 
 poreusheid moet u de slang direct
 vervangen. Neem geen enkel 
 risico, bij twijfel de slang vervangen!
• Omdat u rekening moet houden met
 drukverlies, houdt u de slang zo kort
 mogelijk. Maar voorkom dat de slang
 strak komt te staan, gaat knikken 
 of gaat draaien.
• Houd de slang uit de buurt 
 van warmtebronnen.
• Gebruik nooit open vuur om een 
 lek op te sporen.

Weetjes over gas !

Voor gas ga naar Adventure Store Helmond
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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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GS Staalwerken Gerwen is de specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardi-
gen van stijlvolle interieurtrappen, trappen voor industri le toepassing en noodtrappen voor 
binnen of buiten. Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve 
en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al dan niet gecombineerd met hout en 
glas, voor o.a. bouwmaatschappijen, architectenbureaus en aannemers van overheids- en 
woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrijkt met een 
trap van GS Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Tekla Tekenaar
Taken / Verantwoordelĳkheden Functie-eisen:

Wĳ bieden een:

• Het ontwerpen van stalen trappen en
 hekwerken in een 3D tekenpakket
 (Tekla Structures);
• Maken van detailtekeningen, mono's en
 stuklijsten met de daarbij
 behorende specifi caties en toleranties;
• Het signaleren en communiceren 
 van meerwerk;
• Bewaken van deadlines;
• Doorvoeren van wijzigingen in 
 bestaande tekeningen;
• Actief meewerken aan het 
 onderhouden en ontwikkelen van
 tekenstandaarden;
• Ondersteunen van de werkplaats en 
 montage met betrekking tot te
 produceren en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding 
 (bij voorkeur Werktuigbouwkunde
 of gelijkwaardig);
• Ruime ervaring met Tekla;
• Basis kennis van de Nederlandse, 
 Duitse en Engelse taal in woord
 en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie 
 met een grote mate van
 verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele 
 bedrijfscultuur;
• Markt conform salaris en goede 
 secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met 
 uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene die wij zoeken? Neem dan 
contact op met onze HR Manager Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per 

mail j.d.laat@gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Groep | Vossenbeemd 41 | 5705 CL Helmond | Tel.: (+31) 492 – 50 55 00
info@gsstaalwerken.co  | www. gsstaalwerken.com

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: 22 juli
Vakantie special

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

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
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Diversiteit
Nederland staat te boek als fietsland. 
Dat is niet voor niets. “Nederland is 
een ideaal fietsland”, legt Henk uit. 
“Het is over het algemeen vrij vlak, 
maar heel afwisselend van landschap. 
Je hebt er uitgestrekte bossen, mooie 
natuurgebieden, strand en duin en de 
Waddeneilanden.” Of wat denk je van de 
kleurrijke heide, polderweggetjes met 
een eindeloos uitzicht of slingerende 
dijken. Er is in ons kleine landje genoeg 
moois te zien en te ontdekken op 
de fiets. “En de fietspaden zijn van 
goede kwaliteit”, vult Henk aan. Wel zo 
comfortabel voor langere fietstochten. 
Daarnaast zijn er diverse mooie routes 
uitgezet. Je kent ze vast wel, die 
zogeheten ANWB-paddenstoelen. Of de 
paaltjes met daarop knooppuntroutes, 
in verschillende kleuren aangegeven. 
Online is natuurlijk ook genoeg inspiratie 
te vinden voor een leuke (nieuwe) route.

Door corona waren de mensen min 
of meer verplicht hun vertier in eigen 
land te zoeken. “Zo kwamen ze tot de 
ontdekking hoe mooi het er is! Meer 
mensen brengen hun vakantie in eigen 
land door en nemen vaak hun fietsen 
mee. Daardoor is het aantal nieuwe 
klanten sterk gestegen, vooral voor de 
verkoop van elektrische fietsen is de 
stijging van 50% (2020) naar 80% 
(2021) van de totale verkoop gegaan. 

Ook zijn de mensen beter voorbereid als 
ze in de winkel komen.”

Innovaties
De fietsindustrie zit uiteraard ook niet 
stil. Er zijn diverse innovaties ontwikkeld. 
Henk vertelt: “De riemaandrijving (in 
plaats van een ketting) bij elektrische 
fietsen is nieuw, dit vergt onder 
andere minder onderhoud. Ook is er 
door innovatieve nieuwe elektronica 
nu veel minder uitval. Betere accu’s 
zorgen voor langer fietsplezier en er 
is geïnvesteerd in meer comfort en 
veiligheid. De trend van 2021 is toch 
wel de elektrische bakfiets die je steeds 
meer in het straatbeeld ziet verschijnen, 
vooral handig om je kinderen veilig 
en snel te vervoeren. Er kunnen 3 
kinderen in de bak en eentje achterop. 
De telefoonhouder is ook zo’n artikel 
wat hard gaat, dit spaart je onnodige 
dure bekeuringen. Voor de elektrische 
fietser zijn er telefoonhouders waarin 
je telefoon ook meteen opgeladen kan 
worden (SKS Comfit). Spiegels voor 
op het stuur gaan ook heel goed, dit 
vooral voor de veiligheid van jezelf en je 
medeweggebruikers.

Fietsen vooral als recreatie
In de loop der jaren is natuurlijk veel 
veranderd op fietsgebied. Niet alleen 
alle nieuwe (technische) snufjes, maar 
ook het gebruik van de fiets. “Dat 

valt mij inderdaad ook op. Mensen 
kopen nu meer hun fiets op basis van 
een beleving, meestal voor recreatief 
gebruik en niet meer zoals voorheen 
echt als vervoersmiddel om van A 
naar B te komen. We zijn nu meer 
een vrijetijdswinkel geworden, fietsen 
moet vooral leuk en comfortabel zijn. 
De doelgroep welke een elektrische 
fiets aanschaft, is ook veel breder 
geworden. Vroeger verkocht je deze 
vooral aan de ouderen, nu zie je veel 
meer jeugd en alles wat ertussen in 
zit. Ook het samenstellen van een fiets 
naar eigen wens is iets van de laatste 
jaren. Daarnaast verkopen we ook veel 
eerdergenoemde elektrische bakfietsen 
aan jonge ouders waarin ze hun 
kinderen kunnen vervoeren.

Vind de juiste fiets
De zomer staat voor de deur. Officieel is 
ze nog niet begonnen, maar we hebben 
de afgelopen weken al wel mogen 
genieten van heerlijk zomers weer. Bij 
veel mensen zullen de fietskriebels wel 

op komen borrelen. Zeker na een qua 
temperatuur tegenvallend lenteseizoen. 
Is je fiets eigenlijk wel aan vervanging toe? 
Of zoek je iets nieuws om van de zomer 
mee op pad te gaan? Dan is het belangrijk 
dat je de juiste fiets koopt. De beste test 
hiervoor is een proefrit. Henk licht toe: 
“Een fiets kan er nog zo mooi uitzien, 
maar hij moet wel bij je passen. Een 
goede voorbereiding is het halve werk: 
Waar gebruik je je fiets voor? Hoe vaak ga 
je je fiets gebruiken? Zoek ook een degelijk 
merk uit, zodat je terug kan vallen op de 
garantie en de levering van onderdelen, 
mocht er onverhoopt iets stuk gaan. De 
meeste fietsen zijn bij ons uit voorraad 
leverbaar of anders op bestelling. Wij 
verkopen de merken: Koga, Agu, Gazelle, 
Batavus, Puky, Loekie, Sparta, Ortlieb, 
Urban Arrow en Pegasus.”

Strabrechtse Heide
Ten slotte vragen we Henk naar een 
echt mooie fietsroute hier in de buurt. 
Daar is hij vrij resoluut in. “Voor mij vind 
je bij uitstek in de Strabrechtse Heide de 

mooiste fietsroutes. Het is een prachtig 
stukje natuur in onze achtertuin, waar 
elk seizoen weer anders is. Geniet na 
afloop van je fietstocht eens van een 
lekkere lunch of kopje koffie bij de 
Strabrechtse Hoeve waar eigenaar 
Peter-Paul van Meerwijk en zijn team je 
ontvangt op 1 van zijn zonnige terrassen.”

Zin om te gaan fietsen?
Begint het bij jou ook te kriebelen om 
met je tweewieler op pad te gaan? Bij 
Henk van Rooij vind je altijd de fiets 
die het beste bij je past. De winkel is 
te vinden aan de Mierloseweg 23 in 
Helmond. Voor meer informatie, ga naar 
www.henkvanrooijfietsen.nl

Nederland 
fi etsland! 

De zon op je snoet, de wind door je haar: de meeste mensen 
houden wel van een mooie fi etstocht op zijn tijd. Mede door 
corona zijn we fi etsen in eigen land meer gaan waarderen. 

We spraken met Henk van Rooij over wat fi etsen nou zo leuk 
maakt en de nieuwigheidjes hieromtrent. 

Het team van Henk van Rooij  fi etsen | F Wendy Lodewij k

Nieuw: Culinaire fi etsroute 
‘Reis & Spij s Land van de Peel’ op 26 en 27 juni

Het initiatief is een samenwerking tus-
sen de regionale marketingorganisatie 
Land van de Peel, activiteitenorganisatie 
Reis & Spijs en vijf horecaondernemers 
in de regio. Reis & Spijs is geboren in tij-
den van corona en wegens het succes 
van eerdere routes voortgezet. Het sluit 
bovendien aan op de behoefte van Ne-

derlanders om de vakantie deze zomer 
in eigen land door te brengen en ook te 
genieten van de eigen, vaak prachtige 
omgeving.

Deelnemende horeca
De horecagelegenheden waar de 
deelnemers onderweg van een hapje 

en drankje genieten zijn Bij GUUS in 
Someren, INNESTO in Asten, De Rei-
zende Man in Deurne, Pastoorke van 
Moorsel in Lierop en De Strabrechtse 
Hoeve in Mierlo. 
Geïnteresseerden kopen vooraf een 
deelnamebewijs van €32.50 via de 
website www.reisspijs.nl en krijgen 
dan een eenvoudig te volgen fietsroute 
van ongeveer 50 km die in de middag 
tussen 12.00 en 18.00 uur gereden kan 
worden, met een start- en opstaplocatie 
naar keuze. Inbegrepen zijn de vijf ge-
rechtjes bij telkens een andere sfeervol-
le horecagelegenheid, tijdens een leuke 
middag eropuit.

In het weekend van 26 en 27 juni kunnen bewoners en be-
zoekers van de Peel tijdens een georganiseerde fi etstocht de 
veelzijdige regio ontdekken onder het genot van een hapje en 

drankje. De ‘Reis & Spijs | Land van de Peel Route’ voert langs 
bezienswaardigheden, door een afwisselend natuurlandschap 
en sfeervolle dorpjes. Onderweg genieten de deelnemers van 

een gerechtje bij vijf verschillende horecagelegenheden. 

Onderweg genieten de deelnemers van een gerechtje bij  vij f verschillende horecagelegen-
heden, waaronder INNESTO in Asten | F Land van de Peel

Onderweg genieten de deelnemers van een gerechtje bij  vij f verschillende horecagelegen-
heden, waaronder INNESTO in Asten | F Land van de Peel

www.reisspijs.nl
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Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

De Kia e-Niro heeft een 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. 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 31-07-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden tot wel 455 kilometer, 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.

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

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 
snellaadfunctie 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 kleurinstellingen die 
precies passen bij je stemming. 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 € 379,00 per maand rijd je 
een gloednieuwe 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 15 
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. 

Actie VDNS Kia Helmond:
Kia e-Niro voor € 379,00 per maand
(Private Lease) of voordeel oplopend

tot € 6.000,00! 

Ontdek ‘m nu zelf

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 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de 

showroom van VDNS Kia Helmond, of bel voor een proefritaf-
spraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar 

verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs of een laag 
Private Lease maandbedrag. 

Private Lease
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, re-
paratie- en onderhoudskosten, 
allriskverzekering, inzittenden-
verzekering, 24-uursservice, 
wegenbelasting en btw! Tevens 
is inkoop van je huidige auto 
mogelijk en zeer interessant. 

F | VDNS Kia Helmond
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EKona. Onze koning op het veld!
Nu tijdelijk in prijs verlaagd. Private Lease vanaf €344,- per maand. 
Wat een monsterscore op deze elektrische SUV. Hyundai KONA? Yes, (p)lease!

Goedkoop overstappen naar elektrisch rijden? Dit is het moment. Maak de wissel 
en rijd direct weg in een Hyundai KONA Electric uit voorraad. OP=OP! 
Bekijk onze voorraad op oostendorp-autogroep.nl/EKona

Een monsterscore op deze
best verkochte e-SUV

EKONA
Nu tijdelijk in prijs verlaagd. Private Lease vanaf €344,- per maand. 
Wat een monsterscore op deze elektrische SUV. Hyundai KONA? Yes, (p)lease!

EKONA

Oostendorp Hyundai Helmond
Varenschut 5 in Helmond  I  T. 0492 74 56 00

Actieradius tot 484 km  Snelladen in 54 minuten   Best verkochte e-SUV € 344,-P.M.

Gecombineerd verbruik: 14,3 -14,7 (kWh/100 km) / 6,8 - 7(km/kWh); CO2 - emissie: 0 (gr/
km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens 
de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151 • Aangeboden tarieven zijn op basis 
van 60 maanden en 10.000 km per jaar • Op basis van een KONA Electric mid-range 39 kWh 
Comfort • De KONA Electric long-range 64 kWh rijd je al vanaf €366,- incl. BTW • Bovenge-
noemde tarieven gelden t/m 30 juni 2021 • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt 
en bij een Private Leasecontract welke is afgesloten in de periode vóór 1 juli 2021 • Vraag 
naar de voorwaarden bij een van onze verkoopadviseurs • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Private Lease Selectie

Private Lease vanaf

De Hyundai Kona Electric: sportief rij den in alle rust

De Kona heeft een sportieve uitstraling 
en opvallend design. De gesloten grille 
aan de voorzijde is een niet alledaags 
detail dat direct in het oog springt. In 
combinatie met de smalle koplampen, 
is de auto erg karakteristiek vormgege-
ven. Ik kan niet wachten om in te mogen 
stappen.

Mijn verwachtingen worden overtroffen. 
Wat een luxe, wat een fraaie uitstraling 
en wat een ruimte. De Kona is een com-
pacte SUV, maar heeft ruimte genoeg 
om met een gezin comfortabel plaats 
te kunnen nemen. Hij heeft elektrisch 
verstelbare stoelen (heerlijk dat dit niet 
trapsgewijs gaat), een infotainment 
scherm en een head-up display, om 
maar een paar eyecatchers te noemen.

Dat laatste trekt voor mij vooral de 
aandacht: er schuift een doorzichtig 
schermpje onder in je gezichtsveld, 
waarop je onder andere je snelheid kunt 
zien. Handig, zo hoef je je ogen nooit 
meer van het verkeer af te wenden om 
te weten hoe hard je rijdt. Het midden-

stuk, waar normaal de versnellingspook 
zit, is nu een mooi afgewerkt paneel met 
de knoppen voor het ‘schakelen’. Dat 
woord staat tussen aanhalingstekens, 
omdat er bij een elektrische auto niet 
geschakeld wordt. Anders dan bij een 
automaat in een benzine-auto, worden 
er niet meer toeren gemaakt als de auto 
accelereert. Deze auto begint te rollen 
als je de rem loslaat en daarna is het 
simpelweg ‘gas’ geven en remmen.

Ik rijd weg en voel me gelijk thuis in deze 
auto. Het is even wennen dat de auto 
wat harder afremt op de motor op het 
moment dat je het gaspedaal loslaat, 
maar eigenlijk is dat ook wel heel fijn. 
Pas op het laatste moment heb je je 
rempedaal nodig. De Kona is bliksem-
snel, op papier wordt een tijd van 7,6 se-
conden genoemd om van 0 naar 100 km 
per uur te komen en in de praktijk blijkt 
het niet anders. Heel vloeiend en in een 
rap tempo zit je op de gewenste snel-
heid. En dat muisstil! De auto ligt fijn 
op de weg en voelt solide aan. Na een 
stukje in het buitengebied te hebben 

gereden, rijd ik terug de stad in. Even 
kijken hoe het voelt als je vaak moet 
afremmen en bijvoorbeeld in een smal 
straatje wil keren. Ook hierin stelt de 
Kona niet teleur. Doordat de wielen zo 
ver mogelijk naar de voor- en achterkant 
zijn geplaatst, blijft de draaicirkel klein. 
De parkeersensoren en achteruitkijk-
camera met richtingslijnen maken het 
voortaan voor iedereen een eitje om te 
(par)keren. Nu de auto toch even stil-
staat, grijp ik de kans om een paar foto’s 
te maken. Een groene, witte auto in het 
groen.  Het is misschien overbodig om 
te melden, maar de Kona is een volledig 

elektrische auto. Je hebt thuis dus een 
laadpaal nodig, die je eenvoudig (bij-
voorbeeld) via Hyundai of je eigen ener-
gieleverancier kunt aanschaffen. In een 
nachtje is je auto volledig opgeladen. 

Onderweg opladen kan ook, bij een 
snellader is je auto weer voor 80% 
opgeladen in minder dan een uur tijd. 
Het is zelfs mogelijk om je auto op te 
laden aan een gewoon stopcontact 
(met de bijgeleverde kabel), al gaat het 
dan wel wat minder snel. Mogelijkheden 
te over en bovenal: nooit meer tanken. 

Er valt nog veel meer te vertellen over 
de Hyundai Kona Electric. Te veel voor 
in dit artikel. Het is een vernieuwende, 
vooruitstrevende auto met alles in zich 
om elke autorit tot een feestje te maken. 
Degene die ik heb mogen testen, was 
de Hyundai Kona Electric Premium (te-
genwoordig Limited genoemd) en is ter 
beschikking gesteld door Oostendorp 
Auto Helmond.

Een SUV zonder compromissen, staat op de site van 
Hyundai te lezen. Daar is geen letter van gelogen. Het is een 
auto met pit, een hoog rijcomfort, opvallende binnenruimte 

en een actieradius tot wel 484 km (één van de hoogste bij de 
elektrische auto’s!). Wat wil je nog meer?

Tekst en foto’s door Wendy Lodewijk
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EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket en website van, voor en door bewoners in de 
regio.  Gratis diensten voor bewoners en huiseigenaren om slim energie te besparen of op te wekken 
met deskundige gratis voorlichting om jouw woning te verduurzamen.

Top 5 meest gekozen op de website www.EnergieHuisSlimWonen.nl
1. Gratis QuickScan om je woning te scoren op bespaarmaatregelen via ‘Slim starten’
2. Lokale initiatieven en activiteiten in ‘Jouw gemeente’  en ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda’ voor aanmelden gratis webinars, workshops en thema-avonden
4. Leuke Bespaartest, om je eigen energie-verbuikers-gedrag te testen
5. Alle landelijke en lokale Subsidies en duurzame leningen in 1 overzicht!

5 Gratis bewoners webinars via ‘Agenda’ Juli-Aug 2021
•   5 juli: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
• 12 juli: Warmtepomp: een slimme oplossing voor jou ja of nee?
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus:: Workshop woning Quickscan score van je eigenwoning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?

Zomer regeling gratis diensten en voorlichting 
• Serviceloket Spreekuur 085-0410041 op dinsdag- en donderdagmiddag 13-17.00uur
• Emailservice via het het ‘Contact’ formulier voor korte vragen 
• 8 Zelftests via ‘Slim starten’ wo. QuickScan, Bespaartest of Dak-check zonnepanelen 
• Slim verder met directe bespaarmaatregel of met ‘Jouw routeplanner’
• Van 16 juli tot 16 augustus kun je geen afspraak maken met een Energiecoach!

Persbericht                                                            

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Juli – Aug Zomer agenda EnergieHuis Slim Wonen 
Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl
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wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

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!

EnergieHuis Slim Wonen helpt bewoners binnen 
de 8 Peelgemeenten op weg naar een duurzamere woning!

Slim energie besparen met gratis 
deskundige voorlichting
We spreken met Berrie Horsten (voorzitter), Jos 
Terken (vice-voorzitter en verantwoordelijk voor het 
tentoonstellen van alle apparaten en attributen in 
de showroom) en Caspar Eras (technisch mana-
ger, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken). De heren hebben, samen met pakweg 20 
vrijwilligers, een bak aan ervaring en kennis opge-
daan de laatste tijd en willen deze graag delen met 
andere inwoners. “We hebben hiervoor een slimme 
website gebouwd. Hiermee bepaal je heel eenvou-
dig de logische route naar een duurzame woning. 
Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu 
én je bent voorbereid op de transitie die eraan zit 
te komen. We nemen hier de mensen aan de hand 
mee door de wereld van energie bezuinigen, ener-
gie efficiënt benutten en zelfvoorzienend te worden 
in energie. Op deze manier kan iedereen, stapje 
voor stapje, van de fossiele brandstoffen af. Op een 

weloverwogen manier. Daarnaast is op onze web-
site heel makkelijk te vinden voor welke subsidie je 
eventueel in aanmerking komt.”

Van, voor en door bewoners 
van 8 gemeenten in de regio
Buiten de slimme en heel gebruiksvriendelijke 
website, werkt EnergieHuis Slim Wonen ook met 
20 Energiecoaches, die mensen 1 op 1 kunnen 
begeleiden in alle stappen. En, om alles nog eens 
te kunnen verduidelijken, is er ook een showroom. 
“Hier kunnen we bijvoorbeeld laten zien hoe een 
warmtepomp eruit ziet. We kunnen zelfs demon-
streren hoeveel lawaai het ding (juist niet) maakt.” 
De mensen van het EnergieHuis Slim Wonen doen 
er alles aan om iedereen wegwijs te maken. Zij wer-
ken hiervoor samen met Milieu Centraal en bieden 
hun informatie objectief aan. “Onze website linkt 
niet door naar offerte-systemen. Wij verdienen 
er zelf ook geen geld mee. Al ons werk wordt ver-

richt door deskundige vrijwilligers. Wij zetten ons 
100% in voor een juiste informatievoorziening, om 
de mensen bewust te maken van wat er allemaal 
mogelijk is. En dat doen wij dus voor de gemeen-
ten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Samen 
met de 8 gemeenten steunen wij ook lokale projec-
ten. Onze website informeert ook over lokale acties 
en initiatieven onder ‘Jouw Gemeente’. Onze voor-
lichting is gratis.”

Slim starten en daarna slim verder 
met verduurzamen van je woning
Iedereen die wil beginnen met verduurzamen van 
zijn of haar woning, kan terecht op www.energie-
huisslimwonen.nl. Vanuit daar kun je alle kanten 
op. Je kunt ‘Slim starten’ met diverse checks (wat 
kan er beter, waar moet ik beginnen) en vanuit ‘Slim 
verder’ je route uitstippelen. Voor wie liever in ge-
sprek gaat of graag de diverse oplossingen eens ‘in 
het echt’ wil zien (en daar eventueel vragen over 
wil stellen) is van harte welkom om een afspraak 
te maken. Nu geschieden die nog via Zoom, maar 
spoedig zullen de deuren van de showroom weer 
geopend mogen worden. 

Voor korte vragen kun je telefonisch of via mail 
contact opnemen. Deze gegevens zijn allemaal te 
vinden op www.energiehuisslimwonen.nl. Daar 
vind je ook informatie over gratis webinars die ver-
zorgd worden door EnergieHuis Slim Wonen. Kun 

je niet wachten en ben je benieuwd wat je zoal 
kunt verbeteren aan je woning? Doe dan de gratis 
woning-QuickScan. Deze is eenvoudig te bereiken 
op de website onder ‘Slim Starten’ of via de bijge-
plaatste QR-code. Heb je zelf je woning al helemaal 
aangepakt en duurzaam gemaakt? Dan kun jij mis-
schien wel het team van Energiecoaches komen 
versterken! EnergieHuis Slim Wonen verzorgt dan 
een (gratis) training, zodat jij je kennis goed kunt 
overbrengen. “We proberen voor elke gemeente 
een groepje coaches klaar te stomen”, aldus het 
drietal. Verduurzamen is niet moeilijk. EnergieHuis 
Slim Wonen helpt je eenvoudig de juiste stappen te 
zetten.

Meer weten of vragen? 
Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl
en/of gebruik het contactformulier!

Zo’n vier jaar geleden is met een groep burgers het initiatief 
ontstaan om het Energiehuis Helmond op te starten. Er staat ons allen immers 
een grote energietransitie te wachten en daarmee wordt een duurzame woning 

nóg belangrijker dan het al was. Het idee is om burgers te voorzien van onaf-
hankelijke, objectieve informatie. Dat concept bleek succesvol, veel mensen 

zien door de bomen het bos niet meer en hebben behoefte aan nuttige informa-
tie. In de tussentijd is vanuit de overheid bepaald dat elke gemeente een eigen 
Energieloket moet hebben. Zo is de samenwerking ontstaan met alle 7 randge-

meenten en ontstond EnergieHuis Slim Wonen.

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



11juni/juli 2021Groot PEELLAND

Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Laarbeek terecht 
gekomen?
Ik ben Frank van der Meijden. Sinds juni 2016 
burgemeester van de gemeente Laarbeek. 
Daarvoor raadslid en later wethouder in de 
gemeente Bergeijk. Afkomstig uit de Kempen 
en gesolliciteerd naar de functie van burge-
meester in Laarbeek, omdat die gemeente bij 
me past. De mentaliteit van de gemeente en 
inwoners spreken me erg aan, net als de soci-
ale cohesie in de dorpen.

Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?
Ik ben een verbinder, een netwerker. Dat kan 
ik elke dag toepassen; mensen bij elkaar bren-
gen, ze in positie brengen en samen mooie 
dingen doen. Altijd de dialoog aangaan. Ook al 
is een onderwerp lastig, dan kun je op basis 
van een goede verstandhouding tot een oplos-
sing komen. Stevig op de inhoud en zacht op 
de relatie. Het is een bijzonder eervol ambt ten 
dienste van de gemeenschap en de mensen 
die de gemeenschap maken.

En wat maakt specifiek uw gemeente 
zo mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld 
iets waar u echt trots op bent?
In 2016 en 2017 is Laarbeek verkozen tot de 
groenste gemeente van Nederland en van Eu-
ropa. Een veer op de hoed voor al die partijen 
die hard werken om Laarbeek groen te krijgen 
en te houden. Als Waterpoort van de Peel 
gaan we toeristen wijzen op wat Laarbeek nog 
meer te bieden heeft; kunst, cultuurhistorie, 
wandelwegen en fietspaden. Aan de rand 
van Brainport hebben we een mooi en goed 
bereikbaar bedrijventerrein. We hebben een 
hoog voorzieningenniveau in accommodaties 
en sportvelden en veel actieve verenigingen, 
met WISH Outdoor als prachtig visitekaartje. 
Politiek en bestuur weten elkaar goed te vin-
den. Ik ben er trots op als Laarbeek positief in 
het nieuws komt.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wen-
sen heeft u, als straks weer alles kan en 
mag, eventueel in samenwerking met de 
andere gemeenten in de Peel?
We zijn steeds de samenwerking in de Peel 
op blijven zoeken op allerlei beleidsterreinen. 
Noodzakelijk in mijn beleving, omdat de kennis-
deling helpt om bovengemeentelijke vraagstuk-
ken effectief en efficiënt bij de kop te kunnen 
vatten. Samenwerkingsverbanden zijn nodig in 
deze tijd en moeten passen bij de schaal van 
de gemeente en het vraagstuk. Met Land van 
de Peel werken we nu samen om de Peel op 
recreatief-toeristisch vlak op de kaart te zetten. 
Daar zie ik mooie initiatieven ontstaan die zeker 
succesvol gaan zijn. Ik hoop dat het lokale po-
tentieel nog beter benut gaat worden.

Wat heeft de gemeente Laarbeek de 
afgelopen periode gedaan om de duur-
zaamheid te verbeteren? Zijn er bijvoor-
beeld bepaalde innovaties ontwikkeld?
We werken op verschillende thema’s aan 
duurzaamheid, zoals bij wonen, energie, on-
dernemen, maar ook leefomgeving en grond-
stoffengebruik. Op al deze thema’s lopen 
projecten die bijdragen aan de duurzaamheid 
in Laarbeek. We gaan actief aan de slag met 
aardgasvrij wonen en zoeken naar mogelijkhe-
den om (grootschalig) energie op te wekken. 
Ook zijn we actief betrokken bij het opstellen 
van de regionale energie strategie (RES). We 
zetten ons in voor een duurzame leefomge-
ving door bijvoorbeeld bermen anders te be-
heren en bloeiende planten en bloembollen 
aan te planten, waardoor het beter gaat met 
insecten. We stimuleren duurzaam wonen via 
diverse subsidiemogelijkheden en acties. En, 
typisch Laarbeek, we werken heel veel samen 
met onze inwoners en lokale organisaties als 
IVN en Platform Duurzaam Laarbeek om de 
gemeente groener en duurzamer te maken. 
Kortom: we doen veel en het thema staat hoog 
op onze agenda.

urgemeester van Laarbeek, 
Frank van der Meijden | F Gemeente Laarbeek

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. In afgelopen editie las u al over de burgemeesters 
van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Helmond. In deze editie leest u over 
de burgemeester van Someren (Dilia Blok), de burgemeester van Asten 
(Anke van Extel), de burgemeester van Gemert-Bakel (Michiel van Veen) en 
de burgemeester van Laarbeek. De gemeenten Deurne en Nuenen hebben 
aangegeven niet te willen meewerken aan deze artikelen.

Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en hoe 
bent u bij de gemeente Gemert-Bakel te-
recht gekomen?
Michiel van Veen, getrouwd, 2 kinderen, gebo-
ren in Groningen en getogen in Cuijk. Via een 
loopbaan bij Stork in Boxmeer en Eerbeek, 
wethouder geworden in Cuijk en vervolgens 
via de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
burgemeester geworden in Gemert-Bakel.

Wat spreekt u het meest aan, 
in uw functie als burgemeester?
Het is een bijzondere baan. Als burgemeester 
ben je heel erg betrokken bij het wel en wee 
van de mensen, van bedrijven en organisaties. 
Het is ontzettend breed. Je bent er voor men-
sen in goede, maar ook in slechte tijden. Er is 
zoveel ambitie in een gemeenschap, op sociaal 
vlak maar ook als gemeente op economisch en 
duurzaamheidsvlak. Het is mooi om daar één 
van de boegbeelden van te mogen zijn. 

En wat maakt specifiek uw gemeente 
zo mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld 
iets waar u echt trots op bent?
De mensen. De bevolking van onze zeven ker-
nen is trots op waar ze wonen. Er heerst hier 
een gezond chauvinisme. Mensen kijken nog 
naar elkaar om en zijn bereid elkaar te helpen 

als het noodzakelijk of gewoon leuk is. Ik ben 
er trots op dat het hier goed wonen en verblij-
ven is.

De coronacrisis is een erg lastige peri-
ode en is helaas nog niet voorbij, maar het 
einde is in zicht. Welke plannen en wen-
sen heeft u, als straks weer alles kan en 
mag, eventueel in samenwerking met de 
andere gemeenten in de Peel?
Er is zoveel te wensen. Maar het belangrijkste 
is dat we met elkaar op een goede wijze de ba-
lans gaan opmaken van een lange periode van 
coronaleed. Overgaan tot de orde van de dag 
kan niet zomaar. Hoe graag we dat ook willen. 
We zullen met elkaar moeten kijken voor wie 
de corona-ellende niet stopt na een vaccin of 
het loslaten van de maatregelen.

Wat heeft de gemeente Gemert-Bakel 
de afgelopen periode gedaan om de duur-
zaamheid te verbeteren? Zijn er bijvoor-
beeld bepaalde innovaties ontwikkeld?
Er is ontzettend veel innovatie in samenleving. 
Het is niet de gemeente die innoveert. Het zijn 
de ondernemers, de mensen met briljante idee-
en die het verschil maken. De gemeente stimu-
leert daar waar het kan, verbindt daar waar dat 
noodzakelijk is. Door bijvoorbeeld Innovatie-
huis De Peel brengen we mensen bij elkaar. 

Burgemeester van Gemert-Bakel, Michiel van Veen
F | Gemeente Gemert-Bakel
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Kunst, cultuur en 
historie beleef je 
in het Land van de Peel

Het Land van de Peel nodigt je uit om cultuur te komen beleven. 
In de heropende musea, in theaters, kastelen, monumenten én op straat. 
Want met vele kunstenaars, historische dorpskernen en een rijke en roerige 
geschiedenis, is de Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio en plan je eigen uitstapje

Fietsroute ‘Langs het Tuinpad van…’, Deurne
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars tijdens deze fi etsroute van 22, 30 of 43 
kilometer. De themafi etsroute neemt je mee langs 
het tuinpad van Wiegersma, en vertelt over Antoon 
Coolen, Jules de Corte, Otto van Rees en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbele-
ving, met ook mooie natuurlijke elementen. Zo fi ets 
je door de Liesselse Bossen en de Brouwhuisse 
Heide. De route, die is uitgezet op het 
fi etsroutenetwerk, is te downloaden via 
landvandepeel.nl. Een routekaart met achtergrond-
informatie is voor € 1,50 verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Kunstroute Helmond
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer 1,5 uur 
door het centrum en het kasteelpark, neemt je mee 
langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
kunstobjecten van bekende kunstenaars en nieuw 
talent zijn soms opvallend of juist goed verstopt en 
vertellen ieder een verhaal over de stad of een 
bepaald thema. De route met uitgebreide 
beschrijving van de objecten is voor 2,50 euro 
verkrijgbaar bij VVV Helmond. Daarnaast is de route 
ook opgenomen in de Brabant Vertelt app.

Death Valley De Peel
Met Death Valley De Peel maak je een reis door het 
Peellandschap waar indrukwekkende verhalen over 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 
leven komen. Dit thematische routenetwerk telt in 
totaal 400 kilometer, opgedeeld in 15 fi etsroutes. 
Meer dan 100 points of interest vertellen onderweg 
het verhaal van soldaten, inwoners, vluchtelingen en 
bezetters in de Peel ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Enkele routes zijn online te vinden op 
landvandepeel.nl. Gedrukte exemplaren van alle 
routes zijn gratis beschikbaar bij de VVV’s in de Peel 
en bij Museum Klok & Peel in Asten. 

www.landvandepeel.nl

Culturele uitstapjes 
voor het hele gezin
Mooie herinneringen maak je samen. 
Ontdek het aanbod van culturele uitjes 
waaraan de hele familie plezier beleeft.

Museum Klok & Peel, Asten
Maak een spannende reis door de 
natuurhistorie van de Peel en leer zelf 
klokkenluiden. Het museum viel al meerdere 
keren in de prijzen als ‘Leukste uitje van 
Noord-Brabant’.

Boerenbondsmuseum, Gemert
Verken de wereld van de Peellanders op het 
platteland anno 1900. Wandel door 
boerderijen en ambachtshuisjes, bezoek het 
plattelandsschooltje, de klompenmakerij en 
de stoomtram.

Kasteel Helmond
Verkozen tot het ‘Kids Proof uitje 2021’. Dwaal 
door een spannende wereld van ridders en 
kasteelheren en ontdek het bijna 700 jaar 
oude kasteelverhaal.

Openluchttheaters 
Mariahout en Someren
Tip voor het najaar: bezoek een voorstelling 
in Openluchttheater Mariahout of 
Natuurtheater De Donck in Someren. 

1

3

2

4

Blotevoetenpad 
Toon Kortoomspark, Deurne
Prikkel de zintuigen op het blotevoetenpad 
vol belevenissen, zoals uitkijktorens, 
evenwichtsbalken, een touwbrug 
en moddersloot.

3
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Eerste winnaar
#hetmysterievan
gekozen
Al meer 250 tips voor een bezoek 
aan de Peel zijn er afgelopen maand 
gedeeld met #hetmysterievan. 
Marjan uit Lieshout werd als eerste 
winnaar verkozen met haar mooie 
Instagram fi lmpje over de Espenloop 
in Bakel. Zij won daarmee een mand 
vol heerlijke producten uit de Peel, 
gesponsord door DeWinkelVanHier.nl

Doe ook mee en maak kans 
op een museumpakket! 

Deel ook komende maand jouw tips voor een mooie 
plek in de Peel op social media met #hetmysterievan. 
Zo blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen doen 
in het Land van de Peel! Deelnemers maken deze 
maand kans op een museumpakket met daarin:

• Een rondleiding door Kasteel Asten 
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Home Computer Museum
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Museum Helmond
• 2 x toegang en 2 consumpties 
 bij Museum De Wieger
• Gezinskaart voor 2 volwassen en 4 kinderen + 
 een doe-boekbij Museum Klok & Peel

Doe ook mee en maak kans 

msr_moments

Liked by landvandepeel and 218 others
msr_moments
                               Om van de daken te schreeuwn zo 

leuk was deze wandeling. De Espenloop in Bakel. 

Een wandelroute van 9 km die je erop hebt zitten 

voordat je er erg in hebt. #hetmysterievan #landvandepeel

Regio

Activiteiten 
agenda

Voor een overzicht van alle 

activiteiten kan je terecht 

op www.landvandepeel.nl

juli

01 Zomerkasteel Helmond
 Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
 zondag 10.00-17.00 uur. Maak kennis met
 belangrijke kasteelbewoners die je vertellen
 hoe zij leefden in dit 14e-eeuwse stadskasteel.
 Ideaal voor een dagje uit met de familie. 
 www.museumhelmond.nl/kasteel-helmond

02 Plezand
 Helmond - 10 tot 18 juli. Zandsculptuur
 evenement waarbij 10 sportclubs de uitdaging
 aan gaan. De teams doen hun best om binnen
 10 dagen hun sport te verbeelden in een zo
 mooi en creatief mogelijk zandsculptuur.
 Helmond Centrum, Elzaspassage.
 www.elzaspassage.nl/plezand-2021

03 Zomeravondrondleiding
 kasteel Asten-Heuden
 Heusden - Donderdagavond 1 / 8 /15 / 22 / 29
 juli van 19.00 – 20.00 / 20.30 uur.
 Maak onder leiding van een kasteelgids kennis
 met deze kasteelruïne en kom alles te weten
 over de heksenvervolging. Kosten € 4,50 p.p.
 kinderen t/m 7 jaar gratis. www.kasteelasten.nl

04 Aardbeien picknick
 Ommel - Een leuke en lekkere activiteit voor
 alle leeftijden! Tussen 11:00 en 16:00 kan je
 vanaf Dionysiusstraat 4 in Ommel starten met
 een mooie wandel- of fi etsroute. Je krijgt een
 picknickmand vol lekkers mee voor onderweg.
 Kosten: tot 3 jaar gratis, tot 11 jaar € 6,75, 
 vanaf 12 jaar € 12,75. Verplicht aanmelden.

05 Tentoonstelling 
 ‘Het Tapijt van Deurne’
 Deurne -  t/m 26 okt, Zo t/m vr 14.00-16.00 uur.
 Op een wandtapijt van 20 meter lang is de
 geschiedenis van Deurne vanaf de laatste IJstijd
 uitgebeeld in 40 kleurige taferelen.
 St. Willibrorduskerk, Markt 9 Deurne.
 www.willibrorduskerkdeurne.nl

06 Kijk nou eens! 
 Archeologische vondsten
 van Hendrik Wiegersma
 Deurne - t/m 19 sept, Wo t/m zo 12.00-17.00
 uur. Een (kunst)historische tentoonstelling
 waarbij wordt ingegaan op de wortels van
 Deurne en Hendriks interesse voor de
 oorsprong van Deurne. www.dewieger.nl

07 Hockey Loverz weekend 
 Handel - 9 t/m 11 juli en 16 t/m 18 juli. 
 Een onvergetelijk weekend voor hockeyliefheb-
 bers! Bezoek de feesten met o.a. een outdoor
 mainstage en doe mee met leuke activiteiten
 tijdens de dagprogramma’s. Time Out, 
 Handelseweg 11, Handel. www.hockeyloverz.nl

08 Feestweekend 
 800 jaar Handel
 Handel - 15 t/m 18 juli. Feestelijke afsluiting 
 van het 800-jarig jubileum van Handel met o.a.
 op vrijdag het speciaalbier- en foodtruckfestival
 en op zaterdag het zomercarnaval. Kerkplein,
 Handel. www.feestweekendhandel.nl

09 Fiets-puzzeltocht TTV 
 Een en Twintig
 Laarbeek - t/m 30 september. Zowel de korte
 als de lange route leidt deelnemers naar
 onbekende wegen in de buurt. Het wedstrijd-
 formulier met routebeschrijving is verkrijgbaar
 voor €5,00 bij diverse verkooppunten, te 
 vinden op de website. www.ttveenentwintig.nl

10 Kennedy Challenge
 Regio - 1 t/m 31 juli. Wandel 80 kilometer in 
 de maand juli, als alternatief voor de 
 Kennedymars! Naast de Kennedy Challenge is 
 er ook de Mini Kennedy Challenge (8 km) voor
 de kinderen. www.kennedymars.nl/challenge

11 Geluksroutes Lierop
 Lierop - Vier nieuwe wandelroutes leiden je
 langs geluksplekjes die zijn aangewezen door
 inwoners van Lierop. De gratis folder is
 verkrijgbaar bij de ingang van de Spar in 
 Lierop en bij VVV Someren.

De informatie op deze kalender 

is onder voorbehoud van 

wijzigingen. Controleer voor je 

bezoek altijd de website van de 

organisatie. 
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Doe-tocht voor kids
       in Museum Klok & Peel Asten

NIEUW!

Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat wils! Speciaal voor de kinderen 
zijn er twee doe-tochten, waarin Tuurke en Vlinder de kinderen meenemen 
op avontuur door het hele museum. Ontdek spelenderwijs hoe het gieten 
van klokken werkt. Speel zelf op de beiaard. Ervaar het bijzondere van 
De Groote Peel vroeger en nu. Bekijk de vossenburcht en zie hoe groot het 
mammoetskelet is! Dwaal rond in de museumtuinen of geniet ervan op 
het terras bij het museumcafé. Tijd over? Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23 
5721 WC Asten 
0493 - 69 18 65  
info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

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

• Aanvang werkzaamheden, in overleg, eind 2021.

Na zoveel maanden lockdown zijn we blij 
dat we de horizon weer kunnen verleggen 
en snakken we weer naar een uitje. Voor wie 
graag wat onderneemt, is Museum Klok & 
Peel ideaal!

Asten: Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat 
wils. Het is één museum met twee collecties: de 
grootste collectie luidklokken en carillons van over 
de hele wereld én de collectie Peel die laat zien 
hoe bijzonder nationaal park ‘De Groote Peel’ is 
en al sinds prehistorische tijden is geweest. De 
combinatie van deze twee collecties is logisch als 
je weet dat Asten aan dit nationale park grenst en 
bovendien al meer dan 100 jaar de thuishaven is 
voor Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij. Niet voor 
niets werd het museum dit jaar opnieuw bekroond 
in de verkiezing ‘ANWB Leukste Uitje’. Het museum 
pakt nu speciaal voor de kinderen uit met een 
nieuwe doe-tocht: een grappig boekje, waarin 

Tuurke de museummascotte en zijn vriendje 
Vlinder de kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Voor de allerkleinsten 
is een doe-tocht op placemat beschikbaar. Zo 
ontdekken ze spelenderwijs. Leer hoe klokken 
gegoten en gestemd worden. Kinderen kunnen 
interactief aan de slag; je kunt zelf een klok luiden 
of het carillon bespelen. De Groote Peel was altijd 
een ondoordringbaar natuurgebied. Ontdek wat dat 
heeft betekend. Kijk hoe groot het mammoet-skelet 
is, leer hoe vleermuizen vliegen of bekijk de vosjes 
in de vossenburcht. 

Het museum ligt te midden van prachtige 
thematuinen, waar je doorheen kunt dwalen of 
kunt bewonderen met een drankje of ijsje vanaf 
het terras van het museumcafé.  Voor wie tijd over 
heeft, starten bij het museum diverse wandel- 
en fietsroutes. Dat en nog veel meer maakt het 
museum een onvergetelijke ervaring. 

Museum Klok & Peel: 
voor ieder wat wils! 

F | Museum Klok & Peel
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COMPETITIEPROGRAMMA

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2021  FC DEN BOSCH   HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2021  HELMOND SPORT  JONG AZ    20:00
VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2021  MVV     HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021  HELMOND SPORT  JONG PSV    20:00
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021  HELMOND SPORT  FC EMMEN    21:00
MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021 FC EINDHOVEN   HELMOND SPORT   20:00
VRIJVRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021 HELMOND SPORT  JONG FC UTRECHT  20:00
VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021  VVV-VENLO    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 1 OKTOBER 2021  HELMOND SPORT  JONG AJAX    20:00
ZATERDAG 9 OKTOBER 2021  FC DORDRECHT   HELMOND SPORT   16:30
VRIJDAG 15 OKTOBER 2021  HELMOND SPORT  ADO DEN HAAG   20:00
VRIJDAG 22 OKTOBER 2021  TELSTAR    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 29 OKTOBER 2021  HELMOND SPORT  ALMERE CITY FC   20:00
ZZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 HELMOND SPORT  RODA JC    16:30
VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021  TOP OSS    HELMOND SPORT   21:00
VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021  HELMOND SPORT  EXCELSIOR ROTTERDAM 20:00
VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021  NAC     HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 3 DECEMBER 2021  HELMOND SPORT  FC VOLENDAM   20:00
VRIJDAG 10 DECEMBER 2021  DE GRAAFSCHAP   HELMOND SPORT   20:00
MAANDAG 20 DECEMBER 2021 JONG AJAX    HELMOND SPORT   20:00
VRIJVRIJDAG 7 JANUARI 2022  HELMOND SPORT  FC DORDRECHT   18:45
VRIJDAG 14 JANUARI 2022  FC EMMEN    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 21 JANUARI 2022  HELMOND SPORT  TOP OSS    20:00
VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022  JONG PSV    HELMOND SPORT    20:00
MAANDAG 7 FEBRUARI 2022  JONG FC UTRECHT  HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022  HELMOND SPORT  TELSTAR    20:00
VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022  HELMOND SPORT  VVV-VENLO   20:00
VRIJVRIJDAG 25 FEBRUARI 2022  FC VOLENDAM   HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 4 MAART 2022  HELMOND SPORT  FC EINDHOVEN   20:00
VRIJDAG 11 MAART 2022   ALMERE CITY FC   HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 18 MAART 2022  HELMOND SPORT  NAC     20:00 
N.N.B.     EXCELSIOR ROTTERDAM  HELMOND SPORT   N.N.B.
VRIJDAG 1 APRIL 2022   HELMOND SPORT  MVV     20:00
VRIJDAG 8 APRIL 2022   ADO DEN HAAG   HELMOND SPORT   20:00
VRIJVRIJDAG 15 APRIL 2022   RODA JC    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 22 APRIL 2022  HELMOND SPORT  DE GRAAFSCHAP   20:00
VRIJDAG 29 APRIL 2022   JONG AZ    HELMOND SPORT   20:00
VRIJDAG 6 MEI 2022   HELMOND SPORT  FC DEN BOSCH   20:00

KOOP OF VERLENG NU JOUW SEIZOENKAART

MEER INFO: WWW.HELMONDSPORT.NL
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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

R E S I D E N T I E  S U Y T K A D E
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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 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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Bourgondisch genieten in het Land van de Peel:
PeelPeuzelen 2021 van start

Het PeelPeuzelen is elk jaar weer een 
leuke en toegankelijke manier om de 
regio en de vele eetgelegenheden in de 
Peel te ontdekken. Het concept blijft 
gelijk aan voorgaande jaren, alleen zijn 
de bonnen dit jaar langer geldig, name-
lijk tot 15 december. Deelnemen kan 
via aanschaf van het PeelPeuzelboekje 
2021, verkrijgbaar voor 15 euro bij de 
VVV’s in de Peelregio.

Bourgondisch genieten
In het PeelPeuzelboekje zitten in to-
taal 10 bonnen (Peuzelkes) die kunnen 
worden ingeleverd bij de deelnemende 
horecabedrijven die in het boekje staan 
vermeld. Voor elk bonnetje wordt een 
lekker gerechtje geserveerd. Het boekje 

staat niet op naam, je kunt er dus ook 
samen of met het hele gezin van ge-
nieten. Je bent niet gebonden aan een 
route of arrangement, hoeft niet te re-
serveren en hebt ook nog eens keuze uit 
40 horecabedrijven verspreid over de 
gemeentes Helmond, Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel en Laarbeek. Dit seizoen 
variëren de PeelPeuzels van heerlijke 
soepen en lekkere broodjes tot smake-
lijke zoetigheden. 

PeelPeuzelen in Land van de Peel
Wie al bekend is met het concept, zal zien 
dat het PeelPeuzelboekje dit jaar in een 
nieuw jasje is gestoken. PeelPeuzelen 
2021 betreft een samenwerking tussen 
de nieuwe organisatie Land van de Peel 

en de lokale VVV’s en is het eerste Peel-
brede product dat onder de merknaam 
‘Land van de Peel’ wordt uitgegeven. 

Steun de horeca 
Vanwege de onzekerheden rondom 
(nieuwe) maatregelen wordt PeelPeu-
zelaars geadviseerd niet tot het najaar 
te wachten om te gaan peuzelen maar 
er al in de zomer van te genieten. Zoals 
voorgaande jaren is het verplicht om bij 
elke bon een consumptie bij te bestel-
len. Omdat de horeca zwaar getroffen is 
door de coronapandemie, wordt het erg 
gewaardeerd als deelnemers ervoor kie-
zen om tijdens het PeelPeuzelen nog een 
extra drankje of gerechtje bij te bestellen. 
Meer informatie:
www.landvandepeel.nl en 
www.peelpeuzelen.nl

Het succesvolle concept PeelPeuzelen krijgt dankzij de recen-
te versoepelingen toch een vervolg. De boekjes van het jaarlijks 
terugkerende initiatief zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in de Peel.

F | Land van de Peel

Deurne 1300 jaar 
Bijzondere activiteiten van start

Expositie ‘Het Tapijt van Deurne’ 
tot en met 24 oktober
Voortborduren op 1300 jaar Deurne
In de Sint Willibrorduskerk wordt het 
Tapijt van Deurne tentoongesteld, een 
20 meter lang wandkleed met 40 tafe-
relen die de geschiedenis van Deurne 
vanaf de laatste ijstijd verbeelden. Ge-
borduurd door de Paramentengroep 
van de parochie Heilige Willibrord. In de 
kerk zijn ook voorwerpen te zien en tek-
sten van de Heemkundekring. Geopend 
dinsdag tot en met zondag van 14.00 
tot 16.00 uur. Elke week verschijnt in 
het weekblad en online op deurne1300.
nl een foto van een tafereel (Hein van 
Bakel) met verhaal van Erik Vink. Een 
speciaal boek over het Tapijt is zojuist 
verschenen en verkrijgbaar bij de kerk, 
boekhandel Berkers en VVV Deurne.

Fotoroute Deurne 1300 jaar
Een leuke buitenexpositie met 50 foto’s 
en verhalen in etalages in het centrum 
van Deurne. Aan de hand van foto’s 
-door fotoclub Optika- van bijzondere 
gebouwen en haar bewoners toont de 
Tijdlijn 1300 jaar geschiedenis. Gratis 
routefolder verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Expositie ‘Keigaaf! De Peelrand-
breuk’ tot en met 31 oktober
Dwars door Deurne, vlakbij de Os-
senbeemd, loopt de Peelrandbreuk, 

een geologische breuklijn. Hoe is de 
Peelrandbreuk ontstaan? Hoe kan het 
dat het water aan de hoge kant van de 
breuk blijft? Je ontdekt het bij de Os-
senbeemd. Een leuke expo met de in-
teractieve video ‘Onderland’, de eerste 
waterleiding van Deurne, afdrukken 
(lakprofielen) van de breuk en bijzon-
dere voorwerpen zoals haaientanden 
en zwerfstenen, keigaaf dus! Te zien 
zondag tot en met vrijdag van 13.00 uur 
tot 17 uur.

13 eeuwen Deurne in De Wieger 
en de museumtuin
Jeanne Melief verbeeldt met haar pro-
ject ‘Worteling’ met gekleurd glas het 
verhaal van 1300 jaar Deurne op een 
dode eikenstam in de museumtuin. De 
expositie ‘Kijk nou eens! Archeologische 
vondsten van Hendrik Wiegersma’ is een 
mooie manier om te laten zien hoe oud 
Deurne eigenlijk al is en wat de vond-
sten vertellen over het leven van toen. 
Reserveren voor museumbezoek is 
nodig via www.dewieger.nl. Openings-
tijden: woensdag tot en met zondag van 
12.00 uur tot 17 uur.

Wandelroutes van de cultuurparade
Door Leef!Deurne zijn een zestal cul-
tuurroutes uitgezet door de Gemeente 
Deurne, waarbij je onderweg leert over 
de geschiedenis van Deurne en de lo-

kale culturele verenigingen. Je kunt de 
routes lopen via de gratis app Izi.Travel. 
Kijk voor info op www.leefdeurne.nl/
cultuurparade1

Lettermagneet Deurne
Ter gelegenheid van het themajaar ont-
wikkelde VVV Deurne dit souvenir. In de 
uitgesneden letters zie je de ‘skyline’ van 
Deurne met afbeeldingen van histori-
sche locaties. Exclusief verkrijgbaar bij 
VVV Deurne.

In 2021 bestaat Deurne 13 eeuwen. Dat vieren we met leuke 
activiteiten. Ter gelegenheid van Deurne 1300 zijn er mooie 

exposities te zien, je kunt een fotoroute en cultuurroutes lopen.

F | VVV Deurne

Meer weten? Kijk op www.deurne1300.nl
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Sinds 1985 is Meat insiders Helmond B.V. actief op de markt van verse en diepgevroren vlees halffabricaten. Wij werken met circa 
75 medewerkers in een modern bedrijfspand in Helmond. Met een uitstekende kennis van de markt ontwikkelt en produceert dit 
enthousiaste team, klant specifieke producten. Behalve maatoplossingen worden ook standaardproducten vervaardigd die voor 

onze afnemers een optimaal resultaat garanderen.

Wil jij werken in een professionele, dynamische foodomgeving, met prima arbeidsvoorwaarden en een

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

t.a.v. mevr. Janine Haeve, HR Manager. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.meatinsiders.com

BONUS VAN
1.000,- NETTO 
VERDIENEN MET WERKEN

IN DAGDIENST?*

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste

OPERATORS
PRODUCTIEMEDEWERKERS
VAKANTIEMEDEWERKERS

MEDEWERKER LOGISTIEK

Je werkt in een 4-daagse dagdienst en je werkzaamheden bestaan uit het 
(begeleiden en) uitvoeren van diverse productietaken, zoals het bewerken en

inpakken van diverse vleesproducten.

Je werkt in een 5-daagse dagdienst en je werkzaamheden bestaan uit het lossen, controleren, administreren, 
opslaan en transporteren van grond- en hulpstoffen voor het vervaardigen van diverse vleesproducten. Je 
werkt samen met je collega’s aan een kwalitatief goed product en je zorgt ervoor dat onze klanten elke dag 
optimaal bediend worden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele en resultaatgerichte manier 

van samenwerken. Wij houden van een hands-on en no-nonsense mentaliteit.

Meat insiders Helmond B.V.   |  Achterdijk 1, 5705 CB  Helmond  |  Tel: +31 (0)88 - 5000404

*Bonus is alleen van toepassing indien iemand 1 jaar onafgebroken in dienst is.

IN DAGDIENST?*

naar enthousiaste
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Eerste aanmeldingen 
Leontien van Moorsel Classic
Nick en Nina van Eck schrij-
ven bij Helmondse Sport-
helden geschiedenis. De 
Lieshoutse broer en zijn één 
jaar oudere zus zijn voor altijd 
de eerste aanmelders bij de 
stichting onder leiding van 
voorzitter Frans Stienen.

Het wielrennen zit de familie in het 
bloed. Nicht Inge van der Heijden 
werd al nationaal en wereldkampioen 
veldrijden en daar spiegelen de 
wielrenners zich maar al te graag aan. 
Niet zo vreemd dus dat ze al jaren 
lid zijn van de Helmondse club RWC 
Buitenlust, de eerste vereniging van 
de Helmondse sportheld Leontien van 
Moorsel. Dus toen de aanmelding voor 
haar Classic op zondag 4 juli werd 
geopend, wilden Nick en Nina zeker zijn 
van een startbewijs voor het levende 
eerbetoon aan de viervoudig Olympisch, 
negenvoudig wereldkampioen en 
zesvoudig sportvrouw va het jaar. 

De zevende en tiende plaats die de Van 
Eckjes op het nationaal kampioenschap 
van 2019, voor de coronaperiode, 
behaalden, geeft aan dat ze maar al 
te graag in de voetsporen van de grote 
kampioene van RTC Buitenlust willen 
treden. Nick van Eck spiegelt zich aan 
Mathieu van der Poel en praat al sinds 
zijn vierde jaar dat hij wereldkampioen 
wil worden. Zijn zus heeft Marianne 
Vos als haar grote voorbeeld. Leontien 
van Moorsel stopte op de Olympische 
Spelen van Athene met goud op de 

tijdrit. In 2004 waren de beide leden 
van Buitenlust nog niet eens geboren. 
Maar nu de Helmondse vereniging op 
haar complex echter een evenement 
met de naam van Van Moorsel rijker 
is, willen ze daar natuurlijk bij zijn. Met 
dank aan Helmondse Sporthelden.

De stichting heeft als doelstelling om 
de sporthelden van de vijfde stad van 
Brabant te gebruiken als voorbeeld 
voor volgende generaties. Niet door te 
wachten tot na hun overlijden, maar 
juist bij leven. En dan in het bijzonder 
voor kinderen voor wie sport geen 
vanzelfsprekendheid is, omdat daar 
thuis de financiële middelen voor 
ontbreken.  Helmondse Sporthelden 
wil kansarme kinderen de gelegenheid 
bieden om net zo veel plezier te beleven 
aan sport als Nick en Nina van Eck. 

Om die reden zullen in de aanloop naar 
de Leontien van Moorsel Classic op 
zondag 4 juli clinics worden verzorgd 
voor kinderen op basisscholen uit de 
omgeving van het complex van RTC 
Buitenlust. De dag zelf geeft kinderen 
de mogelijkheden om op het parcours 
van de Helmondse wielerclub op 
verschillende onderdelen uit te komen. 
Deelnemen aan de Leontien van 
Moorsel Classic is net als de clinics 
gratis. Geld mag voor het bestuur van 
Helmondse Sporthelden immers geen 
belemmering zijn om kinderen te laten 
sporten. Met hulp van de gemeente 
Helmond en de stichting Leergeld zal 
dan worden gezocht naar oplossingen. 

Aanmelden voor de Leontien van 
Moorsel Classic kan via de website 
www.helmondsesporthelden.nl

Nick en Ninna van Eck | F Fast Forward

Camille Claudel bij 
Theater op het Voortje 

Theater op het Voortje in Mierlo speelt in juli maar liefst 
negen keer de voorstelling Camille Claudel. Het leven van 
deze Franse beeldhouwster spreekt velen tot de verbeel-

ding. In tal van boeken en films wordt haar verhaal verteld. 

De voorstelling van Theater op het Voortje is speciaal geschreven door Co-
rinne Heyrman in nauw overleg met regisseur Anneke Schroder die veel re-
search pleegde. Schroder : “Uitgangspunt daarbij was de vraag hoe het toch 
mogelijk is dat zo’n getalenteerde vrouw 30 jaar lang in een psychiatrische 
instelling werd opgesloten.”
 
“Waarom? Hoezo? Wie was Camille Claudel eigenlijk? Wat weten we van haar 
en vooral, wat weten we nog niet? In een aantal scènes die kriskras door de 
tijd gaan, zien we Camille en de mensen die belangrijk voor haar waren en 
wellicht van grote invloed zijn geweest op de gebeurtenissen. Beeldhouwer, 
leermeester en geliefde Rodin, haar broer Paul, haar moeder en de componist 
Debussy. Het is niet de bedoeling om een geschiedenisles te geven. Interes-
santer is het, om vanuit onze eigen visie en interpretatie een beeld te geven 
van hoe het had kunnen gaan.” Een gegeven dat goed past in het gedachte-
goed van Theater op het Voortje dat kleinschalige voorstellingen maakt met 
maatschappelijke relevantie en daarbij vrijetijdspelers uit de regio met een 
professionele inslag de gelegenheid geeft zich te profileren.

Spel: Gerard van Beers, Toine van de Kerkhof, Wim Hoddenbagh, 
Yvon Leenders, Xandra de Vocht-Hoppenbrouwers. 
Muziek: Arjan Kooijmans.
Evenals vorig jaar houdt theater op Het Voortje zich aan de geldende Covid-
maatregelen volgens het RIVM. Zo is er per voorstelling plaats voor maximaal 
50 personen.

Speeldata: 
16, 17, 18, 22, 23, 24 juli om 21.30  
18, 24 ,25 juli om 15.00 uur                                                                                                                               
Kaartjes zijn te reserveren op: www.theaterophetvoortje.nl

Peelgemeenten: Samen bouwen 
aan een nog steviger sociaal domein 
in de Peelgemeenten. Dat is de 
focus van de zes organisaties: Ge-
meenschappelijke Regeling Peelge-
meenten (GR Peelgemeenten) en de 
gemeenten Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Laarbeek en Someren. De sa-
menwerking in het sociaal domein 
is in een verdere stroomversnelling 
gekomen. 

Het Dagelijks Bestuur van GR Peelge-
meenten heeft zijn handtekening gezet 
onder de koers 2021 – 2024 ‘Samen-
werken door Samen Werken’. In deze 
koers staat dat de opgaven en ambities 
voor het sociaal domein in de Peelge-
meenten grotendeels overeen komen. 
Dit betekent dat de zes organisaties de 
komende jaren samen aan deze opga-
ven gaan werken. Hierdoor is het mo-
gelijk inwoners van de genoemde vijf 
gemeenten nog beter te bedienen.

Volgende fase in de samenwerking
De regionale organisatie GR Peelge-
meenten heeft de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan het inrichten van 
de bedrijfsvoering en de werkproces-
sen. Tegelijkertijd hebben de vijf lokale 
gemeenten de afgelopen jaren hun fo-
cus gelegd op goed laten functioneren 
van de gebiedsteams. De koers 2021 
– 2024 ‘Samenwerken door Samen 
Werken’ geeft richting en inhoud aan 
de volgende fase. Marnix Schlösser, 
voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 
GR Peelgemeenten, geeft aan dat deze 
koers helemaal aansluit bij de bestuur-
lijke wens om op basis van inhoud de 
samenwerking verder vorm te geven. 

Hij licht toe: “De sfeer en de wil om dit 
in gezamenlijkheid verder vorm te geven 
is er. Er wordt enorm bevlogen gewerkt 
en met de juiste mix van regionaal en 
lokaal.” De lokale gebiedsteams kunnen 
daardoor nog beter toegerust worden en 

het leren van elkaars werkwijze, initiatie-
ven en experimenten wordt enorm ver-
beterd. Veel projecten kunnen één keer 
voor vijf gemeenten uitgevoerd worden 
in plaats van door ieder afzonderlijk. 
Het samenwerken met organisaties in 
het werkveld en de sturing op contract-
partners zal enorm verbeteren nu voor 
iedereen in het sociaal domein in de 
Peelgemeenten grotendeels dezelfde 
opgaven en ambities leidend worden.

Opgavegericht werken kansrijk
Catharine Verberne, sinds augustus 
2020 Algemeen Directeur van GR 
Peelgemeenten, is erg verheugd met de 
koers 2021-2024 ‘Samenwerken door 
Samen Werken’. Zij licht toe: “Ik ben erg 
onder de indruk van de basis die de af-
gelopen jaren gelegd is door GR Peelge-
meenten en de lokale gebiedsteams. De 
energie waarmee we het afgelopen half 
jaar aan deze koers gewerkt hebben, is 
voelbaar. Onze aanpak om de komende 

jaren verder vorm te geven aan de sa-
menwerking door middel van opgavege-
richt werken is erg kansrijk.”

Gezamenlijke opgaven
De drie opgaven waar de zes organisa-
ties zich de komende jaren op richten, 
zijn: normaliseren, bevlogen samenwer-
king rondom de inwoner en zakelijke 
samenwerking rondom de inwoner. GR 
Peelgemeenten vormt de verbindende 
schakel om de samenhang te borgen 
tussen de samenwerking met organi-
saties in het werkveld, het contracteren 
van (zorg)aanbieders en de uitvoering 
binnen lokale gebiedsteams. De lokale 
gebiedsteams vormen dagelijks het vi-
sitekaartje van de vijf gemeenten en 
maken uiteindelijk de concrete verta-
ling van de maatschappelijke opgaven 
naar inwoners. Een prachtige balans 

tussen de kracht van regionaal samen-
werken én lokaal en dichtbij voor de 
inwoner. GR Peelgemeenten is sinds 
2017 hét samenwerkingsverband in het 
sociaal domein van, voor en door de vijf 
gemeenten (Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Laarbeek en Someren). GR Peel-
gemeenten voert taken uit op het gebied 
van de Jeugdwet, de Wet maatschap-
pelijke ontwikkeling (Wmo), bijzondere 
bijstand, minimaregelingen en schuld-
dienstverlening. Ook faciliteert GR Peel-
gemeenten de gebiedsteams van de vijf 
Peelgemeenten op het gebied van be-
drijfsvoering en datagedreven werken.

Samenwerking sociaal domein
Peelgemeenten in stroomversnelling



20 juni/juli 2021 Groot PEELLAND

VACATURE: 
Medewerker Technische Dienst
(fulltime - 36 uur per week)

Solliciteer direct online  
of neem contact op met
Danny van den Berkmortel 
06 - 55 34 13 74

0492-598181 info@lavans.nl www.lavans.nl

Ben jij hoofdzakelijk mechanisch onderlegd en 
heb je affiniteit met techniek? 

Word je enthousiast van preventief onderhoud, 
storingen oplossen, gebouw-onderhoud 
en alles waar jouw technische kennis voor 
inzetbaar is? 

www.lavans.nl/solliciteren

Werken in een Helmonds, dynamisch familiebedrijf?

Nieuw regionaal koor
in Helmond

Start:  najaar 2021

Repertoire:  L icht klassiek

Regionaal  gemengd koor

Leefti jd  35-55 jaar ( jonger mag) 

Repetit ieavond:  maandag

Verdere info:  www.semprelegato.nl

Tel .  contact? Bel Ton:  06-385 85 535

Nieuw regionaal koor
in Helmond

Start:  najaar 2021

Repertoire:  L icht klassiek

Regionaal  gemengd koor

Leefti jd  35-55 jaar ( jonger mag) 

Repetit ieavond:  maandag

Verdere info:  www.semprelegato.nl

Tel .  contact? Bel Ton:  06-385 85 535

Sempre Legato - altijd verbonden
Koor in oprichting

Voor personen tussen 35 en 55 jaar (andere 
leeftijd mag natuurlijk ook) die graag willen zingen, 
bestaat de gelegenheid vanaf september. Het 
repertoire bestaat uit licht klassieke werken en uit 
zogenaamde wereldmuziek. De repetities worden 
gepland op maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 
uur op een nader te bepalen locatie.
Meer informatie is te vinden op:
www.semprelegato.nl
Aanmelden kan tot 28 juni 2021.

Mocht een van de lezers zich geroepen voelen in te 
stappen als repetitor: van harte welkom.

Nu er weer meer mogelijkheden in het verschiet liggen om met meer mensen 
een hobby uit te oefenen, brengt de groep enthousiastelingen die een nieuw 

koor, Sempre Legato, op wil richten hun initiatief nogmaals onder de aandacht.

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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De ontwikkelingen in de gezondheids-
zorg gaan snel. Zo is de zorg voor pati-
enten die een darmoperatie moeten on-
dergaan, in de laatste vijftien jaar enorm 
verbeterd. Na de ingreep krijgen patiën-
ten sneller normale voeding en gaan ze 
sneller uit bed. Ook de operatietechnie-
ken zijn veranderd. Operaties worden 
steeds minder ingrijpend, waardoor het 
herstel vlotter verloopt.

Regie bij de patiënt
Een fitte patiënt herstelt sneller, zo is 
de gedachte achter een nieuw pro-
gramma dat in het Elkerliek ziekenhuis 
is ontwikkeld. “Zoveel mogelijk factoren 
die van invloed zijn op de fitheid van 
een patiënt worden vóór de operatie 
aangepakt”, vertelt Johannes Wegdam 
die deelnam aan een onderzoek bij pa-
tiënten die een (endel)darmkankerope-
ratie moesten ondergaan. Doel van het 
programma is om de algehele conditie 
van de patiënten, voorafgaand aan de 
operatie, te verbeteren. “Daarvoor moet 
de patiënt wel zelf aan de bak”, aldus de 
chirurg. “Vanuit het ziekenhuis is voor 
de patiënt een carrousel opgezet. De 
patiënten worden eerst beoordeeld op 
verschillende gebieden, zoals bijvoor-
beeld gewicht (BMI), voeding, fysieke 
conditie, nicotine- en alcoholconsump-
tie, geestelijke gesteldheid en bepaalde 
(bloed)waarden. In een tijdsbestek van 
vijf weken gaan we samen intensief aan 

de slag om verbetering te halen op deze 
punten.” De patiënt staat er overigens 
niet alleen voor. Er wordt samengewerkt 
in een groep, zodat er ook lotgenoten-
contact ontstaat.

Betrokkenheid
Tijdens het onderzoek viel vooral de gro-
te betrokkenheid van de patiëntengroep 
op. Johannes Wegdam daarover: “Er 
was sprake van een enorme drive. Pati-
enten willen maar al te graag een actieve 

bijdrage leveren aan hun eigen herstel. 
Als we duidelijk kunnen maken dat het 
van belang is om in de aanloop naar een 
ingreep flink te investeren en actief te 
werken aan je eigen fitheid, kunnen we 
flinke slagen maken, zo blijkt.” Na afloop 
beoordeelde ruim tachtig procent (!) 
van de deelnemers het programma als 
zeer waardevol. Meerdere deelnemers 
gaven aan ook na de ingreep door te 
willen gaan. “Mensen willen écht actief 
aan hun gezondheid werken. Het gevolg 

is dat de patiënten die het programma 
volgen ook mentaal veel fitter en weer-
baarder zijn dan ervoor.”

Eigen regie
Het nieuwe programma past helemaal 
in het streven naar meer eigen regie bij 
de patiënt of, zoals het in jargon wordt 
genoemd: patiënt empowerment. “Men-
sen willen regie over hun eigen leven en 
zijn geholpen met handvatten, zodat ze 
hun eigen gezondheid positief kunnen 
beïnvloeden”, meent Wegdam. “Niet 
voor niets zetten zorgverzekeraars ook 
leefstijlprogramma’s in de markt. Pre-
ventie wordt steeds belangrijker en dat 
is een goede zaak. Mensen lijken bereid 

om hun leefstijl na een ingreep daad-
werkelijk te veranderen vanwege de po-
sitieve ervaringen in zo’n traject. Ook het 
lotgenotencontact werd door de deelne-
mers als bijzonder prettig ervaren. Erva-
ringen werden gedeeld, mensen hielpen 
elkaar door soms moeilijke momenten.”

Wat hebben we geleerd?
Met dit onderzoek heeft het Elkerliek 
aangetoond dat patiënten die dit inten-
sieve traject volgen, sneller herstellen 
en eerder naar huis kunnen. De helft 
van de patiënten uit de onderzoeks-
groep kon zelfs drie dagen na de ingreep 

het ziekenhuis weer verlaten. “We wil-
len zorg op het juiste moment en op de 
juiste plaats bieden. Dit programma laat 
zien hoe je een deel van de zorg kunt 
verplaatsen naar de voorkant, met als 
doel om het traject aan de achterkant 
te verkorten. Dat levert veel meer op 
dan alleen een korter ziekenhuistraject 
en minder heropnames”, stelt de Hel-
mondse chirurg. “Het grootste inzicht 
is dat patiënten gelukkiger, blijer en ge-
motiveerder zijn en ook willen blijven. 
Binnen het Elkerliek vinden we vooral 
deze conclusie erg belangrijk. Onze stel-
regel is: ‘samen worden we beter’. De 
belangrijkste les die we geleerd hebben? 
Dat het continu verbeteren van de zorg 
begint bij het continu blijven kijken en 
luisteren naar onze patiënten. Om uit-
eindelijk te doen wat voor die patiënten 
lijkt of blijkt te werken.” Op basis van de 
positieve ervaringen zal het Elkerliek in 
de toekomst deze werkwijze niet alleen 
toepassen bij operaties voor darmkan-
ker, maar ook bij andere grote operaties.  

Patiënt aan het roer 
bij  sneller herstel 

Opnameduur na darmoperatie fors beperkt

De tijd dat je na een darmoperatie een kleine twee weken in het ziekenhuis moest blijven, is 
alweer een hele tijd geleden. Een verblijf van zeven dagen is inmiddels heel gewoon. Maar, zo 
concludeert Elkerliek-chirurg Johannes Wegdam: “Door vanaf de start van het proces goed 

samen te werken met de patiënt, lukt het nu om mensen na vijf, vaak zelfs al na drie dagen te 
ontslaan. En het belangrijkste: deze patiënten zijn zeer enthousiast over de totale procedure en 

vooral over hun eigen inbreng daarin.”

F | Elkerliek Ziekenhuis

Gelukkigere patiënten
Johannes Wegdam is als 
chirurg in het Elkerliek zie-
kenhuis nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van het 
programma waarover we op 
deze pagina schrijven. Over 
dat programma zegt hij: “Er 
hebben de laatste jaren zo’n 
honderd patiënten aan mee-
gedaan. Er ligt nog geen dik 
rapport aan wetenschappe-
lijk bewijs onder, maar toch 
twijfel ik er geen moment 
aan dat dit programma ef-
fect heeft. Wat ik daarnaast 
vooral zie, is dat het de pati-
enten gelukkiger maakt. Dat 
zie ik, dat ziet de geestelijk 
verzorger, de fysiotherapeut, 
de casemanager en dat ziet 
de patiënt ook zelf. Voor pati-
enten die in dezelfde periode 
waren opgenomen voor niet-
kankergerelateerde darm-
operaties en die niet aan het 
programma deelnamen, was 
de gemiddelde opnameduur 
nog altijd zeven dagen. Dat 
zegt wel iets, lijkt me.”

Vale gier Stanislav uit Dierenrij k uitgezet in Bulgaars natuurgebied 
Vale gier Stanislav uit Dierenrijk is 
uitgezet in een Bulgaars natuurge-
bied. Met de herintroductie van de 
gier draagt de Nederlandse dieren-
tuin bij aan het vergroten van de po-
pulatie vale gieren in Bulgarije. 

Stanislav vertrok op 8 februari naar Bul-
garije, waar hij vervolgens een periode 
kon wennen in een opvangcentrum. A

lle omstandigheden zijn inmiddels op-
timaal, waardoor de vale gier geherin-
troduceerd werd in natuurpark Sinite 
Kamani. Hij kan gevolgd worden via een 
tracker.

Prachtig moment 
Namens Dierenrijk was hoofd dierver-
zorger Stephan Rijnen betrokken bij het 
project rondom Stanislav. “Dit was echt 
een prachtig moment. 

Als dierentuin zetten we ons actief in 
voor soortbehoud en dit is echt een fan-
tastisch iets. Wij zijn enorm trots dat we 
ons steentje bij kunnen dragen aan dit 
project en hopen natuurlijk dat Stanislav 
gaat zorgen voor nog meer vale gieren in 
het wild," zegt Rijnen. 

Dierenrijk werkt samen met Green Bal-
kans en Stichting Wildlife aan de herin-

troductie van de gier in Bulgarije. “Het 
uitzetten van Stanislav kan wel worden 
gezien als kroon op ons werk. Met onze 
bijdragen kan Green Balkans dit soort 
projecten blijven uitvoeren, om zo te 
zorgen voor het behoud en het vergro-
ten van de populatie gieren in Bulgarije. 
Dat is fantastisch!", aldus Kris Hekhuis 
van Stichting Wildlife. 

Bijna uitgestorven 
In Bulgarije zijn verschillende Europese 
giersoorten, de vale gier, de lammergier 
en de monniksgier, bijna uitgestorven. 
Boeren legden vergiftigde karkassen 
neer, bedoeld om beren en wolven te 

verjagen, maar waar ook gieren het 
slachtoffer van werden. De populatie 
ging hierdoor sinds de jaren ‘70 snel 
achteruit. 

Green Balkans zet zich in om het uit-
sterven van de gieren tegen te gaan en 
de populatie van deze dieren in het wild 
te vergroten. 

Dit doet de natuurorganisatie door het 
geven van voorlichting, het aanpakken 
van factoren waardoor de gieren ster-
ven en waar mogelijk door middel van 
het herintroduceren van gieren in hun 
natuurlijke leefgebied. F | Dierenrij k
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Sunlogic begeleidt familie
Verhoeven met grootschalig

zonnepark in Mierlo
Mierlo: De vergunning voor Zonnepark Hazenwinkel in gemeente 

Geldrop-Mierlo is definitief. Een groot project van 20 hectare centraal 
gelegen tussen Mierlo, Nuenen en Helmond. Het eerste grootschalige 

zonnepark in de omgeving met 40.000 zonnepanelen zal energie 
gaan leveren aan circa 4.000 huishoudens. Dit onder begeleiding van 

onafhankelijke consultancybureau Sunlogic uit Eindhoven.

Het voormalige varkensbedrijf van de fa-
milie Verhoeven gaat plaats maken voor 
een zonnepark. De familie haalt Sunlogic 
aan boord voor de begeleiding van dit pro-
ject, een strategisch consultancybureau 

onder leiding van technisch directeur en 
ingenieur Felan Renjaan en commercieel 
directeur Bob van der Linden. Naast het 
leveren van duurzame energie aan circa 
4.000 huishoudens, besteedt het zonne-

park extra aandacht aan de verrijking van 
de omgeving, door versterking van de lo-
kale biodiversiteit. Verder is het de bedoe-
ling dat het project ook voor educatieve 
doeleinden zal worden ingezet. De familie 
Verhoeven wil het zonnepark graag lokaal 
en in eigen beheer ontwikkelen, realiseren 
en exploiteren, om zoveel mogelijk waar-
de te creëren voor de directe omgeving. 
Het is echter een nieuwe en onbekende 
markt, wat zo’n groot project complex en 
uitdagend maakt. “Het vraagstuk van fa-
milie Verhoeven sluit naadloos aan op de 
dienstverlening van Sunlogic”, vertelt Van 
der Linden. “Onze diensten strekken zich 
uit over de gehele duur van het project, op 
deze manier helpen we de familie bij het 
maken van de juiste en meest rendabele 
keuzes.” Na meer dan dertien jaar erva-
ring in verschillende facetten binnen de 
zonne-energiesector zijn ingenieur Felan 
Renjaan en commercieel expert Bob van 
der Linden hun eigen consultancybureau 
gestart. Sunlogic levert deskundig, eerlijk 
en vooral onafhankelijk advies over zonne-
energie. Door hun ervaring en kennis van 
de sector adviseert Sunlogic de familie 
Verhoeven bij iedere stap die gezet moet 
worden richting een duurzame toekomst.

Bibliotheek Dommeldal
zoekt vrijwilligers voor de

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt er elke week een vrijwilliger bij hen thuis om voor 
te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun 
taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn. 
De ouders krijgen handvatten om taal- en leesplezier blijvend een vaste plek 
in het dagelijks gezinsleven te geven.

Word ook voorleesvrijwilliger!
Bibliotheek Dommeldal is op zoek naar voorleesvrijwilligers voor de 
VoorleesExpress. Help je graag kinderen die moeite hebben met taal? Ben je 
18 jaar of ouder en minimaal 20 weken lang beschikbaar? Meld je dan aan 
als voorlezer of coördinator van de VoorleesExpress! Een mooie en dankbare 
vrijwilligersfunctie waarin je een kind een goede start kan geven. Kijk voor 
meer informatie op www.bibliotheekdommeldal.nl/voorleesexpress of 
mail naar voorleesexpress@bibliotheekdommeldal.nl

Bibliotheek Dommeldal is in de gemeente Geldrop-Mierlo 
gestart met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress 
geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 

tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

F | Bibliotheek Dommeldal

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

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

BLIKVANGER 
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

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

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

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

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

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

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

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

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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Dat zei burgemeester mevrouw Anke 
van Extel-van Katwijk bij Museum Klok 
& Peel in Asten. Haar viel de eer te 
beurt om vanwege de heropening van 
het museum na de corona-lockdown 
de Beatrixklok te mogen luiden. Deze 
klok wordt alleen bij zeer bijzondere 
gelegenheden gebruikt. Ze werd in 2012 
speciaal gegoten voor de heropening 
van het toen vernieuwde museum door 
koningin Beatrix.  

Bijzonder was de gelegenheid in meer-
dere opzichten. Voor het museum mar-
keerde ze een nieuwe periode onder een 
nieuwe burgemeester én een nieuwe 
voorzitter. Voor burgemeester Van Extel 
vormde de heropening de eerste forme-
le kennismaking met het museum. Bij 
wijze van uitzondering had ze voor deze 
officiële handeling haar hele gezin mee-
gebracht. Voor Frans Stienen ging het 
om de eerste formele ontmoeting met 
de burgemeester in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van Museum Klok & Peel.

Om het feest compleet te maken ging 
niet alleen het museum, maar ook het 
binnen- en buitenterras en de museum-
tuinen weer open voor publiek. Deze lig-

gen er nu prachtig bij. 
Museumvrijwilligers en Senzer-mede-
werkers hebben onder de dagelijkse 
leiding van manager Frank van Kempen 
in de lockdownperiode hard gewerkt om 
een aantal langer levende wensen te re-
aliseren. 

De Peel een mysterie 
Allereerst is in museumzaal 1 de intro-
ductie-expositie 'De Peel een Mysterie' 
teruggekeerd in een 2.0-versie. In de 
nieuwe versie is de belevingswaarde 
voor kinderen nadrukkelijk vergroot. Ze 
kunnen er een verend moeras ervaren, 
meten hoeveel turven ze hoog zijn, het 
verschil voelen tussen vachten van di-
verse dieren, en allerlei Peelbewoners 
ontdekken in hun natuurlijke biotoop. 
'De Peel een Mysterie' tipt allerlei na-
tuur- en cultuurhistorische eigenheden 
van de Peel aan.  

Doe-tocht en audiotour
Voor zowel de afdeling Peel als de af-
deling Klok heeft het educatieve team 
van het museum mooie doe-tochten - 
Avontuurkes - voor kinderen bedacht. 
Dat zijn speurtochten vanuit een grap-
pig boekje, waarin Tuurke de museum-

mascotte en zijn vriendje Vlinder de 
kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Nieuw 
is ook de gratis audiotour die Museum 

Klok & Peel voortaan in 3 talen beschik-
baar heeft. Hiermee wordt het museum 
laagdrempeliger voor Engels- of Duits-
sprekende gasten. Beide aanwinsten 
zijn tot stand gekomen met steun van 
het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

En meer..
Twee nieuwe digitale luidklokkenspelen 
zijn ontwikkeld dankzij schenkingen van 
de Vereniging Rembrandt en de Turing 
Foundation. Museum Klok & Peel heeft 
zijn toegankelijkheid verder up-to-date 

gebracht met een digitale reserverings- 
en ticketservice op de website. De in-
middels opgeborgen expositie ‘Death 
Valley De Peel’ wordt in ere gehouden 
via de gelijknamige 400 km fietsroutes 
die aan de balie van het museum ver-
krijgbaar zijn en waarvan het museum 
als ToerismePoort startpunt is. De ex-
positie Klokken voor Amerika toont het 
verhaal van het door Koninklijke Eijs-
bouts gerestaureerde Netherlands Ca-
rillon van Arlington (USA).   
Voor meer info:
www.museumklokenpeel.nl

Burgemeester Anke van Extel luidt
Beatrixklok bij heropening museum

“Geweldig dat het publiek weer naar het museum kan en dat de vrijwilligers weer kunnen doen 
waar ze goed in zijn: het publiek tonen waarom Asten met zijn klokken en De Peel zo de moeite 

waard is. Zelfs de koning en koningin hebben op Koningsdag laten blijken dat ze weten dat Asten 
en klokken bij elkaar horen. Geweldig toch!”

Burgemeester Anke van Extel - van Katwijk luidt vrolijk de Beatrixklok in het kader van de heropening van Museum Klok & Peel. 
Daarnaast museumvoorzitter Frans Stienen (L) en vicevoorzitter Jan van de Rijdt (R) | F Cor van de Ven

Auditie-oproep: Kleintje BMT presenteert 
nieuwe kindermusical Maanmoppie

Maanmoppie is een nieuw voor Kleintje 
BMT geschreven voorstelling. Het 
verhaal komt uit de pen van regisseur 
en choreograaf Caresse Donks en voor 
de muziek en liedteksten tekenden 
Ad Grooten (ex-Pater Moeskroen) 
en Jeroen Habraken, die al vele 
kindershows voor onder andere de 
Efteling en Toverland op hun naam 
hebben staan. Maanmoppie belooft 
een meer dan waardig opvolger te 
worden van de laatste originele musical 
van Kleintje BMT: Boe!F, die in 2019 
werd genomineerd voor een landelijke 
Amateur Musical Award voor Beste 
Nieuwe Musical.

De voorstelling gaat over Selene. Zij 
heeft één droom: de sterren van de 
hemel zingen. Maar ze woont op de 
maan en daar doen ze niet aan muziek, 
dansen of ander plezier. Ooit hebben de 
Goden dat zo afgesproken: de zon krijgt 
het licht, warmte en liefde. En tja… de 
maan krijgt de nacht. Wanneer Selene 

twaalf wordt kleurt de maan rood en 
krijgt ze de belangrijke taak om voor 
de maanstanden te zorgen. Nu is haar 
enige kans om te zingen op hét grote 
podium van planeet Euterpia, maar 
door voor zichzelf te kiezen brengt ze 
iedereen in gevaar. Is ze op tijd terug 
voordat de zon weer op moet? Of dooft 
na haar optreden al het licht en blijft het 
voorgoed donker?

Maanmoppie is de volgende in een 
rijke geschiedenis aan musicals van 
Kleintje BMT. Al ruim twintig jaar 
zorgt de jeugdgroep van Het Brabants 
Muziek-Theater ervoor dat kinderen 
van jongs af aan kennis kunnen maken 
met zang, muziek, dans en acteren. 
Onder leiding van een professioneel 
productieteam krijgen kinderen een 
gedegen opleiding: een totaalpakket 
van spel, dans en zang, waarvan ze 
ook nog eens een dosis zelfvertrouwen 
krijgen waar ze hun leven lang profijt 
van hebben. Dat merken leerkrachten 

op school bijvoorbeeld: ‘Kleintjes’ geven 
spreekbeurten als de beste, durven 
zich makkelijker te profileren en staan 
steviger in hun schoenen. En hoe lekker 
is het als een kind leert zich even in een 
sprookjeswereld te verplaatsen? Even 
weg van de harde maatschappij, juist in 
deze tijd. Durf te dromen!
Kleintje BMT is voor Maanmoppie op 
zoek naar een vijftigtal enthousiaste 
en muzikale kinderen in de leeftijd 8 
tot 16 jaar. Audities worden begin juli 
gehouden, aanmelden kan via www.
brabantsmuziektheater.nl/audities

Nu ook in theaterland langzaamaan weer steeds meer mogelijk wordt, kondigt de Brabantse 
jeugdtheatergroep Kleintje BMT haar volgende muziektheaterproductie aan: in het voorjaar van 
2022 brengen de ‘Kleintjes’ de gloednieuwe familiemusical Maanmoppie op de planken. Begin 

juli vinden de audities plaats.

Tentoonstelling 
Renie Groenendal en 

Lambert de Haas 
Quo vadis peregrinus? Waarheen 
ga je pelgrim? Dit is het onder-
werp van een tentoonstelling 
van beelden van Renie Groenen-
dal en pen- en penseeltekenin-
gen van Lambert de Haas.

De tentoonstelling is van 10 juni 
tot 23 augustus 2021 te zien in 
de kunstzaal van de bibliotheek in 
Mierlo (Dorpsstraat 113 in Mierlo). Je 
kunt er maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 – 17.00 uur met inacht-
neming van de coronamaatregelen 
(mondkapje en anderhalve meter 
afstand) een bezoek brengen.

Aanleiding van de tentoonstelling 
zijn de pelgrimstochten van Lambert 
de Haas naar Santiago de Com-

postella en Rome. Hij heeft tijdens 
de tochten tekeningen en foto’s 
gemaakt, die vervolgens zijn ver-
werkt in werkstukken die gemaakt 
zijn met pen, ganzenveer, penseel, 
droge kwast, inkt, potlood, lood en 
zilverstift. Hij heeft daarbij gebruik 
gemaakt van verschillende grafische 
technieken. Naar aanleiding van dit 
onderwerp heeft Renie Groenendal 
de afgelopen tijd gewerkt aan een 
aantal beelden gemaakt van snoei-
hout van bomen rond het huis. Het 
gaat over pelgrims en een pelgrims-
tocht rondom het huis in zijn woon-
omgeving. De pelgrimstocht van 
ons leven, of die nu via Santiago de 
Compostella gaat of rond je huis, dat 
maakt dus niet uit. Ieder zijn eigen 
levensroute.

www.grootpeelland.nl
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