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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|GP

U kunt bij ons terecht 
voor service en garantie.

Het is mogelijk om deze fi ets te bestellen voor latere levering, 
vraag hiernaar in de winkel.
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25% KORTING
op fi etstassen,

manden en kratten.

PRIJSDOORBRAAK
Standaard met een 

400wh accu in het 
frame, Bosch Active 

midden motor en 
schijfremmen!

Geldig t/m 16 september 2021.
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Open dag
KommuS Radio

Covid heeft de wereld en met name 
cultuur platgelegd, maar stilzitten 
is niet iets waar de Geldropse 
evenementenorganisatie voor gaat. 
Nee, ‘aan de gang’. Het idee lag er al 
langer, want wat is nu een dorp zonder 
lokaal radiostation? De eerste maanden 
draaide het station nog vanuit het 
oudste huis van Geldrop, het Vossenhol. 
Toen bleek dat deze ruimte te klein 
bleek, verhuisde het radiostation naar 
de Paralleweg 10b. Een ruimte wat 
ook ideaal bleek te zijn voor KommuS-
evenementen én live muziek. Nu het 
station 1 jaar draait, werd het tijd dat 

iedereen die het leuk vindt om te kijken, 
maar ook om zelf aan de slag te gaan 
met radio maken, die kans te geven. 

Het station huist 32 dj’s uit Geldrop-
Mierlo en is veel live te zien en horen, 
want bij live programma’s draaien 
de camera’s mee. Elke dj maakt en 
bepaalt zijn eigen programma. Zo zijn er 
programma’s die met name popmuziek 
van voor het jaar 2000 uitzenden, maar 
ook de top40-muziek van nu, rock, 
alternative, country, blues en hardrock. 
Er is ruimte voor lokaal nieuws en elke 
maandagavond zijn er gasten te vinden 

in de studio. Er zijn thema-uitzendingen, 
waarbij veel aandacht is voor (lokale) 
gebeurtenissen of speciale data en dat 
alles zonder die irritante reclameblokjes. 
Inmiddels zijn er al veel gasten in 
de studio komen kijken en hebben 
programma’s mee vormgegeven, nu jij 

nog!  Kom eens een bakkie doen of een 
beker keirode ranja drinken. 

Ontmoet de dj’s en de mensen achter 
evenementen als het kasteelfestival of de 
nieuwjaarsconcerten. Zet zelf eens een 
plaatje aan, vertel eens een goed verhaal 

achter de microfoon of kom gewoon 
eens nieuwsgierigeneuzenvangen! De 
open dag is van 10:00 uur - 20:00 
uur, de studio bevindt zich achter het 
voormalige GGD-gebouw tegenover 
station Geldrop. Meer info? 
www.kommusradio.nl

Op zondag 12 september openen zich de deuren van 
KommuS Radio voor iedereen die wil zien en horen hoe lokale 
radio voor Geldrop en Mierlo gemaakt wordt. Sinds juli 2020 
heeft Geldrop en Mierlo weer een echt lokaal radiostation, 

gemaakt voor en door inwoners van beide dorpen. Het radio-
station is niet te vinden via de FM, maar op het internet via 

www.kommusradio.nl

Een inkij kje in de studio van KommuS Radio | F Micle de Greef

Fred. Fransen
Fred. Fransen (1946) maakt in zijn 
atelier in Eindhoven drukwerk op 3 
antieke persen. Daarmee is zijn beroep 
zijn hobby geworden. Werkzaam in 
de reclame had hij destijds veelvuldig 
contact met ontwerpers van drukwerk, 
met tekstschrijvers, fotografen, zetters,
lithografen en drukkers. Op de kunst-
academie Arendonk verbreedde hij op 
de afdeling grafiekkunst zijn technische 
kennis en ontwikkelde zijn creativiteit. 
Deze opleiding sloot hij vorig jaar met 
goed gevolg af.

Fred. Fransen maakt werk in steendruk, 
droge naald ets, linoleumdruk... Het werk 
dat in Mierlo tentoongesteld wordt is 
voornamelijk door middel van sjabloon- 
en kartondruk gecreëerd en wordt soms 
ondersteund door tekst in boekdruk; 
gezet in loden letters en gedrukt op een 
speciale pers. Zijn inspiratiebronnen zijn 

divers, van opbouw tot aftakeling van 
een gebouw, van bloei tot bederf van een 
plant, of van bijzondere structuren in de 
natuur. Zijn meest recente werk toont 
enkele van de vele, soms duizend jaar 
oude Franse kerken.

Anneke Bakker
Op 15-jarige leeftijd verhuisde Anneke 
naar Brabant. Momenteel woont ze 
samen met Ton in Eindhoven. Hun twee 
dochters zijn inmiddels het huis uit. Ze is 
zoals ze ook wel zeggen een laatbloeier 
of het was gewoon tijd om op een andere 
manier haar creativiteit aan te spreken. 
In ieder geval is ze op 51-jarige leeftijd 
aan de opleiding beeldhouwkunst in 
Arendonk begonnen. Ze heeft deze 
opleiding afgerond in de figuratieve 
kunst, model en portret. Hierna heeft 
ze de mogelijkheid gekregen om zich 
verder te specialiseren. Ze heeft deze 
tijd gebruikt om andere vormen en 

materialen te ontdekken. In 2017 heeft 
ze de specialisatiegraad afgerond.
Met name de natuur is voor haar een 
grote inspiratiebron. Maar ook ver-
nietiging, verval, hedendaagse thema’s 
vind je terug in haar werk. Verder heeft 
ze ijzerdraad en garen in alle soorten 
en maten ontdekt en ze verwerkt tot 
objecten. Soms in combinatie met 
andere materialen. De transparantie en 
de schaduwen die deze objecten geven, 
blijven haar boeien.
Alle objecten zijn uniek uit de hand 
gevormd, een steekje meer, een steekje 
minder. Ook al lijken sommige op elkaar, 
er is er geen een hetzelfde. Er bestaan 
geen patronen van de objecten.

Iedereen is van harte welkom om de 
expositie te bezoeken. Te zien tot en met 
23 oktober in Kunstzaal Dommeldal, 
open tijdens de openingsuren van 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Mierlo.

De Beer, het Bos en de Kerken
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

Tot en met zaterdag 23 oktober 2021 is in Kunstzaal Dommeldal, in de Bibliotheekvestiging in 
Mierlo, een tentoonstelling te zien met werken van kunstenaars Fred. Fransen (grafi ek) en 

Anneke Bakker (draadsculpturen), met als titel: ‘De Beer, het Bos en de Kerken’.

F | Anneke Bakker

F | Fred. Fransen

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



4 september 2021 Groot PEELLAND

Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

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

Is de accu 
weer

opgeladen?
Tijd gehad om nieuwe plannen te maken? 

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je 
je nieuwe plannen kunt realiseren. 

Je vindt er alles op het gebied van wonen, 
tuin, dieren, auto’s, ontspanning en lekker eten. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

En mocht de accu nog steeds leeg zijn,
ook dié kun je nieuw kopen op de Engelseweg.

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, onze mensen te respecteren, 

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

www.engelseweg.nlwww.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.
Wij vragen iedereen om 

onze mensen te respecteren, onze mensen te respecteren, 
Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn. Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

návóór

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

Oók voor 
het bekleden 

met stof!

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

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

Redactie
Land van de Peel
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 29 september

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

Als administratief medewerker/ster ben je de kop-
peling tussen onze klanten en je collega’s. Je bent 
het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en hebt 
dagelijks contact via telefoon, mail en op kantoor. 
Een klantgerichte instelling is daarom voor deze 
functie erg belangrijk. 

Naast het klantencontact verzorg je ook admi-
nistratieve werkzaamheden zoals het maken van 
verkoopfacturen, het boeken van inkoopfacturen, 
debiteurenbeheer, planwerkzaamheden en het ver-
zorgen van de koffie voor de klanten. Je gaat werken 
met het Office pakket en Syntess Software.
Je bent iemand die onder druk georganiseerd en 
nauwkeurig blijft werken. Je werkt graag planmatig 
en in teamverband. Daarnaast is het belangrijk dat 
je administratief sterk bent en oog voor detail hebt. 
Zowel je communicatieve als schriftelijke vaardighe-
den zijn goed ontwikkeld.

Functie eisen:
• Minimaal MBO werk– en denkniveau
• ± 32 à 40 uur per week
• Stressbestendig en snel kunnen schakelen 
 bij drukte
• Leergierig, gedreven en oplossingsgericht
• Collegiaal
• Ben je met een BBL studie bezig of ga je er 
 binnenkort aan beginnen, dan ben je 
 ook zeer welkom
 
Wie zijn wij:
Wij zijn een klein, persoonlijk bedrijf, voornamelijk re-
gionaal werkzaam in de particuliere    sector. Wij voer- 
en werkzaamheden uit op een hoog niveau. Ont-
werpen, plaatsen en onderhouden van verwar-
mingsinstallaties en badkamers zijn onze basis-
werkzaamheden.

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Voor ons gezellige team zoeken wij een nieuwe collega:

Administratief Medewerker
Wij zoeken een medewerker administratie die breed inzetbaar is. 

Een échte administratieve duizendpoot! Je ondersteunt het team en zorgt er onder 
andere voor dat afspraken met klant en monteur tijdig en op de juiste 

manier worden verwerkt.

Lijkt deze functie je op het lijf geschreven, twijfel niet maar neem contact met ons op!
Stuur je cv, bel of mail of kom gewoon langs

info@vanheugtencv.nl | 0492 - 386 100 | www.vanheugtencv.nl
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KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

KOM
WERKEN 
IN DE 
PRODUCTIE BIJ 
HUIJBREGTS 
GROEP 
IN HELMOND!

Als productiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerker help je in de 

logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, logistiek of bij het verpakken, storten, 

scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen 

& poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. 

Wil je je Wil je je Wil je je Wil je je hef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaat

behalen? Geen probleem! Vanuit onze behalen? Geen probleem! Vanuit onze 

bedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijk

heid om te heid om te heid om te heid om te heid om te leren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werk. Heel 

praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in 

ploegen werken!  werken!  werken!  werken!  werken! 

Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. 

www.werkenbijhuijbregts.nl
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Dit jaar is de organisatie van onze 
wandeltocht voor het eerst in handen van 
Wandelsportvereniging OLAT. OLAT is de 
grootse wandelsportvereniging van Brabant 
en heeft veel ervaring met het organiseren van 
wandeltochten. De start van deze wandeltocht 
is vanuit de winkel van Adventure Store:
Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond

Afstanden Starttijden Inschrijfgeld
40 km  08:00 - 09:00 uur €7,00
30 km  08:00 - 10:00 uur  €6,50
20 km  08:00 - 11:30 uur €6,00
15 km  08:00 - 12:00 uur  €5,50
10 km  08:00 - 12:30 uur  €5,00

Het is een openbare wandeltocht, 
dus iedereen mag inschrijven.
Je kunt op 2 manieren inschrijven:
• Voor-inschrijven via de website van OLAT of 
de website van Adventure Store. 

• Op de dag zelf op ons startbureau in de 
winkel. OLAT-leden krijgen €2,50 en leden 
van een wandelbond €1,00 korting. Je 
moet daarvoor het OLAT-lidnummer of het 
bondsnummer paraat hebben. Je vindt dit op 
de OLAT-ledenpas of op de ledenpas van de 
wandelbond.

Op het startbureau bij de winkel delen we de 
routebeschrijvingen uit. Verder wordt de hele 
route uitgepijld. Aan de voor-inschrijvers sturen 
we op zaterdag voor de wandeltocht de tracks 
toe. Bij de start/finish kun je wat drinken, 
we doen onderweg enkele horecazaken aan 
en OLAT heeft onderweg 1 wagenrust voor 
de wandelaars. De consumpties op deze 
wagenrust zijn gratis.

INFO
ADVENTURE STORE

SPORT & OUTDOOR

Voorbeschouwing
De wandeltocht gaat dit jaar in zuidelijke 
richting. De kortere afstanden maken daarbij een 
doorsteek op de hoofdroute en zullen daarom niet 
alle punten uit deze voorbeschouwing aandoen. 
Hoe langer de afstand hoe meer je hiervan te 
zien krijgt. De hoofdroute loopt via sportpark 
De Beemd richting Groot Goor, een bos- en 
natuurgebied ten oosten van Mierlo-Hout. Hier 
volgen we de Goor richting appelboer Jurrius, 
een begrip in Helmond om zijn verse appels en 
peren, en ’t Melkhuisje om zijn verse melk. Het 
beekdal van de Goorloop is een van oorsprong 
moerassig gebied, wat te zien is aan de bomen 
die er groeien, zoals de wilg, de els en de es. 
De Goorloop ontspringt ten zuidoosten van 
Mierlo, in het natuurgebied Sang Aen Goorkens. 
Ter hoogte van de Goorsebaan treffen we de 
wagenrust van OLAT. Na de gratis koffie/thee 
met koek belanden we via de Goorsebaan bij het 

Eindhovensch Kanaal. Het Eindhovensch Kanaal 
is een kanaal dat het centrum van Eindhoven 
verbindt met de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal 
werd gegraven van 1843-1846 in opdracht van 
en bekostigd door de stad Eindhoven. 

De lengte bedraagt 13,9 kilometer. Het kanaal 
heeft sinds 1974 zijn functie voor de scheepvaart 
verloren, maar het vervult nog een recreatieve 
functie. We steken het kanaal over ter hoogte van 
de Zuid-Willemsvaart en we vervolgen onze weg 
over veldwegen richting Goorloop. Deze volgen 
we een poosje en verderop wandelen we langs 
de Oude Goorloop. Langs landerijen en door 
gemengd bos bereiken we het Voortje, een oud 
buurtschap. Hier steken we de A67 over. Via het 
Labroek bereiken we onze caférust bij Pastoorke 
van Moorsel, een gezellig boscafé gelegen in het 
buurtschap Moorsel bij Lierop. Na de verdiende 
rust wandelen we door een gemengd bosgebied 
van de Lieropse Heide en verderop langs de 
randen van het Starven en het Beuven. We 
zijn dan op de Strabrechtse Heide aanbeland, 
een immens heidegebied met tal van vennen, 
bossen en stuifzand. Door dit heidegebied 
zullen we de nodige kilometers wandelen. 
We passeren het Waschven en arriveren bij 
Natuurpoort De Plaetse. Bij de Plaetse bevindt 

zich de schaapskooi, waar een kudde van 350 
Kempense heideschapen is gehuisvest. Vanaf 
hier wandelen we op de rand van bos en heide 
richting Manage Meulendijks. 

Ook hier kunnen we de tijd nemen voor een 
consumptie. Verderop wandelen we langs 
het Grootven richting Geldrop. Dan volgt de 
Molenheide, een gebied dat vroeger bestond uit 
heide, maar door ontginning nu uit gemengd bos 
bestaat, soms afgewisseld met nog wat heide. 
Ook treffen we hier het Lisven en Molenven aan. 
Via een stukje bebouwing van Mierlo bereiken we 
onze laatste caférust bij d’n Heuvel.  

Na het passeren van het Eindhovens Kanaal 
vervolgen we onze tocht door Brandevoort. 
Brandevoort is een Helmondse wijk, opgezet 
volgens de principes van New Urbanism. Doordat 
diverse architecten werkten aan deze wijk, 
ontstond er een zeer afwisselend straatbeeld. De 
Veste werd historiserend aangelegd in de stijl van 
een 17e-eeuws Brabants stadje, met herenhuizen 
aan grachten. Na de Brandevoortse Dreef 
naderen we weer de winkel van Adventure Store 
via de Elderse Loop en Houtse woonwijk. Hier 
kunnen we hopelijk met veel plezier terugkijken 
op een mooie wandeltocht.

15e Adventure Store Wandeltocht
ZONDAG 3 OKTOBER

Misschien heb je tijdens corona 
ontdekt dat wandelen ook voor jou 
een mooie sportieve tijdsbesteding 
is. Met deze wandeltocht zul je 
ontdekken dat een georganiseerde 
wandeltocht het wandelen nog 
leuker kan maken. 

Sidas 2D voetscan
Wij zijn deze dag open van 08.00-17.00 
uur! Op deze dag maken wij gratis een 
voetanalyse op de Sidas 2D voetscan. Hier 
worden uw voeten uitgebreid geanalyseerd 
op lengte, breedte, drukpunten en andere 
zaken die van belang zijn bij de aanschaf van 
wandelschoenen. 

Podotherapeut
Onze podotherapeut Emile Itz is deze 
dag aanwezig van 11-17.00 uur voor gratis 
voetadvies.

Kopje koffie of speciaalbiertje
Ook de cateraars Pennings en van Poppel 

(slijterij ‘t Pijpke uit Mierlo-Hout) zorgen 
voor een lekker kopje koffie en voor een 
welverdiend speciaalbiertje na afloop van 
deze mooie wandeltocht.

Schöffel  wandelbroeken
Het merk Schöffel is ook aanwezig om onze 
wandelklanten te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is op het gebied van wandelbroeken. 
Dit Duitse merk heeft broeken in alle maten, 
Klein, groot, buikmaten, je kan het zo gek 
niet bedenken of dit merk heeft het. 

Test gratis on schoenen
Het Zwitserse merk On walking- en running 
komt deze dag met testschoenen zodat 

u deze innovatieve high performance 
schoenen vrijblijvend kunt uitproberen.

Gratis Vaten Meetdag
Wilt u uw prestaties verbeteren? Laat dan 
gratis de doorbloeding van uw vaten meten 
en krijg goed advies. Maak nu een afspraak 
op: www.adventurestore.nl

15% directe kassa korting 
Natuurlijk hebben wij deze dag speciaal 
voor al onze klanten op alle merken 
wandelschoenen zoals Meindl, Lowa, 
Hanwag, Tecnica, Grisport en On en 
outdoorkleding een superactie van minimaal 
15 % directe kassa korting. 

INFO
grootse wandelsportvereniging van Brabant 
en heeft veel ervaring met het organiseren van 

Wilt u uw prestaties verbeteren? Laat dan 
gratis de doorbloeding van uw vaten meten 
en krijg goed advies. Maak nu een afspraak 

Zondag 3 oktober weer veel activiteiten bij Adventure Store tijdens 15e wandelevent!
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Met hopelijk een mooie nazomer in het vooruitzicht vind je in de waterrijke 
Peel de allerleukste uitstapjes voor jong en oud. Van mooie wandel- en 
fi etsroutes tot waterspelletjes, recreatieplassen en verborgen natuurparels. 
Waar water is, valt genoeg te beleven!

www.landvandepeel.nl

Natuurpoort Nederheide © Kuppens Fotografi e

Activiteiten 
agenda

Doe mee met 
#hetmysterievan en 
win een overnachting!

Activiteiten onder voorbehoud. 
Kijk voor een volledig overzicht 
op www.landvandepeel.nl

Ontdek de Peelrandbreuk 
Deurne - 17 sept. middagarrangement. Bij De Ossenbeemd en Bijzonder 
Brabants. www.bijzonderbrabants.nl 

Familietentoonstelling ‘Kijk nou eens’ met 
kinderactiviteit schat graven
Deurne - t/m 19 sept wo t/m zo 12.00-17.00 uur. Kinderactiviteit op 5 en 
12 sept 11.00-12.00 uur. www.dewieger.nl

Gedichtenwandeling met gids
Helmond - Donderdag 9 sept, 19.00 - 20.30 uur. www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/activiteiten 

Queen Forever
Mariahout - Zaterdag 11 sept 20:30 uur. Openluchttheater Mariahout. 
www.openluchttheatermariahout.nl 

Open Monumentendag Land van de Peel
Land van de Peel - 11 en 12 sept 13.00 -17.00 uur. www.landvandepeel.nl

Gimmert Gist Bierfestival 
Gemert - 12 sept. 13:00 - 19:00. Ridderplein, Gemert. www.gimmertgist.nl  

Helmond Art Festival
Helmond - Zondag 12 sept. www.helmondartfestival.nl 

Natuurtheater voorstelling ‘Iets vanuit niets’ 
Someren - 12, 15, 18, 19 en 22 sept. www.speledonckers.nl

Najaarskermis Gemert
Gemert - 17 t/m 21 sept

Kermis Lierop
Lierop - 17 t/m 20 sept 

Strade Bianche Peel en Hei 
Asten - Zondag 19 sept. Start en fi nish in Asten-Heusden.

Engelse uitvoering Hamlet bij Kasteel Croy
Aarle-Rixtel - Woensdag 22 sept 18:00-19:30 uur. 

Kermis in Someren
Someren - 24 t/m 28 sept.

Blaasfestijn Helmond
Helmond - Zondag 26 sept tussen 12.00 uur en 18.00. www.blaasfestijn.nl

Expositie: De Peel een mysterie
Asten – Museum Klok en Peel. www.museumklokenpeel.nl   

Rondleiding Standaard Molen Oostenwind
Asten - Woensdag- en zaterdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur. Molenstraat 23.

september

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

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

Dit kan je winnen:
Deel daarom jouw tip voor een 
mooie plek in de Peel op social 
media met #hetmysterievan en 
#landvandepeel. Onder alle 
gedeelde tips verloten we deze 
maand een overnachting voor 
2 personen inclusief ontbijt 
in een suite van B&B In de 
Hei in Mariahout.

henk.meeuws

Liked by landvandepeel and 76 others

henk.meeuws
                         

      Kalfjes op de Strabrechtse Heide, 

aan de Witvenroute. How cute. #Schotsehooglander

Regio

!

aan de Witvenroute. How cute. #Schotsehooglander

natuurpoortdepeel

Liked by landvandepeel and 89 others
natuurpoortdepeel                                         We zijn alweer 9 jaar open! Kom je gezellig langs? #tijdvoorgezelligheid

Regio

!

_fotof_

Liked by landvandepeel and 76 others_fotof_                Zonsondergang op De Krim. Niet in Rusland, gewoon in Brabant. #Elsendorp 
#instagemert

Regio

!

Natuurpoort Nederheide © Kuppens Fotografi e

Met spannende moerasgebieden, uitgestrekte 
vennen, slingerende waterlopen en grote vaarten is 
water al van oudsher bepalend voor de vorming van 
het Peellandschap. Wie erop uittrekt in de Peel 
ontdekt een waterrijk gebied waar het de natuur zelf 
is die voor het vermaak zorgt.

Fietsen door de Waterpoort van de Peel
Laarbeek wordt ook wel Waterpoort van de Peel 
genoemd. Tijdens de Waterpoortroute van 30 km 
maak je kennis met interessante en soms goed 
verborgen plekken in Laarbeek en Helmond waar 
water een centrale rol speelt. Deze bewegwijzerde 
route leidt je bovendien over mooie landelijke 
paden, langs hoogtepunten als Kasteel Croy, 
natuurgebied de Biezen, stadspark de Warande en 
tal van waterlopen, vennen, poelen en kanalen.

Te voet over de Zevenvennenroute 
in Someren
Deze bewegwijzerde wandeling start bij Natuurpoort 
Vennenhorst en voert langs kleine en grotere 
vennen in het fraaie Keelvengebied. Wacht niet te 
lang, want tot ongeveer half september geniet je 
hier nog van de bloeiende heide! 

Spelen op blotevoetenpaden
Schop je schoenen uit voor waterpret! De Peel telt 
twee blotevoetenpaden: bij het Toon Kortoomspark
in Deurne en bij de Christoff elhoeve in Elsendorp. 
Jong en oud kan zich hier blootsvoets vermaken op 
een route met waterpartijen, hangbruggen, diverse 
ondergronden en natuurlijk modderpoelen!

Zwemmen in de natuur 
Lopen de temperaturen hoog op, dan is het 
goed toeven bij de recreatieplassen. Strandbad 
Nederheide is gelegen in het bos en heeft mooi 
zwemwater met een zandstrand en grote ligweide. 
Ook Recreatieplas Berkendonk in Helmond is 
openbaar toegankelijk. Hier kan je niet alleen 
zwemmen, maar ook surfen en zeilen. Het 
watersportgedeelte mag alleen gebruikt worden met 
een lidmaatschap van de desbetreff ende vereniging. 

Tip: In het Burgemeester 
Geukerspark in Helmond 
kunnen kinderen zich aan 
de oever heerlijk vermaken 
met diverse watertoestellen. 

brittvschijndel

Liked by landvandepeel and 112 others

brittvschijndel
                         

      Kikkers in de Klotterpeel 

#Milheeze #DeRips 

Regio

!

Waterbeleving
in het Land van de Peel

Toon Kortoomspark

Als beheer- en onderhoudsmedewerker 
bij Waterschap Aa en Maas vormt André Boom 
de oren en ogen in het veld als het gaat om 
water in de Peel. Als geen ander weet hij de 
mooie waterrijke plekjes in de regio 
te vinden. Zijn tips: 

De Peelrandbreuk
Dwars door de Peel loopt de Peelrandbreuk, 
een geologische breuklijn die is ontstaan door 
bewegende aardlagen. In Gemert-Bakel is 
deze goed zichtbaar in het landschap. Volg de 
‘Bekenwandeling Grotelsche Heide’ van 
Staatsbosbeheer om dit te beleven langs de 
Esperloop; een pareltje. Hier zie je ook het 
bijzondere wijstverschijnsel.

De Stippelberg
Een begrip in Gemert-Bakel! Door dit prachtige 
gebied slingert de Peelse Loop met mooie 
wandelpaden door het cultuurhistorisch 
landschap.

Helenaveen en Griendtsveen
Als je echt de Peel wilt beleven dan moet je 
hierheen gaan. Met de vele waterwegen heeft 
het zelfs wat weg van Giethoorn.
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Waterrijke natuurparels: 
tips van een kenner
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POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 

een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.

Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

Aarzel niet langer en neem 
contact met ons op dan 
komen we er samen uit!

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

Gratis bewonersdiensten en voorlichting: 
• Telefonisch Energie-spreekuur 085-0410041 Dinsdag en Donderdag 13.00-17.00uur
• E-mail Serviceloket voor korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Website dienst ‘Slim starten’ 8 zelftests wo. Woning QuickScan, Bespaartest of Dak-check
• Website dienst ‘Slim verder’ bepaal ‘jouw routeplanner’ of bekijk alle bespaar maatregelen
• Afspraak met Energiecoach op locatie of via zoom via de website ‘Afspraak’

Gratis bewoners thema-bijeenkomsten en zoom webinars via ‘Agenda’
3Thema-bijeenkomsten  in EnergieHuis Slim Wonen Helmond
• 6 september 19.30 : Warmtepomp
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

4 Webinars en workshops via zoom via je laptop/Pc
• 6 september 19.30 : Warmtepomp
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 20 september 19;30 : Workshop woning Quickscan onlin
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

Top 5 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Zelf Bespaartest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Elke zaterdagochtend van 9.30-12.00 uur inloop  Spreekuur in De Ossenbeemd in Deurne.
Bewoners en huiseigenaren in Deurne kunnen al hun vragen stellen over energie besparen en het 
verduurzamen van hun woning. Een team van deskundige Energiecoaches is aanwezig om al je vragen te 
antwoorden en samen overzicht en inzicht te krijgen in mogelijke bespaar maatregelen voor de woning.

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.

ZOMER KALENDER SEPTEMBER 
EnergieHuisSlimWonen.nl
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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.

Wij zijn op zoek naar chau� eurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag; 
15 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. 
Liever geen vastigheid? Solliciteer dan als afroepchau� eur.

Heb je interesse? Een aanvullende cursus wordt intern verzorgd.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492 – 66 22 60.

VACATURE CHAUFFEUR 
LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in 
 de ochtend en in de middag (schooltijden).
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een 
 B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je a�  niteit met de doelgroep en een 
 flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus te volgen. 
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.
• Chau� eurs moeten woonachtend zijn in 
 gemeente Helmond of Geldrop/Mierlo

.nl
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Yvonne Matheij houdt
van Ouderwetspoetsen 

Yvonne Matheij vertelt vol trots over haar poetsbedrijf dat nu 3 jaar bestaat. Ze is 47, heeft 2 
kinderen en is 23 jaar getrouwd. Ze was 43 toen haar droom werd geboren: ze wilde een eigen 

bedrijf opzetten. Dat werd Ouderwetspoetsen.

Hoe anders is Ouderwetspoetsen?
“De manier van werken is goed en 
grondig, van ouderwetse kwaliteit. 
We bieden klanten ook een stukje 
gezelligheid en verkopen nooit nee. Wat 
de klant wil, dat gebeurt altijd in overleg. 
Ook als het elke week ramen wassen 
betekent, doen we dat met plezier”, 
vertelt Yvonne. 

“We hebben meestal oudere klanten, 
die zelf niet meer kunnen poetsen en 
doorverwezen worden via de WMO, 
maar er zijn ook particuliere klanten. 
Ons doel is een goede band en een 

lange relatie met hen op te bouwen en 
het werk goed te regelen. Die kunst heb 
ik afgekeken van de instanties waar ik 
voor gewerkt heb en nu nog leer ik elke 
dag bij. Ik ben heel trots op wat ik bereikt 
heb en ga elke dag met plezier naar het 
werk.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik ben nog lang niet klaar, ik volg 
veel opleidingen en korte cursussen. 
Nu is dat een cursus helpende in de 
verzorging, want ik wil in de toekomst 
ook een stukje verzorging bieden. Daar 
is veel vraag naar. Mijn dochter werkt in 

de verzorging, zo kwam ik op het idee. 
Zij wil in de toekomst op dat gebied ook 
in mijn bedrijf ondersteuning bieden. Ik 
wil graag uitbreiden en nieuwe mensen 
aannemen, zodat ik meer kan bieden. 
De coronatijd heeft voor ons positieve 
gevolgen gehad; eenzame mensen 
zoeken contact en bellen ons. Mijn zoon 
werkt op de achtergrond al mee, hij 
neemt de administratie op zich. Hij wil 
graag in de zaak komen als het kan en 
dat is een mooi vooruitzicht.”

Yvonne Matheij (R) | F Ouderwetspoetsen

Kennis en ervaring bij EnergieHuis Slim Wonen
In gesprek met Carel Thijsse

Door: Wendy Lodewijk

Stap voor stap verbeteren en ver-
duurzamen
Inmiddels is Carel verhuisd naar een le-
vensloopbestendige woning in Deurne, 
maar hiervoor woonde hij in Zeven-
bergen. Die woning kocht hij in 1992 
en had volgens de toentertijd geldende 
maatstaven energielabel G. Hij vertelt: 
“De woning is gebouwd in 1968 en toen 
wij het kochten, was het eigenlijk ook 
nog in de staat van 1968. Er viel veel te 
winnen op het gebied van duurzaam-
heid en wooncomfort. Ik ging gelijk aan 
de slag en liet dubbel glas plaatsen.” Een 
jaar later liet hij de spouwmuren isole-
ren met Rockwool-vlokken. Dat zorgde 
voor een verlaging van stookkosten en 
een verhoging van de behaaglijkheid. 
“En het mooie is”, legt Carel uit, “dat in 
2019 de vlokken nog altijd niet waren 
ingeklonken. Dat heb ik onderzocht met 
een infrarood-camera waarmee je kunt 
bekijken waarlangs warmte ontsnapt. 
Alles zat nog mooi op zijn plaats na ruim 
25 jaar.”

In 2001 moesten de dakpannen wor-
den vernieuwd en dat was gelijk een 
mooi moment om het dak te isoleren. 
Een paar jaar later, in 2003, kon Carel 
via een ambassadeursactie van Philips 

zonnepanelen op zijn garagedak laten 
aanleggen. “De opbrengst van die zon-
nepanelen was natuurlijk minder dan 
van de panelen die tegenwoordig ge-
maakt worden, maar het was een mooi 
begin.” In 2010 was het tijd om de open 
haard te vervangen. “Stiekem ben ik een 
pyromaantje en stook graag hout”, grapt 
Carel. “Zo’n open haard zorgt echter 
voor een flinke pijp (en dus verbinding) 
naar buiten, waardoor er veel warmte 
verloren gaat. Het schoorsteeneffect 
versterkt dat nog eens. Daar viel dus veel 
winst te behalen en daarom heb ik een 
volledig afsluitbare inzethaard geplaatst. 

Geen warmte-onttrekking meer naar 
buiten en meer warmte van het vuur 
binnen.” Een paar jaar later was Carel 
en zijn gezin toe aan een nieuwe keu-
ken. “Dat was een natuurlijk moment 
om alle apparatuur te vervangen door 
zuinigere exemplaren én om een afzuig-
kap met terugslagkleppen te plaatsen. 
Afzuigkappen zonder terugslagkleppen 
zorgen namelijk ook weer voor een open 
pijpleiding naar buiten, dus deze nieuwe 
zorgde voor minder warmteverlies.”
In 2013 vroeg Carel tussentijds een 
nieuw energielabel aan (dat was toen 
nog niet zo prijzig als tegenwoordig) en 

daaruit bleek dat zijn woning inmiddels 
label D verdiende. Er werd gelijk advies 
gegeven over hoe hij het verder zou kun-
nen aanpakken om tot label A te komen. 
Datzelfde jaar werden cv-leidingen in de 
kruipruimte geïsoleerd en een jaar later 
werden 13 zonnepanelen op het dak van 

de woning geplaatst. “Ik werd daar wel 
heel blij van”, vertelt Carel met een lach. 
“Wij hadden toen nog zo’n ouderwetse 
Ferrarismeter en die zag ik gewoon ach-
teruit draaien.”

In 2016 ging de oude CV-ketel stuk en 
werd een HR-combiketel geplaatst. 
Dat zorgde niet alleen voor een lager 
gasverbruik, de pomp bleek dermate 
energiezuiniger dat ook het elektrici-
teitsverbruik afnam. In 2018 werd de 
kruipruimte drooggelegd (die was eerder 
nat komen te staan door een verhoging 
van het grondwater) en later dat jaar 

werden isolatiekussens onder de vloer 
aangebracht. Hiermee kwam de woning 
bij de verkoop in 2019 op een energiela-
bel A. “Dat heeft er mede voor gezorgd 
dat onze woning razendsnel verkocht is. 
Daarnaast heb ik gezien dat onze zon-
nepanelen nog geen enkele degradatie 
vertoonden, dus die zijn hun investering 
meer dan waard geweest.”

Woning verbeteren in eigen tempo, 
EnergieHuis Slim Wonen helpt
Bovenstaand verhaal laat zien dat er 
heel veel aspecten zijn waarop je je wo-
ning kunt verbeteren, energiezuiniger 
en duurzamer kunt maken. “Duidelijk 
is ook dat niet alles in één keer hoeft”, 
legt Carel verder toe. Stapje voor stapje 
is snel genoeg. Je kunt het doen wan-
neer jij er de tijd en financiële middelen 
ervoor hebt. En niet alles hoeft veel geld 
te kosten; cv-leidingen isoleren in ruim-
tes waar je niet woont, kost heel erg 
weinig en kan wel een besparing ople-
veren. Of denk aan zo’n nieuwe afzuig-
kap of tochtstrips bij de voordeur. En 
besparingen kunnen er met de tijd weer 
voor zorgen dat je sneller geld overhoudt 
voor de volgende stap. Iedereen kan aan 
de slag, als hij of zij maar weet hoe en 
wat.” EnergieHuis Slim Wonen helpt 
graag hierbij. Kijk op de website (www.
energiehuisslimwonen.nl) of loop 
eens binnen voor gratis inlichtingen. In 
de showroom aan de Torenstraat 3-5 in 
Helmond staan ook diverse apparaten 
(zoals warmtepompen) en middelen 
(zoals isolatietechnieken) visueel uit-
gestald. Daarnaast kan er heel simpel 
een afspraak gemaakt worden met een 
energiecoach zoals Carel.

Bij EnergieHuis Slim Wonen draait het om (gratis) goede voorlichting en zo compleet mogelijke 
informatie over hoe je je woning kunt verduurzamen en klaar kunt maken voor de aanstaande 

energietransitie. Om de mensen zo goed mogelijk te kunnen informeren, is veel kennis en erva-
ring nodig. Die kennis en ervaring zit onder andere bij de vele vrijwilligers die EnergieHuis Slim 

Wonen rijk is. Bijvoorbeeld Carel Thijsse, die 27 jaar lang bezig is geweest om stap voor stap zijn 
woning te verduurzamen. We gingen met hem in gesprek.

Carel bij het warmtesysteem van het pand aan de Torenstraat | F Wendy Lodewijk
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KBWO is zo 
spoedig mogelijk, 

op zoek naar: 
Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

De Franse Markt

Een grote kunstzinnige markt moest het worden 
met veel muziek en beweging. Op Hemelvaartsdag 
gebeurde er op dat moment weinig in Helmond, 
dus het werd deze traditionele donderdag in de 
maand mei. Begonnen met een kleine bescheiden 
markt groeide de Franse markt in enkele jaren uit 
tot een kunstmarkt met een grote naam en faam, 
waar kunstenaars uit heel Nederland, maar ook uit 
Duitsland en België op af komen.

De kunstenaars zetten grote druk op de 
organisatie om in deze coronatijd toch maar een 
kunstzinnige markt te organiseren in Helmond, 
op deze leuke locatie bij de Cacaofabriek. Dus 

besloot de stichting ‘Soet op Suyt’ alsnog op 
een andere datum dan de traditionele Hemel-
vaartsdag, namelijk 26 september, hun markt 
te organiseren. En met succes, al meer dan 80 
deelnemers hebben toegezegd aanwezig te zijn op 
zondag 26 september.
Op het mooie terrein rond de Cacao-fabriek word 
een schitterende, mooie markt geplaatst met 
voor ieder wat wils. Op het grote terras van de 
Cacaofabriek is het goed toeven met een drankje 
en uitzicht op het grote podium dat hier staat 
opgesteld met prachtige live muziek. Dus zondag 
26 september, ‘de Franse markt’, van 11 tot 17 uur. 
Het leukste uitje met het hele gezin!

HELMOND Al vele jaren organiseert wijkvereniging ‘Soet op Suyt’ haar jaarlijkse 
kunstzinnige markt: de Franse markt. Dit is voortgekomen uit een vraag van 
de gemeente aan de eerste bewoners van de nieuwe wijk om in deze nieuwe 
hoek in de gemeente Helmond voor de nodige reuring te zorgen en de sociale 

contacten te verzorgen.

Soet op Suyt presenteert: 

F | Wij kvereniging ‘Soet op Suyt’

koorklaskoorklasStart 
• Zoek je een fijne hobby en heb je altijd al willen zingen?

• Twijfel je? Doe gewoon mee en ervaar hoe het gaat!

• Aan bod komt: zangtechniek en muziektheorie.

• Kennismaking met vooral Slavische muziek. 

• Kosten? Een bescheiden bijdrage!

• Wanneer starten we?

 maandag 27 september, 19.00 uur 

 Rembrandtzaal Hotel Lambert

• Meer info: www.helmondsslavischkoor.com

• Aanmelden: info@helmondsslavischkoor.com

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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Beslis samen welke zorg het beste bij je past 
Ga het gesprek aan met je arts, verpleegkundige of therapeut

‘Samen beslissen’. Dat staat centraal tij-
dens een landelijke campagne die deze 
maand van start gaat. Welke zorg past 
bij jou en wat verwacht je eigenlijk van 
een medische behandeling? Het lijken 
eenvoudige vragen, maar dat zijn het 
lang niet altijd. Daarom adviseert het El-
kerliek ook om afspraken over je behan-
deling thuis goed voor te bereiden. Hoe? 
Dat kan op verschillende manieren. Zo 
is het goed om van tevoren de vragen 
die je hebt over je klacht of ziekte op  
te schrijven. 

Misschien heb je er op internet al iets 
over gelezen, misschien hebben vrien-
den of familie er iets over gezegd. Maar 
klopt dat allemaal? Wat wil je allemaal 
weten? Schrijf het op. Ook is het aan 
te raden om na te denken over wat je in 
je dagelijks leven belangrijk vindt. Wil je 
per se blijven sporten, vind je lekker eten 
belangrijk, wil je nog graag op vakantie 
kunnen? Welke dingen wil je graag blij-
ven doen, of móet je blijven doen?

Eigen keuze
Sommige onderzoeken, medicijnen of 
behandelingen kunnen heel belastend 
zijn. Het is daarom goed om ook daar-
over je gedachten alvast op papier te 
zetten. Welke bijwerkingen zijn er, welke 
keuzemogelijkheden heb je, wat gebeurt 
er als een bepaald onderzoek of een 
behandeling niet wordt gedaan? Het is 
belangrijk om een keuze te maken waar 

je zelf helemaal achter staat. Uiteindelijk 
is het niet de dokter die beslist wat er ge-
beurt, maar ben je dat zelf. Of liever nog: 
beslis je het samen met je zorgverlener.

Blijf in gesprek 
Een gesprek met een dokter of ver-
pleegkundige in het ziekenhuis kan 
best spannend zijn. Zeker als je ‘slecht 
nieuws’ krijgt. Er wordt soms veel in-
formatie gegeven die je niet allemaal 
meteen kunt opslaan en verwerken. 
Daarom is het prima als je iemand 
meeneemt naar je afspraak. Met hem 
of haar kun je vooraf even overleggen 
over wat je wilt weten en vragen. Mis-
schien vind je het fijn om het gesprek 
met je zorgverlener op te nemen, zodat 
je het thuis nog eens rustig kunt beluis-
teren. En bedenk één belangrijk ding: je 
hoeft nooit meteen harde afspraken te 
maken over je behandeling. Denk thuis 
nog eens rustig na over alles wat er is 
gezegd, bel eventueel om alles nog eens 
goed op een rijtje te krijgen of om aan-
vullende vragen te stellen en neem de 
tijd om een beslissing te nemen waar je 
helemaal achter staat.

Ook als de behandeling eenmaal is 
gestart, blijf je in gesprek met je zorg-
verlener. Loopt de behandeling zoals je 
verwacht, valt het je zwaarder dan je 
aanvankelijk dacht of twijfel je over de 
voortzetting van de behandeling? Dat 
kan allemaal en daar is ook zeker begrip 

voor. Ga in gesprek, deel je twijfel en 
stel, als je dat wilt, het plan bij.

Handig hulpmiddel
Speciaal voor de landelijke campagne 
is er een website ontwikkeld die alle 
aspecten van ‘Samen beslissen’ nog 
eens helder op een rijtje zet. Op www.
begineengoedgesprek.nl vind je tips en 
aandachtspunten die je kunnen helpen 
als voorbereiding op het gesprek met 
je zorgverlener, maar ook tijdens en na 
dat gesprek. Ook vind je er algemene 
informatie over wat ‘Samen beslissen’ 
nu precies inhoudt en lees je ervarings-
verhalen over hoe patiënten hier samen 
met hun zorgverleners invulling aan 
hebben gegeven.

‘Welke behandeling ik moet hebben? Dat laat ik aan de specialist over, die weet wel wat het beste voor mij is.’ Zo ging het misschien jaren geleden, maar nu niet meer. 
Een medische behandeling of ingreep kan je leven fors veranderen. Wil je dat wel? Weet je wat die verandering precies inhoudt? Kun je na die ingreep nog wel doen 
wat je écht belangrijk vindt? In het Elkerliek ziekenhuis vinden we deze vragen belangrijk en besteden we hier graag aandacht aan. Geef daarom aan wat voor jou 

persoonlijk van belang is en wat je nodig hebt. Zo krijgt de specialist een compleet beeld en beslissen jullie sámen welke zorg en behandeling het beste bij jou past.

Samen beslissen
Uiteindelijk willen patiënten 
en zorgverleners hetzelfde: de 
best passende behandeling of 
ondersteuning. Maar wát dat 
dan precies is, daarover kunnen 
de meningen verschillen. 
Daarom is het goed als 
patiënten aangeven wat ze 
willen en wat ze nodig hebben 
in hun eigen, specifieke situatie. 
Door die kennis te koppelen 
met de medische kennis over 
onderzoek, behandeling en 
medicatie van de zorgverlener, 
kunnen jullie samen beslissen 
welke zorg het beste bij je past.

koorklaskoorklasStart 
• Zoek je een fijne hobby en heb je altijd al willen zingen?

• Twijfel je? Doe gewoon mee en ervaar hoe het gaat!

• Aan bod komt: zangtechniek en muziektheorie.

• Kennismaking met vooral Slavische muziek. 

• Kosten? Een bescheiden bijdrage!

• Wanneer starten we?

 maandag 27 september, 19.00 uur 

 Rembrandtzaal Hotel Lambert

• Meer info: www.helmondsslavischkoor.com

• Aanmelden: info@helmondsslavischkoor.com

Helmonds Slavisch Koor start koorklas 

Veel muziekliefhebbers, waaronder ook 
leden van de zangkoren in Helmond, 
hebben de eerste repetities achter de 
rug en zijn na de zomervakantie weer op 
hun trouwe repetitieplek te vinden. Voor-
zichtig denkend aan het eerstvolgende 
concert met publiek binnen de gestelde 
spelregels met betrekking tot corona zo-
als die nu gelden.

Voor het Helmonds Slavisch Koor een 
reden om nogmaals de aandacht te 
vestigen op het initiatief om in septem-

ber te starten met een 

koorklas. Zoek je een hobby of wil je 
ontdekken of dat zingen in koorverband 
iets voor jou is: het Helmonds Slavisch 
Koor biedt je die mogelijkheid. Kennis-
maken met muziek, zangtechniek, wat 
muziektheorie en naast Slavische mu-
ziek ook lichtklassieke werken zingen zit 
in het aanbod van 10 lessen, waarvoor 
een kleine financiële bijdrage wordt ge-
vraagd.

De Slavische teksten worden met be-
hulp van fonetisch schrift uitgelegd en 
vormen voor de deelnemers geen be-

lemmering om enthousiast aan de slag 
te gaan. Op het repertoire staan naast 
Slavische werken onder andere het Sla-
venkoor van Verdi, het bruiloftskoor uit 
Rusalka van Dvorak en Ave Verum van 
Mozart.

Start: maandag 13 september 19.00 uur 
in de Rembrandtzaal van Hotel Lambert 
aan de Kerkstraat in Helmond.
Meer informatie:
www.helmondsslavischkoor.com
Aanmelden: 
info@helmondsslavischkoor.com

Helmond: De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn begonnen en langzaam komen de bekende 
routines van de meeste mensen weer op gang. In Lierop vonden de eerste kleine concerten plaats 

en was muziek de aanleiding dat men elkaar ontmoette; dit tot veel plezier van de aanwezigen.

Een gezonde hobby: 
dansen bij Doenja 

Mierlo: Volksdansgroep Doenja danst met veel inzet, maar vooral met 
veel plezier dansen uit de hele wereld. Een unieke manier om via de 
dans kennis te maken met de cultuur van de diverse landen. 

Samen dansen betekent ook aan je conditie werken. Kom met ons 
meedansen en ervaar zelf waarom dokters dansen als medicijn zouden 
moeten voorschrijven. Er wordt gedanst op dinsdagmorgen, dinsdagmiddag 
en donderdagmiddag in de balletzaal van sporthal de Weijer in Mierlo. Phia 
Jongstra geeft met plezier nadere informatie. Telefoonnummer: 040 – 36 85 
214 of via phiajongstra@onsbrabantnet.nl

F | Doenja
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Ook de jeugd draagt een steentje 
bij | F Margot Klaren

Afvalrapers gevraagd voor Wereldschoonmaakdag
18 september met IVN Geldrop

Miljoenen deelnemers wereldwijd  
Zwerfafval is ergerlijk en bedreigt ons – 
daarover straks meer. Daarom trekt op 
World Cleanup Day de hele wereld erop 
uit om zoveel mogelijk zwerfafval op te 
ruimen. Samen zijn we met miljoenen! 
Er zijn straten, buurten, bedrijven en 
verenigingen die de handen uit de mou-
wen steken. Misschien. IVN zoekt nog 
wat extra handen. Daarnaast kunt u zelf 
misschien ook een opruimactie in uw 
eigen straat of club organiseren. 

Aanmelden en uitrusting
Aanmelden bij ivngeldrop@gmail.com 
is verplicht, want vanwege corona houdt 
IVN de groepsgrootte beperkt. Om 9.30 
uur worden deelnemers onder het ge-
not van een kop koffie of thee ingedeeld 
in groepjes, waarna zij zich verspreiden 
over de omgeving. Rond 11.30 uur wordt 
iedereen terug verwacht met inlevering 
van afval en grijpers. Voor wie eerder wil 
eindigen, blijft iemand aanwezig in De 

Paardestal. IVN verzoekt iedereen zelf 
(liefst duurzame) werkhandschoenen 
mee te nemen met het oog op hygiëne. 
Afvalzakken, grijpers en fluorescerende 
hesjes zijn aanwezig. 

Waarom is World Cleanup Day nodig?
Zwerfafval is helaas nog steeds een 
groeiend probleem, ook in Nederland. 
Volgens Staatsbosbeheer lopen schat-
tingen over de hoeveelheid hiervan 
uiteen van 50 tot 300 miljoen kilo per 
jaar. Naast een negatieve impact op 
onze leefomgeving, genereert het af-
val een kolossaal milieuprobleem: het 
belandt uiteindelijk in onze zeeën en 
oceanen. Daar komen giftige stoffen uit 
het plastic vrij. Die komen vervolgens in 
onze voedselketen terecht, doordat vis-
sen en andere organismen deze opeten. 
Bovendien sterven veel waterbewoners 
erdoor. Hoog tijd dat we hier wat aan 
doen dus!  Doe ook mee en deel World 
Cleanup Day op social media om ande-

ren te inspireren. Gebruik hierbij deze 
hashtag: #WorldCleanupDayNL. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Plo-
nie van Campen, telefoon: 040 – 28 54 
996. Aanmelden kan tot 17 september 
aanstaande.

Twee uur samen afvalrapen met de Werkgroep Duurzaamheid 
van IVN Geldrop en IVN Mierlo: wie doet mee op zaterdagoch-
tend 18 september? Ook kinderen en mensen in een rolstoel of 
scootmobiel zijn welkom. De aftrap (met koffie) is om 9.30 uur 
in het kasteelpark, bij natuurinformatiecentrum De Paardestal. 

Aanmelden is nodig vanwege coronaprotocollen. 

De opruimdag van 2020 | F Wim Hendrikx

Actieradius tot 455 km.*

씲419 p/m419
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 31-09-2021 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
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Leesclubs geschiedenis en 
Engelse literatuur in 

Deurne en Nuenen zoeken 
nieuwe leden 

F | Stichting Senia

Leesclub geschiedenis Deurne
De leesclub Deurne G1 komt op 
donderdagochtend bij elkaar, rou-
lerend bij de deelnemers thuis. Het 
eerste boek dat wordt besproken is 
‘Orgelman’ van Mark Schaevers. Als 
u belangstelling heeft voor deze lees-
club, kunt u contact opnemen met 
Peter Wetsels via e-mail petdor99@
gmail.com.

Leesclub Engelse literatuur Nuenen
Leesclub Nuenen E2 komt op 
woensdagochtend bijeen, roulerend 

bij de deelnemers thuis. Deze lees-
club leest ‘The Vanishing Half’ van 
Brit Bennett. 

Voor meer informatie kunt terecht 
bij de contactpersoon van de groep, 
Dave Corben, via e-mail dave@cor-
ben.nl of telefoon 06 – 40 23 55 53.

Alle leesclubs maken gebruik van de 
door deskundigen samengestelde 
boekenlijsten van de landelijke orga-
nisatie Senia. Zie www.senia.nl voor 
meer informatie.

Golfers steunen Doctors for 
Mozambique Stichting

Op woensdag 25 augustus werd de jaarlijkse Goed 
Doelwedstrijd gespeeld door de Heren Senioren van Golfclub 
De Gulbergen. Met deze traditie geeft men aan dat golfen een 

sport is waarbij het niet alleen om het spelletje gaat, maar 
waarbij ook aan organisaties en stichtingen wordt gedacht die 

een bijdrage goed kunnen gebruiken.

Pauline van Empel, voorzitter van de Doc-
tors for Mozambique Stichting, neemt de 

cheque van penningmeester van de Heren 
Senioren, Eric Nagtegaal, in ontvangst |

 F Doctors for Mozambique

Ruim 100 heren van de golfclub speel-
den deze woensdag mee. Zij genoten 
van een stralende zonnige dag. Het was 
een gezellige en sportieve wedstrijd, 
waarbij het in eerste instantie niet ging 
om te winnen, maar om een bijdrage 
aan de Doctors for Mozambique Stich-
ting. Na afloop van de wedstrijd kon een 
bedrag van € 1.300,- aan deze stichting 
worden overhandigd. 

Selectie
Het goede doel wordt geselecteerd uit 
een aantal vooraf opgestelde criteria. 
Van belang is de kleinschaligheid en bij 
voorkeur een organisatie uit de regio 
Eindhoven-Helmond. 

Grotere projecten met een landelijke of 
internationale organisatie zullen minder 
kans maken om uitgekozen te worden. 

Spanning op de arbeidsmarkt naar regio
Na Utrecht is de spanning in Brabant het hoogst

Spanning in jaar tijd in heel Nederland 
toegenomen, het meest in Gelderland
In alle provincies was de spanning op de 
arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 
2021 hoger dan in hetzelfde kwartaal 
een jaar eerder. In dat kwartaal, bij het 
begin van de coronacrisis, was er een 
flinke daling van het aantal vacatures 

en een forse toename van het aantal 
werklozen. Een jaar later is het aantal 
vacatures gestegen en de werkloosheid 
gedaald, waardoor de spanning weer is 
toegenomen.
De spanning steeg het meest in 
Gelderland; het aantal vacatures nam 
toe (van 22 duizend naar 37 duizend) 

en het aantal werklozen nam af (van 40 
duizend naar 32 duizend). Kwamen in 
het tweede kwartaal van 2020 in deze 
provincie maar 55 vacatures per 100 
werklozen voor, een jaar later waren 
dat 116 vacatures. Ook in de provincies 
Noord-Brabant en Friesland steeg de 
spanning relatief sterk.

In het tweede kwartaal van 2021 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provin-
cie Utrecht met 130 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op afstand volgden Noord-Bra-

bant, Zeeland en Gelderland met respectievelijk 124, 117 en 116 vacatures per 100 werklozen. 
Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 78 vacatures per 100 werklozen.

F | CBS

Expositie zussen Swinkels in 
't Oude Raadhuis Beek en Donk
Drie zussen exposeren 4 tot en met 26 september 2021 in 't Oude Raadhuis. 
Nina heeft workshops gevolgd bij Jan Bustin en Trudy Frenken voor schil-
dertechnieken. 

Joanita volgde workshops bij Els Geelen voor keramiektechnieken en Diana volgde 
workshops bij Jeanne Lingg om kennis te maken met glasfusing. Ze tonen hun ge-
zamenlijke werken 4 weekeinden elke zaterdag en zondag van 14:00 uur - 17:00 uur.

Kunstwerken van de zussen Swinkels | F Privécollectie Nina, Joanita en Diana

Lezing: De Magie van Tuinieren 
door Wim Paul van der Ploeg

Op dinsdagavond 21 september van 
20.00 - 22.00 uur in de bibliotheek in 
Mierlo, geeft Wim Paul van der Ploeg 
een lezing over zijn boek: De Magie 
van Tuinieren. 

De lezing is een aanrader voor iedereen 
met een warm hart voor tuinieren. In 
deze lezing neemt Wim Paul je mee op 
een reis door je tuin en tegelijkertijd een 

reis door je leven. De lezing is een uit-
nodiging om je eigen tuin, het werk dat 
je doet in de tuin en zelfs de tuinplanten 
door een andere bril te bekijken. Aan de 
hand van zijn ervaringen en foto’s vertelt 
Wim Paul over tuinen en planten in bin-
nen- en buitenland. Kosten: € 3,- voor 
bibliotheekleden en Groei en Bloei leden, 
€ 5,- voor niet-leden. Kijk op dommeldal.
op-shop.nl om te reserveren.
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1,5 KG.
Geen toegevoegde kleur en 
smaakstoffen met Prebiotica 
70% totaal vleesaandeel 
verkrijgbaar in diverse smaken.

Promise
Hondenvoer

2 KG.
Geen toegevoegde kleur en 
smaakstoffen met superfood 
blend. 65% totaal vleesaandeel 
verkrijgbaar in diverse smaken.

Promise
Hondenvoer

Hello Kitty
Vervoermandy/Kattenbak

Hondenvoer

9,95
van 19,95

Introductieprijs

Hondenvoer

9,95
van 18,95

Introductieprijs

NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT

Krabpaal
Loesje

Hoogte 130 cm. 
In grijs zwart of beige als 
bouwpakket.

59,95
van 109,95

STUNTPRIJS

Loesje

Hoogte 130 cm. 

59
van 109,

STUNTPRIJS

800 gram.
houdbare worst 97% totaal 
vleesaandeel, verkrijgbaar 
in diverse smaken.

Promise Worst

2,99
van 3,99

Introductieprijs.

Voor honden.
Aansluiten op 
de tuinslang.

Wasring 1-2 of 3 verdiepingen

Metalen rat/
fret/chichilla 
kooi

9,99
van 29,99

OP=OP

7,95
van 18,95

OP=OP

29,95
van 59,95
1e verdieping

39,95
van 79,95
2e verdieping

64,95
van 134,95
3e verdieping

Aanbiedingen uitlsuitend geldig bij Jumper Helmond in de maand september 2021 |  Engelseweg 196, 5705AJ  Helmond  |  0492-476243 


