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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Toch groen
de herfst in?

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

Ben jij al groen bezig?
De Engelseweg in Helmond is dé plek 

waar jij je leven kunt vergroenen om zo 
de aarde een handje te helpen.

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.

Kom nu langs en maak jouw groene 
ideeën waarheid op de Engelseweg.
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Vroeger deden we jarenlang met 

dezelfde winterjas, liepen we op 

dezelfde schoenen tot deze kapot 

waren en hadden we kleding die gericht 

was op de winter en zomer in de kast 

hangen. Duurzame kleding was in principe 

vanzelfsprekend! Dat is tegenwoordig heel 

anders. Iedereen raakt een stuk sneller 

uitgekeken op de kleding in hun kast. De 

mode verandert zo snel dat kledingwinkels 

iedere 6 weken een nieuwe collectie in de 

winkel hebben hangen. Fast fashion zorgt 

ervoor dat we steeds meer kleding kopen die 

steeds minder dragen. Inmiddels dragen we 

een kledingstuk gemiddeld slechts 7 keer. En 

zo is mode een wegwerpproduct geworden. 

Dit heeft natuurlijk grote gevolgen op de 

natuur, de dieren en onze gezondheid. Dat 

kan anders! 

Waarom zou ik duurzame 
kleding kopen?
Dit is een interessante vraag, want waarom 

zou je niet gewoon dat goedkope shirtje van 5 

euro kopen? Het is lekker goedkoop waardoor 

je geld overhoudt om misschien wel nog 

zo’n shirtje te kopen. Toch zal dit shirtje veel 

minder lang meegaan, waardoor je na snel 

weer iets nieuws moet kopen. 

Goedkope kleding is vaak niet zo duurzaam 

en dat maakt de kledingindustrie zo’n enorme 

vervuiler. 

Er worden enorme afstanden afgelegd om 

materialen voor de kleding te vervoeren. 

Vervolgens wordt het eindproduct ook 

nog over de hele wereld vervoerd naar de 

desbetreffende winkels.

In de fabriek worden materialen op een 

vervuilende manier verwerkt. Het verven 

gebeurt namelijk met schadelijke verfstoffen 

en het water wordt vaak ongefi lterd terug in 

de rivier gegooid.

De kwaliteit van de kleding is tegenwoordig 

van lage kwaliteit. Na enkele keren dragen 

is het al versleten. Bovendien gooien wij de 

kleding al snel weg als het niet meer ‘trendy’ is. 

Gelukkig er verandering op komst. Want de 

doelgroep wordt steeds bewuster van de 

misstanden in de kledingindustrie en de 

gevolgen voor het milieu.

Hoe ontdek ik of mijn kleding 
duurzaam is?
Heb jij jouw kledingkast volhangen met 

kleding, maar ben je benieuwd of jouw kleding 

eigenlijk wel zo duurzaam is? Wellicht dacht 

je hier - toen je de items kocht - nog niet 

echt over na, maar ben je er nu veel bewuster 

mee bezig.  Op de Keurmerkwijzer van Milieu 

Centraal kan je jouw kleding controleren op 

duurzaamheid. Zo wordt er onder andere 

gekeken naar de arbeidsomstandigheden, het 

milieu en het dierenwelzijn. 

Het is ook belangrijk om te weten dat dure 

kledingmerken niet altijd beter presteren dan 

hun goedkopere concurrenten. Natuurlijk, 

een lage prijs betekent in de meeste gevallen 

dat het milieu en de werkomstandigheden 

van de arbeiders er de dupe van zijn, maar 

als je meer betaalt voor jouw kleding, wil dit 

niet automatisch zeggen dat de natuur en de 

kledingmakers het beter doen. 

Kinderarbeid komt helaas nog ontzettend 

veel voor. Zeker in kleine ateliers of bij 

onderaannemers. Het komt ook regelmatig 

voor dat kledingfabrieken sjoemelen met de 

administratie. Ze liegen over de leeftijd van 

hun werknemers waardoor het lijkt alsof er 

geen kinderarbeid voorkomt. 

DUURZAME MODE: HOE 
DUURZAAM IS JOUW KLEDING?

“De kwaliteit van de kleding is 
tegenwoordig van lage kwaliteit. 

Na enkele keren dragen is het 
al versleten.”

6 TIPS VOOR EEN DUURZAME 
KLEDINGKAST
1. Koop tijdloze items. Het is verstandig om goed na te denken over wat 

je precies wilt aanschaffen voordat je iets koopt. Stel jezelf de vraag: hoeveel 

seizoenen gaat dit kledingstuk mee? Hoe langer het meegaat, hoe beter. Koop dus 

iets waar je niet zo snel op uitgekeken raakt en die een tijd ‘in de mode’ zal zijn. 

2. Ruil kleding met je vrienden. Jij hebt ongetwijfeld een aantal 

kledingstukken in de kast hangen die je niet meer draagt. Organiseer een 

kledingruil met vrienden! Wellicht maak je iemand anders heel blij met de kleding 

waarop jij bent uitgekeken. Door je kleding een tweede leven te geven, maak je het 

automatisch een stuk duurzamer. 

3. Let op het materiaal van de kleding die je koopt. Wist jij 

dat synthetische stoffen worden gemaakt van ruwe olie? Dat is natuurlijk niet 

duurzaam! Niet duurzame materialen zijn o.a. katoen, nylon, acryl, wol en zijde. 

Wil jij dat jouw kleding gemaakt is van duurzame materialen? Kies dan liever voor 

organisch katoen, linnen, bamboe of hennep. 

4. Koop je nieuwe kleding in een tweedehands winkel. Uiteraard 

raden we je aan om zo min mogelijk nieuwe kleding te kopen. Heb je toch écht iets 

nodig? Kijk dan eerst bij de tweedehands winkel of er nog een pareltje tussen zit. Dit 

kan ook online op sites zoals Vinted!

5. Verkoop jouw kleding of geef het weg. Ben jij klaar met je oude 

kledingstukken? Gooi dit dan niet zomaar weg, maar geef jouw kleding een tweede 

leven! Je kunt jouw kleding verkopen op bijvoorbeeld Marktplaats, Vinted of aan 

kennissen. Hoef je er geen geld voor? Geef het dan gewoon weg. Er zijn genoeg 

Facebookgroepen met mensen die online kleding ruilen. Of misschien wil jouw nicht 

of buurmeisje jouw kleding wel hebben?

6. Was je kleding met een natuurlijk wasmiddel. Het meeste 

wasmiddel uit de supermarkt zit vol met onnodige chemicaliën. Sommige hiervan 

zorgen ervoor dat ze je kleding aantasten, waardoor de levensduur aanzienlijk 

korter wordt. Kies liever voor een natuurlijk wasmiddel zoals bijvoorbeeld Aleppo 

zeep.
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Regionale Energiestrategie (RES)
In het klimaatakkoord zijn meer dan 600 afspraken opgenomen om minder 
broeikassen uit te stoten. Met als doel om de opwarming van de aarde tegen 
te gaan. In Nederland zijn er 30 energieregio’s, die regionaal samenwerkings-
afspraken maken hoe er meer duurzame energie en minder aardgas gebruikt 
kan worden. Dat is de energietransitie. In de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) kijken we waar en hoe het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- 
en zonne-energie kan worden opgewekt. En ook welke warmtebronnen er 
in de regio zijn, zodat wijken en gebouwen de overgang kunnen maken van 
aardgas naar andere bronnen. Daarnaast onderzoeken we waar we energie 
kunnen besparen. De besluiten daarover worden lokaal genomen. Kijk voor 
meer informatie op www.regionale-energiestrategie.nl

Energiekaravaan
Samen met u bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve en schone ge-
meente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en verblijven is. 
De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een belang-
rijk onderdeel. U kunt daar zelf ook aan bijdragen. We gaan graag met u in 
gesprek hierover. In de maand september heeft de energiekaravaan in ver-
schillende wijken gestaan. Ook in oktober kunt u de karavaan bezoeken. De 
energiekaravaan is een samenwerking tussen de gemeente en Energiehuis 
Slim Wonen. Kom vrijblijvend langs om informatie op te halen, een gesprek 
te voeren of ideeën op te doen. De energiecoaches staan voor u klaar.
9 okt Centrum, Stationsgebied Weekmarkt Helmond centrum
21-22 okt Brouwhuis en Brouwhuis-Oost Winkelcentrum Brouwhorst
23-24 okt Leonardusbuurt ‘t Huukske

Klimaat
De aarde warmt op en het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te ma-
ken met heftige regenbuien, extreme hitte en langere periodes van droogte. 
Dit veroorzaakt overlast: straten of kelders lopen onder water en de tem-
peratuur in de stad loopt steeds meer op. De gemeente Helmond zet in op 
meer groen in de stad. Hierdoor kan het regenwater beter in de bodem zak-
ken, wordt de zomertemperatuur in de stad lager en is er minder fijnstof. 
Prettiger en gezonder wonen dus! Bovendien is het ook nog eens goed voor 
insecten en vogels. In Helmond is 60% van de tuinen versteend. Tijd voor 
actie. U kunt de komende jaren helpen om de stad groener te maken.

Operatie Steenbreek
Zo kunt u beginnen met uw eigen tuin. De gemeente heeft zich aangesloten 
bij Stichting Steenbreek. Twee keer per jaar, op NL Doet en Nationale Buren-
dag, vindt Operatie Steenbreek plaats in enkele wijken in de stad. U haalt 
tegels uit uw tuin en krijgt daarvoor gratis plantjes van de gemeente. Op 
zaterdag 25 september vond Operatie Steenbreek voor de 2e keer plaats. 
Dit keer in de buurten De Waart, Annawijk, Helmond-Oost, Overspoor en 
Centrum. In totaal zijn er dit jaar al meer dan 100 tuinen een stukje groener 
geworden.

Geveltuintjes
Een geveltuin aanleggen is leuk om te 
doen. Een geveltuin is een strook planten 
tegen de gevel van een woning. Voor-tegen de gevel van een woning. Voor-tegen de gevel van een woning. Voor
al geschikt in straten waar huizen geen 
voortuin hebben. Eén enkele klimplant, 
stokroos of zonnebloem maakt het straat-
beeld al gezelliger en maakt uw huis in 
de zomer koeler. Kijk op www.stadsland-
bouwbrandevoort.nl/geveltuinen

Adopteer een plantvak
Niet alleen uw eigen tuin kunt u vergroenen. Het is ook mogelijk om ge-
meentelijke boomspiegels of plantvakken voor uw deur te onderhouden of 
opnieuw in te richten met bijvriendelijke beplanting. Momenteel worden de 
spelregels hiervoor opgesteld. Via reversed graffiti op de bestrating is voor 
andere inwoners én de groenaannemers dan duidelijk dat dit plantvak door 
een bewoner wordt onderhouden.

Regentonnen
Ook regenwater opslaan in regentonnen is klimaatvriendelijk. Binnenkort 
start de gemeente een actie om € 25,- subsidie te geven per regenton, tot 
een maximum van 1.000 regentonnen. De spelregels volgen snel. Houd 
www.allelichtenopgroen.nl in de gaten.

Bakfiets
Tussen de panden Binnen Parallelweg en ’t 
Cour pendelt sinds enige tijd een elektrische 
transportfiets van de gemeente Helmond. 
Door het gebruik van deze fiets worden heel 
wat korte diesel autoritten bespaard. Goed 
voor het milieu!

Afvalgame
Een kapotte spijkerbroek, pizzadoos of gebroken theeglas? Weet u in welke 
afvalbak het hoort? Om u te helpen bij het goed scheiden van afval heeft de 
gemeente Helmond een game ontwikkeld: ‘Een afvalheld bespaart geld’.
De game is onderdeel van de campagne ‘Afval scheiden, doe mee: goed voor 
je portemonnee’. 
Hoe werkt de game?
Sleep de afvalsoort naar de juiste container en bekijk de score. 
Na ieder goed of fout antwoord volgt een korte uitleg. Aan het 
eind volgt de uitslag en kunt u familie en/of vrienden uitdagen 
om een betere score te halen. Test uw kennis over afval schei-
den en start hier de game: www.eenafvalheldbespaartgeld.nl

Mobiliteitshub Brandevoort
Bij station Brandevoort is sinds juli een mobiliteitshub in gebruik. Bij een hub 
kunt u van vervoer wisselen. U kunt een deelauto, huurfiets of elektrische 
bakfiets huren. De hub draagt bij aan het gebruik van deelmobiliteit in Hel-
mond. Deelmobiliteit is een van de manieren waarop de gemeente Helmond 
zorgt voor bereikbaarheid en leefbaarheid in onze stad, ondanks de toena-
me van het verkeer en de groei van de stad.

De vervoersmiddelen bij de hub Brandevoort zijn een alternatief voor bij-
voorbeeld het gebruik van de tweede auto. Hoe vaker de auto blijft staan, 
hoe meer ruimte er over blijft voor bomen en planten en om veilig op straat 
te spelen. De hub is een samenwerking tussen de gemeente Helmond en 
Brainport Smart District. Zij onderzoeken in Europees verband wat het beste 
werkt om bewoners gebruik te laten maken van deelmobiliteit. Als deze test 
succesvol is, wordt bekeken welke plaatsen in Helmond het meest geschikt 
zijn, zoals bijvoorbeeld in het centrum. Er komt sowieso een hub in Brainport 
Smart District. 

Weten wat u kunt doen? 
www.allelichtenopgroen.nl 

Helmond, samen werken aan een duurzame toekomstHelmond, samen werken aan een duurzame toekomst
In 2045 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat is de ambitie van de gemeente Helmond. Het lijkt zo ver weg. 
Maar de opgave om dit te bereiken is groot. Meer duurzame energie, minder uitstoot en meer ruimte voor groen 
en water. Wachten kunnen we niet, en doen we ook niet. Want ook in de toekomst willen we, net als nu, een fijne 
leefomgeving creëren. Samen met inwoners en bedrijven gaat de gemeente Helmond deze uitdaging aan. Dit kan 
alleen als iedereen in actie komt. Doet u ook mee met de verduurzaming? Alle lichten staan op groen!

opgroen.nl 

KLIMAAT

KLIMAAT

KLIMAAT
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De toekomst van de elektriciteits-
voorziening in onze regio
Er wordt veel geschreven over klimaatverandering en de omwenteling in de energievoorziening die
 daardoor nodig is. We willen het oplossen met besparen, met windmolens op zee en op land en met 
zonnepanelen op daken en in zonneparken. Maar tegen elk zonnepark of windmolenproject wordt 
geprotesteerd. Ook willen we geen biomassaverbranding, geen vergisting, geen kernenergie, geen diepe 
boringen in de bodem en geen afhankelijkheid van andere landen. Advocaten worden ingeschakeld om 
oplossingen te forceren of te blokkeren om het eigenbelang veilig te stellen. 

Door: Noud de Loos

Over integrale oplossingen wordt wei-
nig gepubliceerd. Wel over de rampen 
die op ons afkomen zoals zeespiegel-
stijging, zware stormen en regenbuien, 
hittegolven en droogte, bosbranden en 
volksverhuizingen omdat gebieden on-
bewoonbaar worden.

Het CO2-gehalte in de atmosfeer, de oor-
zaak van de klimaatverandering, nadert 
de 420 ppm (parts per million) en stijgt 
nu jaarlijks met 2,5 ppm. Honderdvijf-
tig jaar geleden was het niveau slechts 
300 ppm. Daarvoor schommelde het 
vijfhonderdduizend jaar (de moderne 
mens bestaat slechts een paar hon-
derdduizend jaar) tussen 200 en 300 
ppm. Bij een niveau van 200 ppm was 
er een ijstijd en bij een niveau van 300 
niet. We hebben nu al een extra hoeveel-
heid CO2 in de atmosfeer gebracht om 
de gemiddelde temperatuur op aarde 
enkele graden te laten stijgen naar een 
niveau dat in de laatste vijfhonderd-
duizend jaar nooit is voorgekomen.  De 
temperatuur past zich slechts langzaam 

aan. Het is als een extra deken op je bed, 
het duurt dan ook een kwartier voordat 
je het warmer krijgt. Er is verschrikkelijk 
veel warmte nodig om de oceanen op te 
warmen en het ijs op de polen te laten 
smelten. Zelfs als we nu geen CO2 meer 
uitstoten, gaat de temperatuurstijging 
daarom nog enkele decennia door. De 
CO2-stijging wordt veroorzaakt door het 
verbranden van fossiele brandstoffen, 
steenkolen, olie en gas. Er is meer dan 
een miljoen jaar nodig geweest om de 
fossiele materialen (vooral plantenres-

ten) in de bodem te brengen, die we er 
nu in 1 jaar uithalen.

De oplossing: geen steenkolen, 
olie of gas meer gebruiken!
Maar wat dan wel? Hoe vervangen we 
deze grondstoffen, die we niet alleen 
gebruiken voor verwarming, transport 
en elektriciteitsopwekking, maar ook als 
grondstof voor bijvoorbeeld plastics en 
kunstmest. Hoeveel energie is er nodig 
in 2050?  Laten we, als voorbeeld, eens 
kijken naar de behoefte van een stad als 
Helmond. Voor alle Peelgemeenten zijn 
soortgelijke berekeningen gemaakt of 
zijn te maken. Volgens de klimaatmo-
nitor verbruikt Helmond per jaar onge-
veer 550 GWh (1 GWh is 1 miljoen kWh) 

elektriciteit en 3800 TJ warmte. Stel 
dat benzine en diesel voor 75% door 
elektriciteit en voor 25% door waterstof 
worden vervangen, dan is daarvoor 200 
GWh meer elektriciteit nodig. Aardgas 
voor verwarming wordt vervangen door 
een mix van oplossingen zoals warm-
tepompen, geothermie, biomassaver-
branding, biogas, elektrisch verwarmen 
of verbranden van waterstof. Een aantal 
van deze oplossingen vraagt ook weer 
elektriciteit. Voor Helmond waarschijn-
lijk circa 200 GWh. Dan zitten we al op 
een totaal van 950 GWh.

Maar dan zijn we er nog niet. Zon en 
wind zijn niet altijd beschikbaar. Toch 
moet er altijd elektriciteit geleverd 
worden. Nu is dat geen probleem, 
want kolen- of gascentrales kunnen 
altijd leveren. We hebben een backup-
oplossing nodig voor zon en wind. Tot 
2030 of zelfs nog iets langer kunnen 

we onze gascentrales daarvoor inzetten. 
Daarna zijn andere oplossingen nodig. 
Voor korte perioden kan er wel wat ge-
regeld worden met opslag in batterijen, 
maar het merendeel moet komen van 
elektriciteitsopwekking met behulp van 
waterstof. We gebruiken dan elektriciteit 
om waterstof te maken en gebruiken 
deze waterstof om er weer elektriciteit 
van te maken. Bij deze omzetting verlie-
zen we zeker wel de helft. Hoeveel ex-
tra elektriciteit hiervoor nodig is, is een 
gecompliceerde berekening, maar die 
stellen we hier voor Helmond ook even 
op 200 GWh. De behoefte in 2050 gaat 
naar 1150 GWh. Ruim het dubbele van 
het huidig verbruik. Besparing is in deze 
berekeningen even niet meegenomen, 
maar ook bevolkingsgroei niet. 

Hoe gaan we dit invullen? 
Een zonnepark van 1 ha levert ongeveer 
1 GWh. Een grote windmolen op land 
10 GWh. Van zonnepanelen op daken 
op bedrijven, op huizen en op overige 
gebouwen is niet meer dan 150 GWh 
te verwachten. Een biomassavergister 
18 GWh. Een middelgrote biomassa-, 
waterstof- of gascentrale  levert 6000 
GWh. Een grote kerncentrale 12000 
GWh. Natuurlijk mag Helmond ook een 
aandeel van wind op zee meerekenen, 
dat is ongeveer 500 GWh ervan uitgaan-
de dat de uiteindelijke productiecapaci-
teit van wind op zee in 2050 twee keer 
zo groot wordt als nu gepland staat voor 
2030. Uit deze mogelijkheden zal geko-
zen moeten worden, waarbij natuurlijk 
ook op provinciale of landelijke schaal 
moet worden gedacht.
Zijn we er dan? Neen, nog een pro-
bleem. We weten nu wat we jaarlijks 
gaan verbruiken, maar het verbruik is 
niet constant. Er zijn forse schomme-
lingen gedurende een dag of gedurende 
het jaar. Nu al is de productiecapaciteit 
ruim anderhalf keer zo groot als de jaar-
behoefte. Dit wordt alleen maar groter, 
omdat de behoefte voor verwarming in 
de zomer lager is dan in de winter. La-
ten we even rekenen met 1,7 keer de 
behoefte zonder buffer. De benodigde 
capaciteit om elektriciteit op te wekken 
als zon en wind het af laten weten (een 
winterse windstille vorstperiode van en-
kele weken) is dan 1600 GWh. 

Voor Helmond verbruiken we in 2050 
dus 1150 GWh per jaar en hebben we 
een altijd inzetbare capaciteit (dus exclu-
sief zon en wind) nodig van 1600 GWh.

Noud de Loos
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Wil jij ook aan de gang met energie besparen of het 
verduurzamen van je woning? Of wil je meer informatie? 
Kijk hier wat jouw gemeente organiseert om wegwijs te 
worden in alle mogelijkheden!

Duurzame
  regio

Duurzaam Asten
Het programma warmtetransitie ligt 
ter inzage bij gemeente Asten. De 
gemeente nodigt iedere Astenaar uit om 
te reageren op het plan. Het programma 
is ook digitaal in te zien via www.asten.
nl/toekomstagenda-asten-2030/
klimaatbestendig-en-energieneutraal-asten. 

MKB-bedrijven kunnen 80% subsidie krijgen 
voor het laten opstellen van een energie-
advies en ondersteuning bij uitvoeren van 1 
of meer maatregelen uit het advies. Kijk voor 
de voorwaarden op www.rvo.nl/subsidie-
en-fi nancieringswijzer/svm.

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/asten

Duurzaam Gemert-Bakel
Donderdag 7 oktober 19.30 uur: 
Informatieavond ‘Verwarming en 
Warmtepompen’ in De Eendracht in 
Gemert door Henk van den Berg en 
Caspar Eras namens EnergieHuis 
Slim Wonen.

Dinsdag 12 oktober: Informatieavond ‘Verwarming en 
Warmtepompen’ 20.30 uur, zaal open 20.00 aanvang. 
Parochiehuis, Gemertseweg 2, Bakel

Vrijdag 8 oktober van 13.00u – 17.00u: 
Duurzaamheidsmarkt op het Ridderplein

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/gemert-bakel

Duurzaam Geldrop-Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo helpt u 
graag uw energierekening te verlagen. 
Huurders ontvangen een waardebon 
van € 70,-.  Hiermee kunnen zij 
kleine energiebesparende producten 
uitzoeken. Vraag de bon aan via 
www.geldrop-mierlo.nl/gratis-energiebesparende-
producten-ter-waarde-van-eu-70.

Loop over straat en je ziet het. Buren die elkaar een 
helpende hand toesteken. Hun krachten bundelen en 
zo samen werken aan een betere buurt. Lees meer 
over Buurkracht Geldrop-Mierlo via www.buurkracht.
nl/geldrop-mierlo.

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/geldrop-mierlo

Duurzaam Deurne
Elke zaterdagochtend energie-
inloopspreekuur in de Ossenbeemd.

Dinsdag 16 november: Themabijeenkomst 
en workshop woningquickscan.

Zaterdag 9 oktober: Duurzame 
huizenroute, van 13.00-17.00 uur open 
huis bij 4 woningen in Deurne .

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/deurne

Meer info: www.energiehuisslimwonen.nl/(jouw gemeente)
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In samenwerking met:
Gemeente Deurne | Gemeente Asten
Gemeente Geldrop-Mierlo | Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Helmond | Gemeente Laarbeek 
Gemeente Nuenen | Gemeente Someren

Doe de gratis 
Woning QuickScan

Duurzaam Helmond
Heb je een koophuis en wil je 
energie besparen? Vraag de gratis 
Energiebespaarbox aan. Dit kan via 
allelichtenopgroen.nl/actie.

Van 2 oktober tot en met 24 oktober 
rijdt de Energiekaravaan door Helmond. 
De energiecoaches van de karavaan 
gaan graag met je in gesprek over 
nieuwe manieren om te koken en je 
huis te verwarmen, in plaats van met 
aardgas. Ook laten ze je makkelijke 
bespaarmogelijkheden zien.
Meer informatie over locaties en tijden 
vind je hier: allelichtenopgroen.nl/
energiekaravaan. 

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/helmond

Duurzaam Laarbeek
Op zaterdag 30 oktober en 6 november 
2021 openen huiseigenaren hun 
deuren om uitleg te geven over 
de duurzame maatregelen in hun 
woning. Lijkt het jou leuk om zelf te 
vertellen over energiebesparing en de 
duurzame maatregelen in jouw huis? 
Meld dan jouw woning aan via www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Laarbeek doet mee aan de Groene Bon 
actie, en er zijn nog steeds groene bonnen 
beschikbaar! Met deze bon ter waarde van 
€ 50,- kun je producten kopen die energie 
besparen in je huis zoals tochtstrippen en 
ledlampen. Maak gebruik van een gratis 
energieadvies aan huis, of vul de korte 
quiz in op www.laarbeek.groenebon.nl en 
claim je bon!

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/laarbeek

Duurzaam Someren
Slim starten met de gratis eigen 
Woning Quickscan via www.
energiehuisslimwonen.nl.

Test je eigen energiegebruik met 
de bespaarzelftest via www.
energiehuisslimwonen.nl.

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/someren

Duurzaam Nuenen
Vrijdag 8 oktober: Energiemarkt in 
Klooster in Nuenen van 16.00 
tot 21.00 uur.

Eind oktober start gemeente Nuenen 
met de uitrol van Energieboxen 
voor huurders.

Kijk voor meer info op:
www.energiehuisslimwonen.nl/nuenen

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Heb jij twee rechterhanden?
Ben jij niet tevreden met een 6, maar ga je liever voor een 9+? 
Wil jij jezelf (verder) ontwikkelen in het mooie vak van natuursteen/
keramiek verwerking? Werk jij als tegelzetter en zoek je meer 
uitdaging of wil je groeien in een keramiek/natuursteen bedrijf? 
Dan ben jij misschien wel de medewerker die wij zoeken!
Wegens toegenomen werkzaamheden zijn wij op zoek naar 
iemand die natuursteenbewerker wil worden/zich wil laten 
omscholen of iemand die zijn ervaring in wil zetten om ons 
bedrijf verder te laten groeien.

Wie zijn wij?
Wij zijn een specialist in het bewerken van keramiek en 
natuursteen.  Wij richten ons al vele jaren met veel passie 
voor perfectie op het maken van maatwerk vervaardigd uit 
natuursteen en keramiek. Denk hierbij aan keukenbladen en 
zwembadranden, maar bijvoorbeeld ook aan hotelinrichtingen, 
badkamers, keramiek meubels, tafels en vloeren. Hierbij gebruiken 
wij geavanceerde waterstraalsnijmachines. Wij richten ons op 
het hogere particuliere klantsegment. Hierdoor werken wij nauw 
samen met interieur- en meubelontwerpers en binnen- en 
buitenhuisarchitecten die hoge eisen stellen aan maatwerk en de 
kwaliteit van afwerking.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Je krijgt de kans om deel uit te
 maken van een groeiend bedrijf 
 waar het plafond nog lang 
 niet bereikt is.
• Je komt te werken in een klein en
 ervaren team waar ieders mening
 gerespecteerd wordt en iedereen
 de kans krijgt zichzelf te
 ontwikkelen.
• Bij ons is ruimte voor scholing en
 persoonlijke groei. Wil je een
 (BBL-) opleiding volgen dan geven
 wij je daarvoor alle kansen.
• Aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden-
 pakket conform de cao Afbouw
 Natuursteenbedrijf.
• Voor je pensioen wordt gezorgd.

Wat breng jij mee?
• Je bent leergierig en gedreven om 
het beste uit jezelf te halen.
• Je bent nauwkeurig en je werkt 
graag met je handen.
• Je werkt graag in een team met 
gezellige collega’s.
• Je beheerst de Nederlandse taal.

Wil je weten wat wij jou 
te bieden hebben? Stuur 
dan gerust een mail naar 
info@henrivanhouts.nl ter 
attentie van Natascha van 
Houts of stuur meteen je 
cv naar; Henri van Houts, 
t.a.v. Natascha van Houts. 
Dubloen 9, 5751 PX  
Deurne.

Ervaren of aankomend
Natuur(steen)Talent

GEZOCHT

Het sportiefste hotel van Nederland HUP biedt 
naast een toffe baan nog zo veel meer! 

    •   Jaarcontract met uitzicht op een vast contract
    •   Flexibele werktijden
    •   Hoge mate van zelfstandigheid
    •   Ruimte voor jouw ideeën
    •   80% korting op onze sport club
    •   1 x per jaar gratis overnachting in een van de Carlton Hotels
    •   Personeelswebwinkel met flinke korting op ca. 350.000 artikelen
 
Zijn dit dingen waar jij warm voor loopt? 
Ga dan HUPPP naar

HUP · Arkweg 3-17 · 5731 PD Mierlo · 0492 - 67 89 11 · hup.eu

HUP.EU/vacatures

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
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ADVENTURE STOREADVENTURE STORE
JOUWWandelspecialistWandelspecialist

Al 30 jaar lang staat Adventure Store bekend om zijn kennis, service en enorme collecties in wandel- en bergschoenen 
van de beste merken. Alles het hele jaar door op voorraad in de winkel. De merken Meindl, Hanwag, Lowa, Tecnica en On zijn hier 

toonaangevend aanwezig. Stuk voor stuk premium brands met het beste comfort, pasvorm, specifi eke leesten voor elke voet. 
Zoals Hallux Valgus, Straight Fit, Narrow fi t en Alpine Wide leesten. 

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

•

WANDEL
SPECIALIST

ON RUNNING

Verbouwing tot grootste 
wandelzaak van het zuiden! 
Wij hebben niet stilgezeten tijdens de Lock-
down. Onze wandelafdeling is verder uitgebreid 
met nog meer modellen schoenen dan wij al 
hadden, tot een totaal van 400 m2 wandel- 
en bergschoenen met een Sidas Footlab van 
25m2. Hier kunnen wij uw voetvorm, lengte en 
breedte en drukpunten geheel analyseren. Ook 
hebben wij een wandelpodium gebouwd met 
diverse ondergronden voor het testen van alle 
soorten wandel- en bergschoenen. 

Meten is weten met Sidas voet  meetapparatuur
In ons Footlab van Sidas worden uw voeten 
aan de hand van de geavanceerde 2D Sidas 
voetscan uitgebreid gemeten op lengte, breed-
te en drukpunten. Alle gegevens en data van 
uw voeten worden hierin geregistreerd. Elke 
voet is uniek en heeft zijn eigen morfologie 
(grootte, volume, vorm). Elke voet heeft een 
afdruk die nergens anders ter wereld voor-
komt, dus waarom worden onze voeten dan in 
dezelfde schoenen geduwd? Onze voeten zijn 
de fundering waarop het lichaam gebouwd is 
en ons totale gewicht rust op enkele vierkante 
centimeters. 

De voeten hebben een stabiliserende, schok-
absorberende en voortstuwende functie. De 
zooltjes van Sidas zorgen voor de perfecte 
drukverdeling, comfort en demping. Deze zijn 
er voor voeten met een lage voetboog, een me-
dium voetboog en een hoge voetboog. Voeten 
met een lage voetboog hebben behoefte 
aan stabiliteit en ondersteuning, de me-
dium voetboog aan comfort, versteviging 
aan de achterkant van de voet en stabili-
teit en de hoge voetboog aan verdeling van 
de druk, comfort en stabiliteit. Voor optimaal 
wandelgenot zou elke wandelaar eigenlijk een 

paar Sidas zooltjes in zijn schoenen moeten 
leggen. Dit omdat er in de schoenen zelf geen 
voetvorm zit.

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

Wandel je fit 
Elke dag een half uurtje wandelen doet al 
wonderen voor afname overgewicht, verlaging 
cholesterol, en bloeddruk, maar is ook goed 
voor je geheugen, humeur, spieren, botten, 
hart, longen en natuurlijk voor de mentale ont-
spanning. Al met al goede bijwerkingen. Het 
enige wat je moet aanschaffen om comforta-
bel te wandelen is een kwalitatief goed paar 

wandelschoenen. Hier kun je dan ook beter 
niet op bezuinigen, want dat gaat vaak ten 
koste van het comfort en plezier in het wande-
len. De juiste keuze voorkomt voet en andere 
klachten, zoals gewrichtspijnen. Ga voor het 
juiste advies dan ook naar een echte wandel-
schoenspecialist. 

Zij adviseren wat voor schoenen je nodig hebt, 
afgestemd op het gebruik en op de voetvorm. 
Voor de Pieterpad route, maar ook voor het 
rondje door het dorp of voor de echt zware 
bergtocht, Adventure Store Helmond heeft 
wandel- en bergschoenen in elke categorie 
voor elke voet!

Verjonging wandelaars
Wij zien een trend in het verjongen van onze 
doelgroep wandelaars. De leeftijdsgroep tus-
sen 25-35 jaar begint het wandelen steeds 
meer op te pikken. Schoenmerken zoals Lowa 
en On springen daar goed op in met diverse 
kleuren schoenen en sportieve lichtgewicht 
modellen. En wij als winkel zorgen ervoor dat 
deze modellen ruimschoots op voorraad zijn, 
in alle kleuren en maten. 

Adventure Store Helmond
Kastanjehoutstraat 3
5706 XX  Helmond
0492-523668
info@adventurestore.nl

Waarom naar Adventure 
Store voor je wandelschoen?

COMPLEET ASSORTIMENT 
TOP MERKEN

LOOP PARCOURS MET 
DIVERSE HINDERNISSEN

GRATIS  VOET & LOOP 
ANALYSE

DESKUNDIGE ADVISEURS

GRATIS 2D VOETSCAN
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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

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

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON
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VIER DE 
HERFST 
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Vier de herfst bij Museum Helmond 

De acteurs van Museum Helmond ne-
men je mee op pad naar het rijke verle-
den van het eeuwenoude stadskasteel. 
Zoals jonkheer Wesselman die altijd 
graag van de partij is en zijn gasten maar 
wat graag vertelt waar hij vroeger sliep 
en hoe hij er zoal zijn dag doorbracht. 
Of de kok die de heerlijkste maaltijden 
bereidde voor de kasteelfamilies. 

Ook de huiskapelaan maakt zijn op-
wachting. Het geloof was eeuwenlang 
belangrijk, ook voor de kasteelfamilies. 
Ontmoet ze allemaal, want ook de tim-
merman, de kok, Jan van Berlaer en de 
adelijke Philippine van Ruyschenberg 
zijn van de partij. 

De gidsen wijzen je de weg
Tijdens een bezoek aan Herfstkasteel 
Helmond wijzen de kasteelgidsen en 
acteurs op de mooiste plekken van het 
kasteel. Zij wandelen rond door het 
kasteel en vertellen over bijzondere en 
vreemde voorwerpen van vroeger.

Zoldertour 'Brand op zolder'
Het kasteel stond in 1549 in brand, enor-
me vlammen verwoestten het kasteel 
bijna compleet. Maar door wie of wat 
ontstond de brand eigenlijk? Ontdek het 
zelf op de kasteelzolder. Bereid je goed 
voor en bezoek voor je komst www.mu-
seumhelmond.nl/tentoonstelling/
kasteel-in-brand. Zo kan je er terecht 
vanaf 8 jaar en ouder en is het belangrijk 
dat je goed ter been bent. Bij de balie van 
het museum kun je terecht met al jouw 
vragen en een tour boeken.

Speuren en spelen
Speuren kan door de kelders van het 
kasteel en doe mee aan de vragen. Dat 
is leuk en leerzaam. Als jij wint, mag je 
namelijk op bezoek bij Jan van Berlaer 
die jou tot ridder slaat. 
Spelen kan heerlijk modern op de diver-
se kasteelgames of op het binnenplein 
waar je je kunt uitleven aan eeuwenou-
de spellen (gooien met blikjes, steltlopen 
en nog veel meer).

Op pad met de stadsarcheoloog
Tijdens Herfstkasteel Helmond praat stads-
archeoloog Theo de Jong je graag bij over 
de opgravingen die zijn gedaan in en rond-
om het kasteel. Hij vertelt tijdens de wande-
ling over speciale vondsten zoals kanonnen, 
scherven en andere bijzondere vondsten. 

Herfstdrankje
Dorst gekregen? Gelukkig maar dat er 
een Kasteelcafé is waar je een lekker 
fris herfstdrankje kunt tappen met een 
smakelijk kaneelsnoepje erbij.

 Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond, samen met Kunst-
hal Helmond. De beide locaties liggen 
in het centrum van Helmond en zijn ge-
makkelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. 

Met de trein stap je uit op station Hel-
mond, het is circa 10 -15 minuten lopen 
naar Kunsthal Helmond. Parkeren kan 
in parkeergarage Boscotondo die zich 

onder de Kunsthal bevindt. Ga naar 
www.museumhelmond.nl voor ac-
tuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoon-
stellingsprogramma.

Het leukste kasteeluitje van Helmond in de herfst is er voor 
families, gezinnen en iedereen die van kasteelverhalen houdt. 
Kom in de herfstvakantie (16 – 31 oktober) naar de grootste 

waterburcht van Nederland voor een leuk, gezellig en leerzaam 
programma. Een kaartje kopen kan via tickets.museumhel-

mond.nl of aan de balie van het museum. Er zijn geen bezoe-
kersbeperkingen meer vanaf 25 september. 

F | Museum Helmond

Door: Wim Raaijmakers

Iedereen beseft het intussen: voor onze 
stroom- en warmtevoorziening moeten 
we stoppen met het verbranden van 
steenkool, aardolie, aardgas en ook hout. 
De uitstoot van CO2 bij verbranding van 
deze fossiele brandstoffen zorgt ervoor 
dat de aarde te veel opwarmt. Deze kli-
maatverandering moeten we een halt 
toeroepen voor ons, onze kinderen en 
kleinkinderen. Iedereen kan een steentje 
hieraan bijdragen, en dat begint gewoon 
thuis. 

De stroom moet groen zijn. Dat wil zeg-
gen: opgewekt met wind, zon of water-
kracht. Regel dat je groene stroom in-
koopt bij je leverancier. Nog beter is om je 
stroom zelf thuis op te wekken, met zon-
nepanelen op je dak. Vanaf de eerste dag 
dat je panelen hebt, ga je eraan verdienen. 
De kosten van de installatie zijn in zo’n 7 
jaar terugverdiend. En de installatie gaat 
wel 20 à 25 jaar mee. En als je woning van 
het aardgas afgaat, kan die worden ver-
warmd met apparatuur die alleen stroom 
nodig heeft. Ideaal als je veel panelen op 
je eigen dak kunt leggen.

Iedereen kan ook lid worden van een 
energiecoöperatie in de buurt. Een ener-
giecoöperatie is een club leden gericht 
op het lokaal/regionaal realiseren van 
een duurzame energievoorziening (en 
soms ook energiebesparing). Dit zonder 
winstoogmerk, voor iedereen toegan-
kelijk, democratisch gecontroleerd; van 
en voor leden. In onze regio zijn meer-
dere energiecoöperaties. In Helmond/
Nuenen/Geldrop-Mierlo is ‘Morgen 
Groene Energie’ actief. Deurne is het 
werkgebied van ‘Energyport Peelland’ en 
Someren van ‘ZummerePower’. Vanuit 
Gemert-Elsendorp is ‘Energie-coöperatie 
Noord-Brabant’ actief en in Laarbeek 
‘Duurzaam Laarbeek’.   In de energieco-
operatie realiseren vrijwilligers projecten 
‘energiebesparing’ en ‘opwekking groene 
energie’. Voor mensen die geen geschikt 
dak hebben voor zonnepanelen, kan zo’n 
project van de energiecoöperatie uitkomst 
bieden. Door (financieel) deel te nemen in 
zo’n zonneproject, werk je toch mee aan 
het opwekken van groene stroom. En het 
levert ook nog financieel rendement.

Morgen Groene Energie bestaat als sinds 
2011; opgericht in Nuenen, even later uit-

gebreid naar Helmond en Geldrop-Mierlo. 
In de eerste jaren hielp MGE veel bewo-
ners met het laten installeren van zonne-
panelen op hun eigen dak in wijkprojec-
ten. Vanaf 2014 ontstond de mogelijkheid 
om zogenaamde postcoderoosprojecten 
te realiseren. Op een groot (bedrijfs)dak 
liggen dan panelen die betaald zijn door de 
deelnemers/leden die in de postcoderoos 
van dat adres wonen. MGE realiseerde in 
de loop der jaren vier van zulke projecten. 

De oude regeling is per 1 april 2021 ver-
vangen door een nieuwe: Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 
MGE bereidt op dit moment een project 
voor op het dak van de grote sporthal in 
wijk Coevering in Geldrop. Bewoners in 
postcodegebied 5664, 5665, 5666, 5667 
of 5731 kunnen zich hiervoor nog inschrij-
ven. MGE kan nog veel meer soortgelijke 
daken gebruiken; meldt ze bij ons aan!

De laatste jaren worden ook grootschalige 
projecten met zonnepanelen op grond 
ontwikkeld. Een belangrijke voorwaarde 
voor de gemeentelijke vergunning (én 
voor MGE!) is dat de bewoners in de 
omgeving tijdig erbij worden betrokken 
en in de gelegenheid zijn om eraan deel 
te nemen. Zo is Morgen Groene Energie 

betrokken bij zonnepark Hazenwinkel in 
Mierlo, ten zuiden van de spoorlijn tussen 
Dierenrijk Europa en de Vaarleseweg. De 
familie Verhoeven is daar gestopt met hun 
varkensbedrijf. Als alles meezit, worden in 
2022 ongeveer 40.000 panelen gelegd 
op 11 hectare, landschappelijk ingepast 
op totaal 18 hectare. MGE zorgt ervoor 
dat bewoners in dit mooie project kunnen 
gaan participeren.

Voor meer informatie: 
www.morgengroenenergie.nl en 
contact: info@morgengroeneenergie.nl.

Iedereen morgen groene energie?! 

Het dak van bedrijfspand in Nuenen (postcoderoosproject Spegelt 29-31), met Wim Raaijmakers in de wolken vanuit Morgen Groene Energie  
| F Milene Bezemer/GreenChoice

Wil je ook jouw steentje bijdragen aan het stoppen van de opwarming van de aarde? 
Coöperatie Morgen Groene Energie ontwikkelt en beheert zonder winstoogmerk zonneparken die in 

onze eigen regio groene stroom produceren. Je kunt makkelijk meedoen. Voor energiebesparing werken 
we samen met Energiehuis Slim Wonen.
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Wandelen door Asten, 3 km.
Een wandelroute door de rijke geschiedenis 
van Asten met onderweg diverse 
monumenten. Een brochure is verkrijgbaar 
bij VVV Asten. 

1

Historie van Liessel, 5 km. 
Wandel langs bijzondere plekjes als de 
Liesselse kerk en de St. Hubertuskapel. 
De wandeltocht start bij Gemeenschapshuis 
De Kastanje, waarvandaan je de bordjes met 
de witte pijl volgt. Een brochure van de route 
is ook verkrijgbaar bij VVV Deurne.

3

Grenspalenroute, Handel, 7,9 km. 
Een historische route door deze voormalige 
grensplaats van de Commanderij, met 
onderweg ook bezienswaardigheden als het 
processiepark en Natuurcentrum De Specht.

2

Nieuwe ontdekkingen doen dicht bij huis? Daarvoor trek je in het 
Land van de Peel niet alleen de natuur in, maar ook de dorpen. Klein 
van stuk, maar vol met verhalen en historische bezienswaardigheden. 

Activiteiten 
agenda

Eropuit in de herfstvakantie

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl
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Helenaveen, Deurne
Ingeklemd tussen de Deurnese Peel en Mariapeel 
ligt het mooie Helenaveen. Het dorp is ontstaan in 
de veenkoloniale tijd en telt tal van monumentale 
boerderijen, de zogenaamde koningshoeven. Van 
oudsher werd er rondom Helenaveen volop gewerkt 
door de hardwerkende turfstekers. Eén van hen 
vond in het veen een Romeinse helm. Die schat is nu 
nog steeds te bezichtigen in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. In Helenaveen kun je het 
monument op de vindplaats bezoeken.

Tip: Helenaveen ligt in een prachtig wandel – en 
fietsgebied. Volg bijvoorbeeld de knooppuntenwan-
delroute Deurnese- en Mariapeel van 7,7 km. Of kies 
voor de mooie fietsroute de Pelen. 

Lierop, Someren
Grenzend aan de Strabrechtse Heide is Lierop een 
perfecte uitvalsbasis om de natuur in te trekken. Een 
echte aanrader is de Beuven wandelroute die start 
vanaf Boscafé het Pastoorke van Moorsel, waar het 
na afloop ook genieten is van een hapje of drankje. 
Wil je Lierop leren kennen door de ogen van de 
bewoners? Volg dan één van de vier Geluksroutes 
langs mooie plekjes in en om het dorp. Lierop telt 
ook veel cultuurhistorische bezienswaardigheden, 
met als blikvanger de imposante Koepelkerk. 

Lieshout, Laarbeek
Bavaria, de grootste onafhankelijke bierbrouwerij 
van Nederland, heeft het dorp Lieshout bekendheid 
gegeven. Tijdens de Bavaria biertour kom je van 
alles te weten over het brouwproces en de historie 
van het familiebedrijf. Maar in Lieshout valt nog 
meer te ontdekken. Zo was niemand minder dan 
Vincent van Gogh onder de indruk van het 
Lieshoutse landschap, waarbij hij molen de 
Vogelenzang meerdere malen op zijn doek 
vereeuwigde. De Van Gogh fietsroute vanuit Nuenen 
leidt je langs deze en vele andere Van Gogh 
monumenten. 

Natuurliefhebbers kunnen in Lieshout twee 
verborgen parels ontdekken: De Ruweeuwsels en de 
Moorselen. Tijdens de Fietsroute Laarbeek (37 km) 
fiets je door beide natuurgebieden en andere mooie 
bezienswaardigheden in de omliggende dorpen. 

Lorem ipsum magnisq 
uostrum namque qui
Deel je mooiste herfstplaatjes 
met #landvandepeel

Beleef de herfst in de bosrijke Peel. Ken je deze plekken al? 
Foto’s: Yamilla Azdad. Bakelse bossen. 

Zandbos met het Buntven. Stippelberg.

Getipt: Historische 
dorpswandelingen

Klein maar fijn:
mooie dorpen in 
het Land van de Peel

Pompoenfestijn Asten

www.pompoenfestijnasten.nl

Voor meer informatie over de genoemde 
dorpen en routes, ga je naar www.landvandepeel.nl. 

Helenaveen © Joyce van Dijk

© Rob Fritsen 

www.landvandepeel.nl
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Wandelen door Asten, 3 km.
Een wandelroute door de rijke geschiedenis 
van Asten met onderweg diverse 
monumenten. Een brochure is verkrijgbaar 
bij VVV Asten. 

1

Historie van Liessel, 5 km. 
Wandel langs bijzondere plekjes als de 
Liesselse kerk en de St. Hubertuskapel. 
De wandeltocht start bij Gemeenschapshuis 
De Kastanje, waarvandaan je de bordjes met 
de witte pijl volgt. Een brochure van de route 
is ook verkrijgbaar bij VVV Deurne.

3

Grenspalenroute, Handel, 7,9 km. 
Een historische route door deze voormalige 
grensplaats van de Commanderij, met 
onderweg ook bezienswaardigheden als het 
processiepark en Natuurcentrum De Specht.

2

Nieuwe ontdekkingen doen dicht bij huis? Daarvoor trek je in het 
Land van de Peel niet alleen de natuur in, maar ook de dorpen. Klein 
van stuk, maar vol met verhalen en historische bezienswaardigheden. 

Activiteiten 
agenda

Eropuit in de herfstvakantie

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Expositie Deurnese kunstenaars
Deurne - Elke zaterdag en zondag in oktober van 10.00-16.00 uur 
bij de tijdelijke expositieruimte aan Wever 34 in Deurne.

02

Tentoonstelling ‘Van Landbouwwagen tot XF’
Deurne - Elke zaterdag en zondag in oktober van 10.00-16.00 uur 
bij de tijdelijke expositieruimte aan Wever 34 in Deurne.

03

Bezichtiging Standerd Molen Oostenwind
Asten - Iedere woensdag- en zaterdagmiddag, van 13.00 tot 17.00 uur.

04

Tweewekelijkse markt
Someren - 20 okt. Wilhelminaplein, van 9.00 tot 12.00 uur. 

06

Cinema Het Witte Doek
Deurne - Wo 20 okt, 10.00 Film ‘Au Nom de la Terre’. 
Cultuurcentrum Deurne. www.ccdeurne.com

07

Najaarskermis Helmond
Helmond - 22 t/m 27 okt. www.helmondkermis.nl

08

Cabaretvoorstelling Steven Brunswijk
Lieshout - 23 okt. Ons Tejater.

09

Pompoendagen in Museum Klok & Peel
Asten - 23 t/m 31 okt, van 12.00 tot 17.00 uur. 
www.museumklokenpeel.nl

10

VET Kindercabaret
Someren - 27 okt, 15:00 – 17:00 uur. Voorstelling vanaf 6 jaar. 
Theater de Ruchte. www.deruchte.nl.

11

Bluesroute Helmond
Helmond - 29, 30 en 31 okt. Gratis toegankelijk bluesfestival in het 
centrum van Helmond. www.bluesroutehelmond.nl

12

IVN-wandeling Nacht van de Nacht
Aarle-Rixtel - 30 okt. Start om 19:30 uur vanaf De Bimd.

13

Off the road Peelrandrit MC de Peelrijders
Handel - 31 okt. Jaarlijkse off road rit van motorclub de Peelrijders. 

14

Cinema Het Witte Doek
Deurne - Wo 3 nov, 19.30 Film ‘Babyteeth’. Cultuurcentrum Deurne. 
www.ccdeurne.com

Boeken- en Platenbeurs
Gemert - 1 t/m 3 november in Hal Biemans. Deel 70, Gemert.

15

16

Het Krijsende Kerkhof - Halloween
Helmond - Diverse data. Een unieke Halloween ervaring bij 
Bibliotheek Helmond. https://www.facebook.com/HellmondHaunters/

01
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Helenaveen, Deurne

Tip: 

Lierop, Someren

Lieshout, Laarbeek

Lorem ipsum magnisq 
uostrum namque qui
Deel je mooiste herfstplaatjes 
met #landvandepeel

Beleef de herfst in de bosrijke Peel. Ken je deze plekken al? 
Foto’s: Yamilla Azdad. Bakelse bossen. 

Zandbos met het Buntven. Stippelberg.

Getipt: Historische 
dorpswandelingen

Klein maar fijn:
mooie dorpen in 
het Land van de Peel

Pompoenfestijn Asten
Van 23 t/m 31 oktober vindt de 30e editie van het Pompoenfestijn Asten plaats. 
Op deze dagen kan je in het centrum van Asten, Midas Winkelcentrum en bij 
Museum Klok en Peel deelnemen aan talloze activiteiten. Doe je ook mee?

Snijd bijvoorbeeld je eigen Halloween pompoen bij Klok & Peel. Drink een gratis 
glaasje Halloween ranja bij de lokale horeca en doe mee met de fotozoektocht. 
Het Pompoenfestijn wordt afgesloten met een Halloween optocht vanaf Museum 
Klok & Peel naar de Markt in Asten. Deel tijdens de activiteiten je mooiste 
Pompoenfestijn-selfie met #pompoenfestijnAsten en maak kans op een mooie 
prijs! Tijdens het festijn pendelt er tussen 12.00 en 17.30 uur een gratis treintje 
tussen gemeentehuis Asten en Museum Klok & Peel. Het volledige programma 
van het Pompoenfestijn vind je op www.pompoenfestijnasten.nl

Voor meer informatie over de genoemde 
dorpen en routes, ga je naar www.landvandepeel.nl. 

Helenaveen © Joyce van Dijk

© Rob Fritsen 

www.landvandepeel.nl
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Bij Forever zijn we er enorm trots op dat wij de grootste teler en fabrikant 
van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst 
en binnen een paar uur verwerkt. Zo kunnen wij de beste kwaliteit van 
de aloë vera garanderen, gewoon zoals de natuur het bedoeld heeft. 
Van plant tot product voor jou.

Zoals de natuur het heeft bedoeld.
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad
+ Aloë vera bevordert het 

natuurlijke afweersysteem*
+ Zonder conserveermiddelen
+ Suikervrij
+ Rijk aan vitamine C
+ Glutenvrij

Forever Aloe Vera Gel is een pure
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!
De gel is 100% aseptisch geproduceerd 
en komt rechtstreeks van onze eigen 
aloë velden in Texas en de Dominicaanse 
Republiek. Forever Aloe Vera Gel is rijk 
aan vitamine C, is suikervrij en bevat
geen conserveermiddelen.

LookbetterFeel better.
®
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Wil je meer informatie? 

Lenie
Klaasen 06-52716622

Gratis bewonersdiensten en voorlichting: 
• Telefonisch Energie-spreekuur 085-0410041 Dinsdag en Donderdag 13.00-17.00 uur
• 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 thema-bijeenkomsten, webinars en Specials via website Agenda 
Special 11 Oktober 2021  EnergieHuis Slim Wonen Specials! 
Lezing Mohammed Chahim “zin en onzin over rol waterstof in de energietransitie” 
Voor meer info en gratis aanmelden via website https://energiehuisslimwonen.nl/waterstof/ 

3 Thema-bijeenkomsten  in EnergieHuis Slim Wonen Helmond
• 4 oktober 19.30 : Warmtepomp
• 18 oktober 19.30 : Slimme isolatie
• 25 oktober 19.30 : Zonnepanelen

3 Webinars en workshops via zoom via je laptop/Pc
• 4 oktober 19.30 : Warmtepomp
• 18 oktober 19.30: Workshop woning Quickscan online
• 25 oktober 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’ Bespaarzelftest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Elke zaterdagochtend van 9.30-12.00 uur inloop  Spreekuur in De Ossenmeemd 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 
beantwoorden en om overzicht en inzicht te krijgen in mogelijke bespaarmaatregelen 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.

KALENDER OKTOBER 2021 | EnergieHuisSlimWonen.nl

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.

Door: Wendy Lodewijk

Hij had de interesse voor bijen al vanaf de vijfde 
klas. Zijn oom is imker en die heeft hem de fijne 
kneepjes van het vak geleerd. Tot op zekere hoogte 
althans. “De ene imker is de andere niet”, legt hij 
uit. “Veel imkers houden bijen echt voor de honing, 
die mensen noemen mij een geitenwollensokken-
imker”, grapt hij vervolgens. De Helmondse Roland 
is vooral bekend als de helft van de Skoepies, een 
amusementsduo die hij vormt samen met Mark 
Kouwenhoven. In het dagelijks leven werkt hij in 
het ziekenhuis, onder andere als anesthesiemede-
werker. In zijn vrije tijd is hij regelmatig bij zijn bijen-
families te vinden.

Roland hangt de filosofie van Émile Warré aan; het 
op een natuurlijke manier houden van bijen, met zo 
min mogelijk ‘ingrepen’. Hij legt uit hoe de kasten 
zijn opgebouwd: onderaan staat een bak met ‘zand’. 
“Hierin leven roofmijten. Deze bestrijden op een na-
tuurlijke manier (dus geen chemische bestrijdings-
middelen!) de varroamijten, een veel voorkomende 
parasiet bij honingbijen. Bovenop deze bak staat de 
eigenlijke bijenkast. Daar staan geen rechte ramen 
in, hierin maken de bijen hun eigen, grillig gevormde 
raten. “En dat is beter. Op die manier trekt er veel 
minder tocht doorheen en blijven de bijen in de 
winter lekker warm. Je hoeft de kast ook niet open 
te maken (waardoor er veel warmte verloren gaat) 
om de bijen te inspecteren, deze Warré-kast heeft 
achter de houten luikjes raampjes zitten, waardoor 
je van buitenaf kunt kijken hoe ze bezig zijn.” He-
lemaal bovenin de kast staat een kleine voorraad 
suikerwater. “Dat doe ik om de bijen een beetje te 
helpen, zodat ze op kracht blijven voordat de winter 
aanbreekt. De meeste imkers halen alle honing weg 
en laten de bijen dan teren op alleen suikerwater. 
Dat doe ik niet. Ik laat de bijen leven van hun eigen 
honing en alleen wat echt over is, is voor mij. Dat 
suikerwater is puur voor wat extra hulp en kracht. 
En ja, de honing die ik oogst is geen mega-hoeveel-
heid, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik hou de 
bijen omdat ik het zulke prachtige beestjes vind, 
niet om kilo’s honing van te krijgen.” Helemaal in de 

top van de bijenkast zit een stukje vernuft: de hou-
ten panelen zijn zo in elkaar geplaatst, dat het vocht 
eruit kan en er is een klein gleufje voor wat trek 
van de wind. Zo wordt het vocht afgevoerd. Daar 
bovenop zit een laag van vet schapenwol, waar het 
vocht dus niet in trekt, maar wat wel uitstekend de 
warmte isoleert. “Je moet niet vies zijn van her en 
der een pissebedje of oorworm, maar de bijen kun-
nen zo wel onder de meest natuurlijke omstandig-
heden leven. Daar draait het voor mij om.” 

Roland is ongelooflijk gepassioneerd in zijn verhaal. 
“Ik kan hier naar blijven kijken. Het zijn toch prach-
tige beestjes! En moet je kijken naar al die kleurtjes 
stuifmeel. Of kijk hier, hier wordt een indringer 
hardhandig weggewerkt. Dat is een bij die nectar 
wilde komen stelen en die niet bij dit volk thuis-
hoort. Dat hebben ze direct in de gaten; indringers 
worden niet geduld.” Elke bij heeft haar eigen taak 
en dat is mooi om te zien.

Terwijl we samen de bezige bijen bewonderen, 
vertelt Roland het ene naar het andere mooie ver-
haal. Zo weet hij dat er speciale bijentabak is, om 
te gebruiken in de imkerpijp of beroker. Het bero-
ken van de bijen gebeurt om ze wat minder fel te 
laten reageren als ze met hun waardevolle ‘lading’ 
thuiskomen. Die tabak was vroeger in trek onder 
de Oost-Europeanen, omdat het veel goedkoper is 
dan gewone tabak. “En nu stoppen ze er van alles 
tussen, zoals houtvezel, zodat het voor menselijk 
gebruik niet meer te pruimen is. Dat is toch grap-
pig”, lacht Roland. Hij is inmiddels een wandelende 
encyclopedie over alles wat met bijen en imkeren 
te maken heeft. Veel heeft hij zichzelf (aan)geleerd 
of heeft hij ontdekt door zijn oom. Binnenkort gaat 
hij nog een cursus doen (wat nu eindelijk mogelijk 
is na corona), zodat hij nog meer kan zorgen dat 
zijn bijen bijen kunnen zijn. Geen honingmachines, 
maar prachtige insecten die onmisbaar zijn voor 
de natuur, maar ook voor ons als mensen. Zonder 
bijen geen eten.

Wil je Roland en zijn bijen graag volgen? 
Hij is te vinden onder @bijologie op Instagram.

Zonder bijen geen eten. Bijen zorgen voor de bestuiving van vele soorten groen-
ten en fruit, waardoor wij de heerlijke vruchten kunnen eten. Zonder bestuiving 

zou er weinig eetbaars aan de bomen en struiken groeien. Tot zover de biolo-
gieles. We gingen langs bij Roland Schriks die hobbymatig honingbijen houdt, 

maar dan wel op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier.

Roland Schriks laat bij en 
echt bij en zij n

Roland Schriks bij  zij n bij enkast | F Wendy Lodewij k
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Lezing Mohammed Chahim 

‘Zin en onzin over rol 
waterstof in de energietransitie’
In de week van de duurzaamheid geeft op maandag 11 oktober Mohammed Chahim een lezing over de European Green Deal en het 
opzetten van een Europese waterstofeconomie. Mohammed Chahim is opgegroeid in Helmond waar hij ook een fl ink aantal jaren deel 
uitgemaakt heeft van de gemeenteraad. Hij studeerde econometrie in Tilburg en is daarin ook gepromoveerd. Sinds 2019 is hij lid van het 
Europees Parlement voor de PvdA en zet zich in Brussel in voor een rechtvaardige energietransitie. In zijn lezing wil hij ons op een toegan-
kelijke wijze meenemen door de Europese klimaatplannen en waar nu uitdagingen en kansen liggen met de focus op waterstof. 

“Met de goedkeuring van de Europese 
Klimaatwet hebben alle 27 lidstaten 
zich gecommitteerd om ten laatste 
tegen 2050 van Europa een klimaat-
neutraal continent te maken. Om deze 
doelstelling te halen, zal de uitstoot van 
broeikasgassen sterk moeten worden 
teruggedrongen. Europa stelt alles in 
het werk om deze doelstelling te halen 
en introduceert nieuwe wetgeving voor 
vele sectoren. Voor de meeste sectoren 
is de transitie duidelijk, bijvoorbeeld: 
auto’s moeten elektrisch worden, het 
overgrote deel van onze elektriciteit zal 
moet worden opgewekt uit hernieuw-
bare bronnen, onze gebouwen moeten 
beter geïsoleerd worden etc. 

Maar wat met sectoren waar elektrifi-
catie geen optie is, zoals bijvoorbeeld 

de zware industrie? Daar kan groene 
waterstof een oplossing vormen. Groe-
ne waterstof kan fossiele brandstoffen 
vervangen als grondstof en in intensieve 
hitteprocessen. Mohammed Chahim zal 
hier in zijn lezing dieper op in gaan. Wat 
is het verschil tussen groene, blauwe 

en grijze waterstof? Wat doet Europa 
om groene waterstof te promoten? Kan 
Nederland transformeren van de gasro-
tonde van Europa naar de waterstofro-
tonde van Europa? Dit en meer, kom het 
allemaal te weten op 11 oktober in het 
Speelhuis in Helmond.”

Lezing maandag 11 oktober 19.30 uur
 in het Speelhuis in Helmond! 
De lezing wordt georganiseerd door het 
EnergieHuis Slim Wonen, een samen-
werkingsverband van de gemeenten 
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, 
Someren en de ECHR (Energieclub Hel-
mond Regio). De lezing vindt plaats op 11 
oktober (begin van ‘de week van de duur-
zaamheid’) in het Speelhuis te Helmond. 
Zaal open om 18:30 uur, aanvang lezing 
om 19:30 uur. Adres: Speelhuisplein 2 
5707DZ Helmond. Gratis aanmelden en 
een toegangsbewijs reserveren kan al-
leen via deze website: energiehuisslim-

wonen.nl/waterstof. Na aanmelding 
ontvangt u automatisch per email een 
bevestiging met meer informatie! Let op: 
Voor bezoekers hanteren we de regeling 
met QR-code. Met QR-code, gele boekje 
of negatieve test is er voor 280 personen 
plaats in het Speelhuis (zonder deze re-
geling slechts 70). Mochten de coronare-
gels anders worden, dan passen we ons 
daaraan aan. Voor een vlotte afwerking 
bij binnenkomst worden bezoekers ver-
zocht de QR-code (of anderszins) direct 
bij de hand te hebben. 

Voor verdere inlichtingen: 
info@energiehuisslimwonen.nl

Mohammed Chahim

Natuursteen bewerken en verwerken
is een mooi ambachtelij k vak

Ruim een eeuw aan ervaring bij Natuursteenbedrijf Stassar! 

Adri en Sander (vader en zoon) werken al jaren samen en zwaaien samen de scepter 
bij het familiebedrijf. Het plan is dat Sander over een aantal jaren de nieuwe eigenaar wordt 

en de familietraditie voortzet. 

Ruim honderd jaar geleden is Stassar 
begonnen in Roermond met het ver-
vaardigen van persoonlijke natuurste-
nen grafmonumenten. Sinds 1926 is 
Stassar een begrip in Helmond. Zij zijn 
specialist in maatwerk! Samen met u 
vertalen zij al uw wensen met betrek-
king tot steenkeuze, vormgeving en 
opschrift in een persoonlijk monument 
(grafmonument, gedenksteen en urn) 
naar een blijvende herinnering. Dit geldt 
ook voor duurzame onderdelen in de 
(interieur)bouw; van sokkels, gevel- en 
muurbekledingen en aanrechtbladen 
tot vensterbanken en dorpels.

Duurzaam
Natuursteen is een mooi, tijdloos, duur-
zaam en slijtvast product, daardoor gaat 
deze zeer lang mee. Natuursteen is, zo-
als de naam al zegt, een natuurproduct. 
Het is miljoenen jaren oud en door de 
jaren heen als vanzelf ontstaan. Het 
komt uit groeves verspreid over de hele 
wereld. Deze worden in grote blokken 
gewonnen, waar vervolgens platen in 

allerlei diktes van gezaagd worden. Die 
platen komen onder andere bij Stassar 
Natuursteen terecht.  “De stukjes afval 
die wij overhouden, worden niet wegge-
gooid. Deze worden namelijk verwerkt 
tot puin, dat weer bruikbaar is in onder 
andere de wegenbouw. Zo blijft het, ook 
na bewerking, een duurzaam product.”

Maatwerk
“Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk. 
Hier ligt onze focus! Wij maken voor 
elke wens een uniek product, van een 
grafmonument tot (interieur)bouw. Ieder 
wens en huis is verschillend. Wij leveren 
een precies passend product. Of het nu 
voor buiten of binnen is, voor koken of 
op de vloer, voor elk type gebruik hebben 
wij een geschikt materiaal. Er bestaan 
immers vele soorten natuursteen die elk 
hun typerende eigenschappen en kleur 
hebben. We hebben zelfs materialen die 
samengesteld zijn, zodat we de beste 
eigenschappen kunnen combineren. 
Als service, om tot het beste resultaat te 
komen, zorgen wij voor het inmeten en 

het transport. Zo komt de klant nooit voor 
verrassingen te staan.” 
De heren zijn duidelijk gepassioneerd in 
hun werk. “Wij vinden het geweldig om 
van een ruwe plaat steen iets moois en 
bruikbaars te maken. Het unieke van na-
tuursteen, ieder stuk is immers anders, 
draagt daaraan bij. Het is een ontzettend 
mooi materiaal, waar je veel mee kunt. 
Voor buitengebruik, zoals een raamdor-
pel of vensterbank, kan het wel 50 jaar 
meegaan. Het kan er na zo’n lange tijd 
misschien wat verweerd uitzien, maar 
de structuur en stevigheid blijven behou-
den. Een belangrijke eigenschap. Dat-
zelfde geldt voor grafmonumenten: het 
is fijn om voor je dierbare een mooi en 
passend monument te kunnen ontwer-
pen, die bestand is tegen weer en wind. 
Uiteraard adviseren wij de klant graag 
welk materiaal waarvoor geschikt is.”

Erkend leerbedrijf
Stassar is een flink groeiend bedrijf. Je 
ziet een duidelijk stijgende trend in het 
gebruik van natuursteen. Daarnaast 

is Stassar een erkend leerbedrijf voor 
mensen die graag het steenhouwersvak 
willen leren.  Wil jij werken met een duur-
zaam, miljoenen jaren oud product? Wil 
je opgeleid worden tot een ambachtelijk 
vakman/vakvrouw? Wil je bijdragen aan 
het maken en vervaardigen van een per-
soonlijke herinnering? Hou je van buiten 
en binnen werken? Meld je dan aan! Je 
hoeft hiervoor geen specifieke opleiding 
gevolgd te hebben. Wij leren je alle ins 
and outs van dit mooie vak. Je kunt je 
aanmelden via de mail of telefonisch. 
Email: info@stassarbv.nl, telefoon:
0492 – 52 37 82.

Showroom
Nieuwsgierig geworden? Wilt u zien hoe 
het eruit ziet? Hoe het aanvoelt? Wat de 
toepassingsmogelijkheden zijn? U bent 
van harte welkom in de showroom van 
Stassar Natuursteen.

Er zijn twee grote showrooms. Eén voor 
grafmonumenten en één voor de (interi-
eur)bouw.

Sander en Adri Tempelaars | F Natuursteenbedrij f Stassar

Kijk voor meer informatie of 
het maken van een afspraak op 
www.stassarnatuursteen.nl.
Natuursteenbedrijf Stassar is 
gevestigd op de Lage Dijk 2,
5705 BZ Helmond. Ingang aan 
de Generaal O’Connorstraat.

F | Adcommunicatie
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Snel voordeel met (gratis) diensten via 
www.energiehuisslimwonen.nl
• Websitehoofdmenu’s: Subsidies, Regionaal en
 lokaal Nieuws, Nieuwsbrief, Contact
• Bekijk in websitemenu ‘Jouw gemeente’ alle
 lokale acties, agenda’s en energiespaarinitiatieven
• Ga via het websitemenu ‘Slim starten’ aan de
 slag met de gratis woningquickscan, 
 bespaarzelftest en diverse zelftests 
• Ga via het websitemenu ‘Slim verder’ met
 verduurzamen via ‘Jouw routeplanner’ of 
 ‘Jouw bespaarmaatregelen’
• Aanmelden themabijeenkomsten: 
 slim isoleren, zonnepanelen, warmtepompen 
 via websitemenu ‘Agenda najaar 2021’
• Aanmelden themawebinars/workshops: slim
 isoleren, zonnepanelen, warmtepompen en
 woningquickscan ook via ‘Agenda najaar 2021’

Tips voor bewoners, huurders en 
woningeigenaren
Huurders doen vaak via het websitemenu ‘Slim 
Starten’ de bespaarzelftest. Zet zelf eenvoudig je 
CV-ketel op 60 graden en bespaar 5-10% gas en ga 
aan de slag met tocht en kierenwering in huis. 

Woningeigenaren doen vaak via websitemenu ‘Slim 
verder’ de Woning QuickScan en gaan daarna slim 
verder via ‘Jouw bespaarmaatregelen’ met concrete 
ideeën om energie te besparen of op te wekken 
voor de woning. Voor meer tips voor zowel huur-
ders als woningeigenaren, zie onderaan deze brief.

Gratis voorlichting, themabijeenkomsten 
en deskundige energiecoaches 
Bewoners die meer informatie willen, kunnen een-
voudig aanmelden voor een van de wekelijkse the-
mabijeenkomsten via de website ‘Agenda najaar 
2021’ of maken een persoonlijke afspraak met een 
deskundige energiecoach voor gratis voorlichting.

Programma Week van de 
Duurzaamheid in de regio 
• EnergieHuisSpecial 11 oktober: 
 Lezing Mohammed Chahim in Speelhuis 
 Helmond: Zin en onzin van waterstof!
• Wekelijkse themabijeenkomsten, webinars,
 workshops via websitemenu (www.energie
 huisslimwonen.nl) ‘Agenda najaar 2021’ 

Geachte bewoner, huurder en of huiseigenaar, 

Steeds meer bewoners en woningeigenaren 

verlagen hun energierekening door duurzame 

maatregelen te treffen. Wij willen u graag hel-

pen met het slim verlagen van uw energie- 

lasten. Daarom zijn wij in samenwerking met  

acht gemeenten in de regio voor u het nieuwe 

serviceloket EnergieHuis Slim Wonen gestart 

met een slimme website, deskundige voorlich-

ting van energiecoaches en concrete gratis be-

wonersdiensten. Maak gebruik van deze nieuwe 

gratis bewonersservice en ga ook met hulp van 

ons of zelf slim energie besparen of opwekken. 

Bekijk ook de extra regionale en lokale pro-

gramma’s in de Week van de Duurzaamheid!

EnergieHuis Slim Wonen
nieuw in de regio en de
week van de Duurzaamheid

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’ Bespaarzelftest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

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. 

  

 

 

 

 

 

10 Bespaartips 
voor alle bewoners 
en huurders:
1. Zet je verwarming overdag één graadje

 lager en bespaar ± 7% energie

2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor 

 je gaat slapen (niet bij vloerverwarming)

3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in  

 huis en sluit ‘s avonds de gordijnen

4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft

5. Plaats radiatorfolie achter je radiatoren

6. Vervang gloei- en halogeenlampen door

 LED-lampen en bespaar 70% elektra

7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop

 een besparende douchekop

8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en

 droog je was op een waslijn

9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar

 voor energiezuinige apparaten

10. Zet je CV-ketel op 60 graden via 

 www.zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas 

Extra tips voor 
woningeigenaren met 
eigen dak
• Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en

 neem HR++ glas en bespaar 20-35% gas

• Laat uw woning isoleren door een gecertificeerd

 bedrijf via www.wijisoleren.nl

• Vervang je oude CV-ketel en/of overweeg 

 een (hybride)warmtepomp

• Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatie

 box(en) door een ‘DC-motor’-box

• Zonnepanelen voor eigen stroomopwekking/

 voor e-autorijden ± 6 extra per 10.000 km.

info@energiehuisslimwonen.nl

VDNS KIA

De volledig elektrische Kia EV6.
Nu in de showroom.

씲44.595
Vanaf:

De Kia EV6 is klaar voor de toekomst. Met de modernste technologie en een rijbereik tot 528 kilometer 
volgens WLTP. Als je dan moet laden kun je snel weer verder: met 800V ultra-snelladen kun je onder 
optimale omstandigheden van 10 tot 80% bijladen in ongeveer 18 minuten. De Kia EV6. 
Nu in de showroom.

De EV6 met een 58kWh batterij heeft een actieradius tot 394km. De EV6 met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 506km voor de AWD. De EV6 GT-Line 
met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 484km voor de AWD. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De getoonde Kia EV6 is een GT-Line. Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden bij het gebruik van een 350kW DC-snellader. Getoonde 
modellen kunnen van opties en speci쏾 caties voorzien zijn die niet leverbaar worden in Nederland. Het gebruik van ongeschikte lakbehandelingsproducten op de getoonde kleur Moonscape Matte 
kan de lak permanent beschadigen en zal het ‘slijtageproces’ van de lak versnellen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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TEKST DPG 2

DUURZAAM 
BOODSCHAPPEN 
DOEN

In Nederland gooien we per persoon 

bijna 490 kilo afval per jaar weg. Een 

groot deel hiervan zijn onze dagelijkse 

boodschappen. Minder verpakkingsmateriaal 

zou dan al een fl inke hoop afval besparen. 

We mogen de supermarkten daarom best 

eens laten weten dat het minder mag qua 

verpakkingsmateriaal. Voor iedereen die 

duurzaam boodschappen wil doen hebben 

we drie alternatieven. Kwalitatief beter, 

gemakkelijker en vooral duurzamer. Maak in 

dit artikel kennis met De verspillingsfabriek, 

Pieter Pot en Boerschappen. Ook geven we 

je tips over hoe je duurzaam boodschappen 

kun doen.

De verspillingsfabriek
In Nederland wordt jaarlijks 590 miljoen kilo 

goed voedsel verspild. Dat komt neer op ruim 

34 kilo voedsel per persoon per jaar. Onze 

aarde heeft het zwaar en verdient alle hulp die 

ze kan krijgen. En alle boeren, tuinders, vissers 

en makers van eten mogen ook rekenen 

op onze aandacht. Ons voedselsysteem is 

namelijk nog lang niet perfect. In de keten 

van handel in voedsel is goed vaak nog niet 

goed genoeg en verdwijnen er miljoenen 

kilo’s geweldig smaakvol eten naast je bord. 

In plaats van erop. Dat is gewoon niet goed. 

Gelukkig koken wij de sterren van de hemel 

met al dat lekkers. De verspillingsfabriek doet 

dat anders. Ze verspillen geen groente, geen 

fruit en zeker geen mensen.

De verspillingsfabriek maakt soepen, sauzen 

en stoofpotjes van producten die anders 

verspilt zouden worden. Groenten die 

afgekeurd zouden worden omdat ze volgens 

de té hoge inkoop-eisen te klein, misvormd of 

te bont zijn. Of wat dacht je van de gesneden 

kopjes, kontjes of stronken die niet passen in 

de producten van de supermarkt.

Daarnaast werkt De Verspillingsfabriek 

met een team dat voor een aanzienlijk 

deel bestaat uit medewerkers met een 

zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. 

Want deze kanjers maken verspilling tot een 

verrukkelijk product. 

Pieter Pot bezorgt 
verpakkingsvrije boodschappen
We kennen allemaal de boodschap bezorgers 

van de grote supermarktketens en natuurlijk 

PicNic. Maar nu is er ook Pieter Pot. Zij laten 

zien dat je ook je boodschappen op een 

andere manier kunt doen. Op een manier die 

duurzaam, sexy én makkelijk is. Want zeg nou 

eerlijk: al dat afval is toch helemaal niks!

Pieter Pot bezorgt houdbare boodschappen 

in glazen potten bij je thuis. Lege glazen 

potten geef je bij een volgende bestelling 

weer mee terug aan de bezorger – net zoals 

het vroeger ging met de glazen melkfl essen 

van de melkboer.

De Rotterdamse start-up groeit hard. Na het 

ophalen van een investering van 2,7 miljoen 

euro in november 2020 kon het bedrijf 

stappen zetten om op te schalen, om zo de 

30.000 mensen die op de wachtlijst van het 

boodschappenbedrijf stonden druppelsgewijs 

toe te laten als klant. Sinds januari heeft het 

bedrijf zijn capaciteit voor het verwerken van 

bestellingen ruim verdrievoudigd, om zo aan 

de groeiende vraag te kunnen voldoen. Een 

van de volgende stappen waar Pieter Pot aan 

werkt is uitbereiding naar België.

Is verpakkingsvrij boodschappen thuis laten 

bezorgen eigenlijk wel duurzamer dan zelf 

boodschappen doen bij de lokale super? 

Het antwoord op die vraag is volmondig 

‘ja’. Oprichters Jouri Schoemaker en Martijn 

Bijmolt hebben berekeningen laten maken 

door een extern bureau. ‘Daaruit bleek dat, 

zelfs als je in the middle of nowhere woont en 

de bezorgingen niet met een elektrisch busje 

gedaan kunnen worden, je CO2-voetafdruk 

nog steeds lager is dan wanneer je al je 

boodschappen verpakt 

zou kopen in de lokale supermarkt. Zélfs 

als die boodschappen in gerecycled karton 

zouden zitten. De negatieve impact van 

wegwerpverpakkingen is veel groter dan de 

besparing die herbruikbare verpakkingen 

opleveren – en daar komt natuurlijk ook nog 

bij dat het vervoer voor meerdere adressen 

rijdt.’

Boerschappen: het grootste 
korte keten initiatief
Boerschappen brengt de Brabantse 

boeren naar jou. Boerschappen biedt een 

boodschappenbox die direct van de boer 

komt. Het initiatief uit Breda begon klein. 

Oprichters Stijn Markusse en Stéphanie 

Vellekoop besloten met een groepje van tien 

bevriende stellen groenten en fruit direct bij 

boeren in de omgeving in te kopen. Al snel 

groeide dit uit naar vrienden van vrienden. 

Binnen een aantal jaar waren er meerdere 

pick-uppoints door heel Brabant. Inmiddels 

bezorgt het bedrijf overal in Nederland en 

wordt er niet alleen met boeren uit Brabant 

gewerkt, maar met boeren uit het hele land.

Boerschappen is opgericht om goed en 

gezond eten snel bij de consument te krijgen, 

zonder dat er onnodige schakels in de keten 

betrokken zijn én met volledige transparantie 

over de herkomst van de producten. Binnen 

twaalf uur nadat de producten worden 

geoogst, kunnen deze al bij de klanten thuis 

liggen.

De boxen van Boerschappen zijn gevuld met 

groenten, fruit, vlees, vis en zuivel. Hoewel de 

klanten bij de box recepten krijgen afgestemd 

op de inhoud van de box, is Boerschappen 

geen kant-en-klare receptenbox. Niet álle 

ingrediënten voor de recepten worden 

meegeleverd. Hierdoor kan de consument zelf 

kiezen of hij de meegeleverde recepten volgt, 

of juist iets anders maakt met de producten 

uit de box.

Samen met Instock, een bedrijf dat 

overschotten en imperfecte producten 

redt van de verspilling, lanceerde 

Boerschappen in maart de Rescue Box tegen 

voedselverspilling. De Rescue Box is een box 

vol met ‘geredde’ groenten en fruit waar de 

boer nu alsnog een goede prijs voor heeft 

gekregen.

“In Nederland wordt jaarlijks 590 
miljoen kilo goed voedsel verspild. ”

Tips om duurzaam boodschappen te doen

1. Kies eens wat vaker voor plantaardig. Kies bijvoorbeeld voor peulvruchten, 

noten, nieuwe eiwitbronnen en kant-en-klare vleesvervangers. Vleesvervangers op basis 

van zuivel zijn wel iets minder duurzaam.

2. Kies groente en fruit van het seizoen en let op de plaats van herkomst

3. Drink water uit de kraan. Kraanwater is veel minder milieubelastend dan verpakt 

water, zoals in een plastic of glazen fl es. 

4. Verminder verpakkingsafval. Verpakkingen zijn nuttig voor de houdbaarheid 

en bescherming van producten, maar belasten ook het milieu. Overweeg dan ook welk 

product je verpakt wilt kopen en welke niet.

5. Verspil zo min mogelijk voedsel. Je kunt thuis letten op het juist bereiden en 

bewaren van voedsel om voedselverspilling tegen te gaan.

6. Let op duurzaamheidskeurmerken. Voor dierlijke producten kun je letten 

op het Beter Leven Keurmerk. Hoe meer sterren, hoe meer er rekening is gehouden met 

het dierenwelzijn. Biologische producten waarborgen ook het dierenwelzijn. Voor andere 

producten zijn er Fairtrade, PlanetProof, Rainforest Alliance, Europees biologisch, Eko en 

Demeter de topkeurmerken.

7. Ga niet alleen op het uiterlijk af. Probeer vaker groente en fruit mee te nemen 

dat er qua vorm en kleur niet perfect uit ziet. De kwaliteit is prima en het smaakt net zo 

goed. Als iedereen het laat liggen wordt het weggegooid. En dat is natuurlijk zonde. 
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

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

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Bezoek onze gerestylde  
HK Living inspiration floor 

HK Living Jax hoekbank
De HKliving Jax elementen-bank is een echte eye-catcher in 

jouw interieur! Door de neutrale, rustige kleur komt de Jax 

bank in verschillende interieur-stijlen volledig tot zijn recht. 

vanaf € 299- per element.

Retro sofa velvet corduroy aged gold.

Verkrijgbaar in diverse afmetingen al vanaf € 1.599,- 

Stijl en Co | HK Living
Stijl en Co heeft een nieuwe inspiration floor van het 
Nederlandse woonlabel HK Living. HK Living maakt 
meubels en woonaccessoires en verkoopt via 
geselecteerde winkels. Met veel passie en toewijding 
hebben ze een stoere, rustieke en basic collectie 
ontwikkeld, met een moderne twist. Veel basiskleuren, 
zoals zwart, wit en grijs, maar er is ook kleur, om het 
interieur wat pittiger te maken. Deze inspirerende 
collectie past in ieder interieur. Wij nodigen je uit om 
eens te komen kijken in onze winkel.
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Studenten pakken de regie 
in hun eigen leerproces

Opleiden en leren in het Zorginnovatiecentrum

Opleiden, leren en de zorg vernieuwen. Met de introductie van een nieuw 
Zorginnovatiecentrum zet het Elkerliek ziekenhuis een grote stap op weg naar een nieuwe 

manier van het opleiden en het leren van verpleegkundigen. “De sfeer en de visie ‘van mens tot 
mens’, die het Elkerliek écht uitstraalt en uitdraagt, zorgen voor een bijzonder prettig en profes-

sioneel opleidingsklimaat”, constateert Mariëlle Stevens die namens Fontys Hogeschool 
de ontwikkeling van het Zorginnovatiecentrum begeleidt.

Voor de start van dit vernieuwingstraject 
moeten we ruim twee jaar terug. “Op de 
afdeling Heelkunde (chirurgie) zijn we 
al langer bezig met het zoeken naar de 
meest optimale vorm om verpleegkun-
digen in opleiding te begeleiden”, vertelt 
verpleegkundige Inge Ligthart. “In de 
traditionele begeleidingsvorm lopen de 
studenten tijdens hun stage met een 
verpleegkundige mee. Ze worden ei-
genlijk op sleeptouw genomen. Dat was 
voor ons, maar ook voor de studenten 
eigenlijk niet echt bevredigend.” Afde-
lingsmanager Sander de Roo bevestigt 
dat beeld. “Je merkte het ook aan het 
niveau waarop afgestudeerde verpleeg-
kundigen binnenkwamen. Ze hadden 
nog een hele tijd nodig om écht goed 
ingewerkt te raken.”

Regie 
Meer eigen regie van de aanstaande ver-
pleegkundigen én meer zelfstandigheid. 
Dát wilde het Elkerliek graag in de oplei-
ding zien. In eerste instantie leidde dat 
tot de inrichting van een ‘leerunit’ op de 
afdeling. Studenten kregen een ‘eigen’ 
patiëntenkamer en de begeleiding van 
de coachende verpleegkundigen vond 
meer plaats ‘met de handen op de rug’, 
een begeleidingsvorm waarbij de stu-
dent meer kans krijgt om zelf initiatief 
en verantwoordelijkheid te nemen. Dat 
idee is vervolgens uitgewerkt tot de in-
richting van een Zorginnovatiecentrum 
dat in september officieel van start is 
gegaan.

Zelfstandig
In het Zorginnovatiecentrum lopen in-
middels 21 studenten, zowel van Fontys 
(hbo) als van ROC Ter Aa (mbo) praktijk-
stage. Drie studenten, begeleid door een 
coach van de afdeling, nemen de zorg 
voor zes patiënten voor hun rekening. 
Dat gebeurt zoveel mogelijk zelfstan-
dig. Verpleegkundige Lisette Eijkemans 

is een van de coördinerende werkbe-
geleiders op de afdeling. “Het vak van 
verpleegkundige is in de loop van de tijd 
flink veranderd”, zegt ze. “We hebben te 
maken met een vergrijzende doelgroep, 
mensen blijven langer thuis en de pro-
blematiek die we op de afdeling zien 
is daardoor veel complexer geworden. 
Zowel als je kijkt naar de technische 
vaardigheden als naar het contact met 
de patiënt, de sociale vaardigheden dus. 
In deze opleidingsvorm krijgt de student 
meer de regie over het eigen leerproces. 
Het is niet meer ‘kijk maar mee, dan mag 
je het straks een keer zelf doen’, maar 
veel meer: wat wil je leren, hoe denk je 
dat te doen, wat heb je daarvoor nodig? 
Het zorgt ervoor dat de studenten veel 
bewuster en ook sneller leren.”

Enthousiast
Patiënten die op de afdeling verpleegd 
worden, reageren enthousiast over de 

nieuwe manier van opleiden. Inge Lig-
thart, die haar rol als verpleegkundige 
ook combineert met de functie van co-
ordinerend werkbegeleider, zegt: “Als we 
ons als verpleegkundigen voorstellen aan 
de patiënt, maken ze ook kennis met de 
studenten. Klachten? Nee, die hebben 
we nog niet gehad. Integendeel. Door het 
relatief grote aantal studenten, krijgen de 
patiënten meer persoonlijke aandacht. 
Dat is alleen maar prettig. En als het 
gaat om de patiëntveiligheid nemen we 
natuurlijk geen risico’s. De coachende 
verpleegkundige blijft verantwoordelijk 
en bewaakt natuurlijk ook de kaders 
waarbinnen de studenten werken.”

Frisse blik
De nieuwe manier van opleiden valt ook 
goed bij de verpleegkundigen op de afde-
ling. Sander de Roo is daar enthousiast 
over. “Als je studenten begeleidt, krijg 
je ook de spiegel op je eigen handelen 

voorgehouden. Wat doe je, waarom doe 
je dat? Studenten stellen kritische vragen 
en ze nemen ook nieuwe inzichten van-
uit de opleiding mee. Dat zorgt voor een 
frisse blik. Bovendien krijgen de studen-
ten van Fontys ook een dag in de week 
les hier in het ziekenhuis. Op die manier 
breng je theorie en praktijk dicht bij elkaar 
en dat wordt ook door onze verpleegkun-
digen als heel waardevol ervaren.”

Student verpleegkunde loopt visite met de dienstdoende arts | F Elkerliek Ziekenhuis

Coördinerend werkvoorbereider Lisette bespreekt leerdoelen met studenten | F Elkerliek Ziekenhuis

Een leven lang leren
De nauwe samenwerking leidt 
er ook toe dat vraagstukken 
van verpleegkundigen opge-
pikt kunnen worden door de 
opleiding. Mariëlle Stevens 
van Fontys: “Vragen vanuit de 
verpleegkundige praktijk worden 
gezamenlijk besproken. Deze 
kunnen bijvoorbeeld leiden tot 
onderzoeksvragen voor afstu-
deerprojecten en dat kan weer 
leiden tot nieuwe inzichten en 
nieuwe kennis.” Sander de Roo: 
“Door de snel veranderende zorg 
is ‘een leven lang leren’ ook voor 
onze verpleegkundigen heel 
belangrijk. Samen met de stu-
denten en de opleidingsinstitu-
ten kunnen we op die manier in-
novaties doorvoeren waar onze 
patiënten weer baat bij hebben. 
Een voorbeeld? Nou, kijk naar 
de slimme pleister waar we nu 
een proef mee doen. Dat is een 
pleister die de vitale functies 
van een patiënt continu in beeld 
brengt. Win-win, zo lijkt me, 
maar dat geldt eigenlijk voor dit 
hele Zorginnovatiecentrum.”

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
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Nieuwe samenwerking 
8 gemeenten in de regio 
Sinds mei van dit jaar zijn de diensten 
ook beschikbaar voor de inwoners van 
de omringende gemeenten: Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Nuenen en Someren.  Dit 
onder een nieuwe naam: EnergieHuis 
Slim Wonen. Een stichting die voorna-
melijk gesubsidieerd wordt door de 8 
deelnemende gemeenten en waarin 
de dienstverlening naast enkele vaste 
medewerkers wordt verricht door goed 
onderlegde vrijwilligers. 

Veel bezoekers op slimme 
nieuwe website
In de 3 maanden dat het EnergieHuis 
Slim Wonen in de huidige vorm actief is, 
is er zeer veel werk verzet om het als Re-

gionaal Energieloket voor bijna 270.000 
regiobewoners vorm te geven. Zo is de 
website geheel vernieuwd en snel een 
groot succes geworden met in de korte 
tijd meer dan 1000 individuele website 
bezoekers. Complimenten krijgen we 
over het gemak waarmee op onze web-
site bezoek- of zoomafspraken gemaakt 
kunnen worden, inzicht kan worden 
verkregen over de energieprestaties via 
de eigen woningquickscan en de be-
spaarmaatregelen die getroffen kunnen 
worden om deze te verbeteren. 

Gratis bewonersdiensten en 
thema-bijeenkomsten
Ook wordt vaak gekeken naar de subsi-
diemogelijkheden die lokaal door de ge-
meenten en door de landelijke overheid 
aangeboden worden. Onze eenvoudige 

benadering via 8 mogelijke routes voor 
verduurzaming van de eigen woning 
worden als zeer duidelijk en instructief 
beoordeeld. Een bijkomende reden voor 
de grote belangstelling is, zo denken 
wij, de op dit moment snel stijgende  
energieprijzen. Zowel gas als elektri-
citeit zijn de laatste maanden in rap 
tempo duurder geworden en het einde 
van deze prijsontwikkeling lijkt met de 
sluiting van het Groninger gasveld in de 
komende jaren nog niet in zicht. 

Bent u op zoek naar onafhankelijke 
voorlichting over wat de energietransitie 
voor u gaat betekenen en hebt u onze 
website nog niet bezocht, ga dat dan 
zeker even doen of maak een afspraak 
met ons of bezoek een van de thema-
avonden. Thema-avonden/webinars 

gaan over slim isoleren en ventileren, 
warmtepompen, zonnepanelen en de 
workshop eigen woningquickscan. En 
het mooie is, dat alle dienstverlening van 
het EnergieHuis niet alleen onafhanke-
lijk en deskundig is, maar ook gratis aan-
geboden door de gemeente.

Meer dan 50 aanmeldingen 
om energiecoach te worden
Onze aanpak om het EnergieHuis Slim 
Wonen regionaal op de kaart te zetten 
via de lokale bladen en het geven van 
vele presentaties aan eenieder die ons 
verhaal wil horen, heeft goed uitgepakt. 
Zo is op onze vraag aan de bewoners 
van Helmond en de 7 aangrenzende 
gemeenten om zich aan te melden voor 
de cursus energiecoach die wij aanbie-
den, zeer enthousiast gereageerd. Tot 
nu toe hebben meer dan 50 mensen, 
zowel vrouwen als mannen, interesse 
getoond en is het 6 avonden-durende 
cursustraject voor de eerste 50 van 
hen reeds van start gegaan. Tijdens de 
cursus komen vrijwel alle aspecten die 
met verduurzaming van een woning te 
maken hebben aan bod. Naast tech-
nische en financiële kennis wordt ook 
aandacht besteed aan goede commu-
nicatie en gesprekstechnieken voor het 
stellen van de juiste vragen en het ver-
krijgen van cruciale informatie over de 
aard van het huis en de manier hoe er 
met energie omgesprongen wordt door 
bewoners. De cursus wordt door eigen 
(gespecialiseerde) mensen gegeven en 
is voor geïnteresseerden van de samen-
werkende 8 gemeenten gratis.

Samen aan de slag met het 
verduurzamen van onze woningen 
Om de energietransitie grootschalig uit 
te kunnen rollen vanaf het moment dat 
gemeenten per wijk bekend maken hoe 
de toekomstige energievoorziening er uit 
zal zien, is het goed dat iedere gemeente 
over een eigen team beschikt bestaande 
uit voldoende (afhankelijk van het aantal 
inwoners) goed opgeleide energiecoa-
ches. Dergelijke teams zullen het meest 
efficiënt zijn wanneer ze grotendeels 
zelfstandig kunnen opereren vanuit een 
eigen thuishonk of lokaal mini-Ener-
gieHuis, aangestuurd en voorzien van 
benodigde materialen, kennis en uitstal-
lingen door het EnergieHuis Slim Wonen 
in Helmond. In sommige gemeenten zijn 
al dergelijke locaties voorhanden of zou-
den daarvoor gebruikt kunnen worden. 
Zo is er in Deurne de Ossenbeemd en in 
Someren het Duurzame Huis. De ande-
re gemeenten volgen hopelijk spoedig.

Doe mee en meld je aan als 
vrijwilliger of Energiecoach bij het 
EnergieHuis Slim Wonen
Voor eenieder bij wie nu interesse ge-
wekt is na dit succesverhaal: we zijn nog 
op zoek naar veel meer vrijwilligers en 
energiecoaches. Dus ben je geïnteres-
seerd, meld je dan aan via email info@
energiehuisslimwonen.nl.

Voor verdere inlichtingen:
www.energiehuisslimwonen.nl
Voor vragen:
info@energiehuisslimwonen.nl 

EnergieHuis Slim Wonen voortvarend 
van start in 8 gemeenten

In gesprek met Berrie en Jos, bestuursleden van EnergieHuis Slim Wonen

Het Energiehuis Helmond, opgericht in 2017, heeft gedurende de vier jaren 
van haar bestaan veel kennis en ervaring opgedaan in het informeren van bewoners over de 

mogelijkheden die zij kunnen aanwenden om hun woningen te verduurzamen en deze daarmee 
geschikt te maken voor de toekomst. Enkele duizenden bezoekers hebben er naar 

tevredenheid hun voordeel al mee gedaan. 

Jos TerkenBerrie Horsten

Het EnergieHuis Slim Wonen aan de Torenstraat in Helmond | F Wendy Lodewijk

‘t Mierlo’s Amateur Toneel speelt ‘De Goot’ 
Op 8, 9 en 10 oktober aanstaande 
neemt ‘t MAT u mee naar midden 
jaren 90. De tijd dat mobieltjes nog 
zeldzaam waren, corona gewoon 
een biertje was en Marco Borsato 
alleen nog maar bekend was door 
de Soundmix Show.

Een tijd anders dan die van nu maar 
ook heel gelijk. U zult kennis maken met 
een aantal kleurrijke personen die leven 
in Pension de Goot. Mensen voor wie 
het leven tegen zit en de toekomst er 
niet rooskleurig uitziet. Op het moment 
dat er een kans uit de ellende voorbij 
komt, wordt deze door alle bewoners 

met beide handen aangegrepen. Maar 
wordt ook iedereen echt gelukkig van de 
nieuwe situatie…?

Zoals iedereen hebben we tijdens de 
repetities aardig hinder ondervonden 
van corona. Het gevoel van weer samen 
aan een stuk werken was heerlijk, elkaar 
zien was fantastisch en weer in de huid 
van een ander kruipen bijzonder na zo’n 
lange tijd. 

Bent u nieuwsgierig naar het resultaat, 
kom dan kijken! De Goot, in een be-
werking van en onder regie van Marjan 
Lambregts.

• vrijdag 8 oktober 2021 
 20:00 uur première!
• zaterdag 9 oktober 2021 
 20:00 uur
• zondag 10 oktober 2021 
 14:00 uur

F | ’Mierlo’s Amateur Toneel

Alle uitvoeringen in ‘t Patronaat 
in Mierlo. Let op in verband met 
het coronavirus:
• Dit is een voorstelling met 
 vaste zitplaatsen.
• Voor een bezoek aan de
 voorstelling is een corona-
 toegangsbewijs nodig.
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ZO KAN JIJ DUURZAAM OP REIS
Na maandenlang ontzettend 

hard werken staat eindelijk die 

welverdiende vakantie voor de deur. 

Heerlijk met de beentjes omhoog aan het 

zwembad of juist een actieve vakantie. Maar 

hoe duurzaam is jouw vakantie eigenlijk? 

En kies je voor het vliegtuig of ga je met 

een ander vervoersmiddel? En is jouw 

accommodatie wel milieuvriendelijk? 

Duurzaam reizen is een dubbel begrip, want 

reizen wordt over het algemeen niet gezien 

als duurzaam. Toch is duurzaam reizen met 

de juiste tips wel mogelijk. In dit artikel leggen 

we je uit wat jij kunt doen om duurzamer 

te reizen. Zo heb je toch die welverdiende 

vakantie, zonder je voetstap groot te maken.

Vliegen? Neem de trein!
Ben jij een liefhebber van verre reizen? Dan 

heb ik helaas slecht nieuws voor je. Vliegen is 

de meest vervuilende manier van reizen. Met 

het vliegtuig op vakantie zorgt voor veel CO2-

uitstoot en het belast het milieu 5 tot 15 keer 

meer dan andere vervoersmiddelen zoals de 

trein. Dat is natuurlijk ontzettend veel!

Nooit meer in een vliegtuig stappen is 

voor veel reizigers geen optie. Zeker als je 

verre reizen wilt maken naar bijvoorbeeld 

Bali, Nieuw-Zeeland Afrika of Australië. 

Toch zijn er een aantal dingen waarop je 

kunt letten wanneer je jouw vlucht boekt, 

waardoor je zo duurzaam mogelijk vliegt 

én de milieuvervuiling van jouw reis kunt 

compenseren.

● Maak jij een lange reis? Boek dan een 

directe vlucht als dit mogelijk is. Het 

grootste deel van de CO2-uitstoot vindt 

namelijk plaats tijdens het opstijgen en 

dalen.

● Neem zo min mogelijk bagage mee en zorg 

ervoor dat jouw koffer zo ligt mogelijk is. 

Dit scheelt niet alleen in de portemonnee 

maar ook is het een stuk duurzamer. Het is 

namelijk zo dat hoe zwaarder het vliegtuig 

is, des te meer brandstof het verbruikt 

en hoe meer vervuilende stoffen het dan 

uitstoot. 

● Je kan ook de CO2-uitstoot van je 

vlucht compenseren. Je hebt bij veel 

luchtvaartmaatschappijen, waaronder 

KLM, de mogelijkheid om de CO2-uitstoot 

van je vlucht te compenseren. Je betaalt 

dan een paar euro extra. Dit bedrag is 

afhankelijk van de lengte en de duur van 

je vlucht. De luchtvaartmaatschappij 

investeert dit bedrag in externe 

organisaties die zich inzetten voor 

duurzame energie. Zij investeren geld 

in bijvoorbeeld het planten van nieuwe 

bomen of het opzetten van duurzame 

landbouw in ontwikkelingslanden. 

Reis groen binnen Europa
Korte afstand vluchten zijn de nummer 1 

vervuiler en natuurlijk wil je ook geen uren 

in de auto zitten. Wat dacht je van de trein! 

Ontspannen, rustig en vooral veel groener. 

En dat kan al vanaf jouw eigen woonplaats. 

Alle treinen van de NS rijden sinds 2017 op 

windstroom. Enorm duurzaam dus.

Bovendien is het juist ontzettend leuk om 

met de trein te reizen. Je ziet veel meer van 

het land dan wanneer je in het vliegtuig 

zit en vanuit ons kleine kikkerlandje kan je 

met de trein behoorlijk ver komen. Eenmaal 

aangekomen op de bestemming is het 

verstandig om te kiezen voor de metro, 

tram of bus in plaats van een huurauto. Is de 

afstand niet te lang? Kies er dan voor om te 

fi etsen of te wandelen. Zo zie je pas écht veel 

van het land. 

Een duurzame vakantie in Nederland

Wanneer je écht duurzaam op vakantie wil, 

kan je er ook voor kiezen om in Nederland 

op vakantie te gaan. Veel mensen beseffen 

niet dat Nederland zoveel moois te bieden 

heeft voor zowel natuurliefhebbers als 

shopliefhebbers. Het is een duurzame keuze 

omdat je geen lange afstanden hoeft af 

te leggen. Zo beperk je echt je voetafdruk. 

Daarnaast maak je het nog extra duurzaam 

wanneer je kiest voor een duurzame 

accommodatie. Win-win dus!

Ook als je in Nederland op vakantie gaat 

is het verstandig om na te denken over de 

vervoersmiddelen. Je kunt kiezen om met de 

auto te gaan, maar je kan ook de trein pakken. 

Wanneer je bij jouw verblijf bent en je wil de 

omgeving gaan verkennen kan je dit uiteraard 

ook lopend of fi etsend doen. 

Oke, ik ben er. En nu?
Je bent aangekomen op je 

vakantiebestemming. Wellicht heb 

je een duurzame keuze gemaakt qua 

vervoersmiddel. Super goed! Maar dan ben je 

er nog niet. Ook op de vakantiebestemming 

kun je van alles doen op het gebied van 

duurzaamheid. 

Wij geven je 5 handige tips om 
duurzamer te reizen:

1. Eet vegetarisch of 
veganistisch. Probeer ook op 

vakantie af en toe het vlees en de vis 

te laten staan. Steeds meer mensen 

eten vegetarisch of zelfs veganistisch. 

Dit zie je dan ook vaker terug op de 

menukaarten in het buitenland. 

2. Kies voor een duurzame 
accommodatie. Maar hoe kan je 

nou achterhalen of een accommodatie 

duurzaam is? Dit kan je eenvoudig 

checken door te kijken of jouw hotel of 

appartement een GSTC of Green Key 

keurmerk heeft. 

3. Ga niet voor een all inclusive 
resort. Het klinkt natuurlijk heerlijk. 

Onbeperkt eten en drinken. Maar all 

inclusive resorts verspillen ook enorm 

veel voedsel. Bovendien mis je dan alle 

lekkere lokale restaurantjes, waar je vaak 

ook tegen lage prijzen kunt genieten van 

een heerlijke maaltijd.

4. Beperk je plastic afval op 
vakantie. Wist je al dat er jaarlijks 

meer dan acht miljoen ton aan plastic 

afval in de oceanen terecht komt? 

Kleine veranderingen op reis kunnen 

al het verschil maken. Zeker in warme 

landen moet je goed drinken. Koop 

geen plastic fl esjes maar neem een 

herbruikbare waterfl es mee. Daarnaast 

kan je jouw eigen tas meenemen als je 

boodschappen gaat doen en rietjes laten 

liggen in cafés en restaurants. 

5. Gebruik niet te veel water op 
reis. In Nederland hebben we schoon 

(drink)water, maar dit is lang niet in alle 

landen vanzelfsprekend. Wees daarom 

zuinig met je watergebruik op vakantie. 

Douche niet te lang en laat de kraan niet 

te lang lopen wanneer je je tanden gaat 

poetsen. 

“Wat dacht je van de trein! Ontspannen, 
rustig en vooral veel groener. ”
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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!

Kinder-doe-middag met IVN Geldrop op 10 oktober 

Kabouterbos
De Kinder-doe-middag van IVN Geldrop 
gaat door! Dat is hartstikke fijn, zeker als 
het goed weer is. Dan is er tussen het 
kasteel en natuurinformatiecentrum 
De Paardestal een klein kabouterbos. 
Op die mooie plek valt een boel te bele-
ven en te ontdekken over de natuur. De 
schminkkabouters zijn er weer. Als een 
prachtige vlinder mag je het kabouter-
pad lopen, een kleine speurtocht met 
opdrachten. Bij slecht weer is de Kinder-
doe-middag alleen binnen in het koets-
huis van De Paardestal. Dat is druk, 
maar ook gezellig.

Dieren opzetten: hoe doe je dat?
Er is een nieuw onderdeel dit jaar. Han 
Monteiro legt uit hoe hij dieren opzet, 
zodat ze er daarna er weer bijna levend 
uitzien. Hij neemt er een stel mee en ook 
de spullen die hij gebruikt. Daarbij zijn 

huidjes en doorsneden van dieren, maar 
ook vloeistoffen en boeken. Zo snap je 
beter wat Han doet. Na afloop is er een 
quiz. Wist je (bijna) alles? Dan is Han een 
goede leraar... en heb jij goed opgelet!

Onderzoek doen
Wil je de natuur beleven en houd je van on-
derzoek? Ga dan de zuurgraad van sloot-
water meten of uilenballen uitpluizen: wat 
zit er allemaal tussen die grijze haren? In 
de bakken met aarde kruipen bodemdier-
tjes. Bekijk je die kleine wriemelaars onder 
een microscoop, dan zul je versteld staan. 
Wil je liever knutselen met natuurmateria-
len of puzzelen? Ook dat kan. 

Tentoonstelling ‘Op de versiertoer’
Hoe versier je een lekker dier? Terwijl jij 
lekker bezig bent, kan je vader of moeder 
een kijkje nemen bij de tentoonstelling 
over het liefdesleven van dieren. Heb je 

nog tijd? Het is voor jou ook leuk om te 
gaan kijken. En paardrijden. Nou ja, het 
paard staat wel stil (het is nogal houterig 
en hoeft geen eten, snap je?). De ten-

toonstelling is de hele maand oktober 
en november nog open, op zondagmid-
dagen van 14 tot 17 uur. De toegang is 
gratis. Wil jouw familie IVN af en toe wel 

een handje helpen? Vraag ze dan een 
mailtje te sturen naar ivngeldrop@gmail.
com. Aanmelden als lid kan via de web-
site www.ivn.nl/geldrop. 

Lekker actief de natuur onderzoeken, knutselen, een quiz, ka-
bouterpad en nog meer fijne dingen kun je meemaken tijdens 
de Kinder-doe-middag. Tussen 13 en 16 uur ben je welkom bij 

IVN Geldrop, in het Kasteelpark. Het kost niks, dus… kom naar 
De Paardestal en beleef de natuur!

Het kabouterbos | F Margot Klaren

Kinderboekenweek 2021:
Worden wat je wil 

6 tot en met 17 oktober

Mad Science workshop: Wetenschap 
voor detectives (5, 6 en 7 jaar) dinsdag 
12 oktober 2021, 15.30 - 16.30 uur. Zou 
je later ook bij de politie of recherche 
willen werken? Wij geven je alvast wat 
handvatten om een goede speurneus 
te worden. Leer hoe je vingerafdrukken 

moet bestuderen, onbekende poeders 
die bij verdachten gevonden zijn kan 
onderzoeken en tandafdrukken van 
verdachten neemt. Maak een duidelijk 
profiel van de dader en je bent een grote 
hulp voor de recherche! Locatie: Biblio-
theek Mierlo. Tijd: 15.30 - 16.30 uur. 

Kosten 5 euro voor niet-leden; 3 euro 
voor Bibliotheekleden. Leeftijd: 5-7 jaar
Reserveren via: 
www.bibliotheekdommeldal.nl/
activiteiten

Mysterie-game
6 tot en met 17 oktober, tijdens ope-
ningstijden van de bieb. Ben jij tussen 
de 8 en 12 jaar oud? Kom dan met een 
smartphone naar Bibliotheek Dom-
meldal tijdens de Kinderboekenweek 
en speel een wel heel bijzondere game! 
Tijdens de Mysterie-game zijn er 5 mys-
teries om achter elkaar op te lossen en 
volgt er, voor wie dit wil, nog een afslui-
tend 6e mysterie waarvoor nóg meer 
denkwerk nodig is… Los jij alle mysteries 
op? Locatie: Bibliotheek Mierlo. Deel-
name aan de game is gratis, je hoeft je 
hiervoor niet vooraf aan te melden, dus 
kom gezellig meespeuren naar de juiste 
oplossingen!

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. Het is zo’n vraag 
die je als kind vaak krijgt: weet je al wat je later wilt worden? Geluk-
kig hoef je pas aan het eind van de middelbare school een studie of 
beroep te kiezen. En tot die tijd kun je over heel veel verschillende 
beroepen leuke boeken lezen… én tijdens deze Kinderboekenweek 

supercoole workshops volgen natuurlijk en meedoen aan allerlei 
activiteiten! In dit nieuwsbericht lees je wat er in de bibliotheek in 

Mierlo te doen is tijdens deze week.

Nieuwe leden welkom in de Knutselkamer 
Na een lange periode van stilte, vanwege 
corona, is de Knutselkamer weer enthou-
siast van start gegaan op 1 september 
2021. Nieuwe leden voor deze gezellige 
club zijn van harte welkom en kunnen zich 
bij ons aanmelden.

Alle cursusochtenden zullen gewijd worden 
aan thema’s, zoals bij voorbeeld decoraties 
voor de feestdagen, wenskaarten, eenvoudige 
cadeaus maken, vilten, maar ook werken met 
gips, cement, epoxy, hout en leren knutselen 
met kinderen en/of kleinkinderen. Behalve 

oude en nieuwe materialen, zal er ook gebruik 
worden gemaakt van materialen uit de natuur. 
Dit alles natuurlijk onder het genot van een 
kopje koffie of thee en professionele leiding. 
Waar: Parallelweg 64, 5664 AG Geldrop 
Wanneer: Iedere woensdagochtend van 09:30 
tot 12:30 uur. Prijs: € 5,00 per les, inclusief ma-
terialen, koffie of thee.
Opgeven kan vanaf nu bij Anja of Tineke:
Anja Lamers, Parallelweg 64 Geldrop
Telefoon: 06 – 26 45 71 00
Tineke van Heerebeek, Parallelweg 66 Geldrop
Telefoon: 06 – 30 07 62 43

www.grootpeelland.nl
F | De Knutselkamer Geldrop



23oktober 2021Groot PEELLAND

De gemiddelde temperatuur op aarde is met 

0,8 graden gestegen in vergelijking met de 

temperatuur vóór de industriële revolutie? 

Wanneer we zo doorgaan zal de aarde alleen maar 

verder opwarmen. Die opwarming heeft enorme 

gevolgen voor het milieu én onze gezondheid. 

Daarom is het hoog tijd om actie te ondernemen. 

En waar doe je dat beter, dan op de plek waar je je 

het meest thuis voelt: je eigen huis. We moeten de 

CO2-uitstoot weer onder controle krijgen. In dit 

artikel geven we een aantal handige tips hoe jij je 

steentje bij kunt dragen aan de verduurzaming 

van de wereld. Zo wordt het een makkie om 

duurzamer te wonen (en houd je er een leuke cent 

aan over). 

Energie besparen op drie manieren
Duurzamer wonen begint bij het huis 

energiezuiniger maken. Hiermee draag je niet 

alleen bij aan een duurzamere wereld, maar 

kan je direct een hoop geld besparen. Hoeveel 

je bespaart hangt af van hoe jouw woning nu 

geïsoleerd is. Er zijn drie manieren waarmee jij 

energie kan besparen.

Je woning goed isoleren

Duurzaam wonen begint bij het goed isoleren en 

ventileren van je woning. Hierbij kun je denken 

aan dakisolatie, maar ook aan de beglazing en 

muurisolatie. Het goed laten isoleren van je 

woning is een relatief lage investering, maar je 

kunt er toch een hoop geld mee besparen. 

Bespaar op jouw verwarming

Zet de verwarming wat minder vaak aan. Trek een 

lekkere trui aan en kruip onder een dekentje op de 

bank. Ook deze manier bespaart je weer veel geld. 

Je kunt er ook voor kiezen om je oude cv-ketel te 

vervangen door een ander model dat veel zuiniger 

is. Een cv-ketel is immers na 15 jaar afgeschreven 

en vervanging is allang niet meer zo kostbaar als 

jaren geleden.

Maak gebruik van zonne-energie

Een derde handige manier om energie te 

besparen is het laten plaatsen van zonnepanelen 

op je dak. Dit lijkt misschien een flinke investering, 

maar je bespaart een hoop geld op de lange 

termijn. Een zonneboiler levert namelijk juist 

besparing op de gasrekening. Ga je verhuizen? 

Dan kan je jouw zonnepanelen ook meeverhuizen. 

Verminder je afvalberg en begin 
met goed scheiden
Probeer je afval te verminderen. Misschien kan 

je afval wel hergebruiken of recyclen? Je kan ook 

in de winkel al rekening houden met het kopen 

van de producten. Koop bijvoorbeeld producten 

die verpakt zijn in een gerecyclede verpakking. 

Zorg er ook voor dat je het afval op de juiste 

manier scheidt. Zo kan het afval efficiënt verwerkt 

worden en eventueel gerecycled worden. Op de 

website van milieucentraal vind je alles over welk 

afval er in welke bak hoort.

Deze materialen voor meubels en 
vloeren zijn een stuk duurzamer
Ben jij op zoek naar nieuwe meubels? Of misschien 

heb je wel een nieuwe vloer nodig? Dan is het 

verstandig om hierbij duurzame keuzes te maken. 

Er zijn namelijk een aantal materialen die erg 

duurzaam zijn. Denk aan papier, kurk of bamboe. 

Deze materialen worden steeds populairder. 

Door de verschillende technieken heeft het een 

prachtige uitstraling, maar is het ook nog eens 

ecologisch verantwoord geproduceerd. Er wordt 

tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt 

van bioplastics. Dit materiaal wordt gewonnen uit 

natuurlijke producten zoals maïs en aardappels.

Natuurlijk maak je ook een hele duurzame keuze 

als je jouw meubels koopt in een tweedehands 

winkel. Dit kan ook online op bijvoorbeeld 

marktplaats. Gooi jouw oude meubels niet zomaar 

weg, maar geef ze een tweede leven. Misschien 

ken je wel mensen die hier interesse in hebben of 

je kan het verkopen of weggeven via marktplaats.

Schilderen? Dit is de meest 
duurzame verf die je kan gebruiken
Ga jij de muur verven? Of wil jij jouw meubels 

pimpen met een leuke nieuwe kleur? Ook wanneer 

je gaat verven is het van belang om duurzame 

keuzes te maken. Maak gebruik van water 

gedragen verf zoals acryl. Dit is veel duurzamer 

dan verf op terpentine basis. Hier komen 

namelijk giftdampen vanaf die slecht zijn voor je 

eigen gezondheid en de natuur. Wil jij de meest 

duurzame verf gebruiken? Kies dan voor verf op 

basis van 100% mineralen zoals kalverf.

Zorg voor veel groen in en rondom 
je woning
Groen in je interieur is tegenwoordig ontzettend 

populair. Het is een echte interieur trend 

van nu. Het draagt ook nog eens bij aan de 

verduurzaming van jouw woning! Planten in jouw 

woning filteren de vervuiling uit de lucht, dit 

verbetert het binnenklimaat. 

Ook draagt het bij wanneer je rondom je 

woning groen plaatst. Zo zorgen bomen in de 

tuin bijvoorbeeld voor verkoeling in de zomer, 

waardoor de airco minder snel aan hoeft. Het 

aanleggen van groen op je dak draagt weer bij aan 

de isolatie van jouw huis.

Zo bespaar je 9000 liter water per 
persoon per jaar
Hoe lang sta jij onder de douche? Een kwartier? 

Wist je dat er dan maar liefst 120 liter water 

door het doucheputje stroomt? En dat terwijl 

je eigenlijk maar vijf minuten nodig hebt om je 

lichaam en haar te wassen. Je bent dan niet erg 

duurzaam bezig.

Voordat je de douche instapt kan je een timer van 

5 minuten zetten, waardoor je nooit te lang onder 

de douche staat. Ook kan je een waterbesparende 

douchekop aanschaffen waardoor je 26 liter per 

zeven minuten kan besparen. Dit komt neer op 

zo’n 9000 liter water per persoon per jaar!

Daarnaast maak je ook een duurzame keuze 

wanneer je een keer koud doucht. Het grootste 

gedeelte van de uitstoot van douchen komt 

namelijk doordat het water verwarmd moet 

worden. Wanneer je koud of gedeeltelijk koud 

doucht ben je een stuk duurzamer bezig. Daar 

komt ook nog eens bij dat je door het koude water 

waarschijnlijk een stuk sneller de douche uitkomt. 

Ruim op en maak schoon met 
duurzame producen
Ruim regelmatig je woning op en geef de spullen 

weg die je niet meer gebruikt. Als je niemand kent 

die het wil hebben kan je deze spullen ook naar 

de kringloopwinkel brengen of op marktplaats 

zetten. Je kan hier andere mensen enorm blij mee 

maken en je zorgt weer voor minder afval. 

Na het opruimen is het uiteraard tijd om schoon 

te maken. Waarmee maak jij jouw woning schoon? 

Kies jij meteen voor de bekendste merken of 

maak je hier duurzame keuzes in? Er zijn een 

hoop natuurlijke schoonmaakmiddelen die goed 

werken. Vaak zijn deze producten ook nog eens 

goedkoper. Dit is dus een duurzame keuze én 

goed voor de portemonnee. 

DUURZAAM WONEN:DUURZAAM WONEN:DUURZAAM WONEN:
OOK IN BESTAANDE BOUW KAN DAT!
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

BIKINGBIKINGBIKINGBIKINGSpecialist

Of je nu in de stad werkt of een lange fi etstocht moet 
maken naar je werk: de fi etstassen en rugzakken van 
ORTLIEB zijn voor iedereen die, ongeacht het weer, 
buiten onderweg willen zijn. Onze fi etstassen en rug-
zakken zijn waterdicht, duurzaam, zeer functioneel 
en duurzaam geproduceerd en staan voor verant-
woordelijkheid en betrokkenheid. 

Een ORTLIEB rugzak zorgt ervoor dat je overal thuis 
bent. Ook als je in de  regen reist, de betrouwbare 
waterdichte eigenschappen van onze rugzakken en 
fi ets- en reistassen zorgen er altijd voor dat jouw 
spullen droog blijven! De  reden hiervoor is dat we de 
naden middels een innovatief proces aan elkaar las-
sen in plaats van naaien.

BACK TO WORK!

Welkom bij de ultieme lichtgewicht loopsensatie van On, het revolutionaire Zwitserse per-
formance merk in hardloop & outdoor wandelschoenen.  De gepatenteerde CloudTec®-
technologie van On is ontwikkeld om een   zachte landing te maken, gevolgd door een explosieve 
start. Het resultaat?  Een ongeloofl ijk licht lopende sensatie. En geen concessies aan demping 
en schokbescherming. Met andere woorden, rennen op wolken. Demping die uw pas niet ver-
breekt, maar zich eraan aanpast. Wanneer je de grond raakt met een On-schoen, vangen de 
zeer adaptieve rubberen Cloud-elementen zowel verticale als horizontale krachten op voor een 
zachte landing en maken je klaar om vooruit te gaan.

Het revolutionaire Zwitserse
performance merk in hardloop 
& outdoor wandelschoenen

SpecialistSpecialist

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

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

•

Alles op het gebied van fi etsen vind je bij Adventure store. Adventure Store is het adres voor al 
je fi etsplezier, behalve voor de fi ets zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie fi etskleding, -schoenen, 

-helmen en -accessoires.  Of je nu gaat wielrennen, mountainbiken of lekker een blokje om; wij kunnen je 
voorzien van de juiste uitrusting. Zelfs voor een fi etsvakantie hebben we specifi eke tenten en 

slaapzakken die in de fi etstas meegenomen kunnen worden. 

Alles op het gebied van hardlopen vind je bij Adventure Store. Adventure Store heeft een groot assortiment 
hardloop schoenen, -kleding en -accessoires. Laat je voorlichten door onze gespecialiseerde schoen-

adviseurs en maak gebruik van onze gratis persoonlijke voet- en loopanalyse. Ook hebben we regelmatig 
een spreekuur met de podotherapeut Emile Itz in de winkel van 13:00-16:00 uur, kijk voor de exacte data 

bij spreekuur podotherapeut op onze website.  Voor een trainingsadvies, advies over hartslagmeting of 
over een uitgebalanceerd voedingsadvies  op maat kunnen we je ook verder helpen.

RUNNINGRUNNINGRUNNINGSpecialist
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