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ENGELSEWEG

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Herfst is
gearriveerd.

De donkere dagen komen eraan.
De Engelseweg in Helmond is dé plek waar 

jij alles kunt halen om het binnen gezellig te 
maken en bij kunt komen van een 

onstuimige herfstdag.

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 herfstideeën 
waarheid op de Engelseweg.
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Nieuw jaar start met muziektheater
Win twee kaarten voor De Helmondse Musical 

De stichting trapte in 2014 af met de 
zelfs landelijk bekend geworden Berry, 
de musical over voetballer Berry van 
Aerle, gevolgd door Het Verhaal van de 
Knaal (2016) en De Uitvinders van het 
Trainingspak (2018). Voor 2020 stond 
Hotspot. Helmond in 2050 in de start-
blokken toen corona uitbrak. “Maar we 
zaten niet stil. Toen het allemaal weer 
even mocht, waren er wel de work-
shops met Ferdi Stofmeel (Komt een 
man…) en Babette Labeij (bekend van 
The Voice). Geïnteresseerden krijgen 
de kans om zich via workshops met 
bekende professionals te ontwikkelen 
op theatergebied. “Die mensen die ver-
langden naar theater kwamen zo toch 
aan hun trekken”, stelt productieleidster 
Bregje van Ekert.

Dit jaar pakt De Helmondse Musical 
verrassend en anders uit: met een mu-
ziektheatervoorstelling over deze bij-
zondere tijd: Er liep een leeuw door de 
stad…

“In overleg met Het Speelhuis besloot de 
stichting om te kijken wat er nog meer 
kon. We willen weer heel graag aan de 
slag. Vooral ook om de stad weer iets 
te geven om naar uit te kijken. Het is 
te lang stil gebleven in de stad”, vertelt 
vice-voorzitter Audrey van den Broek. 
Ook voor het artistiek team is het een 

bijzondere uitdaging. “We wilden graag 
een theatraal antwoord geven op deze 
heftige periode, zonder dat het over co-
rona gaat”, vertelt schrijver en regisseur 
John van der Sanden.

“En gelukkig dacht het hele artistieke 
team er zo over. Dus bedachten we 
Er liep een leeuw door de stad… Een 
verhaal losjes gebaseerd op het boei-
ende leven van Carlo Stevens, die ooit 
leeuwen hield in de Kerkstraat en later 
wereldberoemd werd. De voorstelling 
is korter, zonder pauze, met een kleiner 
orkest en een kleinere cast. Maar het 
wordt wel weer een mooi Helmonds 
verhaal met prachtige muziek geschre-
ven door Titia van Krieken. Je kunt weer 
ouderwets genieten en geraakt worden 
door deze voorstelling.”

Meer weten? Kijk op de (vernieuwde) 
website: www.dehelmondsemusical.
nl. Data voorstellingen: 2 januari 2022 
(première) tot en met 9 januari 2022. 
Kaartverkoop is gestart: 
www.theaterspeelhuis.nl.

Prijsvraag 
Hoeveel producties heeft De Helmondse 
Musical tot Er liep een leeuw door de 
stad… al in het Speelhuis op de planken 
gezet? Mail je antwoord naar: actie@de-
loop.eu en maak kans op twee vrijkaartjes!

De Helmondse Musical maakt voorstellingen met en voor 
Helmonders over een Helmonds onderwerp. De nieuwe 

voorstelling speelt van 2 tot en met 9 januari in theater Het 
Speelhuis: Er liep een leeuw door de stad. En er zijn twee 

gratis kaarten te winnen. Hoe? Lees verder. 

MIERLO Na een lange periode van verplichte 
pauze wegens corona, is zanggroep Ankoor uit 
Mierlo met veel enthousiasme weer begonnen 
met zingen. Zij hebben in september jl. tijdens 
een gezellig samenzijn afscheid genomen 
van Philip van Vlerken, die ruim 12 jaar hun 
inspirator en muzikaal leider is geweest. 
Inmiddels heeft Ankoor een nieuwe dirigent 
gevonden in de persoon van Marco Mariën. 

Marco heeft ruime ervaring in koordirectie.

Ankoor verheugt zich op een prettige muzikale 
samenwerking met hem en zoekt nog een 
toetsenist en koorleden (sopraan, tenoren en 
bassen). Ankoor repeteert elke woensdagavond 
van 20.30 tot 22.30 uur. Voor meer informatie 
zie www.ankoor.nl of stuur een e-mail naar 
info@ankoor.nl.

Zanggroep Ankoor mag weer zingen! 
F | Zanggroep Ankoor.
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ADV MASTBROEK

      MTA
 SOLLICITEERT
BIJ JOU
DOWNLOAD ONS CV!

Je bent misschien (nog) niet op zoek naar  
een nieuwe werkgever, maar we sturen je  
graag alvast onze open sollicitatie. 
Je hoort het goed; wij solliciteren bij jou!

Wij zijn MTA. Met ruim 100 medewerkers zijn wij een 
internationale speler in de wereld van mechatronica. 
We hebben ervaring met complexe hightech  
oplossingen en werken graag samen met  
oprechte en betrokken collega’s. 

Benieuwd naar onze CV?  
Scan de code en lees meer!

WWW.MTAGROUP.NL

DONDERDAG 09.00 - 12.00 UUR
T/M VRIJDAG  13.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG 09.00 - 16.00 UUR

OOK IN DE REGIO 
BIJ U OP DE MARKT!
WWW.POELIERMASTBROEK.NL

5 STUKS

€11,-
TAM KONIJN
ACHTERBOUTEN
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 1 GRATIS ERBIJ!

ZE ZIJN ER WEER

GELDIG T/M 13 NOVEMBER 2021!

gEMARINEERDE ZALM
 | sTRUCTUREN VAN BIET | YOGHURT | LIMOEN | Scampi

WELLINGTON VAN EEND
 | roODLOF | Perenchutney | Deftige aap dubbel

Cappuccino van wildbouillon
 | Shiitake | yuzu | espuma van Passoa

Creme brule van pastinaak 
| parfait van suikerpinda | kletskop |

zoute caramel 

Hertenrug
 | stoof van hertenwang | kastanjepuree | schorseneren |

rammenas | Deftige Aap Bock

Tijgerzeewolffilet
 | gebrande prei | amandel | ansjovis | truffel | 

knoflookschuim 

 Stadsbrouwerij de Deftige Aap
Markt 14, Helmond

WWW.DEFTIGEAAP.NL
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De Deftige Aap is voorbereid op
‘the most wonderful time of the year’ 

Voor sommigen is Kerstmis nog ver weg. Anderen hebben hun boom al aangekleed in de 
woonkamer staan. Op de radio zijn de eerste kerstliedjes inmiddels al voorbijgekomen en in de 
winkels zijn kerstdecoraties volop te koop. We gaan de donkere dagen voor kerst tegemoet. Bij 

de Deftige Aap is het alles behalve donker, zij zorgen voor de nodige lichtpuntjes!

Door: Wendy Lodewijk

Nieuw bier
Ik ging langs bij Mark van den Bogaard 
en kreeg om 9 uur ’s morgens al een 
biertje, vers getapt, aangeboden. “Dit is 
ons nieuwe bier. Een spannende com-
binatie van smaken”, aldus Mark. ‘Een 
klein slokje kan geen kwaad’, was mijn 
gedachte en ik vond het wel erg leuk 
om deze nieuwkomer te mogen proe-
ven. Spannend is de smaak zeker. Het 
hoppige in combinatie met de duidelijk 
aanwezige gerookte ananas, maken dit 
bier een echte uitblinker en unicum. 
Hier zullen veel Helmonders van gaan 
genieten! Van de tap of uit de fles. Het 
bier heeft een moeilijke naam op het 
etiket: DDH DNEIPA, oftewel double 
dry hopped double New England Indian 
Pale Ale. Een hele mond vol, maar een 
smaakbom is het zeker. Mede-eigenaar 
Anthony heeft deze bijzondere smaak 
bedacht. Het etiket is ook om over naar 
huis te schrijven: aapjes en stukjes 
ananas in een jungle-achtige omgeving. 
Je kunt er naar blijven kijken. En van  
blijven drinken.

Distilleerderij 
Het nieuwe biertje is niet het enige 
nieuwtje dat Mark te vertellen heeft. 
Volgend jaar opent hij naast zijn res-
taurant een heuse distilleerderij. “Hoe 
stoer is het dat er straks een echte Hel-
mondse gin of whisky op de markt is? Of 
wat denk je van bier dat gerijpt wordt op 
whisky-vaten? Dat is toch gaaf!” Mark 
zit vol enthousiasme en kan niet wach-
ten. Helmond kan dan wel bekend zijn 
van eigen ‘distilleerderijen’ onder in de 
kelder, een echte Helmondse distilleer-
derij is er nog niet. Het wordt dus iets 
unieks. Volgend jaar, als de distilleerderij 
geopend wordt, komen we er zeker nog 
op terug in deze krant.

Kerstmenu
Terug naar de kerst en alle voorbereidin-
gen die erbij horen. Bij de Deftige Aap 
zijn ze al druk in de weer geweest om 
een heerlijk, feestelijk menu samen te 
stellen. Het is een 6-gangen-menu met 
originele, smaakvolle gerechten die zo-
wel als lunch als diner te nuttigen zijn. 
De prijs is slechts € 65,- per persoon. 
“We serveren dit kerstmenu op beide 

kerstdagen. Op kerstavond zijn we ge-
sloten, dan geven we ons personeel de 
kans om bij hun familie en vrienden te 
zijn. Rond de feestdagen en zeker ook 
tijdens ons kerstlunch/-diner hebben 
we een aantal bijzondere bieren op de 
tap. Niet alleen die met gerookte ana-
nas die je net hebt geproefd, ook een 
overjarige bock en een whisky-infused 
quadrupel zullen vers getapt gedronken 
kunnen worden.” Bij de Deftige Aap zul-
len ze Kerstmis, zeker dit jaar, tot een 
hoger niveau tillen.

Winactie
Loopt het water je al in de mond? Wil 
jij Kerstmis vieren in de nostalgische 
en sfeervolle ambiance van de Deftige 
Aap? Verzin dan nu een leuke, pakkende 
naam voor de distilleerderij die volgend 
jaar geopend wordt en deel deze via de 
Facebookpagina of Instagram van de 
Deftige Aap. 

De redactie zal uit alle inzendingen een 
winnaar kiezen en diegene wint een 
gratis kerstlunch voor twee, inclusief 
drankjes! Waar wacht je nog op? Het nieuwe biertje van de Deftige Aap is verrassend lekker | F Wendy Lodewijk

Urban Dance Battle Brabant 
Ontmoeten, bewegen, plezier maken

Kinderen die dat het meeste 
nodig hebben het plezier van 
(samen) dansen laten ervaren 
en ze enthousiast maken om 
ook na de eerste kennisma-
king danslessen te blijven vol-
gen. Dat is het doel van Urban 
Dance Battle Brabant van het 
Jeugdfonds Cultuur Brabant. 
Het streven is om tussen ja-
nuari en april 2022 in totaal 
400 kinderen van 8 tot 16 
jaar deel te laten nemen aan 
de danslessen en competitie, 
die wordt afgesloten met een 
finale battle. 

De urban dance lessen zijn ge-
pland in Helmond, Gemert-Bakel 

en Geldrop-Mierlo. De lessen 
worden zo dicht mogelijk bij huis 
aangeboden door professionele 
dansleraren. Kinderen kunnen 
zich aanmelden op 
www.urbandancebattle.nu.

Krachten bundelen
Urban Dance Battle Brabant kan 
alleen een succes worden als 
meerdere partijen hier samen in 
optrekken en zich inzetten voor 
het gezamenlijke doel, zoveel 
mogelijk kinderen de kans geven 
om deel te nemen. 

Daartoe behoren de betrokken 
dansscholen, beleidsmedewer-
kers van gemeenten, cultuur-

coördinatoren, maatschappelijk 
werkers en directies en leraren 
van scholen en stichtingen voor 
primair en voortgezet onderwijs. 

Wat levert het op voor 
kinderen? 
Uitdaging en ontwikkeling, ont-
dekken van hun passie, vrijheid 
om zich creatief uit te drukken in 
dans, plezier en samenwerking 
met andere kinderen, vergroten 
van zelfvertrouwen en eigen-
waarde, doorzettingsvermogen 
en geloof in eigen kunnen. 

Brede ontwikkeling en ontplooi-
ing en vergroten van succesvolle 
deelname in de samenleving.

www.urbandancebattle.nu
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ADV PLAMECO

Er liggen meer dan 40.000 boeken verdeeld in 
15 thema’s, zoals, romans, thrillers, kinder- en 
jeugdboeken, strips, oorlog, religie, tijdschriften, 
enz. Maar ook meer dan duizend muziekdragers, 
voornamelijk LP’s, singles, DVD’s en CD’s. 
Daarnaast ook nog boeken over muziek en 
artiesten. En niet te vergeten de vele legpuzzels en 
bordspellen!

Genoeg om uren te snuffelen en uw favoriete 
boeken of muziek voor de winterdagen te vinden 

en/of uw verzameling uit te breiden. Wij staan voor 
u klaar op vrijdag 5 november van 19:00 tot 22:00 
uur en op zaterdag 6 en zondag 7 november van 
11:00 tot 16:00 uur.

Daar dit een binnen-evenement is, moeten we 
in uw en ons belang vragen een QR-code of 
andere geldige COVID-test te laten zien. Adres: 
plantenkwekerij Biemans aan De Deel 70, 5421RV 
in Gemert. Volg de aanwijzingsborden.

Boeken- en muziekmarkt voor het 30e jaar in Gemert

GEMERT In Gemert wordt altijd in het eerste weekend van november een grote 
2e handse boeken- en muziekmarkt georganiseerd door het MOV met hulp van 
tientallen vrijwilligers. Dat we november 2020 hebben overgeslagen, behoeft 

geen betoog… De opbrengst gaat naar kleinschalige goede doelen, opgezet door 
mensen uit Gemert en/of nabije omgeving.

F | MOV-Gemert.
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Foto’s Alec Soth te zien bij Museum Helmond

Alledaagse leven in de 
eenentwintigste eeuw
Alec Soth is een documentaire-fotograaf 
in de traditie van Robert Frank, Stephen 
Shore en Joel Sternfeld. Soths werk 
wordt vaak omschreven als poëtisch 
en intiem. Met zijn fotografie uit de vier 
eerstgenoemde series schetst hij een 
beeld van het alledaagse leven in het 
Amerika van de eenentwintigste eeuw. 
De indrukwekkende landschappen van 
zijn vaderland - de majestueuze Missis-
sippi, de donderende Niagara-waterval-
len, de uitgestrekte woestijnen en de 
wildernis, de kleine steden en voorste-
den - vormen de structuur van en het 
decor voor zijn poëtische verkennin-
gen van het dagelijks leven in Amerika.  

Het Amerika van Soth, aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw, wordt 
gekenmerkt door veel spanning, omdat 
de natie worstelt met een tegenstrijdig 
verlangen naar zowel individualisme als 
verbondenheid. I Know How Furiously 
Your Heart Is Beating is een soort tus-
senbalans. Soth gaat wederom op reis, 
ditmaal in Europa en de VS: tijdens 
langdurige ontmoetingen gaat hij op 

zoek naar verbondenheid en intimiteit. 
Hij fotografeert mensen in hun eigen 
interieur en geeft daarmee iets prijs van 

hun innerlijke leefwereld.  
Meditatie en zinvolle fotografie
De titel van de tentoonstelling verwijst 
naar de houding van de fotograaf om 
open te staan voor je omgeving en het 
toeval. Juist door niet dwingend naar 
iets op zoek te gaan, maar te erkennen 
dat je overal iets waardevols kan vinden, 
vindt Soth een erg krachtige gedachte.  
Daarbij lijkt meditatie voor Soth een 
goede manier om tot een zinvolle foto-
grafie te komen.

Van uitgeverij tot social media
Alec Soth runt een eigen uitgeverij die hij 

gebruikt voor kleinschalige publicaties, hij 
onderzoekt de verschillende vormen die 
fotografie kan aannemen. Ook is hij con-
stant op zoek naar manieren om met zijn 
publiek in contact te komen: van tentoon-
stellingen tot workshops en via sociale 
media (Instagram, YouTube, blogs). 

Korte biografie
Alec Soth woont en werkt in Minneapo-
lis, Minnesota (VS). Zijn foto’s waren in 
vele tentoonstellingen te zien, waaron-
der overzichtstentoonstellingen in Jeu 
de Paume Parijs, Walker Art Center 
Minneapolis en MediaSpace in Lon-

den. In 2008 richtte Soth ‘Little Brown 
Mushroom’ op, een uitgeverij en multi-
media-organisatie gericht op het vertel-
len van visuele verhalen. Soths werk 
bevindt zich in collecties van het J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles; Minneapo-
lis Institute of Arts; Museum of Contem-
porary Art, Chicago; Museum of Modern 
Art, New York; San Francisco Museum 
of Modern Art en vele andere culturele 
instellingen. 

Belangrijke monografische fotoboeken 
van Soth zijn Sleeping by the Mississippi; 
NIAGARA; The Last Days of W; Broken 
Manual; Gathered Leaves, Songbook 
en I Know How Furiously Your Heart Is 
Beating. Soth ontving diverse beurzen 
en prijzen, waaronder het Guggenheim 
Fellowship in 2013. Hij is sinds 2008 lid 
van Magnum Photos. Soth wordt onder 
meer vertegenwoordigd door Fraen-
kel Gallery San Francisco en Friedrich 
Loock in Berlijn.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond, samen met Kasteel 
Helmond. De beide locaties liggen in het 
centrum van Helmond en zijn gemak-
kelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Met de trein stap je 
uit op station Helmond, het is circa 10 
-15 minuten lopen naar Kunsthal Hel-
mond. Parkeren kan in parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de Kunsthal 
bevindt. Ga naar www.museumhel-
mond.nl voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het activitei-
ten- en tentoonstellingsprogramma.

In Kunsthal Helmond kun je van 12 oktober 2021 tot en met 
13 maart 2022 de tentoonstelling Alec Soth - There is always 
something to find bezoeken. Museum Helmond presenteert 
daarmee voor het eerst in Nederland een overzicht van de 
bekendste fotoseries van deze Amerikaanse Magnumfoto-

graaf (Minneapolis, 1969): Sleeping by the Mississippi (2004), 
Niagara (2006), Broken Manual (2010), Songbook (2014) en I 

Know How Furiously Your Heart is Beating (2018). De tentoon-
stelling omvat circa 80 grootformaat fotowerken, tientallen 

authentieke documenten en een kort videoprofiel van Joppe 
Jacob Rog over Alec Soth.  

Sonya and Dombrovsky, Odessa, 2018 | F Alec Soth/Magnum Photos

Puur Sangh zoekt projectleden en 
vooral tenoren en bassen.  Sopranen 
en alten zijn beperkt welkom als de 
stemverhouding dit toelaat. 

Dit wordt in overleg met de dirigent 
bepaald.  De repetities zijn op 
donderdagavond in de Kluis, Kluisstraat 
19 in Asten-Ommel. Op 6 januari 
2022 start de eerste repetitie voor de 

projectleden, voorafgegaan met de 
nieuwjaarsborrel van Puur Sangh. De 
begintijd zal rond 20.00 uur zijn. De 
bijdrage is € 45,00 exclusief partituur. 
De generale repetitie is verplicht bij te 
wonen. 

Vanwege de korte repetitietijd 
van 4 maanden wordt er van de 
projectzangers verwacht dat ze in staat 

zijn zelf ook thuis te oefenen. Hiervoor 
vind je oefenpartijen op de website van 
Puur Sangh. De dirigent geeft iedere 
repetitie kleine delen huiswerk op, die 
tijdens de volgende repetitie geoefend 
worden.  

Heb je interesse, wil je informatie en 
ben je enthousiast om je aan te melden, 
stuur een mail of bel gerust naar onze 
dirigent Ton Slegers 06 – 47 76 06 29 
of tonslegers@hotmail.com.

We weten niet hoe de situatie zal zijn in 
januari betreft de coronaregels, maar 
we hopen dat iedereen gevaccineerd is.

Puur Sangh op zoek naar projectleden, tenoren en 
bassen voor het Requiem van Mozart in Asten 

ASTEN Op zondag 1 mei 2022 om 15.00 uur voert Puur Sangh 
het Requiem van Mozart uit in de Maria Presentatiekerk in 
Asten. Het orkest Brabant Sinfonia zal het koor begeleiden 
en er zullen 4 solisten optreden, dit alles onder leiding van 

interim-dirigent Ton Slegers.
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Nieuwe Energie Inloopspreekuren met deskundige voorlichting in de regio 
• Energie inloopspreekuur Deurne: elke zaterdag van 9.30-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Energie inloopspreekuur Geldrop: vanaf 8 november elke maandag 14.00-16.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Energie inloopspreekuur Geldrop: op zaterdag 20 november 11.00-14.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Energie inloopspreekuur Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18) 
• Energie inloopspreekuur Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Totenstraat 3)
3 Themabijeenkomsten in Helmond, aanmelden via Agenda najaar 2021
• 8 november 19.30 : Slimme isolatie en ventilatie en 20-30% gas besparen (Torenstaat 3)
• 22 november 19.30 : Met eigen zonnepanelen naar nul op mijn meter (Torenstraat 3))

2 Workshops eigen Woning QuickScan, aanmelden via websitemenu ‘Jouw gemeente’
• 15 november Helmond: 19.30-21.30 Woning QuickScan workshop via zoom op eigen Pc/Laptop
• 16 November Deurne: Woning QuickScan workshop in de Ossenbeemd op eigen Pc/Laptop (Haageind 31)

Telefonisch spreekuren of afspraak met deskundige Energiecoach in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-041004): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via websitemenu ‘Afspraak’
• WarmteBeeldCamera dienst bij oudere woningen in de winter via info@energiehuisslimwonen.nl

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Zonnepanelen Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Zonnepanelen Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Samen Heerlijck Duurzaam Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Huurdersvoucher Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70,- voor huurders
• Energiebox Helmond: Gratis Energiebespaarbox voor huiseigenaren via https://allelichtenopgroen.nl/actie/ 
• Cadeaubon Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Bewonersvoucher Someren:  Gratis energiebesparende twv. € 70,- via SomerenNatuurlijkDuurzaam.nl/nieuws

Top 5 meest gekozen diensten op www.EnergieHuisSlimWonen.nl:
1. Websitemenu ‘Slim starten’ met woning QuickScan en Bespaarzelftest
2. Websitemenu in ‘Jouw gemeente’ met lokale acties en kalenders
3. Websitemenu ‘Agenda-najaar-2021’ met gratis bijeenkomsten & workshops
4. Websitemenu persoonlijke ‘Afspraak’ met een deskundige Energiecoach 
5. Websitemenu ‘Slim verder’ Bespaarmaatregelen, Subsidies & ‘Bedrijven’

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, nieuw in de regio
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking met gratis diensten en 
voorlichting voor en door bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten. Bekijk ook de lokale initiatieven 
en acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen en Someren.

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl 

KALENDER NOVEMBER 2021 | EnergieHuisSlimWonen.nl

OPEN DAG 7 NOVEMBER
10.00-14.00

derooipannen.nl

0/100/100/0
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NLWWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

nánávóórvóór

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

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

Een klein maar enthousiast clubje begon, een 
beetje onwennig, aan een nieuw avontuur. Met 2 
trompettisten, 2 trombonisten, 1 baritonist, 1 sous 
en 3 slagwerkers begon men met simpele stukken… 
Gaandeweg werden de stukken wat serieuzer en 
kwam er gelukkig al versterking in de gelederen. Het 
niveau werd omhoog gekrikt en echte arrangeurs en 
muzikale leiders werden in de arm genomen. In de 
jaren daarna werden de optredens ook uitgebreid 
en ging men verder dan Brabant, men kwam onder 
andere in België en steevast met de 11e van de 11e  in 
hartje Keulen. Al snel had men de smaak te pakken 
en begon men met carnaval ook zelf festivals te 
organiseren. Eerst nog alleen de ‘Blaosavond’ op 
de carnavalsmaandagavond. 5 à 6 bands op 1 
podium. Gewoon lekker gezellig muziek met elkaar 
maken. Later kwam daar nog de inmiddels bekende 
‘11-11 Party’ bij. Een gezellige middag en avond 
waarbij muzikaal het nieuwe carnavalsseizoen 
werd geopend. Met maar liefst 20 band uit heel 
Nederland en België werd dit gehouden op 2 podia. 

Inmiddels zijn we een graag geziene gast, met onze 
opvallende zwart/rode jassen maken we er altijd 
een mooi feestje van!

Afgelopen 1 oktober bestonden wij 10 jaar! Reden 
voor een feestje? Jazeker… de leden zelf zijn 16 
oktober een dagje weg geweest, maar voor het 
publiek maken we er een mooi feestje van op 
zondag 7 november bij café ’t Huukske! Dan gaan we 
eindelijk weer onze 11-11 Party houden. We naderen 
bijna weer de magische grens van 20 bands, dus 
dat wordt weer een muzikaal knalfeest. Komt u 
ook dan? Meer informatie vindt u op onze website 
www.simpelzat.nl of volg ons op Facebook.

10 jaar blaasband Simpel Zat

MIERLO Het was carnaval 2011! Ruud Gerrits, Toon Raaijmakers en Sjoerd 
Overwater kwamen in gesprek met elkaar en vroegen zich af of het mogelijk was 

om een extra blaasband in Mierlo te vormen… een blaasband met alleen maar 
koperblazers en slagwerk.  De tijd verstreek en diverse muzikanten werden 

benaderd. Uiteindelijk werd het een feit! 1 oktober 2011 was blaasband Simpel 
Zat officieel!

F | Blaasband Simpel Zat.

www.simpelzat.nl
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ZORG
SPECIAL

Onze zorgspecial informeert de inwoners van Helmond-Peelland over de ‘zorgmarkt’ in onze regio. 
Denk hierbij aan thema’s als ouderenzorg, diverse opleidingen in de zorgsector, fysiotherapie, 

tandtechniek, mantelzorg, voeding, sport en beweging, hulpmiddelen, vervoer, enzovoorts. 
We hebben weer een aantal interessante artikelen voor u klaargezet.
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Op zoek naar 
een allround 
service technicus

Wij zijn het team 
Techniek & Beheer.

In het Anna Ziekenhuis en bij onze 4 locaties van 
Anna Ouderenzorg kan een storing grote gevolgen 
hebben. Daarom is jouw functie zo belangrijk. 

Je krijgt te maken met elektronische en werktuigbouwkundige 

installaties, plus bijvoorbeeld installaties voor noodstroom, klimaat en 

parkeren, domotica en gebouwbeheersystemen. Geen dag is hetzelfde. 

Wie ben jij? 
Je hebt een technische kop en houdt van aanpakken. Kun je veel 

verantwoordelijkheid aan en wil je jezelf blijven ontwikkelen? En heb 

je dan ook nog een technisch MBO-diploma niveau 3 of 4, dan ben jij 

misschien wel onze nieuwe collega.

Wij zijn ANNA. AANGENAAM

Meer informatie of 
direct solliciteren?

www.annawerkt.nl/annaziekenhuis

STA21073-01 Adv service technicus.indd   1STA21073-01 Adv service technicus.indd   1 26-10-2021   10:1126-10-2021   10:11

Door: Wendy Lodewijk

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is, zoals de naam al zegt, een 
manier om jezelf verder te helpen. 
Marcha Verhaeg, ondersteuner bij 
de stichting, legt uit: “Doordat je 
ervaringen deelt met mensen die weten 
waar je het over hebt, die snappen 
hoe iets voelt, kun je begrip en steun 
bij elkaar vinden. Je helpt jezelf en 
anderen op weg. Je leert het probleem, 
aandoening of bijzondere eigenschap 
te accepteren en daarmee ook jezelf 
te accepteren. Doordat mensen, die in 
verschillende stadia van hun herstel- 
en verwerkingsproces zitten, bij elkaar 
komen, kan iedereen van elkaar leren. 
Het belangrijkste in een zelfhulpgroep is 
dan ook gelijkwaardigheid. Niemand is 
meer dan een ander, niemand weet het 
beter. Aansluiten bij een zelfhulpgroep 
kan een mooie aanvulling zijn voor, 
tijdens of na een behandeling door 
een professionele therapeut of arts. 
Deze professionals bieden dan wel een 

passende behandeling, maar creëren 
vaak onbedoeld toch iets van afstand, 
of vormen een drempel om vrijuit te 
praten. De groepen bestaan dus enkel 
en alleen uit lotgenoten die elkaar 
ondersteunen, zodat niemand zich 
alleen of onbegrepen hoeft te voelen en 
vrijuit kan praten over wat hem of haar 
bezighoudt.”

Diverse zelfhulpgroepen
Er zijn ongeveer 100 zelfhulpgroepen 
actief binnen de stichting. “We hebben 
ze onderverdeeld in 4 categorieën: 
Geestelijke gezondheid, lichamelijke 
gezondheid, verslavingen en cultuur 
en overig”, vertelt Marcha. “Onder 
geestelijke gezondheid vallen 
bijvoorbeeld mensen die bipolair zijn 
of aan een angststoornis lijden. Bij de 
lichamelijke gezondheid kun je denken 
aan mensen met een aandoening als 
MS of NAH, of mensen die doof zijn. 
Onder verslaving vallen alle soorten 
verslavingen die je maar kunt bedenken, 
zoals alcohol of drugs, maar ook minder 

bekende zoals seks- of eetverslavingen. 
Ten slotte hebben we de laatste groep, 
cultuur en overig, waar allerlei andere 
onderwerpen aan bod komen. Er is 
bijvoorbeeld een groep voor Iraanse 
vrouwen of voor hoogsensitieve 
personen.” Er is dus altijd wel een groep 
die bij je past. “En als de betreffende 
groep nog niet bestaat, is er de 
mogelijkheid een nieuwe groep op te 
starten”, vult Marcha verder aan.

Wat doet de stichting?
“Onze stichting ondersteunt en 
faciliteert al 30 jaar zelfhulpgroepen in 
Zuidoost-Brabant. Wij ontlasten hen 
van al het ‘regelwerk’, bijvoorbeeld het 
zoeken naar een passende locatie om 
bij elkaar te komen. Daarnaast zijn wij 
de vraagbaak. Als een groep ergens 
tegenaan loopt, kijken wij samen met 
hen hoe we iets kunnen oplossen 
zodat ze weer verder kunnen. De 
groepen werken verder autonoom, 
zij bepalen zelf hoe ze invulling geven 
aan de bijeenkomsten en hoe vaak iets 
georganiseerd wordt. 
Het is bij ons niet bekend wie er 
deelneemt aan welke groep. Per 
groep zijn er twee contactpersonen, 
die zelf ook lotgenoot zijn, en dat zijn 
ook degenen die het contact met ons 
onderhouden. Zo blijven anonimiteit 

en privacy gewaarborgd”, licht 
Marcha toe. Ze vervolgt: “We werken 
vraaggericht: is er geen groep voor jouw 
onderwerp, dan kunnen we die starten. 
Allereerst spreken we af voor een 
kennismakingsgesprek, dan brengen 
we in kaart wat de wensen zijn en hoe 
de persoon één en ander voor zich ziet. 
Hij of zij kan dan de contactpersoon 
worden van de nieuwe groep en wij 
bieden hem of haar een training aan 
om de groep vorm te geven. Daarnaast 
helpen wij bij het vinden van lotgenoten 
om zich bij de groep aan te sluiten. Zo 
proberen we zoveel mogelijk mensen te 
helpen om elkaar te vinden.”

Iets voor jou?
Marcha wil graag benadrukken dat je er 
niet alleen voor staat. “Een zelfhulpgroep 
laat zien dat er meer mensen in 
hetzelfde schuitje zitten en die precies 
snappen wat je doormaakt. Door met 
hen te praten, leer je weer de regie in 
eigen handen te nemen en krachtiger in 
het leven te staan.” Heb jij ook behoefte 
aan lotgenotencontact? Het is goed 
om te weten dat de bijeenkomsten 
gratis toegankelijk zijn. Daarnaast hoef 
je niet per se uit deze regio te komen. 
De bijeenkomsten worden wel hier 
georganiseerd, maar iedereen, uit alle 
uithoeken van Nederland, is welkom.

Meer informatie
De stichting heeft 5 betaalde mensen in 
dienst die alles draaiende houden, die 
het aanspreekpunt zijn voor alle vragen 
en die de tussenpersonen zijn tussen 
de groepen en de organisatie. De rest 
van de taken wordt opgevangen door 
vrijwilligers. Voor meer informatie, zie 
www.zelfhulpnetwerk.nl. Daar vind 
je ook de contactgegevens voor als je 
graag wil aansluiten bij een groep of een 
nieuwe wil starten. Je helpt hiermee 
jezelf én anderen.

Stichting Zelfhulp Netwerk faciliteert en ondersteunt diverse 
zelfhulpgroepen. Deze zelfhulpgroepen zijn bedoeld om met 
lotgenoten in contact te komen en met hen ervaringen uit te 

wisselen. Zo voel je je gesteund en niet alleen. 
Deze mensen begrijpen jou immers het beste, omdat zij 

hetzelfde hebben meegemaakt.

Marcha Verhaeg. 
F | Stichting Zelfhulp Netwerk.

Stichting Zelfhulp Netwerk brengt lotgenoten bij elkaar 
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POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

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

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

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

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

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

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

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

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

‘Ik zag er heel erg tegenop’ 
Oudergespreksgroep bij ORO

Het verhaal van Hanneke is het verhaal 
van veel ouders die hun kind aan de be-
geleiding van KDC Binderen toevertrou-
wen. Dochter Lot lijdt aan een zeldzame 
chromosoomafwijking. Eerst is er de on-
zekerheid, dan de angst en vervolgens 
een relatieve opluchting als de diagnose 
meer duidelijkheid biedt. “Je leven, je 
toekomst verandert. Toen ik voor de 
eerste keer op het KDC kwam en al die 
kinderen uit die busjes zag komen, kreeg 
ik een brok in mijn keel. Maar het wende 
snel. Fysio, logo en later ergo, het wordt 
hier allemaal geregeld. En de betrokken-
heid van de mensen hier, echt grandi-
oos. Toen Lot een keer heel slecht lag 
in het ziekenhuis in Maastricht, stonden 
alle juffen bij haar aan bed. Dat vond ik 
ongelooflijk fijn.”

Ontkennen
Callista heeft een vergelijkbaar verhaal. 
Dochter Nicky kwam op advies van de 

kinderarts ook bij ORO uit. “Eerst ontken 
je het”, kijkt ze terug. “Het is maar tijde-
lijk. Tot de achterstand is weggewerkt. 
Mijn dochter hoort hier niet.” Maar tij-
delijk wordt permanent als blijkt dat er 
meer, veel meer, aan de hand is. “Nicky 
is nu drie jaar hier. Tot volle tevreden-
heid. Een warm bad, écht geweldig fijn.”

Spontaan
Toen de uitnodiging kwam voor de ge-
spreksgroep was Callista meteen en-
thousiast. “Ik had daar behoefte aan. 
Wilde mijn hart wel eens luchten.” Han-
neke twijfelde. “Ik heb genoeg aan mijn 
eigen verdriet, dacht ik. Wil niet ook nog 
de ellende van anderen mee naar huis 
nemen. Aan de andere kant merkte ik 
dat ik wel teleurgesteld, misschien zelfs 
wat gefrustreerd was geraakt. Familie, 
vrienden en vriendinnen, ze beseffen 
niet wat er met je leven gebeurd is. Ik 
was soms bijna jaloers als ik een gezin 

op het terras een ijsje zag eten. Dat 
spontane, dat ‘even samen een stukje 
fietsen’, dat kon allemaal niet meer.”

Herkenning
Callista en Hanneke gingen met hun 
partners naar de bijeenkomsten. Al snel 
kregen de vier een klik. “We hadden el-
kaar nog nooit gezien, maar de verhalen 
zijn allemaal zo herkenbaar. Je voelt je 
echt gehoord. Je praat samen over je 
verdriet, over wat je mist, hoe je fami-
lie reageert en hoe je daarmee omgaat, 
maar ook over praktische zaken zoals 
de Wmo, de Wlz en de aanschaf van een 
aangepaste bus bijvoorbeeld.” De fami-
lies van Callista en Hanneke zien elkaar 
nu regelmatig. Met of zonder partners, 
met of zonder kinderen. Ook de dochters 
zijn vriendinnen geworden. “Ook zij zijn 
lotgenoten”, vindt Hanneke. “Goed dat 
ook zij hun gevoelens kunnen delen. Het 
heeft ons alvast erg veel opgeleverd.”

Je kind ontwikkelt zich niet zoals een ander. Je komt bij ORO terecht. Bij Kinderdagcentrum (KDC) 
Binderen bijvoorbeeld. Het zijn drie eenvoudige zinnen. Maar er zijn maar weinig mensen die de 
vaak harde werkelijkheid, de frustratie, de praktische problemen, de onmacht en de emotionele 

gevolgen erachter écht begrijpen. In de gespreksgroepen voor ouders staan juist deze onderwerpen 
centraal. “Ik zag er heel erg tegenop”, zegt Hanneke. “Achteraf is het ontzettend fijn geweest.”

Hanneke (rechts) en haar dochter Lot en Callista (links) en haar dochter Nicky | F ORO

www.oro.nl
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Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld
 

n  Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n  Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n  Geen erfenis naar de ex van uw kind

n  Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n  Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

  Heeft u een testament van na 2003?

  Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

  Heeft u maatregelen getroffen om niet te hoeven 
interen op uw woning en vermogen, bij opname 
in een verzorgingstehuis?

  Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

  Krijgen uw kleinkinderen in uw testament een 
van belasting vrijgesteld deel?

  Heeft u een volmacht of levenstestament, voor 
als u niet meer geestelijk bekwaam bent om uw 
zaken te regelen?

  Houdt uw volmacht of levenstestament rekening 
met de mogelijkheid om te kunnen schenken?

Heeft u ergens NEE geantwoord? 
Dan is het wel aan te raden om een gesprek te voeren.

Ook hebben wij lezingen over deze onderwerpen voor u 
klaar staan. Beluister en kijk naar onze video's op onze 
website www.schretlennotaris.nl  onder het kopje 
"Thema's"

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.nl
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Amy Siemons paralympisch atleet 
Met een volle prijzenkast, een schat aan erkenning, 

waardering en ervaring op topsportniveau heeft paralympiër Amy Siemons (36) besloten te stoppen 

Amy Siemons is vanaf haar geboorte gehandicapt door zuurstofgebrek, daardoor ontstond spas-
ticiteit in haar hele lichaam, maar het meest in haar beide benen en rechterarm. Tribune heeft 
een afspraak met de Helmondse paralympische sprint-wheelervedette om samen met haar nog 

eens terug te blikken op haar carrière en vooruit te kijken op haar toekomst. Gezellig aan de 
keukentafel laten we de tijd voorbijvliegen.

Ben je van jongs af aan al met 
topsport bezig geweest?
Nou nee, helemaal niet eigenlijk. Puur 
recreatief bezig met rolstoeltennis, on-
danks negen jaren bezig te zijn met deze 
sport, bakte ik er helemaal niks van. 
Vond ik ook niet erg. Ik deed ook nog aan 
paardrijden en fitness. Ik maakte pas 
kennis met het rolstoelracen nadat ik in 
2004 op de tv de Paralympische Spelen 
van Athene had gezien. Ik dacht: dat ga 
ik ook doen!

Had je toen meteen de ambitie 
om deel te nemen aan de 
Paralympische Spelen?
Nee, nog steeds geen topsport-gedach-
ten hoor. Dat rolstoelracen leek me ge-
woon leuk. Mijn trainer Harrie van Hout 
wilde mij vooral op de lange afstanden 
zien rijden, maar dat zag ik niet zitten. 
Wel deed ik 1x per week een 5 km voor 
mijn conditie. In die trainingsperiode 
kwam in 2009 het bericht dat de sprint-
onderdelen werden toegevoegd aan het 
programma van de Paralympische Spe-
len in Londen. En dat zag ik wel zitten. 
Ik was dolgelukkig met dat bericht, want 

ik wilde eigenlijk alleen maar sprinten. Ik 
heb aan Harrie simpelweg gevraagd: als 
ik mij op dat sprinten ga specialiseren, 
zou ik dat dan kunnen halen op die Pa-
ralympische Spelen? Nadat Harrie zijn 
trainingsschema’s helemaal had geana-
lyseerd, kwam hij met het bericht dat het 
inderdaad zou kunnen. Maar dan moest 
er ontzettend hard worden gewerkt! En 
dat was eigenlijk pas mijn moment om 
over te schakelen naar echte topsport.

Viel die omschakeling naar topsport 
jou zwaar?
Ik werd er bewust van dat alles anders 
moest. Alle andere sporten en bezig-
heden moesten plaatsmaken voor een 
focus om elke dag beter te worden in 
het sprinten met mijn wheeler. Geen 
geflierefluit meer! Dat was dus wel wen-
nen ja. Maar ik werd ook echt veel beter 
natuurlijk en Harrie’s aanpak zorgde er-
voor dat ik een topsporter met potentie 
werd. Ik werd fulltime topsporter. We 
besloten alles om te gooien en er al-
les aan te doen om de Paralympische 
Spelen te halen. In 2011 kwalificeerde ik 
me voor London 2012. Je moet immers 

geselecteerd worden door de Technisch 
Directeur, dat gebeurt objectief op basis 
van prestatie. 

Je haalt tweemaal zilver in Londen. 
Hoe verassend was dat?
Eigenlijk niet eens zo verrassend. Op 
het moment dat ik werd geselecteerd 
voor Londen stond ik 2e op de wereld-
ranglijst en was kort daarvoor Europees 
kampioen geworden op de 100 meter 
sprint. Alleen, ik had nog nooit een grote 
wedstrijd gereden. Met 80.000 mensen 
in het stadion is dat toch een dingetje. 
Uiteindelijk een prima race met een zil-
veren plak op de 100 en 200 meter.

Hoe was de deelname aan de Para-
lympische Spelen in Rio de Janeiro 
in vergelijk met Londen voor je?
Het ging eigenlijk fantastisch. Na Lon-
den kwamen we tot de conclusie dat 
mijn beste kansen op de 100 meter 
lagen. Dus vol voor die 100 meter ge-
traind. In de medaillerace werd het een 
fotofinish voor de bronzen medaille. 
Helaas bleek, op éénhonderdste van 
een seconde, dat ik vierde was gewor-
den. De teleurstelling heeft me nog lang 
achtervolgd. Ik heb daarna ook wel een 
maandje mijn stoel in een hoek laten 
staan.

Waren er twijfels om nog een keer 
voor een Paralympische medaille 
te gaan in Tokio 2020?
Ik was helemaal top in 2020. Maar ik 
raakte geblesseerd, fysiek overbelast. 
Maar mijn blessure mocht, in de eerste 
coronagolf, niet worden behandeld! Fy-
sio’s waren dicht. Toen er uitzonderin-
gen kwamen en er wel weer behandeld 
mocht worden, was het eigenlijk al (veel) 
te laat. Ik heb lang getwijfeld om mijn 
plaats voor Tokio af te staan. Een aantal 
gesprekken met mijn coach, collega-
atleten en familie, hebben me geholpen 
tot een besluit te komen. Maar als ik 
mezelf niet in staat acht om voor een 

medaille te gaan, dan ga ik liever niet. 
Zo zit ik in elkaar. De overtuiging om uit-
eindelijk toch te gaan, zat in het feit dat 
ik een echte toernooirijder ben. Ik groei 
naarmate het toernooi vordert. En Tokio 
was mijn einddoel, dat had ik vooraf al 
aangegeven. Met mijn motto ‘liever spijt 
van iets wat ik wel heb gedaan, dan spijt 
van iets wat ik niet heb gedaan’ was ik 
toch overtuigd om te starten op mijn 3e 
Paralympische Spelen.

Na jouw topsportcarrière ga je 
zelfstandig ondernemen. 
Wat ga je doen dan?
Na mijn hbo-opleiding (2017) ben ik In 
2018 mijn eigen bedrijf gestart in nala-
tenschapscoaching. Ik mag me hierin 
een expert noemen. Ik kijk vooral uit 
naar mensen met mijn kennis en er-
varing te kunnen helpen door inzicht 
te geven in administratieve, juridische, 
financiële en praktische vraagstukken, 

in een voor hen moeilijke tijd met soms 
complexe zaken. Ik blijf ook nog wel 
betrokken bij de sport. Ik zit nog in de 
atletencommissie van de atletiekunie 
en dat blijf ik voorlopig doen. Veel zaken 
die ik me tijdens mijn ruim 12-jarige top-
sporttijd heb moeten ontzeggen, kan ik 
nu weer doen. Ik kan weer met mensen 
uit gaan eten, mijn sociaal leven weer 
meer vormgeven. Topsport is een mooi 
leven, maar het is ook een heel gebon-
den leven.

Amy Siemons | F Tribune 

Amy in actie | F Tribune 

Amy Siemons was en is 
nog altijd gedreven in het-
geen ze doet. Een prachtige 
sportcarrière is afgesloten. 
De toekomst brengt nieuwe 
uitdagingen op een 
ander podium.

SV De Braak Samen een geschiedenis van ruim 100 jaar. Toch weer de jongste voetbalclub in Helmond

Sinds 1 juli 2020 is Helmond officieel weer een voetbalclub rijker. Dit 
terwijl er gelijktijdig afscheid genomen is van twee gezaghebbende Hel-
mondse voetbalclubs met een rijke honderdjarige geschiedenis. Mulo (in 
1915 opgericht) en Helmondia (in 1916 opgericht) zijn vanaf dit seizoen 
verenigd met alle representatieve teams als SV De Braak. Met bestuurs-

lid Rini van Tilburg en hoofdtrainer Wim de Roy blikt Tribune terug op de 
kortste geschiedenis van de nieuwe Helmondse fusieclub. Lees dit arti-
kel verder op de website van Tribune (www.tribunemagazine.nl). Tribune 
Sportevenementen gaat in januari 2022 weer starten met het Sportcafé. 
Houd hiervoor de media en de berichten op de website in de gaten aub!

info@tribunemagazine.nl
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Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

aloe inspired
BOOST JE WEERSTAND, JUIST NU!
Het najaar is begonnen! De periode om extra
op je weerstand te letten. Wist je dat vitamines
en mineralen de belangrijkste bouwstenen
voor een goede weerstand vormen? Zeg je
Vitamine C, dan zeg je weerstandsvitamine.
Onze aloë vera dranken dragen bij aan het
natuurlijk afweersysteem en geven een boost
aan het immuunsysteem* door de hoge
hoeveelheid Vitamine C. Geniet van de 
natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle 
eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal 
daags 60 ml kun je er weer tegenaan! 

Ontdek je smaak en  
geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
•   Hoog percentage aloë vera (Forever Aloe

Vera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bij
aan het natuurlijk afweersysteem en is goed
voor de darmwerking*

•   Rijk aan vitamine C. Dit draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem*

•   De drank is een uitstekende aanvulling op
een uitgebalanceerd en gezond
voedingspatroon

•   Verkrijgbaar in 4 smaken: Aloe Vera Gel/
Peaches/Berry Nectar en Mango met ieder
hun eigen verhaal. Zo geeft de Peaches een
zomerse zoete twist en voedt en beschermt
de huid*

•   Een natuurlijk voedingssupplement dat helpt
om het natuurlijke energieniveau te
behouden

•   Vrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

P
F1

0Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.

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

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

Redactie
Land van de Peel
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 3 december

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)
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Kan ik die prik ook thuis krijgen?
Steeds meer zorg thuis

“We zijn steeds meer bezig met het leve-
ren van de juiste zorg op de juiste plek”, 
stelt Carla Valstar, transferverpleegkun-
dige van het Nazorgteam van het Elker-
liek. “Het ziekenhuis is de plek voor de 
medisch noodzakelijke zaken, maar wat 
thuis kan, willen we ook daar naartoe 
verschuiven. Dat is fijner voor de patiënt 
en het verlicht de druk op de ziekenhuis-
zorg.” Tijdens de covidpandemie kwam 
nog een ander argument voor het thuis 
toedienen van medicatie bovendrijven. 
Carla Valstar daarover: “We zagen dat 
mensen bang waren om naar het zie-
kenhuis te komen. Bovendien kon dat 
ook lang niet altijd meer. Die ontwikke-
ling heeft ervoor gezorgd dat mensen 
nog meer dan voorheen gingen vragen 
of bepaalde medicatie niet thuis toege-
diend kon worden.”

Veilig
Om te kijken welke medicijnen ook thuis 
toegediend konden worden, is uitvoerig 
overlegd met medisch specialisten in 
het ziekenhuis en met de poliklinische 
apothekers. “Van groot belang is natuur-
lijk dat de medicatie veilig toegediend 
kan worden”, zegt Carla. “Vanuit het ver-
leden was er al wel wat ervaring, maar 
nu zijn we, samen met onze ketenpart-
ners de Zorgboog en Savant Zorg heel 
gericht gaan kijken naar de mogelijkhe-
den. Waarom alleen met die thuiszorg-

organisaties? Omdat zij de beschikking 
hebben over een Verpleegtechnisch 
Thuiszorg Team (VTT) met gespeciali-
seerde verpleegkundigen die geschoold 
zijn om bepaalde handelingen te ver-
richten.”

Bloedtransfusie
Een van die verpleegkundigen is Eline 
Beniers van Savant Zorg. Zij vertelt over 
de start van het project. “We zijn begon-
nen met ongeveer honderd patiënten in 
de regio. Het gaat om injecties die we ge-
ven, meestal als aanvullende behande-
ling op een chemotherapie. Ook bloed-
transfusies doen we aan huis. We kijken 
uiteraard wel steeds heel goed naar wat 
op een verantwoorde manier haalbaar is. 
Als er sprake is van mogelijke bijwerkin-
gen of bepaalde reacties op medicatie, 
dan wordt ervoor gekozen om patiënten 
in het ziekenhuis te behandelen.” Romy 
Verberne, oncologieverpleegkundige bij 
de Zorgboog, constateert dat patiënten 
in de eerste periode bijzonder positief 
reageren op deze verplaatsing van de 

zorg. “In het begin is het natuurlijk best 
even wennen, maar uiteindelijk vinden 
patiënten het heel fijn dat ze niet voor 
elk prikje naar het ziekenhuis moeten. 
Zeker voor oudere en kwetsbare men-
sen is dat toch een hele onderneming. 
Nu zijn ze gewoon thuis. Van ons krijgen 
ze een indicatie wanneer wij komen. Ze 
hoeven er dus echt geen hele dag voor 
thuis te blijven.”

Meer dan steunkousen
Niet alleen patiënten zijn enthousi-
ast, ook de betrokken ketenpartners 
tonen zich bijzonder tevreden over de 
genomen stappen. “Ik denk dat we op 
deze manier wel duidelijk maken dat 
de thuiszorg meer is dan alleen het 
aantrekken van steunkousen bij de 
mensen. We zijn steeds meer bezig met 
verschillende behandelingen en de zorg 
thuis wordt steeds complexer”, zegt 
Romy Verberne. “Dat maakt ons vak ook 
steeds uitdagender en boeiender”, vult 
Eline Beniers aan.

We doen dit samen
Als het aan Carla Valstar ligt, wordt de 
komende tijd verder gekeken naar welke 
zorg vanuit de dagbehandeling van het 
ziekenhuis, verschoven kan worden 
naar de thuiszorg. “Veilig en verant-
woord, want dat staat voorop. Of de 

verpleegkundigen van de VTT’s dat al-
lemaal aankunnen? Zeker! Ze hebben 
de beschikking over hoogopgeleide 
verpleegkundigen en als er nieuwe be-
handelingen bijkomen, worden ze ook 
bijgeschoold. Bovendien ondersteunen 
en begeleiden de verpleegkundigen uit 
het ziekenhuis de ketenpartners, daar 
waar dat nodig is. En de samenwerking 

met onze apothekers is daarbij ook heel 
belangrijk. We doen dit nadrukkelijk 
samen. Samen kennis opdoen, samen 
kennis uitwisselen, zodat we de men-
sen optimale zorg kunnen bieden op de 
juiste plek. Onze goede samenwerking 
geeft me alle vertrouwen dat we hier de 
komende jaren nog mooie stappen in 
kunnen zetten.”

‘Kan ik die prik ook gewoon thuis krijgen?’ Het is een vraag die 
patiënten regelmatig stellen. Uit de hele regio komen patiënten 

met enige regelmaat naar het ziekenhuis voor een bepaalde 
injectie. Samen met de thuiszorgorganisaties hebben we ons 

hardop de vraag gesteld of we dat niet wat patiëntvriendelijker 
konden inrichten. En dat is gelukt!

Carla Valstar, transferverpleegkundige Nazorgteam Elkerliek ziekenhuis| F Elkerliek Ziekenhuis

Romy Verberne, oncologieverpleegkundige de 
Zorgboog | F Elkerliek Ziekenhuis

Eline Beniers, gespecialiseerd verpleegkundige 
Savant Zorg | F Elkerliek Ziekenhuis

Er is veel mogelijk
“Patiënten reageren erg positief op deze ontwikkeling”, zegt inter-
nist-oncoloog Cynthia Epskamp. “Zeker voor oudere patiënten 
is het vaak belastend om naar het ziekenhuis te komen, maar dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor vrouwen met borstkanker. Die staan 
veelal midden in het leven en dan is het veel makkelijker om medi-
catie ‘even’ thuis toegediend te krijgen.” Sommige patiënten geven 
aan dat ze toch liever naar het ziekenhuis toe komen. “Ook omdat 
ze daar andere mensen, lotgenoten, treffen en daarmee ervaringen 
kunnen wisselen. In de komende tijd zullen we goed moeten bekij-
ken wat nodig en wat wenselijk is.” Cynthia Epskamp verwacht dat 
in de toekomst mogelijk meer toedieningen thuis kunnen plaatsvin-
den. “Je zou ook kunnen denken aan bepaalde chemokuren. Niet 
alles en niet bij iedere patiënt, maar ik denk dat er onder bepaalde 
voorwaarden veel mogelijk is. In de deskundigheid van de ver-
pleegkundigen in de thuiszorg heb ik in ieder geval alle vertrouwen. 
Bovendien is de lijn naar onze verpleegkundigen erg kort en laag-
drempelig. De kwaliteit van de zorg wordt hier niet slechter door. 
Integendeel.”
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Ongeacht wat je precies in de buiten-
lucht gaat doen, is het van belang dat 
je je warm, comfortabel en droog aan 
weet te kleden. We werken bij de juiste 
keuzes met het 3 lagen systeem. Dit sys-
teem is een manier van kleden, verspreid 
over meerdere lagen. Aan de hand van 
de weersomstandigheden en de aard 
van je inspanningen kun je een keuze 
maken uit de technische kledinglagen 
die je die dag nodig hebt. Met gevoerde 
kleding kan dat niet. Het beste kun je het 
3-lagen systeem als een richtlijn zien: 
bij kou draag je drie lagen, maar als het 
warmer is kun je een laag weglaten. Ter 
illustratie van het systeem hanteren we 
de volgende verdeling:

1e laag: vochttransport 
•  Thermisch ondergoed (onderlaag) 

voor basiswarmte, vochtregulering en 
comfort. Transporteert vocht van het 
lichaam naar buiten of naar de volgen-
de laag in het systeem. Synthetische 
vezels of natuurlijke

 
2e laag: isolatie
•  Een midlayer (tussenlaag) voor extra 

warmte, warmtebehoud en comfort. 
Houdt warmte vast. Transporteert 
vocht naar buiten door het lagenstelsel. 
Fleece, dons of een synthetische vulling

3e laag: bescherming tegen 
het weer, wind en regen
•  Een hardshell (buitenlaag) heeft een 

hoge slijtvastheid, scheurbestendig-
heid, bewegingsvrijheid, vochtafvoer 
en beschermt uitstekend tegen alle 
weersinvloeden. Bescherming tegen 
wind en/of regen. Van ademend ma-
teriaal, laat damp/vocht van binnen 
door naar buiten. Softshell of hards-
hell, stretch materiaal, pasvorm.

Als we kijken naar de 2e en vooral de 3e 
laag, hebben we het over outdoor jas-
sen. Een goede outdoor jas beschermt je 
lichaam tegen de kou, maar ook tegen de 
wind en de regen.  

Eén van de vele mogelijkheden die je 
hebt, is om een outdoor jas te dragen, 
waarbij je de lagen kan inritsen of juist 
niet. Je krijgt dan een jas die onder (bij-
na) alle omstandigheden voldoet.

Heb je interesse om een outdoor jas aan te schaffen? Dan sta 
je versteld van het uitgebreide aanbod. Je hebt niet alleen 
de keus uit heel veel soorten jassen, maar ook uit heel veel 

soorten merken. En met allerlei verschillende eigenschappen: 
Waterdicht, winddicht, ademend, softshell, met thermovoering 

of fleecejacket, met stretch …… Pfffff, wat moet je kiezen?

UW OUDE JAS IS 

€50.€50.-  -    
WAARD!

DÉ JASSENSpecialistSpecialist

 Lever je oude jas in en
 bij besteding van €100
 aan een nieuwe jas
 krijg je €15,- korting

 Bij besteding van €150
 aan een nieuwe jas
 krijg je €25,- korting

 Bij besteding van €250
 aan een nieuwe jas
 krijg je €50,- korting

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

•

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

INRUIL
ACTIE

    Outdoorjas

ONDERLAAG

BUITENLAAG

KOU
REGEN

TUSSEN 
LAAG

Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond | info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl | 0492-523668

 De    ideale

Waterdichtheid
We hadden het al kort over waterafsto-
tende stof, maar wanneer is iets écht 
waterdicht? Dat is simpel: hoe hoger het 
getal, hoe hoger de waterdichtheid. Deze 
wordt gemeten door middel van een wa-
terkolom. 

Dit is een pijp met een doorsnede van 
ongeveer 2,5 centimeter. Deze wordt 
verticaal op een kledingstuk geplaatst. 
Daarna wordt er water in gegoten en 
wordt er bekeken hoeveel millimeter wa-
ter er voor nodig is totdat het kledingstuk 
begint te ‘lekken’. 

Dit is dan de waterdichtheid. Stel een kle-
dingstuk heeft een dichtheid van 10.000 
millimeter, dan betekent dit dat de jas bij 
tien meter water pas het water doorlaat.

Ademend vermogen
Vocht moet ook uit je kleding kunnen 
ontsnappen. Jouw wintersportkleding 
moet dus ook ademend zijn. Want als 
waterdamp niet kan ontsnappen, word 
je alsnog – van binnenuit – nat en krijg je 
het waarschijnlijk koud. Een ademende 
stof voert waterdamp door het mate-
riaal heen naar buiten af, weg van je li-
chaam. Hoe goed de stof dat doet, wordt 
uitgedrukt in een getal gemeten in ‘g’ of 
gram. Hoe groter het getal, hoe groter 
het ademend vermogen van de stof. Dat 
betekent dat 5.000 g overeenkomt met 
een laag ademend vermogen en 20.000 
g met een hoog ademend vermogen. Het 
ademend vermogen wordt óf afzonderlijk 
vermeld, naast de waterdichtheid in mm, 
óf er wordt slechts één getal genoemd. 
Dan geldt het getal voor beide factoren.

Ga voor een goed advies en een uitgebreide collectie jassen naar 
Adventure Store. Ruil nu je oude winterjas in en ontvnag tot € 50.- korting!!
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Ongeacht wat je precies in de buiten-
lucht gaat doen, is het van belang dat 
je je warm, comfortabel en droog aan 
weet te kleden. We werken bij de juiste 
keuzes met het 3 lagen systeem. Dit sys-
teem is een manier van kleden, verspreid 
over meerdere lagen. Aan de hand van 
de weersomstandigheden en de aard 
van je inspanningen kun je een keuze 
maken uit de technische kledinglagen 
die je die dag nodig hebt. Met gevoerde 
kleding kan dat niet. Het beste kun je het 
3-lagen systeem als een richtlijn zien: 
bij kou draag je drie lagen, maar als het 
warmer is kun je een laag weglaten. Ter 
illustratie van het systeem hanteren we 
de volgende verdeling:

1e laag: vochttransport 
•  Thermisch ondergoed (onderlaag) 

voor basiswarmte, vochtregulering en 
comfort. Transporteert vocht van het 
lichaam naar buiten of naar de volgen-
de laag in het systeem. Synthetische 
vezels of natuurlijke

 
2e laag: isolatie
•  Een midlayer (tussenlaag) voor extra 

warmte, warmtebehoud en comfort. 
Houdt warmte vast. Transporteert 
vocht naar buiten door het lagenstelsel. 
Fleece, dons of een synthetische vulling

3e laag: bescherming tegen 
het weer, wind en regen
•  Een hardshell (buitenlaag) heeft een 

hoge slijtvastheid, scheurbestendig-
heid, bewegingsvrijheid, vochtafvoer 
en beschermt uitstekend tegen alle 
weersinvloeden. Bescherming tegen 
wind en/of regen. Van ademend ma-
teriaal, laat damp/vocht van binnen 
door naar buiten. Softshell of hards-
hell, stretch materiaal, pasvorm.

Als we kijken naar de 2e en vooral de 3e 
laag, hebben we het over outdoor jas-
sen. Een goede outdoor jas beschermt je 
lichaam tegen de kou, maar ook tegen de 
wind en de regen.  

Eén van de vele mogelijkheden die je 
hebt, is om een outdoor jas te dragen, 
waarbij je de lagen kan inritsen of juist 
niet. Je krijgt dan een jas die onder (bij-
na) alle omstandigheden voldoet.

Heb je interesse om een outdoor jas aan te schaffen? Dan sta 
je versteld van het uitgebreide aanbod. Je hebt niet alleen 
de keus uit heel veel soorten jassen, maar ook uit heel veel 

soorten merken. En met allerlei verschillende eigenschappen: 
Waterdicht, winddicht, ademend, softshell, met thermovoering 

of fleecejacket, met stretch …… Pfffff, wat moet je kiezen?

UW OUDE JAS IS 

€50.€50.-  -    
WAARD!

DÉ JASSENSpecialistSpecialist

 Lever je oude jas in en
 bij besteding van €100
 aan een nieuwe jas
 krijg je €15,- korting

 Bij besteding van €150
 aan een nieuwe jas
 krijg je €25,- korting

 Bij besteding van €250
 aan een nieuwe jas
 krijg je €50,- korting

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

•

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

INRUIL
ACTIE

    Outdoorjas

ONDERLAAG

BUITENLAAG

KOU
REGEN

TUSSEN 
LAAG

Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond | info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl | 0492-523668

 De    ideale

Waterdichtheid
We hadden het al kort over waterafsto-
tende stof, maar wanneer is iets écht 
waterdicht? Dat is simpel: hoe hoger het 
getal, hoe hoger de waterdichtheid. Deze 
wordt gemeten door middel van een wa-
terkolom. 

Dit is een pijp met een doorsnede van 
ongeveer 2,5 centimeter. Deze wordt 
verticaal op een kledingstuk geplaatst. 
Daarna wordt er water in gegoten en 
wordt er bekeken hoeveel millimeter wa-
ter er voor nodig is totdat het kledingstuk 
begint te ‘lekken’. 

Dit is dan de waterdichtheid. Stel een kle-
dingstuk heeft een dichtheid van 10.000 
millimeter, dan betekent dit dat de jas bij 
tien meter water pas het water doorlaat.

Ademend vermogen
Vocht moet ook uit je kleding kunnen 
ontsnappen. Jouw wintersportkleding 
moet dus ook ademend zijn. Want als 
waterdamp niet kan ontsnappen, word 
je alsnog – van binnenuit – nat en krijg je 
het waarschijnlijk koud. Een ademende 
stof voert waterdamp door het mate-
riaal heen naar buiten af, weg van je li-
chaam. Hoe goed de stof dat doet, wordt 
uitgedrukt in een getal gemeten in ‘g’ of 
gram. Hoe groter het getal, hoe groter 
het ademend vermogen van de stof. Dat 
betekent dat 5.000 g overeenkomt met 
een laag ademend vermogen en 20.000 
g met een hoog ademend vermogen. Het 
ademend vermogen wordt óf afzonderlijk 
vermeld, naast de waterdichtheid in mm, 
óf er wordt slechts één getal genoemd. 
Dan geldt het getal voor beide factoren.

Ga voor een goed advies en een uitgebreide collectie jassen naar 
Adventure Store. Ruil nu je oude winterjas in en ontvnag tot € 50.- korting!!
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De pioniersgeest van de Peellanders laat zich nog altijd zien in vele 
bezienswaardigheden. Van iconische architectuur tot erfgoedlocaties 
met een bijzondere herbestemming. Een blikvanger op dit gebied is 
het nieuw geopende Loods20 in Helmond: een monumentaal pand 
dat sinds kort onderdak biedt aan het EDAH-museum en het 
Draaiorgelmuseum. Wat kan je als bezoeker verwachten?

Activiteiten 
agenda

#landvandepeel op social media

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Maiscross van MC de Peelrijders
Handel - 7 nov. Op het terrein aan de Fuik in Handel

02

Publieksavonden in Jan Paagman Sterrenwacht
Asten - 13 en 26 nov. Aanvang 19.00 uur. Entree € 4.- Kinderen € 2.-

03

Try before you die
Gemert - 12 nov. Een avond met volop muziek in uitgaanscentrum 
Time Out te Gemert.

04

Cabaretvoorstelling Javier Guzman
Someren - 12 nov om 20:30 uur in theater De Ruchte in Someren.

06

Tentoonstelling Henk ./.>?Kneepkens en 
Dorethé Koolen
Deurne - Wo 20 okt, 10.00 Film ‘Au Nom de la Terre’. 
Cultuurcentrum Deurne. www.ccdeurne.com

07

Ontbijt met wandeling door Griendtsveen
Deurne - Zo 14 nov. start 9.00 uur. Meer info en reserveren: Toon 
Kortooms Park. www.toonkortoomspark.nl

08

Tweewekelijkse markt Someren
Someren - 17 nov. Markt aan het Wilhelminaplein van 9:00 tot 12:00 uur. 

09

AmeezingTOP1300el
Deurne - Zo 21 nov. 9.30-17.30 uur. Info en aanmelden: 
www.zangwerk.com/ameezing-top-1300

10

Filmlezing - Geschiedenis en ontwikkeling 
zwarte cinema
Helmond - 25 nov, 18:00 uur. Cacaofabriek, Helmond. 

11

Ploegefist De Rips
De Rips - 26, 27 en 28 nov. Burg.v.d.Wildenberglaan 46 A. De Rips.

12

Poppentheater Benk Janssen
Helmond - 28 november, 10.30 uur. Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 
Het Speelhuis, Helmond.

13

IVN-wandeling
Aarle-Rixtel - Elke zaterdag en zondag. Bakelseweg 14 in Aarle-Rixtel.

14

Galerie Beeldentuin
Aarle-Rixtel - Elke zaterdag en zondag. Bakelseweg 14 in Aarle-Rixtel.

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

15

16

Gedichtenwandeling met stadsgids
Helmond - 7 en 25 nov, 13.30 uur. Start bij VVV/Bibliotheek Helmond 
aan de Piet Blom zijde.
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Van oudsher is het karakteristieke pand aan het 
spoor in Helmond een op- en overslaglocatie van 
pakketbezorgbedrijf Van Gend & Loos. Waar destijds 
dozen torenhoog opgestapeld stonden, staan nu 
museumstukken te pronken waarvoor mensen 
vanuit het hele land naar Helmond komen. 

Loods20: een unieke erfgoedlocatie
“De locatie op zich is een beleving”, vertelt Paul van 
Wetten, voorzitter van de Stichting Draaiorgels 
Helmond. “De bereikbaarheid is niet alleen goed, de 
locatie vormt ook een verbindingsstuk tussen de 
Cacaofabriek, het kasteel en het centrum. 
Een aanwinst, niet alleen voor de stad maar voor 
de hele omgeving.” In het nieuwe ontwerp is 
bovendien het industriële karakter van het pand 
behouden gebleven. 

Terug in de tijd
In het EDAH-museum kunnen bezoekers de 
ontwikkeling zien van de distributie en de productie 
van levensmiddelen van vroeger tot nu. Een typisch 
Helmonds museum, de stad waar van oudsher veel 
productiebedrijven van levensmiddelen gevestigd 
zijn. Voor veel bezoekers is dit museum dan ook een 
feest van herkenning. 

Dat geldt ook voor het Draaiorgelmuseum, waar je 
volgens Van Wetten als bezoeker wordt overvallen 
door de herinneringen die voorbijkomen. “Het is 
echt teruggaan in de tijd, maar er speelt ook 
moderne muziek op de orgels, zoals Queen en Guus 
Meeuwis”. Bezoekers weten de weg naar Loods20 al 
goed te vinden, iets wat ook te maken heeft met de 
pronkstukken. Want van het handjevol echt grote 
draaiorgels dat nog bestaat ter wereld, staan er drie 
in Helmond. 

Laagdrempelig
Op 12 november vindt er nog een officiële opening 
plaats van Loods20, maar begin september gingen de 
deuren al open. Bezoekers worden aangemoedigd 
om de musea met elkaar te combineren. De insteek 

Deel ook jouw mooiste foto’s 
met #landvandepeel

Een overzicht van alle 
Sinterklaasintochten, 
koopzondagen en andere 
feestelijkheden is te 
vinden in de agenda 
op www.landvandepeel.nl

Getipt: Iconische 
architectuur

Verleden, heden en toekomst:
Innovatief erfgoed in het Land van de Peel

Sinterklaas in de Peel
November staat weer in het teken van 
Sinterklaas! Op diverse plaatsen in de Peel 
wordt de Sint feestelijk verwelkomt en er 
vinden talloze activiteiten plaats. Zo is het 
Boerenbondsmuseum in Gemert tussen 18 
en 21 november het dorp van Sinterklaas 
en hebben onder andere Het Speelhuis en 
De Cacaofabriek in Helmond speciale 
voorstellingen op de programmering staan 
in de aanloop naar 5 december.

Loods20. Foto’s: Tahné Kleijn.

© Jesper Wijnhoven 

daarbij is laagdrempelig: entree tot beide musea kost 
8 euro en in beide musea is het mogelijk om een 
rondleiding te krijgen. Voor alle informatie en 
openingstijden ga je naar www.loods20.nl. 

Naast de twee musea, is in Loods20 ook 
een bijzondere collectie accordeons te 
bezichtigen. En op steenworp afstand, in het 
oude koetshuis van Van Gend & Loos, is de 
ambachtelijke snackbar Pieperz gevestigd.

Kubuswoningen. Toeristen van over de hele 
wereld kennen ze van Rotterdam, maar 
Helmond was eerder! Dit is waar Architect 
Piet Blom experimenteerde met zijn 
iconische kubuswoningen.

1

De Cacaofabriek. Nog een mooi voorbeeld 
van industrieel erfgoed. Bij De Cacaofabriek 
kan je o.a. lunchen, een film kijken en 
exposities bezoeken in een unieke setting. 

3

Het Speelhuis. Het theater van Helmond is 
gevestigd in de historische koepelkerk en is 
met het opvallende glazen paviljoen een 
echte blikvanger. 

2

Combineer je bezoek aan Loods20 met 
een wandeling door Helmond centrum 
langs deze bijzondere panden:

peel.fen

Liked by landvandepeel and 106 others
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Regio

VVVDeurne

Liked by landvandepeel and 122 others
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liatra
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liatra            Someren.
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Peter Hogenstein

Liked by landvandepeel and 98 otherspeterhogenstein                                    Nationaal Park de Groote peel.
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www.landvandepeel.nl



19november 2021Groot PEELLAND

De pioniersgeest van de Peellanders laat zich nog altijd zien in vele 
bezienswaardigheden. Van iconische architectuur tot erfgoedlocaties 
met een bijzondere herbestemming. Een blikvanger op dit gebied is 
het nieuw geopende Loods20 in Helmond: een monumentaal pand 
dat sinds kort onderdak biedt aan het EDAH-museum en het 
Draaiorgelmuseum. Wat kan je als bezoeker verwachten?

Activiteiten 
agenda

#landvandepeel op social media

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Maiscross van MC de Peelrijders
Handel - 7 nov. Op het terrein aan de Fuik in Handel

02

Publieksavonden in Jan Paagman Sterrenwacht
Asten - 13 en 26 nov. Aanvang 19.00 uur. Entree € 4.- Kinderen € 2.-

03
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Time Out te Gemert.
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WIJ ZOEKEN EEN ALLROUND MONTEUR PROTOBOUW

Wil jij werken in de inspirerende omgeving op de Automotive Campus Helmond in een interessant werkgebied met innovatieve projecten zoals het bouwen en ontwikkelen van elek-
trische voertuigen, autonoom rijdende people movers of proefopstellingen? Dan is de automotive unit van Capgemini Engineering de juiste plek. 
Op onze afdeling protobouw worden protodelen, protovoertuigen en testopstellingen voor klanten gebouwd en beproefd. Wij bieden diensten aan op het gebied van engineering, 
ontwikkeling, simulaties, berekeningen, prototyping, testen, validatie, homologatie en voertuigbepantsering. Als wereldleider in innovatie en high-tech engineering consulting, werken 
we samen met onze klanten bij het creëren en ontwikkelen van de nieuwste producten en diensten. Met trots kunnen we zeggen dat we dé go-to-partner zijn op het gebied van tech-
nische innovatie en procesverbetering. In de rol van protobouwer ben je onderdeel van het team en krijg je volop gelegenheid jezelf verder te ontwikkelen. Afhankelijk van de lopende 
projecten en aanvragen zullen jouw werkzaamheden variëren. Hierdoor ben je in staat om veel verschillende vaardigheden op te doen. 

JOUW UITDAGING
Binnen het team ben jij de specialist die elektrische tekeningen, schema’s en ideeën vertaalt naar concrete protodelen of proefstanden. De protodelen worden gebruikt voor het opbou-
wen van een prototype en testen wij ook. Je werkt in een prettig team samen met je collega’s. Het zelfstandig ontwikkelen van ideeën en de vertaalslag te maken naar een tastbaar en 
praktisch product zie je als een prettige uitdaging.

GET THE FUTURE
YOU WANT

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Het samenbouwen van prototype voertuigen
• Het fabriceren en modificeren van protodelen voor diverse doeleinden
• Het opbouwen van elektrische voertuigen
• Het opbouwen volgens tekening van panelen, schakelkasten en kabel
• Het (de)monteren van proefstanden
• Het onderhouden en repareren van proefstanden
• Het controleren en vervolgens vastleggen van de testgegevens in status rapporten

WAT BRENG JE MEE?
• Een MBO-opleiding in de richting van autotechniek, elektrotechniek of mechatronica
• Een aantal jaren werkervaring en affiniteit met automotive 
• Je bent in staat om technische tekeningen en schema’s te lezen
• Je vindt het interessant om soms op locatie bij opdrachtgevers te werken
• Wij werken met internationale opdrachtgevers daarom is enige kennis van de  Engelse 

en Duitse taal gewenst

GET THE FUTURE YOU WANT
Naast uitdagende werkmogelijkheden en inspirerende collega’s, geeft Capgemini 
Engineering je de vrijheid en flexibiliteit om je professionele doelen te behalen. We 
faciliteren je in het nastreven van je ambities. Maak deel uit van een organisatie die 
individuele groei bevordert met een breed scala aan trainingsmogelijkheden.

WAT MOTIVEERT JE?
In de wereld van vandaag is verandering een constante factor. Je wordt gedreven door 
de positieve invloed die verandering met zich meebrengt. Innovatie is jouw drijfveer. 
Een inspiratie waar je energie van krijgt en betekenis geeft aan alles wat je doet. Bij 
Capgemini Engineering waarderen we open- en eerlijkheid. We vertrouwen op- en 
respecteren elkaar, “practice what you preach.”

DAARNAAST BIEDEN WIJ
• Direct een vast contract met een passend salaris
• 25 vakantiedagen en vakantiegeld
• Een bonusregeling
• Goed pensioen
• Thuiswerkvergoeding
• Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze eigen Capgemini 

Engineering Academy
• Een innovatiebudget en toegang tot ons InnovatieLAB, waar je jouw eigen hobby-

project kan beginnen met gereedschap als een oscilloscope, 3D printer of lasersnijder
• Gezelligheid met je collega’s

SOLLICITEREN?
Wil je solliciteren dan kan dit via de link in de QR code. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail 
naar giny.oosthoek@capgemini.com. Meer informatie over onze organisatie en werken bij Capgemini 
Engineering vind je hier: www.getthefutureyouwant.nl

Werkgevers zijn altijd op zoek naar 
gemotiveerd personeel. Vaak zijn ze 
bereid tijd te steken in een nieuwe 
medewerker door bijvoorbeeld het 
aanbieden van een opleiding, een 
certificaat, een praktijkverklaring, of 
door het bieden van extra begeleiding. 
Werkgevers kunnen hun bedrijf plus 
vacatures ‘in de etalage’ op de site van 
de Leer & Werkmarkt zetten. 

Werkzoekenden kunnen zo inspiratie 
opdoen over werk, opleidingen, 
leerbanen én een kijkje in de keuken 
nemen bij bedrijven. 

Het is ook mogelijk voor werkzoekenden 
om op een eenvoudige en informele 
manier te chatten met werkgevers 

uit te regio. Daarnaast kunnen 
werkzoekenden kledingadvies inwinnen 
voor tijdens sollicitaties en bestaat er de 
mogelijk om je CV op te frissen!

Deelnemen Leer & Werkmarkt
Geïnteresseerde werkzoekenden 
kunnen op dinsdag 9 november 2021 
tussen 10.00 en 15.00 uur de digitale 
Leer & Werkmarkt bezoeken via: leer-
en-werkmarkt.nl. Je hoeft je niet aan 
te melden; ga eenvoudig naar de site en 
je zit meteen in de Leer & Werkmarkt 
omgeving. 

Werkgevers en uitzendbureaus die 
geïnteresseerd zijn in deelname voor 
een volgende Leer & Werkmarkt, 
kunnen contact opnemen met: Michael 

Kraaipoel UWV 06 – 11 34 73 78, Linda 
Koolhaas Senzer 06 – 43 98 26 08, of 
mailen naar 
info@leer-en-werkmarkt.nl.

In het kort
Wat? Leer & Werkmarkt voor de 
gehele regio Helmond-De Peel (Asten, 

Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek en Someren)
Wanneer? Dinsdag 9 november 2021
Hoe laat? 10.00 tot 15.00 uur

Deelnemen: Werkzoekenden kunnen 
naar leer-en-werkmarkt.nl gaan zonder 
zich aan te melden. 

Werkgevers kunnen contact opnemen 
voor deelname aan een volgende editie 
via info@leer-en-werkmarkt.nl. 

Uiteraard zijn werkgevers van harte 
welkom om bij deze editie alvast een 
kijkje te nemen!

De plek voor werkgevers en werkzoekenden om elkaar (digitaal) te ontmoeten

Doe inspiratie op tijdens de digitale Leer & Werkmarkt 
regio Helmond-De Peel

HELMOND Op dinsdag 9 november 2021 vindt alweer de 
tweede Leer & Werkmarkt plaats. Ook in onze regio zien we 

personeelstekorten in verschillende sectoren. De kwalificaties 
van werkzoekenden sluiten niet altijd meer aan op de wensen 

van de werkgevers. De oplossing ligt in het aantrekken van 
werkzoekenden met de juiste motivatie. Kennis kan vaak 

bijgeleerd worden. Vandaar dat Senzer, UWV, ROC ter AA en 
het Leerwerkloket Helmond-de Peel hun handen ineen hebben 

geslagen en de  online Leer & Werkmarkt organiseren op 
9 november 2021.

F | Senzer.
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We draaien het om
Er is een enorme krapte op de arbeids-
markt. Er zijn meer vacatures dan werk-
zoekenden. Ook binnen de techniek. 
“Het is niet zo dat je een vacature plaatst 
en dan rustig kan wachten totdat er sol-
licitaties binnenkomen. We moeten actief 
op zoek en draaien het daarom om”, aldus 
Robert Manders, CEO van MTA Group. 
“Wij gaan solliciteren bij de talenten. We 
hebben onze kennis en ervaring in een 
CV verwerkt en komen uiteraard graag ‘op 
gesprek’.”
 
“Een nieuwe baan is niet iets dat je in 
een opwelling beslist. Er moet een dui-
delijke match zijn tussen de kandidaat 
en het bedrijf. Het voelt logisch dat wij 

nu gaan solliciteren en op die manier in 
gesprek komen met interessante talen-
ten”, vult Bianca Louwers, Human De-
velopment Advisor bij MTA Group, aan.

Ons CV
MTA is ambitieus, innovatief, betrokken, 
open en betrouwbaar. We geloven in 
waardig met elkaar omgaan, flexibiliteit 
en dat de wil tot samenwerking de sleu-
tel tot succes is. We bieden uitdagingen 
op MBO-, HBO- en WO-niveau. Zowel 
op technisch vlak als bedrijfskundig. 

Nodig jij ons uit op gesprek?
Meer weten? Download dan ons CV op 
www.mtagroup.nl/nl/mta-solliciteert-
bij-jou.

MTA solliciteert
bij jou

Bij MTA zijn we op zoek naar nieuw talent. We zoeken 
onder andere een lead engineer, supply chain engineer, 

project manager en business controller. We gaan echter niet 
afwachten totdat potentiële werknemers hun CV naar ons 

opsturen. Wij gaan zelf solliciteren!

Bianca Louwers | F MTA

Gemeenten gaan door met
Meld Misdaad Anoniem

Vanaf dat moment ontvangen de ge-
meenten rechtstreeks de meldingen die 
bij M. binnenkomen. De melders blijven 
hierbij anoniem. De meldingen in de 
Peelgemeenten waren veelal drugsgere-
lateerd, maar ook kwamen er meldingen 
over corona, prostitutie, illegaal vuur-
werk en uitkeringsfraude. Alle meldin-
gen voor de gemeente zijn in onderzoek 
genomen.

Melden is belangrijk
De burgemeesters van de zes gemeen-
ten roepen hun inwoners op om zaken 
te blijven melden: “Meld zaken, ook als 
u twijfelt. We gaan zorgvuldig met alle 
meldingen om. U hoeft dus niet bang te 
zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. 
U ziet daarom vaak niet meteen actie na 
uw melding, omdat er vaak nader on-
derzoek nodig is voor we tot actie kun-
nen overgaan. Een melding is belangrijk. 
Het kan ons op het juiste spoor zetten 
of het ontbrekende puzzelstukje vormen 
in een onderzoek. Melden kan bij de ge-
meente of de politie en dus ook volledig 
anoniem bij M. Zo werken we samen 
aan een veilige woon- en leefomgeving.”

Melder blijft anoniem
Bij Meld Misdaad Anoniem – kortweg 
M. – is de melder volledig anoniem. 
Melden kan op telefoonnummer 0800 
- 7000 of op www.meldmisdaadano-
niem.nl. M. geeft meldingen door aan 
onder andere de politie en gemeente. 
Ook dan blijft de melder volledig ano-
niem. De gemeente en politie weten dus 
niet van wie de melding komt. Hiervoor 
sloten de zes gemeenten een convenant 
met stichting Meld Misdaad Anoniem.

Melding leidt tot onderzoek 
Als een melding via M. binnen komt, 
wordt deze eerst nader onderzocht. De 
gemeente bekijkt wat er over de persoon, 
het pand of de locatie bekend is. Zijn er 
meer meldingen over binnen gekomen? 
Of is er al vaker een controle geweest? 
De gemeente kan ook aan partners vra-
gen wat zij weten over de locatie, bij-
voorbeeld bij de politie, omgevingsdienst 
of Senzer. Als er voldoende informatie 
bekend is en er zijn sterke vermoedens 
dat er sprake is van misstanden of over-
tredingen, volgt er onderzoek en mogelijk 
een controle. Dit kan een controle zijn 

door de gemeente of door het Peelland 
Interventie Team (PIT).

Bewonersonderzoek leidde tot pilot M.
De samenwerking M. startte op 1 sep-
tember 2020. Aanleiding was een on-
derzoek onder bijna 1.800 inwoners van 
de zes gemeenten over ondermijnende 
criminaliteit in 2019. Hieruit bleek on-
der meer dat inwoners niet altijd weten 
waar zij zaken kunnen melden en afzien 
van melden vanwege onvoldoende be-
wijs of uit angst voor represailles. De 
mogelijkheid om anoniem te melden bij 
M. biedt daarvoor een uitkomst. 

Gemeenten werken samen bij 
aanpak overlast en ondermijning
De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 
gebruiken de meldingen voor toezicht 
en handhaving of om samen met part-
ners op te trekken tegen ondermijnende 
criminaliteit, bijvoorbeeld binnen het 
Peelland Interventie Team (PIT). Het 
kan gaan om meldingen over bijvoor-
beeld overlastpanden, illegale bewoning, 
adresfraude, prostitutie of afvaldumping.

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 
zetten de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (M.) wegens succes voort. De pilot liep 

voor een jaar. In totaal werden sinds de start in september 2020 ruim 250 meldingen 
ontvangen en verder onderzocht. 

Het boekje staat vol met aangepaste 
sport- en beweegmogelijkheden voor 
mensen die een beperking of aandoening 
hebben en niet bij regulier sport- en 
beweegaanbod terecht kunnen. 
Denk bijvoorbeeld aan rolstoeltennis, 
G-voetbal of aangepast dansen. Het 
boekje zal onder andere verspreid 
worden bij het Speciaal Onderwijs in 
Helmond & zorginstellingen.

Beweegcoach
Lisanne van der Veen, beweegcoach bij 
Jibb+ voor Uniek Sporten de Peel, hoopt 
dat met het boekje meer mensen de 
weg weten te vinden naar een passend 
sportaanbod. “Voor veel mensen met 
een beperking is het vaak een warboel 
aan informatiestromen en willen ze wel 
iets met sporten of bewegen doen, maar 

weten ze niet hoe. Met dit boekje hopen 
we de mogelijkheden beter inzichtelijk 
te maken.”

Boekje ontvangen of heb je een 
sport/beweegvraag? 
Lisanne helpt ook mensen op weg 
in hun zoektocht naar een passend 
sport- en beweegaanbod, daarnaast 
kan ze ondersteunen in aanvragen van 
sporthulpmiddelen of het zoeken naar 
financielen voorzieningen. Heb je een 
vraag of wil je het boekje ontvangen?  
Neem dan contact op met Lisanne via 
depeel@unieksporten.nl of bel naar 
049 – 23 47 071.

De volgende gemeenten zijn 
aangesloten bij Uniek Sporten De 
Peel: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 

Helmond, Laarbeek en Someren. 
Brabant is opgedeeld in zeven regio’s 
met elk een eigen sportloket. In heel 
Brabant ondersteunen beweegcoaches 
van Uniek Sporten Brabant bij het 
vinden van een passende sport- of 
beweegactiviteit.

Aangepast sportaanbod nog inzichtelijker!

F | Uniek Sporten de Peel.

Er was al de website van Uniek Sporten waar al het aangepaste sport- en beweegaanbod in de 
Peel op te vinden is. Maar sinds kort is er ook een boekje Uniek Sporten de Peel waarin al het 

aanbod in de regio te lezen is!

GELDROP Kasteel Kinderboerderij in Geldrop weer voorzichtig 
begonnen met kleinschalige activiteitjes. 

De laatste zondagochtenden van de maand gaan we met de 
ezelwagen weer ritjes te maken met kinderen. Voor € 1,00 kun 
je ter plekke een kaartje kopen en een ritje door het landgoed 
maken. Dit is tussen 11.00 - 12.45 uur en afhankelijk van het 

weer. Kom je ook?

F | Kasteel Kinderboerderij.

Ritjes met de ezelwagen weer van start 
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UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

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

Drukwerk/outdoor

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

De bovenverdieping van De Wieger 
staat in het teken van het circus! Een 
eeuw geleden was deze spannende 
plek één van de meest geliefde vormen 
van vermaak voor jong en oud. Het 
publiek liet zich betoveren door elegante 
paarden, verrassen door de durf van 
acrobaten en opvrolijken door de 
clowns. Voor veel kunstenaars was het 
circus een bron van inspiratie. In de 
expositie is te zien hoe onder meer Kees 
Maks, Leo Gestel, Frits Klein, Herbert 
Fiedler, G.H. Breitner en Gerard Hordijk 
het circus verbeeldden. Daarnaast is 
aandacht voor de geschiedenis van 
het circus, waaronder het bijzondere 
verhaal van het Deurnese circus ’t 
Hoefke.

In Kijk nou eens! maken kinderen en 
volwassenen een archeologische tijdreis 
door Deurne - van de prehistorie tot nu. 
Speerpunten en urnen uit de prehistorie, 
een kopie van de beroemde Romeinse 
Peelhelm, speelgoed uit de 18de eeuw 

en het spannende verhaal over een 
bom uit de Tweede Wereldoorlog: aan 
de hand van bijzondere vondsten uit 
de Deurnese bodem leren we over het 
leven van vroeger. Uitgangspunt van de 
tentoonstelling is de passie van Hendrik 
Wiegersma voor archeologie.

In de Ateliers van De Wieger is het 
werk van de Eindhovense kunstenares 
Monique Rutten te zien. In haar 
diepgekleurde olieverfschilderijen staat 
het contrast tussen schone schijn 
en onze kwetsbare, pure binnenkant 
centraal. In de diepere lagen van 
haar schilderijen ontvouwt zich een 
wereld die aansluit bij de innerlijke 
belevingswereld die haar zo fascineert. 
Soms zien we haar figuren pijnlijk 
‘naakt’ en eenzaam; soms juist boos en 
in verzet. Hoewel Rutten onbekende 
mensen portretteert, is het gemakkelijk 
om verwantschap te voelen: de 
kwetsbaarheden die ze verbeeldt, zullen 
de meesten van ons bekend voorkomen.  

Drie tentoonstellingen in De Wieger
Tot en met 7 november 

DEURNE Tot en met 7 november kunt u nog naar drie 
tentoonstellingen in De Wieger in Deurne komen kijken: 

Hooggeëerd publiek! - het circus in de beeldende kunst 1900-
1950, Kijk nou eens! - archeologische vondsten van Hendrik 

Wiegersma en Van hier tot het gouden licht - Monique Rutten. 

Frits Klein - Circuspaarden met artiest.

Volop aandacht voor Annie Mulder. F | Wendy van der Wallen.

Monique Rutten in De Wieger. F| Wendy van der Wallen.
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Oproep: Maak je eigen dier 
van (zwerf)afval! 

Aan de slag met kunst, (zwerf)afval en natuur

Een dier of insect knutselen van materialen die je buiten vindt… beginnen jouw handen ook al 
te kriebelen als je daaraan denkt? Doe dan mee aan deze leuke uitdaging en ga creatief aan de 
slag met kunst, (zwerf)afval en natuur! IVN Geldrop en Bibliotheek Dommeldal organiseren in 

november de ‘Maand tegen het (zwerf)afval’, een wedstrijd en expositie waarmee jullie thuis aan 
de slag kunnen gaan.

Wat is de opdracht? 
Maak een dier van (zwerf)afval en knut-
sel deze met allerlei (zwerf)afvalmateri-
alen die je vindt in de natuur of in je huis. 
Verwerk daar zoveel mogelijk materialen 
uit de zwerfafval top 10 in, maar ook 
minimaal één mondkapje. Het knut-
selwerk mag plat of in 3D zijn en mag 
maximaal 2 schoenendozen groot zijn. 
We willen je uitdagen om géén nieuwe 
spullen te kopen om dit dier/insect te 
maken. Je kunt jouw (zwerf)afval-dier 
van 25 oktober tot en met 8 november* 
inleveren aan de balie van de bibliotheek 
in Geldrop of Mierlo. Vermeld hierbij: je 
naam, leeftijd en contactgegevens (e-
mailadres en telefoonnummer). De 
knutselwerken worden gejureerd in 
twee categorieën: kinderen tot 8 jaar 
en jongeren vanaf 8 jaar. Natuurlijk is 
er ook een prijs voor de meest creatieve 

uitvoering! De uitreiking van de prijzen 
zal plaatsvinden op 26 november om 
16.00 uur in de bibliotheek in Mierlo.

Expositie
De mooiste inzendingen - we hopen 
eigenlijk allemaal - worden vanaf 15 no-
vember met de naam van de maker in 
een vitrine gezet tijdens de expositie De 
onzin van RUBBISH in Kunstzaal Dom-
meldal in Bibliotheek Dommeldal, vesti-
ging Mierlo. We wensen jullie heel veel 
succes bij het maken van een (zwerf)
afval-dier, het zoeken naar bruikbare 
materialen en het knutselen van jouw 
kunstwerk. En we zien jullie inzendin-
gen heel graag tegemoet! 
* Bij het inleveren van het kunstwerk 
geef je toestemming dat jouw kunst-
werk gefotografeerd mag worden en 
dat deze foto ook online gepubliceerd 

en verspreid mag worden. Tevens geef 
je toestemming voor het exposeren van 
jouw kunstwerk in de expositie De onzin 
van RUBBISH.

Zwerfafval top 10
Sigarettenfilters zijn de meest gevonden 
voorwerpen, gevolgd door blikjes en 
snoep- of koekwikkels. Ook zogenaamd 
‘corona-afval’ werd veel gevonden, zoals 
mondkapjes. Het blikje is sinds septem-
ber 2020 ‘gestegen’ van de 3e naar de 
2e plek. En de flesjes zijn uit de top 3 
verdrongen door de snoep- en koekwik-
kels.

Top 10 meest gevonden items 
met de afbraaktijden:
1. Sigarettenfilters (31,5%) - 
 afbreektijd 2-12 jaar
2. Blikjes (9,9%) - afbreektijd 50 jaar

3. Snoep- of koekwikkels (9,2%) - 
 afbreektijd oneindig
4. Flesjes (3,5%) - afbreektijd oneindig
5. Servetten en (vochtige) tissues
 (2,3%)  - afbreektijd enkele maanden
6. Bekers (2,3%) - afbreektijd oneindig
7. Mondkapjes (2,1%) - afbreektijd 

 oneindig
8. Sigarettenpakjes (1,7%) - 
 afbreektijd oneindig
9. Flesdopjes (1,7%) - afbreektijd 
 oneindig
10. Zakken en tasjes (1,4%) - 
 afbreektijd 10-20 jaar

F | IVN

Geachte bewoner, huurder en of huiseigenaar, 
Steeds meer bewoners en woningeigenaren verla-
gen hun energierekening door duurzame maatre-
gelen te treffen. Wij willen u graag helpen met het 
slim verlagen van uw energielasten. Daarom zijn 
wij in samenwerking met 8 gemeenten in de regio 
voor u het nieuwe serviceloket EnergieHuis Slim 
Wonen gestart met een slimme website, deskun-
dige voorlichting van energiecoaches en concrete 
gratis bewonersdiensten. Maak gebruik van deze 
nieuwe gratis bewonersservice en ga ook met hulp 
van ons of zelf slim energie besparen of opwekken. 

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 websitemenu ‘Slim starten’ aan de slag
 met de gratis woningquickscan, bespaarzelftest
 en diverse zelftests 
• Ga via 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 en bespaar 5-10% gas en ga aan de 
slag met tocht en kierenwering in huis. Woningei-
genaren doen vaak via websitemenu ‘Slim verder’ 
de woningquickscan 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 huurders 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.

Energiehuis Slim Wonen:
nieuw in de regio en helpt 
bewoners met energie besparen!

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
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Sorry voor het ongemak!
We zijn aan het verbouwen om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Tijdens de verbouwing blijven we gewoon geopend. Ter compensatie van het ongemak bieden we u extra korting, kies zelf 
welke u wilt. 1 bon per klant!  kies uw korting, knip hem uit en ontvang de korting meteen aan de kassa

ACTIES GELDIG ZONDER BON:

Uitsluitend geldig bij Jumper Helmond, kortingsbonnen niet geldig in combinatie met andere akties op=op | Engelseweg 196, 5705AJ  Helmond | 0492-476243 

VOGEL
KOOIEN 
alle modellen 
25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

VOGEL
SPEELTJES 
alle modellen 
35% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

HONDEN-
MANDEN 
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

HONDEN-
KUSSENS 
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KATTEN-
KUSSENS 
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

LIEF & 
STOER!
alle modellen 
25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KATTEN-
MANDEN 
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KNAAGDIER-
KOOIEN 
alle modellen 
35% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

PROMISE 
HONDEN-OF 
KATTENVOEDING 

25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

ATTRACTION 
HONDEN-OF 
KATTENVOEDING 

25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KRAB 
PALEN
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

AQUA-
RIUMS 
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

AQUARIUM 
140 tm 160 liter met of zonder 
meubel. Uitsluitend voorraad 
modellen.

BIRD KABOB
VOGELSPEELTJES 
Om aan te knagen Het leukste 
speelgoed voor parkietachtigen 
en papegaaien

ROADSIGN MANDEN-KUSSEN
Uitsluitend voorraad modellen 

50% 
KORTING

50% 
KORTING

65% 
KORTING


