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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Het moet allemaal even anders...
Maar De Engelseweg is nog steeds dé vertrouwde 

plek voor het halen van uw kerstcadeau’s
of kerstdecoratie!

Hier vindt u alles op het gebied van wonen, koken, 
tafelen, huishouden, accessoires en interieur.
Van hobby en vrije tijd, tot alles op het gebied 

van auto en tuin. We hebben het allemaal.

Kom nu langs en maak er een Magische kerst van!

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar!
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Indrukwekkende geschiedenis Van der Meulen-
Ansems vastgelegd in prachtig boek

Ondernemersfamilie was pionier vervoersmiddelen

Door: Wendy Lodewijk

Grote kluif
We spreken met Lambert, Piet en Mo-
nique van der Meulen, vergezeld door 
Paul Vlemmings. Zij vormden samen 
de drijfveer om jarenlang aan dit rijke 
boek te werken. “In de nalatenschap 
van onze ouders vonden wij ontzettend 
veel documenten en foto’s uit het verle-
den, waardoor wij op het idee kwamen 
om een boek te gaan maken. Wij wil-
len namelijk niet dat deze geschiedenis 
verloren gaat. Nu zijn er nog mensen 
die zich nog kunnen herinneren dat Van 
der Meulen-Ansems op de Vestdijk in 
Eindhoven zat of die nog weten van de 
E.H.A.C.-garage aan de Kerkstraat in 
Helmond. Volgende generaties weten 
dat echter niet meer en zo zouden alle 
verhalen langzaamaan verloren gaan. 
Daar hebben wij een stokje voor ge-

stoken”, vertellen de Van der Meulens 
met zichtbare passie en trots. “We zijn 
jarenlang bezig geweest met alle foto’s 
en dergelijke uit te zoeken en te digita-
liseren.” Paul Vlemmings, de auteur van 
het boek, is een zelfde tijd ook bezig ge-
weest om alles op interessante wijze op 
te schrijven, zodat stukje bij beetje dit 
boek ontstond. Het was dus nogal een 
grote kluif, maar het is gelukt. Het boek 
is uitgegeven en klaar voor de verkoop. 
“In beginsel begonnen we hieraan om 
alles vast te leggen voor het nageslacht. 
Veel mensen zullen echter de verhalen 
uit dit boek herkennen, dus wij delen 
deze graag ook met de buitenwereld.” 
De familie mag met recht trots zijn op 
dit mooie naslagwerk.

Vol verhalen
Dat onze regio bekend staat om de flo-
rerende automotive, is iedereen wel 

bekend. Maar dat de allereerste motor-
fiets ter wereld hier rondreed, is voor 
velen nieuw. Of dat een verbouwde 
T-Ford de basis was voor vele Jumbo-
vrachtwagens, opleggers en aanhangers 
zoals die nu over de hele wereld rond-
rijden, zal ook niet iedereen weten. Wie 
met de Van der Meulens praat, ontdekt 
dat er heel veel te vertellen is. Logisch 
dat hier een boek uit voort is gekomen. 
Dat boek begint in 1886 (en illustreert 
dus een (familie)geschiedenis van bijna 
135 jaar) bij Jos L. van der Meulen die 
een smederij overneemt en daar zijn 
eigen bedrijf begint. Zonen, kleinzonen 
en achterkleinzonen zetten, ieder in een 
eigen tak, het werk voort en bouwen zo 
samen aan een imposant aantal bedrij-
ven. De aanhangers en opleggers van 
Jumbo Groenewegen zijn nu nog altijd 
veelvuldig zichtbaar op de wegen. Di-
verse hoofdstukken leiden ons langs alle 

(dochter)bedrijven en ten slotte sluit het 
boek af met een stamboom, inclusief 
verhalen en foto’s van de betreffende 
personen.

Eerste motorfiets
Het boek staat natuurlijk ook vol met 
mooie anekdotes. Die anekdotes be-
vatten typerende details, die een mooi 
tijdsbeeld weergeven. Paul vertelt: 
“Toen bijvoorbeeld de eerste motorfiets 
ontwikkeld was, moest daar natuurlijk 
mee gereden worden. Die motorfiets 
had echter nog geen bougies zoals te-
genwoordig en het was dus nogal een 
onderneming om hem aan de praat te 

krijgen. En wat denk je van de brand-
stof? Er waren toen nog geen tanksta-
tions! Om die motorfiets te laten rijden, 
werd er petroleum gehaald bij de apo-
theek. Dat is nu niet meer voor te stel-
len. De eerste motorritten waren dan 
ook niet zomaar ritjes. Zo heeft Jos L. 
van der Meulen een keer met motor 
en al in de trein moeten stappen om 
nieuwe brandstof te halen”, vertelt hij 
met een lach. 

Meer informatie?
De verhalen zijn eindeloos. Ben je ook 
benieuwd en ben je geïnteresseerd in 
het boek? Op www.boekvandermeu-
len.nl vind je onder andere een inkijk-
exemplaar en de verkooppunten waar je 
het boek kunt bemachtigen.

Het is geen boekje met vluchtige lectuur dat je in een mum van tijd uit leest. Nee, wie het boek ‘Een familie van ondernemers, Jos L. van der Meulen-Ansems en 
volgende generaties’ voor zich heeft liggen, heeft een imposant koffietafelboek vol met mooie verhalen, foto’s en geschiedenisoptekeningen van misschien wel 

de meest innovatieve familie uit de regio. Het boek is geïllustreerd met vele prachtige (oude) foto’s en staat naast de verhalen uit het verleden vol met typerende 
tijdsbeelden. Het is op een zeer toegankelijke manier geschreven en menigeen zal (één van de) bedrijven uit de Van der Meulen-Ansems-lijn herkennen. Zij hebben 

werk verschaft aan duizenden mensen, dus de kans is groot dat opa Jan of oom Gerard ook bij een van deze zijn boterham verdiend heeft.

Het boek | F Archief Van der Meulen

F | Archief Van der Meulen

Personeelsfoto bij het pand aan de Vestdijk in Eindhoven uit 1929 | F Archief Van der Meulen
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MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING 
BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Elke dag geopend! 

Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

FIJNE
FEESTDAGEN

MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN VAN ONZE PROFESSIONALS 
EN INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN 

INTERIEURADVIES OP MAAT
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ENERGIEHUIS
HELMOND

Energie Inloopspreekuren met deskundige voorlichting in de regio
• Asten: zaterdag 11 december 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9)
• Deurne: elke zaterdag van 9.30-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: elke maandag 14.00-16.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Geldrop:  zaterdag 11 december van 11.00-13.00u in de bibliotheek (Heuvel 94) 
• Gemert: zaterdag 11 december 11.00 -14.00 uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18) 
• Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Totenstraat 3

Themabijeenkomsten in Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’
• 6 december 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 3)
• 13 december 19.30 : Slimme isolatie en ventilatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3)
• 20 december 19.30 : Zonnepanelen op eigen dak (Torenstraat 3)

Eigen Woning QuickScan, aanmelden via websitemenu ‘Jouw gemeente’ 
• 13 december zoom-workshop: 19.30-21.30 Woning QuickScan op eigen pc/laptop

Spreekuren (telefonisch of op afspraak) in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-0410041): 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’

Huisbezoek Warmtescan aanvragen
• WarmteBeeldCamera scan bij woningen ouder dan 1990 via website Slim verder – Warmtescan

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70 voor huurders
• Helmond: Gratis Energiebespaarbox voor huiseigenaren via https://allelichtenopgroen.nl/actie/ 
• Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Nuenen: Energie inloopspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek
 (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Someren:  Gratis huurders-voucher twv. € 70,- via 
 www.somerennatuurlijkduurzaam.nl/nieuws 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking met gratis diensten en voorlichting 
voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale 
initiatieven en acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’ .
Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl

KALENDER DECEMBER 2021 | EnergieHuisSlimWonen.nl

Geniet in december van de 
Wollige Winterweken in Geldrop-Mierlo

in een aangepaste vorm
Het is weer bijna die tijd van het jaar. Dat we 
met elkaar zijn, glühwein of warme chocolade-
melk met slagroom drinken. In Geldrop-Mierlo 
zijn er verschillende dingen te doen, maar dan 
vanwege corona in een afgeslankte variant. 

De Wollige Winterweken is een initiatief van Stich-
ting Villagemarketing Geldrop-Mierlo, KommuS, 
Centrum Hofdael, Wintersfeer Geldrop, Centrum-
management Geldrop en Centrum- en Lintenma-
nagement Mierlo, Magisch Mierlo en Downtown 
Promotions. In de periode van 10 december tot en 
met 9 januari vinden er sfeervolle activiteiten plaats 
in onze mooie gemeente.
De centra van Geldrop en Mierlo worden prachtig 
aangelicht met sfeerverlichting, om je een feestelijk, 
misschien zelfs sprookjesachtig gevoel te geven, 
met sinterklaas- en kerstmuziek op de achtergrond. 
Natuurlijk houden de ondernemers ook dit jaar een 
leuke najaarsactie in de vorm van krasloten waar-
mee leuke prijzen te winnen zijn. KommuS voorziet 
dit jaar tijdens de Wollige Winterweken Geldrop en 
omstreken van online radio en tv, vanuit een radio-
studio. Vier weken lang toffe radio, veel interviews, 
thema-uitzendingen, prijzen te winnen, heel veel 
slappe klets, sfeervolle muziek, én verzoekjes te 
doen. En natuurlijk de Geldrop-Mierlose Top 500!
Enkele markante gebouwen in Geldrop en Mierlo 
worden letterlijk in de schijnwerpers gezet. In 
Geldrop worden de oude schoorsteen op de Bleek 
voor Hofdael, het Weverijmuseum, De Wiele en de 
Bibliotheek sfeervol verlicht. In Mierlo krijgen de 

Standerdmolen en het Oude Raadhuis belichting. 
In Centrum Hofdael hebben ze een mooi kerstpro-
gramma neergezet met diverse muziekavonden en 
culturele activiteiten. Ook is er in die periode een 
heus diorama te bewonderen. Geldrop, zoals het er 
honderd jaar geleden uitzag, wordt 87 keer zo klein 
weergegeven in de miniatuurversie. 
Kortom, geniet en beleef tijdens de Wollige Winter-
weken in Geldrop en Mierlo. Meer informatie vind je 
op www.wolligewinterweken.nl.

F | Mitchell van Eijk
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€ 149,99

EvoWood 17
Lichtgewicht, 

elegant en 
praktisch. 

Met 13 
Functies. 

€ 49,99

€ 69,99

€ 169,99

€ 299,99

€ 199,99

VICTORINOX
ZAKMES MEINDL 

WANDELSCHOEN
EvoWood 81
5 functies
Hout op blister

Identity Serie€ 47,99

€ 279,99

€ 239,99

OLIGHT RECHARGEABLE BATON

Meindl Linosa

Meindl Tessin

ON RUNNINGSCHOEN

JACK WOLFSKIN 
RUGZAK

Cloudflow dames & heren

12 Liter Daypack

Cloudflow, de nieuwe lichtgewicht, 
volledig gedempte training- 

en raceschoen met Helion en 
superfoam in 10 kleuren

€ 199,99

€ 139,99

Lafuma 
R Clip

Clip 
Batyline 

Relax

LAFUMA
RELAXSTOELEN
Ga voor optimale 
ontspanning! Deze 
verstelbare stoel is 
perfect voor in de tuin, 
aan de rand van het 
zwembad of op het 
terras. Een must have 
vanwege de uitstekende 
prijs-kwaliteits-
verhouding!

Klein en robuust, en ideaal om mee 
te wandelen of te fietsen. Compleet 

geleverd met regenhoes, helmvak 
en bidonhouder.

JACK WOLFSKIN 
3-IN-1 JAS

GRISPORT 
VIKEN BOOTS
Dames- en herenuitvoering

Voor het leven buiten, om 
het huis en in de  natuur is 

de Viken een sterke laars met 
de eigenschappen van een 

wandelschoen. 

De stoere en 
functionele Jasper 
herenjas, met 
waterdicht Texapore 
membraam, zeer 
goed ventilerend 
vermogen en 
okselpits. Met 
uitneembare fleece.

Voor de dames is er de Iceland 3-1 
jas met uitneembare fleece van Jack 
Wolfskin. Ideaal voor winter, voorjaar 
en herfst.

CADEAUTIPS
ADVENTURE STORE

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nlKastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668  www.adventurestore.nl

Jasper

Iceland Voyage

€ 1149,-

DE SUMMIT®
KAMADO

Lekker roken, grillen, 
barbecueën met 
de Kamado van 
weber. Mobiel en 
licht van gewicht ten 
opzichte van de 
keramische kamado. 

Meegeleverd: 
Magnetische USB 
laadkabel, 5000mAh 
ORB-21750 lithium 
accu. Inclusief 
nylon etui Maximale 
lichtopbrengst van 
maar  liefst 3200 lumen.

Adventure Store in Mierlo-Hout (Helmond) is dé Out-
door & Winterspecialist van de regio. Op de outdoor-
afdeling vind je alles op het gebied van wandelen, 
fietsen en buitensporten, maar ook voor reizen naar 
bijvoorbeeld  Lapland en/of wintersportgebieden kan 
men hier terecht. De actieve wandelaars, buitenspor-
ters en de fanatieke Pieterpadlopers komen helemaal op niveau met 
de collectie wandelschoenen, accessoires, fiets- en wandelkleding 
van Adventure Store. Voor de nieuwste gadgets zoals verrekijkers, 
zaklampen, messen, lichtgewicht besteksetjes, brandertjes en nog 
1001 andere artikelen kom je naar deze Outdoor Store, een ware  
snoepwinkel voor de buitenliefhebber of buitensporter!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl

WINTER OUTDOOR

THERMOKLEDING

WINTERSPORT

SCHAATSEN

ACCESSOIRES

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 
info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl 

0492-523668

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

€ 139,99

€ 44,99
Pantoffels voor hem & haar

HOT POTATOES

Comfortabel en made in 
Spain. Lekker warm en 
comfortabel voor in en 
om huis. Hot Potatoes zijn 
koud wasbaar.

Outdoor&WinterspecialistOutdoor&Winterspecialist

Outdoor-afdeling 
Op de outdoor-afdeling met de zeer 
uitgebreide collecties topmerken,  
zijn gespecialiseerde en deskundige 
adviseurs aanwezig om je te helpen 
met de meest optimale keuze voor 
jouw wandelschoenen of outdoor 
uitrusting. Wij werken samen met 
bijna alle gerenommeerde podothe-
rapeuten uit de regio. Onze eigen 
huispodotherapeut Emile Itz is re-
gelmatig op zaterdag aanwezig van 
13.00-16.00 uur voor gratis advies. 
Wil je weten wanneer hij aanwezig 
is bij Adventure Store Helmond, kijk 
dan op www.adventurestore.nl of 
bel naar de winkel 0492-5236689 
en maak een afspraak. 

In de winkel hebben wij een eigen 
sportpodoloog in dienst en ook onze 
outdoor specialisten weten alles van 
voeten, schoenen, looppatronen en 
vetertechnieken. Binnenkort is er bij 
Adventure Store Helmond de moge-
lijkheid de  bloedvaten te laten door-
meten. Dat wil zeggen dat er gekeken 
wordt hoe snel de haarvaten zich slui-
ten en aan de hand van deze meting 
wordt een deskundig advies gegeven 
over het dragen van compressiesok-
ken van Bauerfeind met 32 Herz 
drukcompressie. Deze sokken dra-
gen bij aan een betere doorbloeding 

en meer zuurstof in het lichaam, wat 
helpt bij vermoeide benen (ook wel 
etalagebenen genoemd) en waar-
door branderige voeten  en klachten 
aan achillespees etc. afnemen. Met 
alle knowhow uit de medische we-
reld over voeten en beweegpatronen 
tijdens het wandelen, kunnen wij 
onze klanten veel beter helpen aan de 
juiste schoen met de juiste pasvorm, 
vaak in combinatie met een corrige-
rende en ondersteunende zool.

Thermospecialist
Als het echt koud wordt zijn goede 
isolerende materialen het allerbe-
langrijkst om te dragen. Denk hierbij 
aan merinowol van Icebreaker of 
Woolpower, of dons. Merinowol heeft 
de eigenschap om warmte vast te 
houden, is thermisch, dus koel in de 
zomer en warm in de winter. Daarbij 
hoeft merinowol nauwelijks gewas-
sen te worden,  omdat wol lanoline 
bevat, dit is een vettige substantie die 
er voor zorgt dat de wol geen bacte-
riën en geurtjes opneemt, en heel 
veel vocht kan opnemen. Advies is 
om wol  minimaal te wassen,  liever 
regelmatig luchten door de kleding 
binnenstebuiten op te hangen op een 
waslijntje of in een vochtige douche-
ruimte. Ideale kledingstukken dus 
om mee te nemen op wintersportva-

kantie of wandel- en fietsvakanties! 
De merken Icebreaker, Woolpower 
en Buff zijn toonaangevend op het 
gebied van merinowol. Voor dons-
kleding hebben wij het merk Rab in 
huis, vederlicht en heel erg warm. 
Dit zijn allemaal duurzame merken. 
Op het gebied van winterkleding, 
snowboots en accessoires zoals 
handschoenen, skibrillen, helmen, 
handwarmers, skisokken, thermo-
ondergoed, vind je bij Adventure Store  
een ruime collectie van de beste 
merken zoals Sinner, Protest, Ziener, 
Falke, Olang, Woolpower, Fjallraven, 
Killtec, Jack Wolfskin, Lowa, Meindl, 
Hanwag en Buff.  Mochten we deze 
winter nog wat schaatspret krijgen, 

dan worden er schaatsen en sledes 
aangeboden.  

Bezoek onze winkel eens en ervaar al 
het gemak en expertise onder één dak 
op het gebied van Sport & Outdoor! 

Adventure Store
Laat je altijd adviseren bij een spe-
ciaalzaak waar men naast kennis 
van producten, materialen en erva-
ringsdeskundigheid, ook medische 
specialisten heeft met nog veel meer 
diepgang en kennis. 

Ga voor comfort en kwaliteit. Kom 
naar de Adventure Store en ervaar 
de passie voor het buitenleven!
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1001 andere artikelen kom je naar deze Outdoor Store, een ware  
snoepwinkel voor de buitenliefhebber of buitensporter!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl

WINTER OUTDOOR

THERMOKLEDING

WINTERSPORT

SCHAATSEN

ACCESSOIRES

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 
info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl 

0492-523668

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

€ 139,99

€ 44,99
Pantoffels voor hem & haar

HOT POTATOES

Comfortabel en made in 
Spain. Lekker warm en 
comfortabel voor in en 
om huis. Hot Potatoes zijn 
koud wasbaar.

Outdoor&WinterspecialistOutdoor&Winterspecialist

Outdoor-afdeling 
Op de outdoor-afdeling met de zeer 
uitgebreide collecties topmerken,  
zijn gespecialiseerde en deskundige 
adviseurs aanwezig om je te helpen 
met de meest optimale keuze voor 
jouw wandelschoenen of outdoor 
uitrusting. Wij werken samen met 
bijna alle gerenommeerde podothe-
rapeuten uit de regio. Onze eigen 
huispodotherapeut Emile Itz is re-
gelmatig op zaterdag aanwezig van 
13.00-16.00 uur voor gratis advies. 
Wil je weten wanneer hij aanwezig 
is bij Adventure Store Helmond, kijk 
dan op www.adventurestore.nl of 
bel naar de winkel 0492-5236689 
en maak een afspraak. 

In de winkel hebben wij een eigen 
sportpodoloog in dienst en ook onze 
outdoor specialisten weten alles van 
voeten, schoenen, looppatronen en 
vetertechnieken. Binnenkort is er bij 
Adventure Store Helmond de moge-
lijkheid de  bloedvaten te laten door-
meten. Dat wil zeggen dat er gekeken 
wordt hoe snel de haarvaten zich slui-
ten en aan de hand van deze meting 
wordt een deskundig advies gegeven 
over het dragen van compressiesok-
ken van Bauerfeind met 32 Herz 
drukcompressie. Deze sokken dra-
gen bij aan een betere doorbloeding 

en meer zuurstof in het lichaam, wat 
helpt bij vermoeide benen (ook wel 
etalagebenen genoemd) en waar-
door branderige voeten  en klachten 
aan achillespees etc. afnemen. Met 
alle knowhow uit de medische we-
reld over voeten en beweegpatronen 
tijdens het wandelen, kunnen wij 
onze klanten veel beter helpen aan de 
juiste schoen met de juiste pasvorm, 
vaak in combinatie met een corrige-
rende en ondersteunende zool.

Thermospecialist
Als het echt koud wordt zijn goede 
isolerende materialen het allerbe-
langrijkst om te dragen. Denk hierbij 
aan merinowol van Icebreaker of 
Woolpower, of dons. Merinowol heeft 
de eigenschap om warmte vast te 
houden, is thermisch, dus koel in de 
zomer en warm in de winter. Daarbij 
hoeft merinowol nauwelijks gewas-
sen te worden,  omdat wol lanoline 
bevat, dit is een vettige substantie die 
er voor zorgt dat de wol geen bacte-
riën en geurtjes opneemt, en heel 
veel vocht kan opnemen. Advies is 
om wol  minimaal te wassen,  liever 
regelmatig luchten door de kleding 
binnenstebuiten op te hangen op een 
waslijntje of in een vochtige douche-
ruimte. Ideale kledingstukken dus 
om mee te nemen op wintersportva-

kantie of wandel- en fietsvakanties! 
De merken Icebreaker, Woolpower 
en Buff zijn toonaangevend op het 
gebied van merinowol. Voor dons-
kleding hebben wij het merk Rab in 
huis, vederlicht en heel erg warm. 
Dit zijn allemaal duurzame merken. 
Op het gebied van winterkleding, 
snowboots en accessoires zoals 
handschoenen, skibrillen, helmen, 
handwarmers, skisokken, thermo-
ondergoed, vind je bij Adventure Store  
een ruime collectie van de beste 
merken zoals Sinner, Protest, Ziener, 
Falke, Olang, Woolpower, Fjallraven, 
Killtec, Jack Wolfskin, Lowa, Meindl, 
Hanwag en Buff.  Mochten we deze 
winter nog wat schaatspret krijgen, 

dan worden er schaatsen en sledes 
aangeboden.  

Bezoek onze winkel eens en ervaar al 
het gemak en expertise onder één dak 
op het gebied van Sport & Outdoor! 

Adventure Store
Laat je altijd adviseren bij een spe-
ciaalzaak waar men naast kennis 
van producten, materialen en erva-
ringsdeskundigheid, ook medische 
specialisten heeft met nog veel meer 
diepgang en kennis. 

Ga voor comfort en kwaliteit. Kom 
naar de Adventure Store en ervaar 
de passie voor het buitenleven!
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Sinds 1985 is Meat insiders Helmond B.V. actief op de markt van verse en diepgevroren vlees halffabricaten. Wij werken met circa 
75 medewerkers in een modern bedrijfspand in Helmond. Met een uitstekende kennis van de markt ontwikkelt en produceert dit 
enthousiaste team, klant specifieke producten. Behalve maatoplossingen worden ook standaardproducten vervaardigd die voor 

onze afnemers een optimaal resultaat garanderen.

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

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

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

BONUS VAN
HOUD JIJ VAN SLEUTELEN EN WIL JIJ EEN 

1.000,- NETTO 
VERDIENEN MET WERKEN

IN DAGDIENST?*
Wij zijn op zoek 

naar een enthousiaste

STORINGS-/ONDERHOUDS
MONTEUR

Je werkt in een 5-daagse dagdienst, tussen 06.00 en 17.00 uur, waarbij de tijden in overleg variabel zijn in te delen. Je 
zorgt voor een optimale technische ondersteuning op het gebied van storingen, ombouw en preventief onderhoud. Je bent 
verantwoordelijk voor het zelfstandig opsporen, oplossen en voorkomen van technische problemen op onze productielocatie.

Geen dag is hetzelfde! Acute storingen los jij binnen no-time op en rapporteert dit aan je leidinggevende. En als er geen 
storingen zijn dan houd jij je bezig met onderhoud plegen en je zorgt voor verbeteringen. Mis je bepaalde kennis? Dan zorgen 
wij hiervoor. Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om onder andere qua kennis door te groeien binnen onze organisatie.

Je werkt samen met je collega’s aan een kwalitatief goed product en je zorgt ervoor dat onze klanten elke dag optimaal bediend 
kunnen worden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele en resultaatgerichte manier van samenwerken. Wij 
houden van een hands-on en no-nonsense mentaliteit. 

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

*Bonus is alleen van toepassing indien iemand 1 jaar onafgebroken in dienst is.
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Continue monitoring brengt achteruitgang
patiënten vroegtijdig in beeld 

Nieuwe technologische hulpmiddelen in het Elkerliek ziekenhuis

“Je wilt weten of een opgenomen pati-
ent niet zieker aan het worden is. Het 
liefst wil je dus de hele tijd weten hoe 
het met iemand gaat”, zegt intensivist 
Crétien Jacobs. “Met de nieuwe tech-
nologische hulpmiddelen waarmee het 
Elkerliek nu een pilot gaat doen, is dat 
mogelijk. Ze bieden de mogelijkheid om 
de vitale waarden van een patiënt con-
tinu in de gaten te houden.” 

Slimme pleister
Een van de middelen waarmee dat kan, 
is de slimme pleister. Dat is een comfor-
tabel, klein blokje dat bij de patiënt op 
de borst wordt geplakt. De pleister meet 
iedere twee minuten de hartslag, tem-

peratuur en de ademfrequentie. Komen 
die waarden gedurende vijftien minuten 
buiten een bepaalde marge, dan krijgt 
de verpleegkundige een signaal op de 
telefoon, zodat hij of zij bij deze patiënt 
kan gaan kijken. En dat 24 uur per dag.

Telemetrie
Een ander apparaat dat continu diverse 
waardes meet, is telemetrie. Een aan-
tal elektroden is daarbij via draadjes 
verbonden met een zendertje dat de 
patiënt bij zich draagt. Deze elektroden 
meten de hartslag, ademfrequentie 
en het zuurstofgehalte in het bloed. 
Ook hier krijgt de verpleegkundige een 
signaal als de waarden te hoog of te 

laag worden. Het voortdurend kunnen 
meten van het zuurstofgehalte in het 
bloed is bijvoorbeeld bij patiënten met 
COVID-19 van groot belang. De ervaring 
van de afgelopen periode leerde dat het 
zuurstofgehalte in het bloed van CO-
VID-19 patiënten soms erg snel daalt. 
Deze patiënten moet je dus extra goed 
in de gaten houden. 

Meer rust
Met deze nieuwe technologieën worden 
vanaf dit najaar pilots gedaan. Crétien 
Jacobs: “Belangrijkste doel van beide 
technologische hulpmiddelen is dat 
eventuele achteruitgang van een patiënt 
sneller gesignaleerd wordt, zodat we 
sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan 
bijvoorbeeld opname op de intensive 
care voorkomen worden.” Gedurende 

de looptijd van de pilot kijkt het Elkerliek 
welke vorm van monitoring het beste bij 
een specifieke patiëntengroep kan wor-
den ingezet. 

Meer rust en vertrouwen
Het Elkerliek zet de komende zes maan-
den de slimme pleister en telemetrie op 
een aantal verpleegafdelingen in. Naast 
het effect op de zorg wordt door de 
TU/e de tevredenheid met de nieuwe 
werkwijze bij zowel patiënten als me-
dewerkers gemeten. Verpleegkundigen 
zijn op voorhand positief over de nieuwe 
mogelijkheden. Een van hen is Marjo-
lein van Rooij: “Zeker ’s nachts geeft het 
meer rust en vertrouwen. Ook voor de 
patiënt zelf. Je gaat toch makkelijker 
slapen als je weet dat de vitale functies 
continu in de gaten worden gehouden. 

Ik ben dan ook benieuwd wat de resul-
taten van de pilot zijn.”

Toekomst
Op meerdere plaatsen in het land wor-
den op dit moment pilots uitgevoerd 
met het plaatsen van bijvoorbeeld slim-
me pleisters bij mensen thuis. Hierbij 
worden de vitale waarden van patiënten 
in het ziekenhuis, op afstand dus, gemo-
nitord. Patiënten kunnen op die manier 
mogelijk eerder ontslagen worden en 
in de eigen omgeving verder herstel-
len. Het Elkerliek ziekenhuis ziet in de 
toekomst zeker mogelijkheden om hier 
ook in de regio Helmond-De Peel mee te 
werken. Vooruitlopend op die ontwikke-
ling wil het ziekenhuis eerst zelf ervaring 
opdoen met deze vorm van continue 
monitoring.

Bij telemetrie worden signalen afgegeven via een aantal plakkertjes op het lichaam die met draadjes verbonden zijn aan een kastje. 
Telemetrie meet de hartslag en de frequentie van de ademhaling én het zuurstofgehalte in het bloed | F Elkerliek ziekenhuis

Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, 
worden regelmatig gecontroleerd. Hoe is het met de bloeddruk, 

de ademhaling, zuurstofgehalte, de temperatuur en de hart-
slag? Een verpleegkundige checkt deze gegevens minimaal drie 
keer per dag. Maar wat nou als er problemen optreden net ná 

zo’n controle? In het Elkerliek ziekenhuis loopt de komende tijd 
een pilot met slimme pleisters en telemetrie. Dit zijn techno-
logische hulpmiddelen die de vitale functies van de patiënten 

continu in de gaten houden. 

De slimme pleister wordt op de borst van de patiënt geplakt. Deze meet de hartslag, de 
ademhaling en de temperatuur | F Elkerliek ziekenhuis

Zanggroep Just For Fun: 
“Onze harten zingen ook in koor”

Wie had anderhalf jaar geleden 
kunnen bedenken dat corona zo’n 
grote impact op ons leven zou 
hebben… Als zanggroep hebben we 
al heel snel moeten besluiten om alle 
activiteiten stil te leggen.

Dat we behalve een hechte zanggroep 
ook een vriendengroep zijn, blijkt wel 
uit de creatieve manieren waarop we 
in coronatijd toch contact met elkaar 
hebben gehouden. Bijvoorbeeld een 
verjaardagskaartje, een lied op de 
stoep, een presentje bij verschillende 
gelegenheden en een etentje buiten en op 

afstand. 2 september konden we eindelijk 
weer van start. De eerste repetitie was 
gezellig, zoals altijd… tijdens en ook erna. 
Even aftasten wat er na anderhalf jaar 
nog in muzikale zin is blijven hangen. 
Ondanks de huidige ontwikkelingen 

rondom het coronavirus, hopen we dat 
we met veilige maatregelen toch mogen 
blijven zingen. Zingen houdt ons jong en 
gezond en als we samen zingen, zingen 
onze harten ook in koor. Just For Fun 
is een hechte zanggroep bestaande uit 

38 zangers en een eigen combo dat bij 
optredens zorgt voor de finishing touch. 
Dan Loredan is onze muzikale leider.  Er 
wordt gestreefd naar perfectie, maar wel 
op een manier waar iedereen zich happy 
bij voelt. 
Ons repertoire is heel divers, maar 
altijd eigentijds en zeker niet oubollig. 
De zanggroep is verdeeld over vijf 
stemgroepen. Vind je zingen leuk? 
Kom dan eens kijken en luisteren op 
donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 
uur in De Geseldonk in Mierlo Hout. 
We kunnen nog enthousiaste mannen 
(bassen en tenoren) gebruiken. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar een nieuwe 
drummer. Wil je graag komen, kijk even op 
onze site www.zanggroepjustforfun.nl 
en stuur een mailtje naar het secretariaat.

Zanggroep Just For Fun | F Jan Dijstelbloem
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LAND VAN
DE PEEL

De lichtjes gaan aan in het Land van de Peel! Met sprookjesachtige 
kastelen, ijsbanen, kerstmarkten en culturele activiteiten is er ook 
deze maand genoeg te beleven in de regio. Wil je met de kinderen 
eropuit in de kerstvakantie of gezellig samen een dagje op pad? Het 
team van de VVV’s en toeristische organisaties in de regio deelt tips 
voor een sfeervolle, actieve en verrassende decembermaand. 

Activiteiten 
agenda

Cadeautips uit 
het Land van de Peel

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Schaatsen in Helmond
Helmond - 9 dec. t/m 9 jan. Schaatspret midden op de Markt in 
Helmond centrum. www.schaatseninhelmond.nl

02

Gala der Spartanen
Beek en Donk - 10 dec. Cabaretgroep TADAA verzorgt de presentatie. 
Kaarten €13,00. www.sparta25.nl

03

Winterbosfair Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - 12 dec. In het kerstbomenbos rondstruinen tussen de 
kraampjes. Gratis entree. 12:00 – 17:00, Scheepstal 3, Aarle-Rixte.

04

Rommelmarkt in Hart van Heuze Heusden
Asten - 12 dec, 09.00 -15.00 uur. Indoor markt in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3 in Asten-Heusden.

06

Winterconcert AGK Puur Sangh Asten
Asten - 12 dec. Aanvang 15.00 uur in H. Maria Presentatie Kerk, 
Kerkstraat Asten. Toegang gratis. www.puursangh.nl

07

Tweewekelijkse markt
Someren - 15 en 29 dec. Tweewekelijkse markt op het Wilhelminap-
lein, van 9.00 tot 12.00 uur.

08

Het echte kerstverhaal
Helmond - 15, 17, 18, 19 dec. Familievoorstelling Het is Kerst door 
Toneelgroep Vreemd Beest in het Annatheater. https://www.annatheater.nl/

09

Winterfest Bakel
Bakel - 16 t/m 19 dec. Met op zaterdag de grote feestavond met band 
en DJ’s en op zondag een speciaalbierfestival. St.Wilbertsplein in Bakel.

10

Kerst-Theatershow Natasja & Edwin
Deurne - Vr. 17 dec. 20.30 uur. Kerstshow voor jong en oud met 
mooie verhalen over een ‘Leven vol Muziek’. Cultuurcentrum Deurne, 
Martinetplein 1, www.ccdeurne.nl

11

IJsfestijn Deurne
Deurne - 17 dec. t/m 9 jan. IJspret in Deurne op de Markt met leuke 
activiteiten. www.ijsfestijn.nl

12

Winterpleinfestijn Gemert
Gemert - 18 dec t/m 9 jan. Een schaatsbaan met diverse activiteiten in 
het Boerenbondsmuseum te Gemert. www.winterpleinfestijn.nl

13

Koopzondag in Asten
Asten - 19 dec. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de winkels open in het 
centrum van Asten, volledig in gezellige kerstsfeer.

Jubileumproductie: ELF de musical
Someren - 22, 28 en 29 dec. ELF is een vrolijke kerstmusical en de 
jubileumuitvoering van Toneelvereniging Crescendo. www.deruchte.nl

14

14

Huis van de Kerstman
Helmond - 8 t/m 24 dec. De kerstman opent in de Elzaspassage 
zijn huis voor iedereen die eens een kijkje wil nemen. 
www.kerststadhelmond.nl/huis-van-de-kerstman

01

december

Naar het museum in wintersfeer
Diverse musea worden deze maand omgetoverd in 
winterse sferen. Het Boerenbondsmuseum in 
Gemert is van 18 december t/m 9 januari het toneel 
van het winterpleinfestijn waar je de schaatsen kunt 
onderbinden in de nostalgische omgeving van het 
museum. Bij Museum Klok & Peel in Asten start op 
26 december een 14-daagse manifestatie vol 
winterse activiteiten, met onder andere 
kerststalletjes van over de hele wereld en een 
lego-expositie. Bij het HomeComputerMuseum in 
Helmond kunnen bezoekers van 9 december t/m 9 
jan ouderwetse kerstspelletjes spelen op de 
computers en Winterkasteel Helmond zorgt in de 
kerstvakantie weer voor een sfeervol uitstapje voor 
het hele gezin, met bezoek van Koning Winter en 
gezellige lichtjes en muziek. 

Met kinderen door het winterlandschap
De kabouters in De Groote Peel vieren op 
donderdag 27 december een Winterfeest op het 
Kabouterpad, met leuke extra’s voor alle kleine 
wandelaars. Voor meer informatie en reserveren: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen. In het Toon 
Kortooms Park in Deurne maakt het blotevoetenpad 
deze winter plaats voor het uitdagende klompenpad 
en bij VVV Deurne zijn gratis kaarten van 
kinderwandelroutes beschikbaar om mee op 
avontuur te gaan, zoals Expeditie Zandbos en Vrolijk 
Veenhoppen. 

IIJspret in de Peel 
Vorst of geen vorst, de schaatsen kunnen uit de kast! 
Niet alleen in het Boerenbondsmuseum opent een 
ijsbaan; op 17 december wordt het IJsfestijn in 
Deurne feestelijk geopend met de show Fairytale on 

Er komt deze maand weer een leuke 
actie aan, waarbij je kans maakt op 
200 euro aan uitstapjes in de Peel. 
Houd @landvandepeel in de gaten 
op social media om als eerste op 
de hoogte te zijn. 

Beleef de feestdagen
In het Land van de Peel

Kasteel Helmond © Dave van Hout

Ice. Tot en met 9 januari geniet je hier van 
schaatspret, activiteiten en een hapje en drankje. Op 
de Markt in Helmond is van 9 december t/m 9 
januari de schaatsbaan geopend met een overdekt 
winterterras en kerstkramen. Op www.visithelmond.
nl zijn alle activiteiten te vinden van Winterstad 
Helmond.

Kerststallen en winterfairs
Neem ook een kijkje bij de kerststal in Someren, die 
traditiegetrouw vanaf 10 december te bezoeken is 
op het Wilhelminaplein. De sfeervolle stal is tot 6 
januari dagelijks te bezichtigen van 09:00 tot 22:00 
uur. Op 11 december is er de Kerstmarkt in De Rips. 
Bij de kerk met kerststal vind je dan sfeervolle 
kraampjes in het kader van jubileum honderd jaar 
De Rips. 12 december wordt in de sprookjesachtige 
omgeving van het kerstbomenbos van de familie 
Schuurmans de Winterbosfair in Aarle-Rixtel 
gehouden.  

Van 8 t/m 24 december 2021 opent de 
Kerstman in de Elzaspassage in Helmond 
zijn huis! Neem een kijkje in de keuken van 
Mrs. Claus, bezoek de speelgoedfabriek en 
schuif aan in de knutselkamer. 

In de Sint Willibrorduskerk in Deurne vindt 
op 17 december van 15:00 tot 16:00 uur de 
Seizoensbespeling plaats van het 
indrukwekkende Smitsorgel door Marc 
Schippers met muziek van onder andere 
Bach. Het concert is vrij toegankelijk.

Neem voor meer 
evenementen in december 
een kijkje in de kalender 
hiernaast of ga naar 
www.landvandepeel.nl 
voor een volledig overzicht
en actuele informatie 
m.b.t. geldende maatregelen. 

Gemaakt in de Peel, rechtstreeks van 
lokale ondernemers. Leuk om te krijgen 
of te geven met de feestdagen!

1. PeelPeuzel cadeaubon
Voor de PeelPeuzel fans! Het huidige PeelPeuzelboekje is geldig tot en met 15 
december, daarna is het even wachten tot het nieuwe boekje uitkomt in 2022. 
Met de feestelijk verpakte PeelPeuzel cadeaubon liggen de lekkere Peelse 
hapjes alvast in het verschiet. De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle 
toeristische organisaties in de regio. 

2. Worstenbroodjespakket 
Gezellig samen de keuken in met dit worstenbroodpakket van Bakkerij Adrie 
Loomans in Asten. Het pakket is voor € 4,95 verkrijgbaar bij VVV Asten, Slagerij 
van Kemenade en PLUS Erik Gorissen in Asten en bevat het recept en de mix 
voor 20 ambachtelijke worstenbroodjes.

3. Streekproducten
Er komt heel veel lekkers uit de Peel! Geef een mooi pakket cadeau met 
producten uit de regio, zoals Peelreusbier, vers gemaakte jams of een 
bourgondisch Peelneutje. Streekproducten zijn te koop bij o.a. de VVV’s in 
Helmond, Deurne en Asten of via www.vvvdepeelshop.nl. 

www.landvandepeel.nl



11December 2021Groot PEELLAND

LAND VAN
DE PEEL

De lichtjes gaan aan in het Land van de Peel! Met sprookjesachtige 
kastelen, ijsbanen, kerstmarkten en culturele activiteiten is er ook 
deze maand genoeg te beleven in de regio. Wil je met de kinderen 
eropuit in de kerstvakantie of gezellig samen een dagje op pad? Het 
team van de VVV’s en toeristische organisaties in de regio deelt tips 
voor een sfeervolle, actieve en verrassende decembermaand. 

Activiteiten 
agenda

Cadeautips uit 
het Land van de Peel

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Schaatsen in Helmond
Helmond - 9 dec. t/m 9 jan. Schaatspret midden op de Markt in 
Helmond centrum. www.schaatseninhelmond.nl

02

Gala der Spartanen
Beek en Donk - 10 dec. Cabaretgroep TADAA verzorgt de presentatie. 
Kaarten €13,00. www.sparta25.nl

03

Winterbosfair Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - 12 dec. In het kerstbomenbos rondstruinen tussen de 
kraampjes. Gratis entree. 12:00 – 17:00, Scheepstal 3, Aarle-Rixte.

04

Rommelmarkt in Hart van Heuze Heusden
Asten - 12 dec, 09.00 -15.00 uur. Indoor markt in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3 in Asten-Heusden.

06

Winterconcert AGK Puur Sangh Asten
Asten - 12 dec. Aanvang 15.00 uur in H. Maria Presentatie Kerk, 
Kerkstraat Asten. Toegang gratis. www.puursangh.nl

07

Tweewekelijkse markt
Someren - 15 en 29 dec. Tweewekelijkse markt op het Wilhelminap-
lein, van 9.00 tot 12.00 uur.

08

Het echte kerstverhaal
Helmond - 15, 17, 18, 19 dec. Familievoorstelling Het is Kerst door 
Toneelgroep Vreemd Beest in het Annatheater. https://www.annatheater.nl/

09

Winterfest Bakel
Bakel - 16 t/m 19 dec. Met op zaterdag de grote feestavond met band 
en DJ’s en op zondag een speciaalbierfestival. St.Wilbertsplein in Bakel.

10

Kerst-Theatershow Natasja & Edwin
Deurne - Vr. 17 dec. 20.30 uur. Kerstshow voor jong en oud met 
mooie verhalen over een ‘Leven vol Muziek’. Cultuurcentrum Deurne, 
Martinetplein 1, www.ccdeurne.nl

11

IJsfestijn Deurne
Deurne - 17 dec. t/m 9 jan. IJspret in Deurne op de Markt met leuke 
activiteiten. www.ijsfestijn.nl

12

Winterpleinfestijn Gemert
Gemert - 18 dec t/m 9 jan. Een schaatsbaan met diverse activiteiten in 
het Boerenbondsmuseum te Gemert. www.winterpleinfestijn.nl

13

Koopzondag in Asten
Asten - 19 dec. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de winkels open in het 
centrum van Asten, volledig in gezellige kerstsfeer.

Jubileumproductie: ELF de musical
Someren - 22, 28 en 29 dec. ELF is een vrolijke kerstmusical en de 
jubileumuitvoering van Toneelvereniging Crescendo. www.deruchte.nl

14

14

Huis van de Kerstman
Helmond - 8 t/m 24 dec. De kerstman opent in de Elzaspassage 
zijn huis voor iedereen die eens een kijkje wil nemen. 
www.kerststadhelmond.nl/huis-van-de-kerstman

01

december

Naar het museum in wintersfeer
Diverse musea worden deze maand omgetoverd in 
winterse sferen. Het Boerenbondsmuseum in 
Gemert is van 18 december t/m 9 januari het toneel 
van het winterpleinfestijn waar je de schaatsen kunt 
onderbinden in de nostalgische omgeving van het 
museum. Bij Museum Klok & Peel in Asten start op 
26 december een 14-daagse manifestatie vol 
winterse activiteiten, met onder andere 
kerststalletjes van over de hele wereld en een 
lego-expositie. Bij het HomeComputerMuseum in 
Helmond kunnen bezoekers van 9 december t/m 9 
jan ouderwetse kerstspelletjes spelen op de 
computers en Winterkasteel Helmond zorgt in de 
kerstvakantie weer voor een sfeervol uitstapje voor 
het hele gezin, met bezoek van Koning Winter en 
gezellige lichtjes en muziek. 

Met kinderen door het winterlandschap
De kabouters in De Groote Peel vieren op 
donderdag 27 december een Winterfeest op het 
Kabouterpad, met leuke extra’s voor alle kleine 
wandelaars. Voor meer informatie en reserveren: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen. In het Toon 
Kortooms Park in Deurne maakt het blotevoetenpad 
deze winter plaats voor het uitdagende klompenpad 
en bij VVV Deurne zijn gratis kaarten van 
kinderwandelroutes beschikbaar om mee op 
avontuur te gaan, zoals Expeditie Zandbos en Vrolijk 
Veenhoppen. 

IIJspret in de Peel 
Vorst of geen vorst, de schaatsen kunnen uit de kast! 
Niet alleen in het Boerenbondsmuseum opent een 
ijsbaan; op 17 december wordt het IJsfestijn in 
Deurne feestelijk geopend met de show Fairytale on 

Er komt deze maand weer een leuke 
actie aan, waarbij je kans maakt op 
200 euro aan uitstapjes in de Peel. 
Houd @landvandepeel in de gaten 
op social media om als eerste op 
de hoogte te zijn. 

Beleef de feestdagen
In het Land van de Peel

Kasteel Helmond © Dave van Hout

Ice. Tot en met 9 januari geniet je hier van 
schaatspret, activiteiten en een hapje en drankje. Op 
de Markt in Helmond is van 9 december t/m 9 
januari de schaatsbaan geopend met een overdekt 
winterterras en kerstkramen. Op www.visithelmond.
nl zijn alle activiteiten te vinden van Winterstad 
Helmond.

Kerststallen en winterfairs
Neem ook een kijkje bij de kerststal in Someren, die 
traditiegetrouw vanaf 10 december te bezoeken is 
op het Wilhelminaplein. De sfeervolle stal is tot 6 
januari dagelijks te bezichtigen van 09:00 tot 22:00 
uur. Op 11 december is er de Kerstmarkt in De Rips. 
Bij de kerk met kerststal vind je dan sfeervolle 
kraampjes in het kader van jubileum honderd jaar 
De Rips. 12 december wordt in de sprookjesachtige 
omgeving van het kerstbomenbos van de familie 
Schuurmans de Winterbosfair in Aarle-Rixtel 
gehouden.  

Van 8 t/m 24 december 2021 opent de 
Kerstman in de Elzaspassage in Helmond 
zijn huis! Neem een kijkje in de keuken van 
Mrs. Claus, bezoek de speelgoedfabriek en 
schuif aan in de knutselkamer. 

In de Sint Willibrorduskerk in Deurne vindt 
op 17 december van 15:00 tot 16:00 uur de 
Seizoensbespeling plaats van het 
indrukwekkende Smitsorgel door Marc 
Schippers met muziek van onder andere 
Bach. Het concert is vrij toegankelijk.

Neem voor meer 
evenementen in december 
een kijkje in de kalender 
hiernaast of ga naar 
www.landvandepeel.nl 
voor een volledig overzicht
en actuele informatie 
m.b.t. geldende maatregelen. 

Gemaakt in de Peel, rechtstreeks van 
lokale ondernemers. Leuk om te krijgen 
of te geven met de feestdagen!

1. PeelPeuzel cadeaubon
Voor de PeelPeuzel fans! Het huidige PeelPeuzelboekje is geldig tot en met 15 
december, daarna is het even wachten tot het nieuwe boekje uitkomt in 2022. 
Met de feestelijk verpakte PeelPeuzel cadeaubon liggen de lekkere Peelse 
hapjes alvast in het verschiet. De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle 
toeristische organisaties in de regio. 

2. Worstenbroodjespakket 
Gezellig samen de keuken in met dit worstenbroodpakket van Bakkerij Adrie 
Loomans in Asten. Het pakket is voor € 4,95 verkrijgbaar bij VVV Asten, Slagerij 
van Kemenade en PLUS Erik Gorissen in Asten en bevat het recept en de mix 
voor 20 ambachtelijke worstenbroodjes.

3. Streekproducten
Er komt heel veel lekkers uit de Peel! Geef een mooi pakket cadeau met 
producten uit de regio, zoals Peelreusbier, vers gemaakte jams of een 
bourgondisch Peelneutje. Streekproducten zijn te koop bij o.a. de VVV’s in 
Helmond, Deurne en Asten of via www.vvvdepeelshop.nl. 

www.landvandepeel.nl
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CAPGEMINI

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

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
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Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar!

Het begon officieel op 30 augustus 2011 
toen de oprichters Andries Mulder en 
Ernst van der Leij bij de notaris teken-
den voor een energiecoöperatie. Het 
doel was een gezonde leefomgeving 
achter te laten voor volgende generaties 
met deze slogan: U denkt toch ook aan 
morgen?

Ernst en Andries droegen de boodschap 
onvermoeibaar uit in een tijd dat zonne-
energie nog vooral werd beschouwd als 
een lachwekkend luchtkasteel. Maar er 
werkten vaklui mee aan de droom van 
MGE. Vier van hen springen eruit. Elek-
trotechnisch ingenieur Hans Rikze zette 
zijn gedegen vakkennis in  om betaalba-
re en goede zonnepanelen te verkrijgen. 
Henrico van den Boomen zorgde met 
zijn installatiebedrijf dat zonnepanelen 
goed op een dak geïnstalleerd werden. 
Christian Aagaard ging bij huiseige-
naren langs om  te bekijken of aanleg 
zin had, hoeveel panelen nodig waren 
en waar de stroomdraden acceptabel 
‘weggemoffeld’ konden worden in het 
huis. Hein Pasma zorgde voor de juiste 
financiële afhandeling in het belang van 
onze leden, leveranciers en natuurlijk de 
coöperatie. 
Kortom: kwaliteit leveren stond voorop! 

In het begin lag het accent op het aan 
de man brengen van groene stroom 
en bos-gecompenseerd gas. De kleine 
provisie die hiervoor ontvangen werd, 
zorgde voor inkomsten. Heel belangrijk, 
want daardoor konden we investeren 
om MGE verder te ontwikkelen. In een 
volgende stap hielpen we bewoners in 
Nuenen en Helmond zonnepanelen te 
installeren op hun eigen dak. Daarmee 
besparen de deelnemers nog elk jaar 
minstens 125.000 euro. Na de particu-
liere daken richtten we ons op collectie-
ve daken (MGE heeft zelf een zonnepark 
in Nuenen en een in Eindhoven) en zelfs 
een vliegveld (Zonnepark Welschap). 
Door de jaren heen zijn ondertussen 
voor miljoenen euro’s panelen gelegd en 
belangrijker nog: er is voor vele tonnen 
CO2- uitstoot bespaard! Voor deze on-
vermoeibare inzet kreeg Ernst van der 
Leij in 2014 landelijke waardering met 
de HIER Klimaatpenning.

Groen, lokaal en samen 
Het concept van ‘groen, lokaal en sa-
men’ zorgde na de start in Nuenen al 
gauw voor een afdeling in Helmond en 
in 2013 ook in Geldrop-Mierlo. De coö-
peratievorm is gekozen omdat deze voor 
en door de leden is en niet voor de winst 

gaat. In Nuenen vormde zich een ac-
tieve afdeling onder voorzitterschap van 
Bart Swinkels, die MGE bekendheid gaf 
op de Van Goghmarkt en in bewoners-
bijeenkomsten. In Helmond verzamelde 
voorzitter Wim Raaijmakers een groep 
bevlogen vrijwilligers om zich heen, die 
in 2017 ook het Energiehuis in Helmond 
hebben opgericht. 

Hier kunnen bewoners uit de wijde 
omgeving nog steeds terecht voor on-
dersteuning bij verduurzaming van hun 
huis. Sinds april 2021 is het huis de 
basis voor het Energieloket Slim Wonen 
voor bewoners van acht gemeenten 
rond Helmond en Deurne: www.ener-
giehuisslimwonen.nl. Jos Klomp, co-
ordinator in Geldrop-Mierlo, zette zich 
voluit in voor dit energieloket.

MGE gelooft in de kracht van samen-
werken in de regio. Het laatste wa-
penfeit is de mede-oprichting van de 
Federatie Energiecoöperaties Zuidoost 
Brabant (FEZOB), om met zijn allen het 
lastige vraagstuk van collectieve ener-
gieopwekking aan te pakken

Plannen voor morgen
De coöperatie heeft als doel dat de ener-
gie die haar leden nodig hebben in onze 
eigen omgeving wordt opgewekt uit 
schone, onuitputtelijke bronnen. Daar-
voor streven we ernaar dat 50% van 
de totale duurzame energie-opwek op 
land in Zuidoost-Brabant eigendom is 
van lokale particulieren en kleine bedrij-
ven. Voor het komende jaar staan twee 
zonneparken op stapel. De eerste is een 
zonnepark op het dak van de Geldropse 
sporthal De Coevering. De meeste in-
woners van Geldrop en Mierlo kunnen 
meedoen met maximaal 11 panelen per 
persoon. Het tweede is een zonnepark 
op land dat grenst aan de Gulbergen; 
Zonnepark Hazewinkel. Bewoners uit 
de hele regio kunnen hieraan meedoen. 
Aanmelden kan vrijblijvend via www.
zonopnederland.nl/gebruiker-
mijn-inschrijvingen: registreer je voor 
de Wachtlijst Zonneparken Morgen  
Groene Energie. 

Energietransitie blijft mensenwerk
MGE staat voor grote uitdagingen. Be-
langrijkste vraag is hoe we de bewoners 
van onze regio het beste kunnen be-
trekken bij de lokale energieopwekking 
die echt nodig is in de verduurzaming 
van onze planeet. Professionalisering 
in de energietransitie is een vereiste, 
maar vrijwilligers met bevlogen ideeën 
zijn nog steeds hard nodig. Om de ide-
ele boodschap uit te dragen zonder 
op winst uit te zijn, om bewoners en-
thousiast te maken, om de voldoening 
te smaken iets goeds te doen voor de 
samenleving, om samen plezier te heb-
ben in een mooi project. Ook al moesten 
we het afgelopen jaar wel even slikken 
als we een project af moesten blazen; 
voor de komende 10 jaar staan we weer 
enthousiast in de startblokken! Kijk op 
www.morgengroeneenergie.nl

Wij denken aan morgen, 
wie doet er mee?

Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar! Deze coöperatie 
voor Nuenen, Geldrop-Mierlo en Helmond is opgericht door 
vrijwilligers, die jarenlang hun vrije tijd besteedden aan hun 
ideaal: duurzame energie uit eigen regio. We willen graag die 
vrijwilligers eens in de spotlights zetten. Ondertussen stapt 
de coöperatie door naar grootschalige energie-opwek en dat 

samen met de buurtbewoners!

Wim Raaijmajers op dak Zonnepark | F Milene Bezemer Fotografie

Deelnemers Zonnepark Spegelt F Morgen Groene Energie

Gerarduskalender
2022 is weer te koop 

Een leuk cadeau! 

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke 
dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto ‘Elke dag 
een beetje spirit!’. Op de achter-
kant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, 
recepten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen.

Deze kalender is bedoeld om de dag 
goed te beginnen en om je een posi-
tief gevoel te geven. Deze wordt elk 
jaar met zorg en plezier samengesteld 
door redactie en vrijwilligers. Ook 
u als lezer kunt er een bijdrage aan 
leveren. De eerste kalender is al in 
1938 uitgebracht en jaarlijks worden 
er duizenden verkocht. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan 
missionair en pastoraal werk van de 
redemptoristen, zie www.klooster-
wittem.nl. De kalender is voor € 8,50 
verkrijgbaar bij mevrouw R. Kuijpers-

Mennen, Schutsboom 49 in Deurne. 
Telefoonnummer 0493-321 822 voor 
inlichtingen en/of bezorging.
De kalender is ook af te halen bij:
Mevr. J. Schrama: Kuilenvenweg 4,
Walsberg
Dhr. G. Rosmulder: Neerkantsestraat
36, Liessel 
Mevr. A. Sprengers: Bakelsedijk 20,
Helmond
Dhr. J. Vogels: Gabriëlstraat 17, 
Helmond (Stiphout) 
Mevr. M. Leenders: Haffmanstraat 11,
Aarle Rixtel

De Gerarduskalender van 2022 | F 
Riky Kuijpers
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THE
UNDERDOG

www.the-underdog.nl

Sterk in 
bedrijfsgroei 

realiseren.

 strategie      online marketing      design      sales      development

Steenovenweg 19, 5708 HN  Helmond  |  0492 729 830  |  info@the-underdog.nl

Gratis 

adviesgesprek
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Online marketing bureau helpt ondernemers op weg

Van underdog naar winnaar

Janssen begon in 2012 met het opzet-
ten van leadgeneratie platformen. Door 
middel van uitgekiende online marke-
tingstrategieën wist Janssen de plat-
formen in de top van Google te krijgen 
én te houden. Inmiddels mag Janssen 
zich met diverse platformen toonaan-
gevend noemen. “We hebben dus een 
snelle groei doorgemaakt, met dank aan 
een goed recept”, knikt Janssen. “We 
willen dat recept nu graag delen met 
beginnende ondernemers die ook graag 
een snelle, maar duurzame groei willen 
doormaken. Daarom hebben we ons 
bedrijf in een nieuw jasje gestoken: The 
Underdog.”

Dromen waarmaken
Als online marketing bureau heeft The 
Underdog specialisten in huis op het 
gebied van onder meer SEO, SEA, CRO, 
copywriting, sales, social media, de-
velopment en design. “Die werken aan 
onze eigen producten en activiteiten, 
maar zetten zich met veel toewijding 
en enthousiasme ook in voor projecten 
van ambitieuze ondernemers”, vertelt 
Jansen. “Op die manier willen we niet 
alleen onze expertise en ervaring, maar 
ook ons succes breed delen. We weten 
hoe het moet en helpen dus graag on-
dernemers hun dromen waar te maken.”

Goede koks
Janssen heeft recht van spreken. Hij 
zette vanaf 2013 maar liefst 11 leadge-
neratie platformen op, waarmee hij in 
diverse branches binnen 8 jaar uitgroei-
de van underdog tot marktleider. De 
basis voor dat succes werd gelegd met 
de platformen beestjeskwijt.nl en riool-
probleemkwijt.nl. Daarnaast heeft The 
Underdog met njojbrandstore.nl ook 
een succesvol eigen e-commerce plat-
form in beheer. “We hebben dus goede 
recepten in huis, maar ook goede koks”, 
lacht Janssen. “Zowel de recepten, de 
koks als de expertise in het vinden én 
toepassen van de beste ingrediënten 
stellen we als The Underdog graag ter 
beschikking aan anderen.”

Marketing- en saleskwesties
Hoe gaat dat dan in zijn werk? Janssen 
en zijn werknemers worden vaak bena-
derd door mensen die met marketing- 
en sales vraagstukken zitten. “En dan 
gaan we graag eens uitgebreid kennis-
maken”, vertelt Janssen. “Gaandeweg 
de gesprekken wordt wel duidelijk waar 
de pijnpunten zitten en dan weten wij 
hoe we kunnen helpen. De ene keer is 
dat door het opzetten van een platform, 
de andere keer door het inzetten van 

bijvoorbeeld een SEO-marketeer, een 
CRO-specialist of een copywriter. Zij 
zorgen er dan voor dat een in de basis 
goed online marketingplan daadwerke-
lijk uitgevoerd en verzilverd wordt.” 

Duwtje in de rug
De markt waarin een potentiële klant 
van The Underdog opereert, is daarbij 
niet eens van groot belang. “Als het gaat 
over online marketing en sales, dan kun-
nen we een ondernemer vooruit helpen”, 
zegt Janssen. “De klanten waarvoor we 
nu actief zijn, hebben zich al bewezen, 
maar komen even niet verder. Wij geven 
dan een duwtje in de rug. Maakt niet uit 
in welke branche dat is. We vinden het 
juist heerlijk in alle soorten branches 
actief te kunnen zijn, want ook voor ons 

is dat weer uitermate interessant en in-
spirerend.”

Op de koffie
Janssen nodigt zichzelf uit bij alle be-
drijven in Helmond en omgeving die 
behoefte hebben aan hulp op het ge-
bied van online marketing en sales. “Ik 
kom graag eens koffie drinken”, lacht 
hij. “En over zaken praten. Er is niks 
mooiers dan dat. Kan best zijn dat we 
dan niet direct iets voor elkaar kunnen 
betekenen, maar dat is niet erg. Wat in 
het vat zit verzuurt niet en bovendien 
kun je door al dat netwerken mogelijk 
weer andere partijen met elkaar in con-
tact brengen. En wie weet werkt het wel 
andersom en kunnen bedrijven juist óns 
helpen, maar op een heel ander gebied.” 

Janssen lacht. “Dus ja, andersom kan 
ook hè! Koffie drinken en kennismaken 
aan de Steenovenweg 19!”

Adres: Steenovenweg 19, 
5708 HN Helmond
Tel.nr.: +31 (0) 492 729 830 
E-mail: info@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl

F | The Underdog

Op 12 oktober jl. ging het online marketing bureau The Under-
dog live. Het bureau bestaat al sinds 2010, maar opereerde al 
die tijd onder de naam Problemen Kwijt. “Wij zijn zelf als un-
derdog begonnen en hebben de afgelopen 11 jaar een enorme 

groei doorgemaakt”, vertelt directeur/eigenaar Merijn Janssen. 
“We hebben nu al onze kwaliteiten én activiteiten gebundeld 

en stellen die graag in dienst van ambitieuze ondernemers. We 
helpen ze om van underdog uit te groeien tot winnaar.”

Thibo staat model voor The Underdog 
Piet van Thiel begon in 1842 met het 
bedrijf dat anno 2021 Thibo heet. 
Bijna 180 jaar geleden begon het be-
drijf als spijkerfabriek. Nu staat er 
een hypermoderne totaalspecialist 
in hekwerk en toegangssystemen. 
“Maar we konden nog wel een flinke 
slag maken op het gebied van online 
presentatie en sales”, zegt business 
unit manager Luuk Verdonk. “Daar-
voor riepen we de hulp in van The 
Underdog en dat heeft ons bepaald 
geen windeieren gelegd!” 

“Thibo is pas sinds 2019 ook actief in de 
online sales, via de webshop thibo-on-
line.nl”, vertelt Luc Wechseler, marketing 
& operations manager van The Under-
dog. “Luuk had daartoe de hele online 
omgeving opgezet en in organisch op-
zicht al redelijk doen groeien. Hij besefte 

evenwel dat er veel meer uit te halen 
was en dus zocht hij naar een partner 
op het gebied van online marketing die 
hem kon helpen een 100% groeidoel-
stelling te verwezenlijken.”

Leren vissen
Verdonk wilde namens Thibo geen vis 
kopen, maar leren vissen. Wechseler 
lacht: “Zo kun je dat uitleggen. Luuk 
wilde niet dat wij de online marketing 
van hem zouden overnemen, maar dat 
we hem en zijn team zouden leren hoe 
het zelf te doen. Kennisoverdracht dus. 
En dat is precies de vorm van samen-
werking die wij als online marketing 
bureau beogen, want op die manier kun 
je elkaar steeds blijven versterken. Luuk 
komt vaak met nieuwe vraag- en doel-
stellingen en daagt ons zo uit om met 
oplossingen te komen.”

Hogere conversie
The Underdog begon aan de klus bij 
Thibo met een grondige analyse. De 
eerste stappen naar succes werden 
gezet met het optimaliseren van Google 
Analytics-metingen en het verbeteren 
van de SEA-, CRO- en SEO-resultaten. 

“We herstructureerden het Google 
Ads account en stelden een andere 
biedstrategie in”, geeft Wechseler als 
voorbeeld. “Ook adviseerden we om de 
Shopping-campagnes om te zetten naar 
Smart Shopping en om producten te op-
timaliseren via Channable. Verder stond 
het optimaliseren van website-pagina’s 
steeds centraal, hetgeen tot een betere 
conversie moest leiden.”

Omzet verdubbeld
Alle optimalisaties brachten al in het 

eerste jaar het gewenste resultaat. “We 
hebben samen de omzet van thibo-on-
line.nl kunnen verdubbelen ten opzichte 
van 2020”, aldus Wechseler. 
“Daar was het Thibo natuurlijk allemaal 
om begonnen en daar hebben wij als 
The Underdog dus ook alles op inge-
richt. Al bij al mag je zeggen dat Thibo 

voor ons een modelklant is. Op deze 
manier willen we graag samenwerken 
met bedrijven.”

Regie in handen
Business unit manager Luuk Verdonk van Thibo is bijzonder te spre-
ken over de samenwerking met The Underdog. “Los van het behalen 
van onze doelen was het voor ons een vereiste om onze eigen ken-
nis op het gebied van online sales en marketing te kunnen vergroten. 
Dat heeft grandioos uitgepakt. Niet alleen staat er nu een uitstekend 
online verkoopapparaat, maar regelmatig overleg met de specialisten 
van The Underdog en maandelijkse SEO- en SEA-rapportages met 
adviezen-op-maat zorgen ervoor dat we blijven groeien. Niet alleen 
qua omzet, maar ook in kennis. Precies zoals we ons dat wensten!”
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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!

VIER DE 
WINTER 

18 DECEMBER  9 JANUARI

IN KASTEEL HELMOND

M U S E U M H E L M O N D . N L

19 DEC 202 1    30 OKT 2022

Emelie Wesselman 
van Helmond

FREULE

Museum Helmond
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Luister naar verhalen
Gast Fantast en Aaltje Verhaaltje vertel-
len je de prachtigste kerst- en fantasie-
verhalen in een warm ingerichte kas-
teelkamer vol met wonderlijke spullen.

Ontmoet de kasteelgidsen
Zij zijn elke dag aanwezig om spannende 
verhalen over dit eeuwenoude kasteel 
te vertellen, de mooiste plekken te laten 
zien en jou te laten ontdekken welke 
oude voorwerpen er in de kist zitten. 
Want weet jij wat ‘een snotneusje’ is?

Hoog bezoek
Dit jaar krijgen we hoog bezoek van Ko-
ning Winter in de raadzaal. Een statige 
man met blauwe mantel uit een koud 
land hier ver vandaan. In het kasteel is 
iets vreemds aan de hand. De kasteel-
verhalen en herinneringen dreigen ver-
loren te gaan! Daar kan Koning Winter 
gelukkig een stokje voor steken. Op een 
magische wijze bevriest hij de mooiste 
verhalen, gedachten en herinneringen. 
Hoe hij dat doet? Kom op bezoek, luis-
ter naar de mooiste kasteelverhalen en 
misschien kan hij er ook voor zorgen dat 
jouw verhalen en herinneringen nooit 
meer worden vergeten.

Nog veel meer bewoners
Die kom je tegen als je het Winterkasteel 
bezoekt. Wat dacht je van de Marskra-

mer, de kokkinnen uit 1783, de lakei die 
je sierlijk leert buigen en huiskapelaan 
Des Fauves. Of help dienstmeid Geer-
trui met zilver poetsen. Elke dag zijn er 
twee of meer bewoners aanwezig.

Fotoshoot, spelen en speuren
Bij de arrenslee op het binnenplein van 
het Winterkasteel is jouw kans voor een 
unieke selfie. Ook kun je elke dag spelen 
en speuren bij en in het kasteel. Maak 

een speurtocht door de kelder en speel 
met de middeleeuwse spellen.

Kasteel in brand!
Loop mee met de tour op de eeuwen-
oude zolder van het Winterkasteel. 
Weet jij wie de brand op zolder heeft 
veroorzaakt? De zoldertour hoef je niet 
te reserveren, aanmelden kan op de dag 
zelf. Daarnaast kun je alvast in de sfeer 
komen door met je familie het XXL bord-

spel te spelen in de ronde torenruimte. 
‘Wie wint, die verliest’ dus kijk uit!

Smikkel smakkel
Smakelijke winterse gerechten en war-
me dranken serveren we tijdens de ge-
hele periode van het Winterkasteel. Dit 
bieden we in ons Kasteelcafé.

Wanneer kun jij ons bezoeken?
Winterkasteel Helmond is geopend in 

de kerstvakantie van dinsdag tot en 
met zondag van 10.00 – 17.00 uur. Op 
maandagen, zaterdag 25 december (1e 
kerstdag) en zaterdag 1 januari is het 
Winterkasteel gesloten. Koop je kaartje 
op tickets.museumhelmond.nl of aan 
de balie van het kasteel. Alle actuele in-
formatie over onder andere openingstij-
den, tarieven en eventuele coronamaat-
regelen vind je op:
www.museumhelmond.nl.

Kasteel Helmond is gemakkelijk bereik-
baar met de auto en het openbaar ver-
voer, het stadskasteel ligt in het centrum 
van Helmond. Kom je met de trein, stap 
uit op station Helmond, en loop in circa 
10 minuten naar het kasteel. Met de 
fiets? Stal je fiets gratis in de fietsenstal-
ling vlakbij het kasteel.

Vier de winter bij 
Museum Helmond 
Tijdens de kerstvakantie is er weer veel te ontdekken voor families en kasteelliefhebbers bij Museum Helmond. Kasteel Helmond, 

de grootste waterburcht van het land, wordt van 18 december tot en met 9 januari omgetoverd tot Winterkasteel Helmond. Het kasteel is sfeervol aangekleed, met 
gezellige lichtjes, winterse muziek en zit barstensvol mooie verhalen. Doe een wens, schrijf ‘m op en hang deze in de prachtig versierde wensboom. En wat je zeker 

niet mag missen, is het bezoek aan Koning Winter! Bekijk het programma:

F | Museum Helmond 

Tentoonstelling over Emelie Wesselman van Helmond bij Museum Helmond
Vier generaties lang was Kasteel 
Helmond het domein van de fami-
lie Wesselman van Helmond. Deze 
familie heeft in de eeuwen veel 
betekend voor het kasteel en voor 
de stad Helmond, bijvoorbeeld in 
economisch opzicht. Zo waren zij 
onder andere verantwoordelijk voor 
het laten aanleggen van de Zuid-
Willemsvaart, een slim besluit: een 
kanaal naast je kasteel. 

Hoe mooi is het om de verdiensten van 
deze familie te eren met een tentoon-
stelling, waarin we inzoomen op het 
leven van de dochter van de laatste kas-
teelheer: jonkvrouw Emelie Wesselman 
van Helmond (1895 – 1987). De ten-
toonstelling is te zien van 19 december 
2021 tot en met 30 oktober 2022 bij 
Museum Helmond in Kasteel Helmond. 

Een ticket kun je aanschaffen via tic-
kets.museumhelmond.nl of aan de balie 
van het museum. 

Voor alle actuele informatie over ope-
ningstijden en tarieven en het mu-
seumprogramma kijk op www.mu-
seumhelmond.nl. Voor eventuele 
coronamaatregelen kijk je op www.mu-
seumhelmond.nl bij Direct naar (sidebar).

Jonkvrouw Emelie
Jonkvrouw Emelie Wesselman van Hel-
mond bracht haar jonge jaren en jeugd 
door op het kasteel. Hoe was het om 
als jong meisje al spelend het kasteel te 
verkennen? En, hoe zag het leven van 
Emelie als jonge dame eruit? 

Hoewel de maatschappij er 100 jaar 
geleden heel anders uitzag dan nu, zijn 

er ook verrassende overeenkomsten. Zo 
groeide Emelie (Emilia voor familie en 
vrienden) op tot een zelfbewuste en mo-
derne vrouw. Een jonge vrouw die auto-
reed, zich inschreef bij uitzendbureau 
Tesselschade en vrijwilligerswerk deed.

De schenking Earp 
In 2018 schonk Mark Luis Earp, klein-
zoon van Emelie, diverse persoon-
lijke bezittingen en fotoalbums van zijn 
grootmoeder en haar familie aan het 
museum. In de tentoonstelling tonen 
we niet alleen de onderzoeksresultaten 
naar deze geschonken objecten, maar 
vooral het dagelijkse leven op Kasteel 
Helmond ruim een eeuw geleden. Zo 
was Emelie leerling op de Wilhelmina-
school in Helmond en ook op de Rijks-
HBS, nu beter bekend als het Jan van 
Brabant College.

Het schriftje van Emelie
In de tentoonstelling schetsen we het 
leven van Emelie aan de hand van ori-
gineel beeldmateriaal en objecten die 
van haar en haar familie zijn geweest. 
Zo zijn er de familiealbums, het dagboek 
van haar moeder, het schoolrapport, het 
kwartet en verschillende kinderboeken. 
Het schriftje waarin Emelie als 13-jarig 
meisje een opstel schrijft over haar eer-
ste bal op Kasteel Helmond, zet voor 
ons als toeschouwer de deur open naar 
de wereld van toen.

De tentoonstelling is mede mogelijk 
gemaakt door onder andere Mondri-
aan Fonds, Wesselman Accountants/
Adviseurs en diverse particuliere bruik-
leengevers .

www.museumhelmond.nl.
Emelie Wesselman van Helmond op de 

fiets, 1908 | F Museum Helmond



18 December 2021 Groot PEELLAND

De volledig elektrische Kia EV6.
Nu in de showroom.

씲44.595
Vanaf:

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

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

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

Nu in de showroom van VDNS Kia Helmond:
de elektrische Kia EV6!

Groot rijbereik
Mocht je nog twijfels hebben over elek-
trisch rijden, dan neemt de EV6 die alle-
maal weg. Wat dacht je van een actiera-
dius van ruim 500 km (van Amsterdam 
naar Parijs) en ultrasnel opladen (tot 
100 km in 4,5 minuten)!?

Ultrasnel laden
De EV6 biedt de keuze uit een 58 kWh 
of een 77,4 kWh accupakket, achter-
wiel- of vierwielaandrijving en diverse 
uitvoeringen. Hij kan ultrasnel laden 
(van 10 naar 80 procent in 18 minuten) 
en werkt zonder problemen op 800V én 
400V laadtechniek. Slim en praktisch is 
hij ook: hij heeft volwaardige stopcon-
tacten on-board voor elektrische ap-
paraten en kan zelfs ándere elektrische 
voertuigen opladen.

Veiligheid voorop
Revolutionair zijn ook de rijhulpsys-
temen in de nieuwe EV6. Dankzij de 
ingenieuze ‘Snelwegassistentie 2’ kan 
deze elektrische krachtpatser automa-
tisch veilig van rijstrook wisselen. Het 

Intelligent Front Lighting System geeft 
adaptieve verlichting onder alle omstan-
digheden. Het systeem ziet en herkent 
medeweggebruikers en dimt waar nodig 
een deel van de grootlichtbundel om 
anderen niet te verblinden. Met de Re-
mote Smart Parking Assist kan de EV6 

zichzelf op jouw commando helemaal 
autonoom in- en uitparkeren.

Highway Driving Assist
Met de slimme snelwegassistentie 
(DHA) kun je automatisch een vaste 
volgafstand en -snelheid aanhouden 

ten opzichte van een voorligger. De EV6 
kijkt ook links en rechts naast de auto of 
er gevaar dreigt. Komt een medewegge-
bruiker in een andere baan te dichtbij, 
dan stuurt HDA indien mogelijk weg om 
veilige tussenruimte te houden. Lane 
Following Assist (LFA) houdt de EV6 

midden in de rijbaan en Navigation-
based Smart Cruise Control met Curve 
Control (NSCC-C) neemt zelfs in cruise-
modus tijdig gas terug voor bochten in 
de route. Hoe futuristisch is dat! 

Kom naar onze showroom
Wil je de EV6 van dichtbij bekijken of 
een proefrit maken? Breng dan een be-
zoek aan de showroom van VDNS Kia 
Helmond aan de Varenschut 21 in Hel-
mond. 

VDNS Kia Helmond dé nummer 1
VDNS Kia Helmond is al jarenlang 
nummer 1 in Helmond en omgeving. 
Daarnaast is de Kia-dealer al vele malen 
verkozen tot beste Kia Top Dealer van 
Nederland. 

Autodroom Helmond
VDNS Kia Helmond is gevestigd in 
Autodroom Helmond, gelegen aan de 
Autoboulevard Helmond. Samen met 
van de Nieuwenhuijzen auto’s, Brabant 
Autolease, VDNS Suzuki Helmond en 
Autoschade Helmond; alles onder 1 dak.

De revolutionaire Kia EV6 staat sinds kort in de showroom van VDNS Kia Helmond. Deze inspirerende gamechanger verandert de markt voor zero-emission mo-
biliteit voorgoed. De Kia EV6 biedt keuze uit een 58 kWh en 77,4 kWh accupakket, 2WD- en AWD- aandrijving en is beschikbaar in totaal 6 verschillende uitvoerin-

gen. En dat al vanaf € 44.595. Inspire your senses!

F | VDNS Kia



19December 2021Groot PEELLAND

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!

Piet Snijders schrijft puur uit liefhebberij 

Wanneer ben je met schrijven 
begonnen?
"Zodra mijn pen letters begon te vor-
men. Toen ik een jaar of negen was le-
verde ik een eerste afgerond verhaal af. 
'Olaf, de berenjager', een toneelstukje."

Je hebt later van schrijven je 
broodwinning gemaakt. Was dat 
altijd al je plan? 
"Nee, ik heb eerst een andere richting 
geprobeerd; een paar jaar economie ge-
studeerd. Mijn grootste vergissing ooit. 
Ik heb daar jarenlang nachtmerries van 
gehad. Ik had mij eerder moeten realise-
ren waar mijn roeping lag."

Uiteindelijk kwam je in de 
dagbladjournalistiek terecht. 
"Klopt, met enig geluk, mag ik wel zeg-
gen. Ik heb me in dat vak altijd bijzonder 
op mijn plaats gevoeld. Ik vond het ge-
weldig om een betrouwbaar doorgeef-
luik te mogen zijn tussen mensen die 
iets te melden hadden en mensen die 
naar informatie hongerden."

Hoe lang ben je journalist geweest? 
"Ruim  41 jaar. En altijd voor het Hel-
monds - en later Eindhovens Dagblad. 
Ik was nogal aan de regio verknocht en 
nog steeds. Veel reden om te verande-
ren had ik ook niet. In al die jaren was 
geen dag hetzelfde." 

Toch ben je op een gegeven 
moment boeken gaan schrijven. 
"Om fris te blijven moet je jezelf soms 
uitdagen. In mijn eerste boek over 75 
jaar onderwijs in mijn geboortedorp 
Heusden was ik richtinggevend eind-
redacteur. Dat lag in het verlengde van 
mijn journalistieke werk. Bij het vol-
gende boek, rond het 75-jarig bestaan 
van de parochie Heusden, voelde ik me 
al meer 'schrijver'. Daarna volgden een 
dichtbundel, enkele romans enzovoort."   

In welke genres ben je als 
schrijver actief?  
"Ik heb een gevarieerd scala boeken 
afgeleverd. Behalve aan romans en lo-
kale geschiedenisboeken denk ik aan 

de oorlogsboeken 'Death Valley De Peel' 
en 'Doublecrash', aan enkele biografieën 
en nu dan aan de ultrakorte verhaaltjes 
(UKV's) onder de titel 'Rupskusjes'."

Waarom ultrakorte verhaaltjes?  
"In het tijdperk van de broadsheetkran-
ten was voor veel dagbladjournalisten 
de uitgebreide reportage het hoogste 
goed. Met de komst van de tabloids is 
dat gekanteld en werd het de kunst om 
zo kort mogelijk te schrijven. Ik ben aan 
gedichten en UKV's begonnen om me 
daarin te bekwamen."
 
Is kort schrijven moeilijk dan? 
"Het vereist een totaal andere aanpak 
dan de reportage. Wat doe je in een kort 
stukje met de couleur locale, de nu-
ance of met de hoor en wederhoor? Elk 
woord moet gewogen worden." 

Maar je bent gepensioneerd, je hoeft 
je daar niet meer druk over te maken? 
"Vandaar dat ik mijn ultrakorte verhaal-
tjes puur uit liefhebberij schrijf. Hon-

derdvijftig woorden, langer mogen mijn 
Rupskusjes niet zijn. Ik heb er een sport 
van gemaakt om binnen die beperking 
een afgerond verhaal mét inhoud te 
vertellen. Columns, zeggen sommigen. 
Stukskes mag ook." Piet Snijders | F Eigen collectie Piet

Soms scherp en kort door de bocht; meestal goedmoedig en toegeeflijk. Piet Snijders (69) uit Asten schrijft naar eigen goeddun-
ken.  Niet voor niets verklaarde hij zich 'autonoom'. Die kwalificatie hanteert hij in zijn laatste boek 'Rupskusjes', dat 120 Ultrakor-
te Verhalen (UKV's) omvat. Ze kunnen overal over gaan. Herinneringen aan vroeger, het alledaagse leven, de actualiteit. Daarvóór 

publiceerde deze oud-journalist van het Eindhovens Dagblad al een tiental andere titels. Zijn oeuvre mag gevarieerd heten. 

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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Catisfactions kip, zalm, Temptations kip, 
Rodeo duo, Chunx, Dentastix, Smackos multi, 
Ranchos, Whsikas sticks, Jumbone mini.
Zie de selectie in de winkel.

Diverse honden 
en kattensnacks

5,-
5 voor

Acties uitsluitend geldig bij Jumper Helmond.

Zak a 5 kg.
Grof middel of fijn.

Zak a 4 kg.

Beukenhout 
snippers

Strooivoer
buitenvogelsZak a 5 kg.

Grof middel of fijn.

Vervoersmandje

4,95
van 4,99

van

10,95
van

159,95
van

3,95
Voor 3,99

Voor

6,95
Voor

109,50
Voor

Bijpassend
kussentje nu 3,95

100 gram.
Diverse smaken.

Vleesstrips

Vogelkooi 
Retro

Met verlichting, 
oplaadbaar, voor 
de hond of kat.

Silicone 
halsband

3,99
van

2,99
Voor

6,98
Voor

Engelseweg 196, 5705AJ  Helmond | 0492-476243 | www.dierenwinkel.com


