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Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Op De Engelseweg 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 langs en shop net als vanouds!

Wat hebben 
we je gemist...

Maar gelukkig mogen we je
weer verwelkomen!

H E L M O N DShopping.
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ADV GEMEENTE 
HELMOND

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die 
zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want ook al 
hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. 
Helmond is een stad in beweging en daar werken we hard aan. We werken 
met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Bovendien zijn we 
dagelijks bezig met innovatie, zijn we nieuwsgierig naar ontwikkelingen en 
passen we deze toe waar mogelijk. Dit alles doen we samen met inwoners, 
ondernemers en organisaties. 

Helmonders maken de stad 
Zij steken de handen uit de mouwen om te bouwen aan hun toekomst 
en die van Helmond. Dat kun je zien aan het grote aantal ondernemers 
dat de stad rijk is. Maar ook samenwerken zit in het Helmonds bloed: 
bijvoorbeeld binnen de verenigingen, door de vele vrijwilligers en in de 
werkgeversnetwerken.

Helmond ontwikkelt zich razendsnel 
Er zijn dan ook veel innovaties die in Helmond van de grond komen. Zo is 
er Food Tech Brainport, waar oplossingen worden gezocht voor gezonde en 
duurzame voeding. Ook de eerste gezinsauto op zonne-energie is ontwikkeld 
op de Automotive Campus in Helmond. En in Brainport Smart District bouwen 
we aan de slimste woonwijk van Nederland. Kortom, er gebeurt van alles! 

Wil jij jouw steentje bijdragen om te bouwen aan de toekomst van 
Helmond?  Neem dan eens een kijkje op www.helmond.nl/werkenbij 
voor meer informatie of onze openstaande vacatures.

een stad met makers 
van de toekomst

Gemeente Helmond Een greep uit onze
openstaande vacatures

Projectmanager 
Ingenieursbureau

Werkvoorbereider 

Communicatieadviseurs 

Gegevensmanager

Functioneel beheerders 
en applicatiebeheerders

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Scan de QR-code 
voor een overzicht 
van alle vacatures

Tips voor een
goede sollicitatiebrief

Je ziet een leuke vacature en denkt: dit is echt iets voor mij! 
Om te solliciteren heb je vaak een duidelijk en overzichtelijk cv 
nodig, plus een pakkende en onderscheidende sollicitatiebrief. 

Hoe pak je dit aan? Wij geven graag wat tips.

Goede cv
Een goede cv is overzichtelijk. Eigenlijk 
moet in een paar ogenblikken al duidelijk 
zijn wat je ervaring en competenties zijn. 
Zorg dus voor duidelijke tussenkopjes 
en maak je functietitels vet. Je cv mag 
opvallen in opmaak, maar overdrijf het 
niet. Wijd ook niet te veel uit, omschrijf 
alles kort en bondig. Zet je werkervaring 
in omgekeerde chronologische volgorde, 
dus eerst je meest recente werkgever en 
zo steeds verder de verleden tijd in. Doe 
dat ook met je opleiding(en). Spits je cv 
eventueel toe op de vacature waar je op 
solliciteert. Niet alle werkervaring hoeft 
van belang te zijn. Andere componenten 
kunnen wel weer van belang zijn, zoals 
de talen die je spreekt. Maak een pro-
fielschets met wat je potentiële werk-
gever van je kan verwachten en noem 
trefwoorden die bij jou passen, maar die 
ook aansluiten op de vacature. Vermijd 
nietszeggende of algemene eigenschap-

pen zoals flexibel of teamplayer, maak 
het persoonlijk. Laat eventueel vrienden 
of familie je cv doorlezen en laat hen be-
oordelen of ze jou erin herkennen.

Achtergrondinformatie
Als je je cv afgerond hebt, kun je je gaan 
voorbereiden op het schrijven van je sol-
licitatiebrief. Begin met je in te lezen in 
het bedrijf. Weet waar ze naar op zoek 
zijn en laat je brief daarop aansluit. Je 
kunt zelfs de werkgever even bellen en 
om meer informatie vragen. Dat kan 
spannend zijn, maar anderzijds trek je 
al wel de aandacht van de werkgever. 
Onderscheid je van de rest!

Motivatie
Begin je brief met een pakkende ope-
ningszin. Verwijs bijvoorbeeld naar het 
eerder gevoerde telefoongesprek. Naast 
dat het duidelijk moet worden waarom 
jij geknipt bent voor de baan, moet je ook 

duidelijk maken dat je enthousiast bent. 
Waarom moet de werkgever jou kiezen? 
Laat zien dat je er zin in hebt en toon in-
zet. Overdrijf echter niet. Sluit je brief af 
met een goede slotzin, bijvoorbeeld dat 
je je brief graag mondeling toelicht.

Controle
Controleer je cv en brief voordat je deze 
verstuurt. Staan er geen tik- of spelfou-
ten in? Ga desnoods even iets anders 
doen en kijk vervolgens je documenten 
nog even door met een frisse blik. Fou-
ten staan slordig. Vaak verstuur je je 
brief digitaal, zorg dat je gebruikmaakt 
van een duidelijk en makkelijk te herlei-
den mailadres en bovenal: vergeet niet 
je cv en eventueel andere bijlagen toe te 
voegen!

Oefenen
Wil je beter worden in taal of oefenen 
met het opstellen van een sollicitatie-
brief? Op de website oefenen.nl kun 
je gratis oefenen met het schrijven van 
sollicitatiebrieven en andere teksten. 
Daarnaast zijn op internet veel voor-
beeldbrieven en tips te vinden voor een 
overtuigende sollicitatie.

Controleer je cv en 
brief voordat je deze 

verstuurt. Staan er geen 
tik- of spelfouten in?
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Ervaren 
interieurbouwer

Van Lankveld interieurbouw 
maakt al meer dan 30 jaar hoog-
waardige keukens en interieurs 
voor particulier en bedrijven.

Wij zoeken voor uitbreiding 
van ons team een enthousiaste 
ervaren interieurbouwer.
Dit betreft een fulltime 
dienstverband

Heb je interesse?
Neem dan contact op 
met Richard van Lankveld, 
tel. 0492-367631 of 
via de mail 
info@van-lankveld.nl

Vacature
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Slits Transport verzorgt transporten in de Benelux, 
Duitsland en Engeland. Binnen ons team werk je met 
modern materieel met een grote mate van 
zelfstandigheid. Wij zoeken leuke, gezellige nieuwe 
collega’s, fulltime of parttime, alles is bespreekbaar!

CHAUFFEURS

Slits Transport
Rechteloop 20
5421 WW Gemert
Tel. 0492 - 319 203
info@peterslitstransport.nl

VANWEGE GROEI ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

Functie-eisen
•   Benodigde chauffeurs opleidingen
•  Verantwoordelijkheidsgevoel

•  Servicegerichte instelling
•  Flexibiliteit

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar oproep-chauffeurs.

Benieuwd wat wij je kunnen bieden? Neem dan contact met ons op.

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!
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Klimaatdoelen gebouwde omgeving
Een van de sectoren waarover in het klimaatak-
koord van 2019 afspraken zijn gemaakt, is de ge-
bouwde omgeving. Om minder CO2 uit te stoten 
moeten de ruim zeven miljoen bestaande huizen 
en 1 miljoen gebouwen beter geïsoleerd worden, 
van het aardgas afgehaald worden en op duur-
zame energiebronnen aangesloten worden. Als 
eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen 
bestaande woningen verduurzaamd. Daarnaast 
moeten er door het woningtekort rond de 100.000 
nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Hier-
voor zijn de komende jaren veel mensen nodig om 
de bestaande huizen te verduurzamen en tegelij-
kertijd de nieuwbouw energieneutraal te realiseren. 
Soms gaat het daarbij om specifieke beroepen als 
isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur 
warmtenetten of energieprestatieadviseur. Vaak 
ook is het uitvoeren van de klimaatwerkzaamheden 
een deel van een breder takenpakket. Zo worden 
isolatiewerkzaamheden ook wel door timmerlie-
den uitgevoerd, zorgen de elektriciens vaak voor 
het aansluiten van zonnepanelen op de meterkast 
en plaatsen installateurs ook warmtepompen. Ten 

slotte zijn er beroepen waarin werknemers niet 
zozeer zelf met klimaatwerkzaamheden bezig zijn, 
maar die wel nodig zijn ter ondersteuning, ontwerp 
en afronding van de verduurzaming, zoals bijvoor-
beeld grondwerkers, vloerenleggers, ontwerpers, 
werkvoorbereiders en calculatoren.

Andere relevante beroepen
Naast deze technische beroepen zijn er ook andere 
professionals nodig om het transitieproces te laten 
slagen. Om draagvlak te creëren onder bewoners en 
eigenaren zijn bijvoorbeeld communicatieadviseurs 
en gebiedsregisseurs nodig. Ook zijn er verduurza-
mingsadviseurs nodig om bewoners te adviseren 
over de verduurzaming. Maar ook beleidsmede-
werkers ruimtelijke ordening bij gemeenten die 
gaan over planvorming en vergunningverleners zijn 
onmisbaar.

Veel vacatures en weinig 
kandidaten
In totaal zijn er 45 verschillende technische beroe-
pen nodig voor de uitvoering van de klimaatdoelen 
in de gebouwde omgeving. Er is een groot tekort 

aan dit soort vakmensen. Ook los van het klimaat 
is er namelijk veel behoefte aan dit soort vakmen-
sen in de bouw en installatie. Voor deze beroepen 
stonden er in het derde kwartaal van 2021 bijna 
46.000 vacatures uit. Welk deel daarvan betrokken 
is bij klimaatwerkzaamheden is moeilijk te zeggen, 
omdat er ook buiten de klimaatwerkzaamheden 
om vraag naar deze beroepen is. De arbeidsmarkt 
voor alle benodigde beroepen samen is zeer krap. 
Dit betekent dat het voor werkgevers nu heel lastig 
is om vacatures te vervullen omdat er meer vacatu-
res zijn dan werkzoekenden. De meeste vacatures 
staan open voor werkvoorbereiders en calculatoren 
bouw en installatietechniek (4.700), loodgieters en 
installateurs (4.600), timmerlieden (4.400) en 
elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstal-
laties (4.400).

Kansen voor overstapper door scholing
De grote vraag naar nieuwe vakmensen zorgt ervoor 
dat er veel kansen liggen om aan het werk te gaan 
in een klimaatbaan. Ook zijn er veel mogelijkheden 
voor omscholing en om te leren in de praktijk. Zo 
is het niet alleen mogelijk om een mbo-diploma te 
behalen, maar is het ook mogelijk om aan de slag te 
gaan door middel van een mbo-certificaat of prak-
tijkverklaring. Een werkende of werkzoekende volgt 
dan een deel van de mbo-opleiding op de werkvloer. 
Leren en werken wordt zo gecombineerd. Door het 
hele land heen zijn er opleidingstrajecten gestart 
waarin UWV, opleidingsinstituten en werkgevers 
samenwerken om ‘zij-instromers’ om te scholen 
tot een klimaatberoep. Een voorbeeld hiervan is het 
leerwerktraject tot monteur zonnepanelen in Gro-

ningen. De afgelopen twee jaar zijn daar 5 klassen 
gestart in de opleiding. In totaal zijn er 40 kandida-
ten met een baan uit de opleiding gekomen. Ook in 
het leerwerktraject tot Energieprestatieadviseur zijn 
36 kandidaten omgeschoold tot energieprestatiead-
viseur. Naast de bovenstaande opleidingstrajecten 
zijn er nog veel meer initiatieven die het mogelijk 
maken voor mensen om zich om te scholen naar 
een klimaatberoep. Zowel werkgevers als werk-
zoekenden kunnen voor advies en ondersteuning 
terecht bij UWV. Werkgevers kunnen contact op-
nemen met de WerkgeversServicepunten waar zij 
hulp kunnen krijgen bij het vinden van personeel. 
Werkzoekenden en werkenden die zich willen 
omscholen kunnen naar een van de 35 regionale 
mobiliteitsteams voor hulp en ondersteuning in het 
vinden van een klimaatbaan.

De publicatie Klimaatbanen in de gebouwde om-
geving maakt voor het eerst concreet zichtbaar 
welke vakmensen nodig zijn om de klimaatdoe-
len in de gebouwde omgeving te realiseren. Dit 
maakt het mogelijk om voor deze sector concrete 
wervings- en scholingsacties op te zetten, die zo 
hard nodig zijn om het tekort aan vakmensen aan 
te pakken. De publicatie Klimaatbanen in de ge-
bouwde omgeving is een samenwerking tussen 
UWV, SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en  
scholing Klimaatakkoord.

Vraag naar technische beroepen voor het halen
van klimaatdoelen nu in kaart gebracht 

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is er nu ook in kaart gebracht welke tech-
nische vakmensen er precies nodig zijn. Zo zijn er onder andere isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs 

nodig. Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving, die door UWV in samenwerking met SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing 
Klimaatakkoord tot stand is gekomen. Op dit moment is er wel een groot tekort aan de benodigde vakmensen. Er is namelijk ook los van de klimaatdoelen veel vraag 

naar dit soort technici. Het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen is de afgelopen tijd gestegen tot bijna 46.000 in het 3e kwartaal van 2021.

De grote vraag naar nieuwe 
vakmensen zorgt ervoor dat er 

veel kansen liggen om aan het 
werk te gaan in een klimaatbaan.
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

Vraag in de winkel naar onze prijzen. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   (PVC) VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Een interieur waar je echt blij van wordt?
Wij helpen je droominterieur te verwezenlijken!

Laat je inspireren!

Een mooi interieur begint met een goed gesprek 

Bij Stijl & Co houden we ervan als het plaatje klopt en wij denken dat jij je pas thuis voelt als je inteieur echt bij je past. Vind je het zelf lastig om dat voor  

elkaar te krijgen? Dan helpt een van onze deskundige interieurcoaches je graag.

 “We kunnen niet wachten om je te verrassen met een verbluffend advies dat prachtig tot zijn recht komt in je woning.” Om een beeld te kunnen vormen van je 

wensen en voorkeuren, nodigen we je bij ons uit aan tafel, om ons advies op vak- en productkennis en ervaring te laten versmelten met jouw voorkeuren. 

Wij zijn een multibrand store en kunnen zo alle expertises bij elkaar brengen. Dus meubels met vloeren, gordijnen, verf en behang. 

Maak een afspraak via info@stijlenco.nl of bel. (0492) 47 56 24
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Foto en tekst: Wendy Lodewijk

Ze legt uit: “Cyber security is een inge-
wikkeld onderwerp. De techniek gaat 
razendsnel en om de haverklap zijn er 
nieuwe gevaren die dreigen als je on-
line gaat. Laat staan voor kinderen, die 
meestal niet beseffen wat ze nu eigenlijk 
aan informatie achterlaten. Op school 
wordt hierin nauwelijks onderwezen. 
Er wordt wel lesgegeven in het verkeer; 
iedereen leert dat je voor een rood stop-
licht moet stoppen en dat je bij groen 
door mag gaan. Iedereen weet ook dat 
je steeds goed om je heen moet blijven 
kijken of het veilig is. Waarom leren we 
onze kinderen dan niet hoe ze zich veilig 
in het internetverkeer kunnen begeven? 
Ik vind echt dat dat beter kan.”
 
Lesprogramma
“Ik wil het onderwerp bespreekbaar 
en toegankelijk maken”, vervolgt Linda. 
“Alles draait om bewustwording.” Bij 
kinderen is het stukje van de hersenen 
dat zorgt voor het overzien van oorzaak 
en gevolg, nog niet voldoende ontwik-
keld. Daar wil ze op inhaken. “Wat kin-
deren nu op internet plaatsen kan later 

alsnog gevolgen hebben doordat veel 
informatie op internet blijft staan.” Een 
filmpje wat bijvoorbeeld gemaakt en 
online gezet wordt wanneer iemand in 
elkaar wordt geslagen, zal nog heel lang 

op het internet blijven rondzwerven. 
Daarnaast is het belangrijk om te weten 
wat je wel en niet ‘zomaar’ kunt doen. 
Cybercriminelen hebben tegenwoor-
dig vaak de jeugd als doelwit. Er wordt 
dan bijvoorbeeld een berichtje met ‘iets 
leuks’ verzonden met een link. Kinderen 
moeten dan beseffen dat ze niet zonder 
meer op een dergelijke link moeten klik-
ken. Deze bewustwording wil ik creëren 
met mijn lesprogramma. Uitleggen wat 
wel en niet verstandig is in de digitale 
wereld en wat de gevolgen zijn. Wan-
neer volwassenen iets niet weten, zoe-
ken ze dat op het internet op. Kinderen 
doen dat niet veel, maar het mooie van 
kinderen is dat ze kennis wel heel goed 
met elkaar delen. 

Ik hoop dat het bewustzijn op het gebied 
van cyber security zich dan ook als een 
olievlek verspreidt. Het lesprogramma 
is gericht op het basisonderwijs. We fo-
cussen op de leeftijd van 8 tot en met 
12 jaar. Voor elk groep maken we een 
toegankelijk en aansluitend lesprogram-
ma. Het is de bedoeling om hier in het 
voorjaar mee te starten. De lessen zijn 
gericht op de doelgroep; dus niet alleen 
informatie zenden, maar het interactief 
aanpakken. Zo werk ik bijvoorbeeld sa-
men met HackShield, een game waarbij 
kinderen zich als een echte cyberagent 
moeten wapenen tegen online bedrei-
gingen. 

Op deze manier blijft kennis veel beter 
hangen.” En dat niet alleen. Er komt 
zelfs een Donald Duck uit in februari, 
die geheel gewijd is aan dit thema. “We 
hopen op deze manier zoveel mogelijk 
kinderen te bereiken.” 

Ouders en ouderen
Toch focust Linda niet alleen op de kin-
deren. “Voor ouders heb ik ook nuttige 
tips. Sommige zullen al bekend zijn, zo-
als het kiezen van een niet makkelijk te 
raden wachtwoord. Kies ook niet steeds 
dezelfde en deel geen persoonlijke gege-
vens. Op dit moment is spoofing heel erg 
‘hot’. Je wordt dan gebeld en gevraagd 
om gegevens achter te laten. Doe het 
niet! Denk er bijvoorbeeld ook aan om 
altijd uit te loggen als je je computer 
verlaat. Zorg dat niemand anders onder 
jouw naam dingen kan doen of infor-
matie kan stelen. En wat wellicht ook 
goed is om te beseffen: laat (je) kinderen 
nooit spelen met jouw zakelijke compu-
ter.” Werk en privé dus maar gescheiden 
houden. Naast ouders wil Linda ook 
graag ouderen informeren over cyber 
security. “Zij zijn net zo goed aak het 
doelwit van cybercriminelen. Ouderen 
zijn een kwetsbare doelgroep en ook 
voor hen is het belangrijk dat er voor een 
veilige omgeving gezorgd wordt en dat 
zijzelf ook weten wat ze doen. Hier komt 
dat stukje bewustwording weer om de 
hoek kijken. Ik zou graag in de toekomst 
verzorgingshuizen en dergelijke bezoe-
ken om hen hierin wat beter wegwijs en 
weerbaarder te maken.” 

IT Sales Manager of the Year 2021
Linda is goed onderlegd en weet precies 
waar ze het over heeft. Dat komt tevens 
tot uiting in haar werk bij The S-Unit, 
een bedrijf wat zich richt op offen-
sieve security. Hierbij krijgt The S-Unit 
toestemming van bedrijven om hen te 
mogen hacken om op deze wijze lek-
ken en andere security-tekortkomingen 
binnen het bedrijf te ontdekken voordat 

cybercriminelen dit doen. Daarnaast 
levert The S-Unit Security Consultan-
cy-diensten en worden medewerkers 
getraind op security-bewustzijn. Toch 
is Linda min of meer per ongeluk in de 
deze wereld terechtgekomen. “Eigenlijk 
heb ik een achtergrond in de visagie, 
schoonheidsspecialisme en fysiothera-
pie. Via een uitzendbureau kwam ik bij 
een vacature terecht in de IT waarvan 
ik al gelijk dacht: dat is niets voor mij. 
De functie leek me ontzettend saai. Ik 
deed er dan ook alles aan om niet aan-
genomen te worden, maar dat werkte 
averechts. Men wilde mij toch hebben”, 
lacht ze. Vervolgens heeft ze bij verschil-
lende bedrijven gewerkt, om uiteindelijk 
aan de slag te gaan bij The S-Unit in 
Utrecht. Ook in de IT-industrie wordt 

ze geprezen voor haar unieke aanpak 
en benadering. Ze is zelfs genomineerd 
voor de prijs ‘Sales Manager of the Year 
2021’! Dat zegt al voldoende over de 
gepassioneerde wijze waarop ze werkt 
en de bekwaamheid voor het vak die ze 
met de tijd heeft ontwikkeld. Ze is dan 
ook erg vereerd met deze nominatie. 

Cyber security is 
geen kinderspel

Veel mensen zitten op internet, maar zijn zich er niet bewust van welke informatie zij 
daar ‘rond laten slingeren’. En voor kinderen is dit nog lastiger. De jeugd krijgt op steeds jongere 
leeftijd een telefoon waarbij ze veel tijd doorbrengen op social media, games en andere online 
activiteiten. Voor hen is het dan ook extra belangrijk dat ze goed geïnformeerd worden, maar 

juist daar schort het vaak aan. Genoeg reden voor de Helmondse Linda van Ruth-Prijs om hier 
verandering in te gaan brengen. Naast haar baan in de IT, besteedt zij haar vrije tijd 

graag aan cyber security awareness onder kinderen.

Cybercriminelen 
hebben tegenwoordig 

vaak de jeugd als doelwit. Er 
wordt dan bijvoorbeeld een 

berichtje met ‘iets leuks’ 
verzonden met een link. Wil je Linda een handje 

helpen om de prijs 
binnen te halen? Stem 
dan op haar! Dat kan 
via dutchitawards.nl/
stemmen.

Linda 
van Ruth-Prijs
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Sanne van Paassen
Van top veldrijdster en wielrenster naar een verassende topcoach

Onze Peelregio is een heuse topsport-couveuse als het gaat om veldrijdsters. Yara Kastelijn 
(Deurne) won vorig jaar brons op het EK bij de vrouwen Elite, een superprestatie. Maar tussen 

2009 en 2013 was het Sanne van Paassen die voor de regio het spits afbeet met successen 
bij het veldrijden. De Vlierdense stond bij vier opeenvolgende Nederlandse kampioenschappen 
driemaal op het podium (2 x brons, 1 x zilver) en behaalde tweemaal zilver op het EK bij de vrou-

wen Elite terwijl ze op de WK’s bij de beste zes eindigde. 

Topsportcarrière 
Nadat Sanne een fantastische tweede 
plek had behaald in de wegwedstrijd 
voor vrouwen van de klassieker Gent-
Wevelgem (achter Kirsten Wild) kreeg 
haar veelbelovende topsportcarrière 
een beslissende knak in 2013 door een 
zware beenblessure. Met wilskracht 
en karakter pakte ze de draad in 2014 
weer op, haalde net het podium bij het 
NK niet en werd nog knap tiende op 
haar laatste WK veldrijden in Heusden-
Zolder (België). Kort daarna is Sanne 
gestopt met haar profcarrière. 

Nu we met Sanne spreken is ze natuur-
lijk wat ouder, zit wat minder vaak op de 
fiets maar heeft nog alle uitstraling en 
geestdrift van een topsportster in hart 
en nieren. “Ik heb altijd genoten van 
mijn tijd in de topsport”, zo zegt Sanne. 
“Ik had achteraf misschien wat liever 
voor mijn lichaam moeten zijn.”

Coach
Nu is Sanne een coach, niet van een 
wielerploeg, maar een Peak Perfor-
mance Coach waarbij ze ondernemers 
en ambitieuze professionals helpt om 
topprestaties te leveren. 
De basis voor haar huidige professio-
nele loopbaan legde Sanne al voor haar 
successen als topsporter. Ze behaalde 
haar diploma Bedrijfs- en Consumen-
tenwetenschappen aan de Wageningen 
Universiteit. “Ik begeleid alleen mensen 

die ook een echte ambitie hebben. Als ik 
daar geen click qua motivatie mee heb 
of krijg, dan is het beter om niet met el-
kaar in zee te gaan. Ondanks dat ik niet 
per sé mensen uit een specifieke bran-
che begeleid, zijn er toch branches die 
het vaakst een beroep op me doen. 

Uit het ‘sales’-gebied vaak maar ook, 
hetgeen ik als boerendochter wel mooi 
vind, uit de agrarische en groene sector.” 
Sanne doet dit op haar geheel eigen 
wijze. Veelal worden haar coachsessies 
in de natuur gehouden. Op de fiets (dat 
is een inkopper) maar ook wandelend of 
zelfs met het aantrekken van bokshand-
schoenen. De sessies zijn voornamelijk 
met fysieke en mentale beweging. Een 
mooi resultaat is dat de recensies zijn 
lovend zijn! Sanne is in haar element, nu 
niet in de sport maar maatschappelijk, 
met een goede focus en balans.

Boek
Al voor dat het coronavirus wereldwijd 
gaten in de maatschappij sloeg, was 
Sanne al begonnen aan het schrijven 
van een boek. Een mooie biografie hoef 
je van Sanne niet te verwachten. De fo-
cus op haar huidige werk staat voorop. 
Op 1 juli 2020 verscheen haar boek met 
de titel ‘Het leven, dat is pas topsport’ en 
telt maar liefst 176 pagina’s. In dit boek 
beschrijft ze een overzichtelijk 7-stap-
penplan om zakelijk te winnen zonder 
privé te verliezen en waarbij Sanne 

ook nog interviews in haar boek heeft 
verwerkt met enkele Nederlandse top-
sporters.

Eurosport
Het veldrijden is nog steeds een belang-
rijk sportief onderwerp voor Sanne. Niet 
om zich te meten met de stoere, door 
elk weer en terrein ploeterende toppers 
op de fiets, maar er als expert-commen-
tator bij de sportzender Eurosport. “Ik 
vind dat heerlijk om te doen, het blijft 
natuurlijk een ontzettend mooie sport 
om te zien.” Maar ze blijft ook op andere 
fronten bij sport betrokken. ”Ik begeleid 
momenteel ook jonge ambitieuze auto-
coureurs, toekomstige formule 1-profes-
sionals zeg maar, in samenwerking met 
Team NL. Personen met hetzelfde doel 
en missie, dat vind ik erg belangrijk, dan 
kun je ergens komen. Ze moeten het 
natuurlijk wel zelf willen, ik ga echt niet 
aan mensen trekken ook al hebben ze 
een geweldige potentie. Ze zijn zelf ver-
antwoordelijk voor hun eigen weg!”

Een sporter blijft een sporter, maar om 
voormalige successen in de sport ook 
na een topsportcarrière, door te trekken 
naar een zinvolle en gepassioneerde 
maatschappelijke invulling is velen niet 
gegeven. Gelukkig is Sanne van Paassen 
hierop een uitzondering. F|  Beeldbank Sanne van Paassen

Tegenwoordig publiceert het CBS 
cijfers over de beroepsbevolking 
op basis van een nieuwe meetme-
thode. Met de nieuwe methode wor-
den zowel werklozen als werkenden 
beter in beeld gebracht. Dat heeft 
geleid tot een toename in beide 
groepen. In de nieuwe systematiek 
is het werkloosheidspercentage in 
december 3,8. Volgens de oude me-
thode zou dat 2,8 zijn.

Om de ontwikkeling van de werkloze en 
werkzame beroepsbevolking over een 
lange reeks van jaren zonder onderbre-
king te kunnen weergeven, zijn de cijfers 
vanaf 2003 herberekend. Zowel volgens 
de oude als de nieuwe methode groeide 
het aantal werkenden in 2021 en kwam 
uit op bijna 9,4 miljoen op basis van 
de nieuwe methode. De werkloosheid 
daalde gedurende vrijwel geheel 2021, 
zowel volgens de oude als de nieuwe 

methode, met een laagterecord van 
3,7 procent in november (met de oude 
methode was dat 2,7 procent). Alleen in 
februari, augustus en december waren 
er lichte toenames. Bij het begin van de 
coronacrisis, in 2020, was er een forse 
toename van de werkloosheid; van 4,0 
procent in februari tot 5,5 procent in au-
gustus. Vervolgens daalde de werkloos-
heid weer.

Eind 2021 ook onder jongeren meer 
werkenden dan voor coronacrisis
Het aantal werkenden groeide vorig jaar 
vrijwel onafgebroken tot een record-
hoogte van bijna 9,4 miljoen in decem-
ber 2021 (met de oude methode was dat 
9,2 miljoen). Dat is 71,2 procent van alle 
15- tot 75-jarigen, de zogeheten nettoar-
beidsparticipatie. Met name vanaf juni 
2021 was de toename in arbeidsdeel-
name sterk; het aantal werkenden was 
toen groter dan 9,2 miljoen. In februari 

2020, net voor het begin van de coron-
acrisis, was het aantal werkenden voor 
het laatst zo hoog.

Inmiddels is bij zowel de 15- tot 25-ja-
rigen als de 25- tot 45-jarigen en de 
45- tot 75-jarigen het aantal werkenden 
weer hoger dan voor het begin van de 
coronacrisis. Vooral de jongeren heb-
ben een flinke inhaalslag gemaakt, met 
een toename van 98 duizend naar bijna 
1,6 miljoen werkenden tussen begin en 
eind 2021.

Vooral cijfers over werkende 
jongeren bijgesteld
Cijfers over de beroepsbevolking wor-
den verkregen uit enquêtes. In Neder-
land is dat de Enquête beroepsbevolking 
(EBB). Met ingang van 1 januari 2021 is 
een nieuwe EU-verordening van kracht 
die een verplichte kernvragenlijst voor-
schrijft, zodat alle lidstaten dezelfde en-

quêtevragen stellen. Daarmee worden 
cijfers over de beroepsbevolking van 
verschillende landen beter vergelijkbaar.

Naast het aantal werklozen brengt de 
nieuwe methode met name het aantal 
werkende jongeren beter in beeld. In 
de nieuwe vragenlijst is duidelijker toe-
gelicht dat betaalde stages en bijbaan-
tjes meetellen als betaald werk. Deze 
worden dan ook vaker dan voorheen 
gemeld. Daarnaast is de enquête nu 
persoonsgebonden, terwijl voorheen 
respondenten werd gevraagd naar de 
situatie voor het hele gezin of huishou-
den. Nu antwoordt iedereen alleen voor 
zichzelf, en doen ouders dat niet meer 
voor hun thuiswonende kinderen.

Nederland nog steeds bij EU-landen
met laagste werkloosheid
In alle landen van de Europese Unie 
daalde de werkloosheid gedurende 

2021. Met de revisie van de cijfers over 
de beroepsbevolking zakt Nederland 
wel een aantal plaatsen in de lijst van 
landen met het laagste werkloosheids-
percentage. De meest recente cijfers 
over de lidstaten van de Europese Unie 
gaan over november 2021. 

Met de oude methode zou Nederland 
met een werkloosheidspercentage van 
2,7 op de tweede plek achter Tsjechië 
(2,2 procent) staan. Met de nieuwe me-
thode (3,7 procent) schuift Nederland 
op naar een vijfde plek, nu ook achter 
Polen (3,0 procent), Duitsland (3,2 pro-
cent) en Malta (3,5 procent).

Het gemiddelde werkloosheidsper-
centage van de 27 EU-lidstaten was 
6,5. Ook met de nieuwe methode is de 
werkloosheid nog steeds het hoogst in 
Spanje (14,1 procent), Griekenland (13,4 
procent) en Italië (9,2 procent).

Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag 
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Kies je voor het Jan van Brabant College? Dan kies je voor een 
gezellige, overzichtelijke school. Iedereen voelt zich hier snel thuis. 
Kijk op www.janvanbrabant.nl voor meeloopmiddagen en aanmelding.
Op de Deltaweg bieden we mavo-onderwijs aan. Dat doen we volgens 
het unieke concept Deltawijs. We dagen je uit met onderzoekende en 
thematische projecten. Je komt in actie en haalt het beste uit jezelf. Je 
krijgt bij ons alle aandacht, ruimte en support om persoonlijk te groeien. 
Samen ontdekken we jouw toekomst.

Op de Molenstraat bieden we mavo, havo en vwo- onderwijs aan. 
Dat kan in het Nederlands maar ook tweetalig. Aan jou de keus! We 
zijn een Brainportschool. Dat betekent dat we samenwerken met 
bedrijven in de regio. Naast de gebruikelijke vakken leer je presenteren 
en debatteren. Je leert initiatief te nemen en je kunt bij ons al je talenten 
ontdekken en ontwikkelen. Jouw plek in de wereld ontdek je hier.

TIME
TO BE YOU.

Kijk op www.janvanbrabant.nl
voor meer informatie

www.roc-teraa.nl

OPEN
avond

Meld
je aan!maandag

7 februari
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Kloosters, kerken en kapellen sieren de vele landschappen en 
dorpskernen in het Land van de Peel. Ze vormen een bron van 
verhalen uit het verleden maar boven alles nodigen ze uit om 
de regio op andere wijze te leren kennen. 

Activiteiten 
agenda

Binnenkijken bij 
kerken in de Peel

Ga voor de volledige kalender 
naar www.landvandepeel.nl 

Tweewekelijkse markt Asten
Asten - 2 en 16 feb. Van 09.00 tot 12.00 uur in het centrum van Asten. 

02

Rondleiding H. Maria Presentatie Kerk Asten  
Asten - 5 feb. 13.30 - 15.00 uur. Aanmelden via VVV Asten. 
Kosten: € 4,50 p.p. kinderen t/m 7 jaar gratis.

03

Nederlands studentenorkest in de Ruchte
Someren - 6 feb, 20.30 - 22:30 uur. Première van de 70e concertreeks. 
Theater De Ruchte, www.deruchte.nl

04

Kinderatelier bij Museum De Wieger
Deurne - Start wo 9 en vr 11 feb 14.00-15.00 uur. Tekenlessen voor 
kinderen van 8-12 jaar. Voor meer info: www.dewieger.nl/educatie/
kinderatelier

05

Tweewekelijkse Markt in Someren
Someren - 9 en 13 feb, 09.00 – 12.00 aan het Wilhelminaplein. 

06

IVN-beleefmiddag voor het hele gezin
Helmond - Zondag 13 feb, van 13.30 tot 15.30 uur in de 
Bibliotheek in Helmond.  

07

Literair café met Hanna Bervoets   
Gemert - 17 feb, aanvang 20.00 uur, de Eendracht in Gemert. 
www.eendracht-gemert.nl

08

Optreden van Rob Scheepers
Gemert - 19 feb, aanvang 20.15 uur, de Eendracht in Gemert. 
www.eendracht-gemert.nl

09

Commanderij bosloop bij Strandbad Nederheide
Gemert - 20 feb. Diverse starttijden. www.gac-gemert.nl

10

Urban Dance Battle Brabant
Helmond - t/m 16 april. Voor kinderen van 8 tot 16 jaar. 
Inschrijven via www.urbandancebattle.nu

11

Bezichtiging Standerdmolen Oostenwind  
Asten - Elke woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend voor publiek.  

Weekmarkt Deurne
Deurne - Elke vrijdagmiddag, 13.00-17.00 uur op de Markt 
in centrum Deurne. 

12

13

World Press Photo Exhibition
Helmond - t/m 13 feb, dinsdag t/m zondag gratis te bezichtigen van 
13.00 – 21.00 uur in de Cacaofabriek.

01

februari

Vanuit het statige Missieklooster Heilig Bloed in 
Aarle-Rixtel is een nieuwe wandelroute uitgezet. 
Tijdens deze rondwandeling van 13 kilometer ontdek 
je de natuur rondom het klooster en kom je onderweg 
langs indrukwekkende (religieuze) bezienswaardighe-
den, waaronder ook Kasteel Gemert. 

Missieklooster Heilig Bloed
Begin- en eindpunt van de route is het Missieklooster 
Heilig Bloed. Het klooster wordt nog altijd bewoond 
en heeft zelfs een gastenverblijf. Aangrenzend ligt de 
kloostertuin met mooie doorkijkjes over de velden. 
Op het terrein bevindt zich ook een Lourdesgrot uit 
1907 en in het klooster is een klein museum met 
voorwerpen ingericht, veelal meegenomen door de 
zusters tijdens hun missiereizen. 

Routeinformatie
De route voert onder meer langs Kloosterkasteel 
Gemert, de Sint Jans Onthoofdingskerk, de Sint 

Religieus erfgoed
In het Land van de Peel

Missieklooster Heilig Bloed, Aarle-Rixtel. © Jasper van Deurzen

Kasteel Gemert © Jasper van Deurzen

B&B Sint-Vincentiushuis, Vlierden. 
Dit voormalige klooster van de zusters 
Franciscanessen is meer dan 100 jaar oud. 
Een deel van het klooster is inmiddels in 
gebruik als Bed & Breakfast.

1

Kloosterhotel Willibrordhaege, Deurne. 
Oorspronkelijk was dit een klooster met 
priesteropleiding, maar tegenwoordig 
bevinden zich 99 hotelkamers in het 
indrukwekkende pand. De kapel is nog altijd 
in gebruik.

3

In de Gloria, Asten. Dit kerkje stamt uit 1825 
en is tot 2013 de locatie geweest van de 
Protestantse Gemeenschap Asten-Someren. 
Nu is het beschikbaar voor o.a. exposities, 
concerten, vergaderingen en bruiloften.

2

Theater Het Speelhuis, Helmond. 
Dit moderne theater is gevestigd in de 
historische koepelkerk van Helmond.

4

Overnachten in een voormalig klooster of naar 
het theater in een kerk? Op deze religieuze 
plekken geniet je van een unieke beleving:

Getipt: Herbestemd 
religieus erfgoed

Theater Het Speelhuis © VisitBrabant

Meer weten over religieus erfgoed?
Het Land van de Peel herbergt veel religieuze 
geschiedenis en die is vandaag de dag nog 
volop te beleven. Op www.landvandepeel.nl/
religieuserfgoed vind je een overzicht inclusief 
kerkopenstellingen, rondleidingen, thematische 
routes en andere weetjes. 

Joriskapel en voormalig klooster Nazareth. De 
kloosterrondwandeling is uitgezet over het 
wandelknooppuntensysteem en te volgen via de 
route op www.landvandepeel.nl/kloosterrond-
wandeling. Daarnaast is er een papieren brochure 
met de routekaart en achtergrondinformatie te koop 
bij het Missieklooster en bij De Brabantse Kluis, een 
restaurant en B&B gevestigd in de voormalige 
kloosterboerderij.

Ons Kloosterpad
De rondwandeling is aangesloten op Ons 
Kloosterpad; een wandelroute van 330 kilometer 
door Noord-Brabant die vorig jaar werd gelanceerd. 
Deze lange afstandsroute leidt wandelaars in vijftien 
etappes langs vijftig (voormalige) kloosters en 
abdijen, waaronder het Missieklooster in Aarle-Rixtel. 

Tip: Door de Peel loopt ook het Pelgrimspad, 
bekend als een van de mooiste Lange Afstand 
Wandelpaden in Nederland. De etappe 
Heeze-Maarheeze (Deel 2, etappe 5) doorkruist de 
Strabrechtse en Lieropse Heide.

NIEUW: Kloosterrondwandeling Aarle-Rixtel
Over Heilig Bloed en religieuze ridders

@landvandepeel 
Instagram take over
Lokale inwoners weten natuurlijk als geen ander de 
leukste en mooiste plekjes in de eigen omgeving te 
vinden. Daarom is het woord de komende tijd aan hen!

Op het Instagramaccount van Land van de Peel deelt 
de komende maanden een lokale fotografieliefhebber 
steeds 10 dagen lang tips en inspiratie via de 
Instastories. Welke bijzondere adresjes en mooie 
natuurgebieden kende jij nog niet? 

De genoemde activiteiten zijn onder
voorbehoud. Veranderen de maatregelen? 
Op www.landvandepeel.nl vind je altijd inspiratie 
voor leuke uitstapjes binnende mogelijkheden. 

Heilige Naam Jezuskerk Lierop © Rob Deelen

Sint Willibrorduskerk Deurne 
© Joyce van Dijk

Heilige Maria 
Presentatiekerk 
Asten © Rob Fritsen 

Ontdek het op
@landvandepeel!

www.landvandepeel.nl
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Oorspronkelijk was dit een klooster met 
priesteropleiding, maar tegenwoordig 
bevinden zich 99 hotelkamers in het 
indrukwekkende pand. De kapel is nog altijd 
in gebruik.

3

In de Gloria, Asten. Dit kerkje stamt uit 1825 
en is tot 2013 de locatie geweest van de 
Protestantse Gemeenschap Asten-Someren. 
Nu is het beschikbaar voor o.a. exposities, 
concerten, vergaderingen en bruiloften.

2

Theater Het Speelhuis, Helmond. 
Dit moderne theater is gevestigd in de 
historische koepelkerk van Helmond.

4

Overnachten in een voormalig klooster of naar 
het theater in een kerk? Op deze religieuze 
plekken geniet je van een unieke beleving:

Getipt: Herbestemd 
religieus erfgoed

Theater Het Speelhuis © VisitBrabant

Meer weten over religieus erfgoed?
Het Land van de Peel herbergt veel religieuze 
geschiedenis en die is vandaag de dag nog 
volop te beleven. Op www.landvandepeel.nl/
religieuserfgoed vind je een overzicht inclusief 
kerkopenstellingen, rondleidingen, thematische 
routes en andere weetjes. 

Joriskapel en voormalig klooster Nazareth. De 
kloosterrondwandeling is uitgezet over het 
wandelknooppuntensysteem en te volgen via de 
route op www.landvandepeel.nl/kloosterrond-
wandeling. Daarnaast is er een papieren brochure 
met de routekaart en achtergrondinformatie te koop 
bij het Missieklooster en bij De Brabantse Kluis, een 
restaurant en B&B gevestigd in de voormalige 
kloosterboerderij.

Ons Kloosterpad
De rondwandeling is aangesloten op Ons 
Kloosterpad; een wandelroute van 330 kilometer 
door Noord-Brabant die vorig jaar werd gelanceerd. 
Deze lange afstandsroute leidt wandelaars in vijftien 
etappes langs vijftig (voormalige) kloosters en 
abdijen, waaronder het Missieklooster in Aarle-Rixtel. 

Tip: Door de Peel loopt ook het Pelgrimspad, 
bekend als een van de mooiste Lange Afstand 
Wandelpaden in Nederland. De etappe 
Heeze-Maarheeze (Deel 2, etappe 5) doorkruist de 
Strabrechtse en Lieropse Heide.

NIEUW: Kloosterrondwandeling Aarle-Rixtel
Over Heilig Bloed en religieuze ridders

@landvandepeel 
Instagram take over
Lokale inwoners weten natuurlijk als geen ander de 
leukste en mooiste plekjes in de eigen omgeving te 
vinden. Daarom is het woord de komende tijd aan hen!

Op het Instagramaccount van Land van de Peel deelt 
de komende maanden een lokale fotografieliefhebber 
steeds 10 dagen lang tips en inspiratie via de 
Instastories. Welke bijzondere adresjes en mooie 
natuurgebieden kende jij nog niet? 

De genoemde activiteiten zijn onder
voorbehoud. Veranderen de maatregelen? 
Op www.landvandepeel.nl vind je altijd inspiratie 
voor leuke uitstapjes binnende mogelijkheden. 

Heilige Naam Jezuskerk Lierop © Rob Deelen

Sint Willibrorduskerk Deurne 
© Joyce van Dijk

Heilige Maria 
Presentatiekerk 
Asten © Rob Fritsen 

Ontdek het op
@landvandepeel!

www.landvandepeel.nl
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Nieuwe Sportage.
Nu in de showroom.

씲34.89534.895
Vanaf:

Gem. brandstofverbruik Mild Hybrid/Hybrid: 5,6–6,5 l/100km, 17,8–15,4 km/l. CO2-uitstoot: 126–148 g/km. *De Plug-in Hybride is in afwachting van de쏾 nitieve homologatie. 
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sportage 
met uiterste kentekenaanvraag op 31-03-2022 en uiterste registratie op 30-04-2022. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. * Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com 
of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

De bekendste SUV van Kia is vernieuwd. De nieuwe Kia Sportage is moderner dan ooit zonder 
zijn Sportage-karakter te verliezen. De sterke en ef쏾 ci썝nte aandrijving – naar keuze Mild Hybrid, 
Hybrid of Plug-in Hybrid – brengt je krachtig in beweging. Ontdek de nieuwe Kia Sportage nu 
in onze showroom.

Varenschut 21D, Helmond,
Tel: 0492 - 588 970  |  kia-vdns.nl

VDNS Helmond

Veel mensen kampen met (langdurige) klachten 
zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, migrai-
ne, uitstralingspijn naar ledematen, maag- en 
darmklachten, burn-out klachten of energiege-
brek. Veelal is er sprake van een gemeenschap-
pelijke oorzaak: vastgezette spierspanning door 
overmatige stress, die voortkomt uit lichame-
lijke, geestelijke of chemische overbelasting. 
Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt het 
zenuwstelsel waardoor de communicatie van en 
naar de hersenen niet meer optimaal verloopt en 
daarmee het zelf herstellend vermogen van het 
lichaam ondermijnt. Het gevolg is dat je lichaam 
niet meer goed kan functioneren en er allerlei 
klachten en ongemakken ontstaan.
 
BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze BSR 
techniek en runt sinds 1 februari 2020 zijn eigen 
praktijk in Mierlo. Aanhoudende rug- en nekklach-
ten brachten hem uiteindelijk in contact met Body 
Stress Release. Dirk was dermate onder de in-
druk van de resultaten dat hij het ook zelf wilde 
leren. Hiervoor volgde hij een speciale opleiding 
in Zuid-Afrika, alwaar deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behande-
lingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel fors 
verminderde pijnklachten ervaren en daar word 
ik héél blij van.  Net zoals je je auto onderhoudt, 
is het ook belangrijk om goed voor je lichaam te 
zorgen en ernaar te luisteren. 

Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben van 
bekkeninstabiliteit en ook mensen met kantoor-
banen of juist met zwaar lichamelijk werk. Zelfs 
baby’s kunnen baat hebben bij BSR, bijvoor-
beeld als ze veel huilen of zich overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van loslaten 
en herstellen dat altijd met drie behandelingen 
start. Na een zorgvuldige intake omtrent actuele 

klachten vindt aansluitend de eerste behande-
ling plaats. Vervolgbehandelingen worden op de 
4e en 11e dag ingepland. Bij behandeling houdt 
u kleding en schoenen gewoon aan. Het resul-
taat van de behandeling verschilt per individu en 
hangt o.m. af van hoe lang de spanning er al zit. 
De behandelbank beschikt over een kantelsys-
teem wat de opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost vanaf 1 
januari 2022  60 euro . Kinderen betalen minder. 
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behan-
delingen vanuit de aanvullende zorgverzekering. 
Check altijd even of dat in uw geval geldt bij 
Zorgwijzer.nl. Bent u benieuwd wat Body Stress 
Release voor u kan betekenen?  Kijk dan op de 
website www.bsr-mierlo.nl of neem contact 
op via info@bsr-mierlo.nl.

Body Stress Release Mierlo is
aangesloten bij de beroepsvereniging
BSRAN en lid van de VBAG. 

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 
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Mierlose Britt Maas eert oma met gedichtenbundel

Door: Wendy Lodewijk

Altijd bezig 
Britt is een bezig bijtje. Ze zit in het tweede jaar van 
de opleiding tot juridisch administratief dienstver-
lener en in haar vrije tijd schrijft ze dus gedichten. 
Daarnaast schrijft ze ook korte verhaaltjes, maakt 
ze diamond paintings, kaarten en happy stones en 
pakt ze graag haar camera om mooie foto’s te ma-
ken. “Daarvoor heb ik een cursus gevolgd en daar 
wil ik dus wel meer mee gaan doen. Vroeger heb ik 
ook aquarel-schilderijen gemaakt samen met oma, 
misschien dat ik dat ook wel weer wil gaan oppak-
ken.”

Creatieve genen van oma 
Het aquarelleren heeft Britt van haar oma geleerd, 
het was één van de creatieve bezigheden die ze sa-
men graag ondernamen. “Oma was een heel creatief 
mens en dat heb ik wel een beetje geërfd. Wat ik als 
jong meisje nog niet kon, leerde ze me.” Oma nam een 
belangrijk deel in van het leven van Britt. “We stonden 
regelmatig samen in de keuken, om lekkere dingen te 
bakken”, vertelt ze verder. “Toen ik op de basisschool 
zat, was het elke woensdag pannenkoekendag. Dan 
bakten we samen de smakelijkste pannenkoeken 
en ook mijn vriendinnen mochten meekomen. De 
woensdag was daarmee echt een hoogtepunt in de 

week. Met oma had ik een heel speciale band.”

Tweede moeder
Die speciale band wordt onderstreept in Britts ge-
dichten. “Oma verdiende dit eerbetoon”, legt ze uit. 
“Ze was voor mij als een tweede moeder. Bij haar 
kon ik letterlijk voor alles terecht, ze was er altijd 
voor me. Of ik nu strubbelingen thuis had waar ik 
over wilde praten, of ik had behoefte aan ontspan-
ning of ik wilde gewoon haar gezelschap opzoeken, 
ik was altijd welkom. Ze steunde me in alles wat 
ik deed. Op haar kon ik echt bouwen. Zij was ook 
degene die mij op het idee bracht om mijn eerste 
gedichtenbundel uit te brengen. Deze tweede (Ode 
aan Oma) is dus aan haar opgedragen, een logisch 
gevolg.”

Schriften vol
Britt schrijft al een jaar of acht. Met name gedich-
ten. Ze begon ermee op de basisschool, als 11-jarig 
meisje, om haar gevoelens van haar af te schrijven 
in schriftjes. Daar ging ze mee door op de middelba-
re school. “Mijn gedichten gaan vaak over emoties. 
Ik haal inspiratie uit allerlei gebeurtenissen, dus de 
emoties die naar voren komen in mijn schrijfsels, 
zijn ook divers. Van vrolijke onderwerpen en mo-
mentjes van geluk, tot droevige gebeurtenissen en 
het gevoel van gemis. Ik begin met een gevoel en als 

ik eenmaal aan het schrijven ben, heb ik zo weer 
een gedicht opgesteld. Dat gaat dan eigenlijk als 
vanzelf.” Het schrijven zit Britt in het bloed.

Opa
Haar laatste dichtbundel is een ode aan oma, maar 
Britt hoopt met dit boek ook andere mensen, die 
een dierbare zijn verloren, tot steun te kunnen 
zijn. De toegankelijke manier van schrijven en de 
herkenbare gevoelens, dragen hier zeker aan bij. 
“Rouw en gemis zijn lastige onderwerpen, dat geldt 

voor mij ook. Ik hoop dat mensen net zoveel troost 
kunnen halen uit het lezen van mijn gedichten, als 
dat ik kon bij het schrijven ervan.” Voor opa komen 
de gedichten natuurlijk het dichtste bij. “Hij herkent 
inderdaad de gevoelens die ik beschrijf als geen 
ander. Hij reageerde erg geraakt, hij is trots op mij. 
Dat doet me natuurlijk ontzettend goed. Overigens 
reageren andere familieleden en vrienden ook erg 
positief, dus ik zal zeker doorgaan met schrijven. 
En eerlijk gezegd kan ik ook niet zonder, schrijven 
is een deel van mijn leven.”

De 19-jarige Britt Maas mag trots zijn. Eind vorig jaar heeft ze haar tweede 
dichtbundel mogen lanceren. Eerder schreef ze al een gedichtenbundel over 

haar diepste gevoelens. Haar tweede bundel gaat over haar lieve oma, die he-
laas niet meer bij haar is. Toch leeft ze voort in de rake, ontroerende, maar ook 

toegankelijke gedichten van Britt.

Britt overhandigt haar dichtbundel ‘Ode aan Oma’ aan haar trotse opa | F Erik Wissink

Snert-fiets- en wandeltocht
Op 6 februari organiseert wijkvereniging Den Akert in Geldrop weer de jaarlijkse snert-
fiets- en wandeltocht. De fietstocht is ± 23 km, de wandeltocht ±15 km. 

Deelname aan de tochten kost € 2,50. Bij de tochten is er onderweg weer een post met iets te 
drinken en te eten! Inschrijven en starten tussen 10.00 en 13.00 uur bij Wijkvereniging Den Akert, 
Eikelaar 2a 5664 XE Geldrop. Wandelaars mogen al vanaf 8.00 uur vertrekken. Na afloop snert in 
het wijkgebouw! We houden ons aan de op dat moment geldende coronaregels.

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

COLOFON
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350 | Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond
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www.adcommunicatie.nl
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Old boys go to Gambia 
Door: Raymond Bruijns

Jullie hebben nogal grootse 
plannen voor aankomend jaar. 
Kunnen jullie daar iets meer 
over vertellen?
“Volgend jaar april gaan wij, Hans Aarts 
en Tjeerd Rosier, de grootste uitdaging 
van ons leven aan. Met onze 4X4 Range 
Rover gaan wij een tocht afleggen van 
7000 kilometer, waarbij we negen lan-
den en twee continenten zullen door-
kruisen. Een heel avontuur, maar deze 
reis wordt niet zonder reden gemaakt. 
Aan het eind van de rit, die ongeveer 21 
dagen duurt, hopen wij samen met de 
andere deelnemers genoeg geld te heb-
ben ingezameld voor een op zonnepane-
len werkend röntgenapparaat voor het 
Lamin Health Centrum in Gambia. Dat 
is een non-profit ziekenhuis die wordt 
gerund door Nederlanders en beschikt 
over een goed opgeleide lokale staf.”

Jullie zijn gepensioneerd. 
Waarom nog dit avontuur aangaan?
“Voor sommige mensen is met pensioen 
gaan het moment om het rustiger aan te 
doen, maar voor ons is dat niet wegge-
legd. Als autoliefhebbers kruipt olie nu 
eenmaal waar het niet gaan kan, dus 
toen wij werden benaderd voor deze 
reis konden we niet anders dan vol-
mondig ja zeggen. Tot nu toe hebben wij 
namelijk vooral op Landsard en andere 
plekken in Nederland en Europa gere-
den, dus zo’n verre rit was eigenlijk een 
jongensdroom die uitkwam. 

Maar bovenal is het voor ons een mooie 
kans om iets voor onze medemens te 
betekenen. Er is veel ongelijkheid in de 
wereld en als wij in positieve zin iets 
kunnen veranderen aan die situatie dra-
gen wij daar graag ons steentje aan bij.”

Is het niet gevaarlijk zo’n reis?
“Een autorit van Nederland naar Gam-
bia is niet zonder risico. We komen door 
bepaalde landen in Noord- en West-Afri-
ka die nog steeds zijn verscheurd door 
gebeurtenissen uit het verleden. Maar 
daarom heeft de organisatie achter de 
challenge bepaalde voorzorgsmaatrege-
len genomen. Zo kan het zijn dat we op 
bepaalde delen van de route worden bij-
gestaan door een escorte, maar ook zijn 
er regels opgesteld om onze veiligheid 
te waarborgen. We mogen bijvoorbeeld 
geen foto’s maken van politiecontrole-
posten en van iedere deelnemer wordt 
verwacht dat hij of zij zich inleest over 
de culturele verschillen en de politieke 
situatie. Maar de mens is niet het enige 
‘gevaar’ onderweg. Het zwaarst zal de 
krachtmeting worden tussen ons en 
onze wagen aan de ene kant en moeder 
natuur aan de andere kant. We zullen 
over de meest onbegaanbare wegen rij-
den, de zanderige vlaktes van de Sahara 
moeten oversteken en met een beetje 
‘geluk’ pikken we het regenseizoen in 
Gambia ook nog mee. Daarbij wordt niet 
alleen de wagen getest, maar ook wij op 
fysiek en mentaal vlak. Er is namelijk 
nauwelijks hulp als iets misgaat, maar 
gelukkig kunnen wij op elkaar bouwen.” 

Dan moeten jullie elkaar wel 
echt kunnen vertrouwen?
“Onze vriendschap gaat namelijk al 
meer dan vijftig jaar terug in de tijd. We 
leerden elkaar kennen in de school-
banken van de basisschool. Daarnaast 
zwommen we allebei bij de Eindho-
vense reddingsbrigade en waren lid van 
de scouting. Je kunt wel stellen dat ons 
gevoel voor avontuur rond die tijd is ont-
staan. Maar deze reis komt toch vooral 
op het conto van Tjeerd. Hij was actief 
in het 4X4 offroad rijden en heeft mij, 

Hans, kennis laten maken met deze we-
reld. Maar het is dus niet verwonderlijk 
dat wij samen dit avontuur aangaan. We 
kunnen lezen en schrijven met elkaar. 

Wat gaat er met de wagen gebeuren
als jullie in Gambia zijn en de 
spullen die jullie meenemen?
Als we heelhuids in Gambia zijn aan-
gekomen, moeten we afscheid nemen 
van onze auto. De voertuigen van alle 
deelnemers worden namelijk geveild 
in het Independent Stadium in Bakau. 
De opbrengst komt in het potje terecht 
waarmee de aanschaf van de benodigde 
röntgenapparatuur wordt gerealiseerd. 
Daarnaast worden alle meegenomen 
materialen geschonken aan plaatselijke 
bedrijven en de lokale bevolking. 

Jullie hebben al een auto voor 
de reis. Wat hebben jullie dan 
nog nodig van de lezers?
Een röntgenapparaat voor het Lamin 
Health Centrum kost, inclusief transport 
en training, maar liefst 150.000 euro. 
Wij kunnen dus vooral financiële onder-
steuning gebruiken. Niet alleen voor het 
röntgenapparaat, maar ook om de reis 
mogelijk te maken. Tijdens de rit zijn 
we namelijk op onszelf aangewezen. Zo 
moeten we zelf de Range Rover onder-
houden en repareren. Maar ook is er geld 
nodig om te voorzien in onze levensbe-
hoefte en natuurlijk voor het regelen van 
slaapgelegenheden. Daarom zijn wij een 
crowdfunding gestart. Het streefbedrag 
is 15.000 euro en het zou super zijn als 
we dat samen met de lezers, donateurs 
en sponsoren kunnen behalen. 

Op onze site zijn meerdere sponsorpak-
ketten te vinden. Zo kun je voor bijvoor-
beeld vijftig euro deel uitmaken van de 
rit, namelijk door middel van een sticker 

op onze auto. Maar natuurlijk zijn ook 
kleinere bedragen meer dan welkom, 
tenslotte is elke euro er een. En alleen 
samen kunnen we ons doel behalen (zie 
diverse sponsorpakketten oldboysgoto-
gambia.eu/sponsorpakketten). 

Daarnaast kunnen mensen ook op een 
andere manier een bijdrage leveren. 
Aan de ene kant door andere mensen te 
vertellen over onze missie en daarnaast 
is het ook mogelijk om ons te voorzien 
van spullen. Want we hebben nog de 
nodige spullen nodig: Voor de auto on-
der andere McGyver kit, gereedschap, 
brandstof, zonnepanelen voor op de 
auto en reserve-onderdelen voor de 
Range Rover P38. Voor de overnach-
tingen onder andere kampeerspullen 
zoals luchtbedden, slaapplaatsen. Voor 
de dagelijkse levensbehoefte onder 
andere eten/drinken/multitool. Voor 
ons zelf outdoor kleding inclusief kle-
ding voor woestijn. Voor en tijdens de 
rit 12 volt-koelkast, 12 volt-waterkoker, 
omvormer, 27 mc apparatuur, GPS te-
lefoons en een satelliet telefoon. Voor 
het ziekenhuis een defibrillator en geld 
voor de aanschaf van op zonnepanelen 
werkend röntgenapparatuur. Wil jij ons 

steunen of ken je iemand die dat wil om 
deze eenmalige geheel non profit-tocht 
en doel te realiseren, dan horen we het 
graag. Heb je nog vragen? Neem gerust 
contact op met Hans Aarts of via info@
oldboysgotogambia.eu.

Hans Aarts en Tjeerd Rosier 

Meer over de donaties is te vinden op onze website www.oldboysgotogambia.eu

Start leesclub 
literatuur in Nuenen 
Samen over boeken praten is leuk én 
verrijkend. Voor wie wil weten of een 
leesclub iets voor voor hem of haar is, 
kom dan naar een informatiebijeen-
komst van Senia. Uiteraard met in 
achtneming van de geldende regels.

In Nuenen start binnenkort een lees-
club (moderne) literatuur. In Biblio-
theek Dommeldal is op vrijdagochtend 
11 februari een informatiebijeenkomst 
voor mensen die het leuk vinden om 
moderne literatuur te (gaan) lezen en 
daardoor in contact willen komen met 
andere liefhebbers. 

Senia organiseert in heel Nederland 

leesclubs literatuur, biografieën, poëzie, 
filosofie en (kunst)geschiedenis. Meer 
informatie over de werkwijze is te vin-
den op www.senia.nl.

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 11 
februari om 10:30 uur in Bibliotheek 
Dommeldal, Jhr. Hugo van Berckellaan 
18 in Nuenen.

De bijeenkomsten zijn corona veilig en 
er wordt 1,5 meter afstand aangehou-
den. Daarom is het aantal beschikbare 
plaatsen beperkt en is aanmelden nood-
zakelijk. Dat kan via info@senia.nl of 
huber.windhorst@senia.nl. 

F | Stichting Senia
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Sinds de start van het PIT in 2017 zijn 
in totaal 155 gezamenlijke acties uitge-
voerd, waarbij 175 woningen, 60 cha-
lets, 213 bedrijven, 25 opslaglocaties en 
4 bospercelen werden gecontroleerd. 

Verschillende misstanden werden ge-
constateerd en aangepakt. Elly Blanks-
ma, voorzitter van Team Peelland: “We 
investeren, samen met onze veiligheids-
partners, in een structurele bestuur-

lijke aanpak. Complexe zaken worden 
aangepakt, normen worden gesteld en 
we laten zien dat een georganiseerde 
overheid echt het verschil kan maken. 
Door de samenwerking ontstaat syner-

gie, ontstaan nieuwe, slimme werkwij-
zen en effectieve combinaties tussen 
bestuursrecht en strafrecht om ook een 
vuist te maken tegen (ondermijnende) 
criminaliteit.”

Integrale controles met 
uiteenlopende partners 
Onder regie van het PIT zijn er regel-
matig controles bij panden en locaties 
waarvan sterk het vermoeden bestaat 
dat er sprake is van misstanden of niet 
voldoen aan wet- en regelgeving. 
Al naar gelang de casus of project wer-
ken ze hierbij samen met uiteenlopende 
partners. Zo sluiten bijvoorbeeld bij 
sommige acties de GGD, NVWA, Belas-
tingdienst of Omgevingsdienst aan. Het 
team kijkt naar brandveiligheid, boek-
houding, illegale bewoning, vergunnin-
gen, inschrijving Basisregistratie Perso-
nen (BRP), mensenhandel, prostitutie, 
drugs, sociale zekerheidsfraude en an-
dere overtredingen. Het PIT werkt nauw 
samen met zorg- en welzijnsinstanties 
om te komen tot duurzame oplossingen.

Verdachte situaties melden 
Inwoners kunnen overlastsituaties en 
verdachte situaties doorgeven aan het 

Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan 
anoniem per telefoonnummer 0492 – 
587 903 of per e-mail info@pitteam.nl. 
Tips worden vertrouwelijk behandeld. 

Inwoners kunnen ook anoniem contact 
opnemen met Meld Misdaad Anoniem 
op telefoonnummer 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 
Anonieme meldingen komen recht-
streeks bij de gemeente terecht en kun-
nen gebruikt worden voor onderzoek of 
een controle door het Peelland Interven-
tie Team.

PIT-Team voorbeeld 
voor gemeenten 
In oktober 2016 is het PIT-convenant 
afgesloten tussen de 6 Peelgemeenten, 
politie Oost-Brabant, Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. 
Later is ook de Belastingsamenwerking 
Oost-Brabant (BSOB) aangesloten. Het 
is een krachtige samenwerking van or-
ganisaties op het gebied van toezicht en 
handhaving. Het PIT wordt in Brabant-
Zeeland en inmiddels ook daarbuiten 
gezien als 'best practice'. Het is daar-
mee een voorbeeld voor gemeenten in 
andere basisteams.

Gezamenlijke aanpak ondermijnende en overlastgevende
situaties door het PIT gaat door

Peelland Interventieteam tekent voor nog 4 jaar samenwerking 

De partners in het Peelland Interventie Team (PIT) werken al 5 jaar samen om overlast 
en andere complexe problematiek aan te pakken. De partners besloten unaniem om ook de ko-
mende 4 jaar deze samenwerking voort te zetten. Het PIT blijkt namelijk een succesvolle werk-

wijze en helpt de overheid om de samenleving te beschermen tegen ondermijnende 
en/of overlastgevende situaties.

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
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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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E-mail
marketing.
Dé weg naar 
jouw publiek.

Heb jij wel eens gehoord van e-mailmarketing? Vast wel! Dit is namelijk dé manier om nieuwe 
klanten te werven én bestaande te onderhouden. Als jij e-mailmarketing op de juiste manier 
inzet, is dit een waardevolle toevoeging aan jouw online marketing strategie. 
Maar wat is de beste aanpak? Die vertellen wij jou!

E-mailmarketing is alles behalve mailtjes 
versturen en hopen op het beste. Een goede 
e-mailcampagne zorgt er voor dat jouw klant 
wordt aangezet tot interactie met je bedrijf. Dat 
is wat je wil! Voornamelijk als het om webshop 
klanten gaat. Hier komt e-mailmarketing 
automation om de hoek kijken.

Succesvolle 
e-mailcampagnes 
opstellen

Laat die orders
maar binnenstromen 
in je webshop!
E-mailmarketing automation is onmisbaar voor 
jouw webshop. Een normale e-mailcampagne 
volgt het openen van de mails en of er wordt 
doorgeklikt.  E-mailmarketing automation 
gaat verder: hij volgt de totale klantreis. Heel 
handig, want zo spring jij op het juiste moment 
in met een sterke e-mailcampagne voor jouw 
klant. Zonder e-mailmarketing automation 
was jou dit niet gelukt, maar gelukkig weet jij 
nu beter. Als jij een webshop hebt, kan je niet 
zonder deze handige strategie!

Wanneer start jij met 
e-mailmarketing automations?

Nu je begrijpt waarom e-mailmarketing een onmisbaar onderdeel is van jouw reclamestrategie, 
wil je hier mee aan de slag. Dan zijn wij de perfecte partner voor jou. Samen met jou realiseren wij 

een e-mailmarketing strategie waarop de juiste mail bij de juiste persoon terecht komt. Je kunt 
geheel vrijblijvend contact opnemen met ons! We adviseren jou dan graag over de beste aanpak 

en bekijken de mogelijkheden. Want die zijn er ongetwijfeld genoeg. Waar wacht je op? 

De koffie staat al klaar!

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

Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing 

Verspreiding van 
uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

UW 
COMMUNICATIE

PARTNER 
VOOR:
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Wond geneest sneller door
samenwerking met huisartsen

“Wondgenezing is soms heel ingewikkeld. Elke wond vraagt om een specifieke behandeling en de juiste materiaalkeuze. 
Complexe wonden die niet willen genezen, kunnen grotea gevolgen hebben en zelfs leiden tot de amputatie van een ledemaat. “Daarom is een goed en snel 
genezingsproces van groot belang”, zo vertelt wondconsulent Marga Bosch van het Regionaal Expertiseteam Wondzorg. Sinds vorig jaar kunnen huisartsen 

dit RETW inschakelen, een samenwerking van Savant Zorg, de Zorgboog en het Elkerliek ziekenhuis. 

Huisartsen schakelen het team in als 
zij een patiënt hebben bij wie een wond 
maar niet wil genezen. Samen kijken ze 
eerst naar de mogelijke oorzaak. Dan 
stellen de wondconsulenten van het 
RETW een behandelplan op of nemen 
soms zelfs de behandeling volledig over. 
De wondconsulenten van het RETW 
verzorgen de mensen thuis totdat de 

wond genezen is en delen hun bevindin-
gen en de resultaten van de behandeling 
weer met de huisarts. 

Patiënt en huisarts geholpen
Voor de patiënt heeft deze samenwer-
king natuurlijk een enorm positief ef-
fect op de kwaliteit van leven. De wond 
geneest vaak sneller, het kost hem niets 

- thuiszorg wordt vergoed - en het be-
spaart hem vele malen de gang naar de 
dokter of het ziekenhuis. 
De heer Peijnenburg is erg tevreden over 
de zorg van het RETW: “Mijn beenwond 
geneest sneller door de goede zorg van 
de wondconsulent. Heel erg fijn dat ik 
nu binnenkort weer mooie uitstapjes 
kan maken.”

Door het delen van het behandelplan en 
de resultaten van de behandeling met 
de huisarts, draagt het team ook bij aan 
het kennisniveau over wondbehande-
ling in de huisartsenpraktijk. 

De huisarts kan op zijn beurt een betere 
inschatting maken van wondbehande-
ling bij zijn patiënten. Sandra Janssen, 
wondconsulent van het RETW namens 
het Elkerliek vervolgt: “Huisartsen 
weten ons steeds beter te vinden. Zo 
konden we vorig jaar 81 patiënten van 
dienst zijn. De huisartsen beoordelen de 
samenwerking en zorg als positief.” 

Laagdrempelig en snel
Eén van de huisartsenpraktijken die 
het RETW al heeft ingeschakeld, is Het 
Wijkgebouw in Someren. Niek Aalders 
werkt hier sinds 2020 als verpleeg-
kundig specialist. “Voor huisartsen die 
moeite hebben met of vragen hebben 
over het verzorgen van gecompliceerde 
wonden, is het fijn om de specialistische 
verpleegkundigen van het RETW achter 
de hand te hebben. Ze zijn laagdrem-
pelig, reageren snel, verzorgen mensen 
thuis en blijven totdat de wond is gene-
zen. Dit kost patiënten niets en bespaart 
hen een bezoek aan het ziekenhuis. Ook 
voor de zorgverzekeraar interessant, 
omdat thuiszorg goedkoper is dan zie-
kenhuiszorg. Zo is dit nieuwe initiatief 
voor iedereen een win-winsituatie.” 
“Ook ik heb al diverse malen met het 

RETW samengewerkt”, vertelt huisarts 
Marieke Huibers, van het Helmondse 
gezondheidscentrum Leonardus. “Dit 
verloopt heel soepel. De RETW-wond-
consulenten Marga Bosch, Manon 
van den Heuvel en Sandra Janssen 
reageren direct en schakelen snel. We 
verhogen zo de kwaliteit van leven van 
de patiënt, voorkomen een doorverwij-
zing naar het ziekenhuis en verbeteren 
tegelijkertijd de kwaliteit van wondzorg 
in de regio.” 

De wondconsulenten van het RETW met van links naar rechts: Marga Bosch (Savant Zorg), Manon van den Heuvel 
(de Zorgboog) en Sandra Janssen (Elkerliek) | F Elkerliek ziekenhuis

Savant Zorg, de Zorgboog 
en het Elkerliek ziekenhuis 
zijn vorig jaar gestart met 
het Regionaal Expertiseteam 
Wondzorg (RETW). Het RETW 
ondersteunt en ontzorgt huis-
artsen met specialistische 
wondzorg. Als de genezing bij 
een patiënt na enkele weken 
uitblijft, kan de huisarts een 
beroep doen op het RETW. De 
wondconsulent beoordeelt de 
patiënt thuis, doet zo nodig 
aanvullend onderzoek, brengt 
een advies uit aan de huisarts 
of neemt indien gewenst de 
behandeling over. Voor de 
patiënt betekent dit vaak 
een grote verbetering in de 
kwaliteit van leven. En omdat 
het thuiszorg betreft, zijn er 
voor de patiënt geen kosten 
aan verbonden. 

   Column 
Harry Lieveld

Hoofdpijn en Saskia

Een jaar of vijf geleden kreeg Saskia ech-
ter last van hoofdpijn. Iets wat ze eigen-
lijk niet kende. De huisarts verklaarde de 

hoofdpijnen door spanningen vanwege 
de scheiding waar ze net in verwikkeld 
was. Saskia vond dat een redelijke ver-

klaring. De scheiding deed veel verdriet. 
Ze voelde zich in de steek gelaten na een 
huwelijk van 27 jaar. Toch was Saskia er 
na enkele jaren in geslaagd haar leven 
weer op de rit te krijgen. Voor de schei-
ding werkte ze tweeënhalve halve dag, 
nu was ze er vier gaan werken. Verder 
was ze verhuisd. Want ondanks de uit-
breiding van haar uren, kon ze het grote 
huis waarin ze woonden, in haar eentje 
niet betalen. Maar de nieuwe behuizing 
vond ze prima. Weg van de herinne-
ringen en opnieuw beginnen. Met de 
kinderen ging het ook een stuk beter. 
Ze waren in Utrecht gaan studeren en 
hadden het erg naar hun zin in het stu-
dentenleven. 

Een jaar of twee geleden had Saskia ook 
een nieuwe partner ontmoet. Tom was 
een collega-leraar uit Tilburg. Ze had-
den voor een deel dezelfde interesses 
en voor een deel waren ze heel verschil-
lend. Vorig jaar trok Tom bij haar in en 
het gaat nog steeds heel goed met hen 
beiden. Echter, er was één ding dat roet 
in het eten gooide. Dat waren Saskia’s 
aanhoudende hoofdpijnen. Ze had sa-
men met haar huisarts gedacht dat die 
wel zouden verdwijnen als ze haar le-
ven weer op orde had. Maar helaas: de 
hoofdpijn verdween niet. Saskia en haar 
huisarts zaten met hun handen in het 
haar. Totdat de huisarts in enkele medi-
sche vaktijdschriften las over de effecti-

viteit van acupunctuur bij onder andere 
hoofdpijn en migraine. Daarom raadde 
hij Saskia aan om zich door mij te la-
ten behandelen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Van eind april tot eind mei heb ik Saskia 
twee keer per week behandeld. In juni 
en juli kwam ze nog één keer per week. 
Tijdens de eerste behandelweken wer-
den haar hoofdpijnen al minder hevig en 
kwamen ze niet zo vaak meer voor. De 
afgelopen maand is Saskia zelfs hele-
maal hoofdpijnvrij geweest. We gaan de 
komende tijd uitzoeken hoe vaak ze een 
‘onderhoudsbehandeling’ nodig heeft 
om nagenoeg hoofdpijnvrij te blijven. Bij 
veel van mijn hoofdpijnpatiënten is een-
maal in de drie weken voldoende.

Saskia de Wert (gefingeerde naam) is een 58-jarige lerares 
Engels. Ze deed haar werk met lastige pubers altijd met veel 
plezier en het kostte haar ogenschijnlijk ook niet veel moeite. 

Saskia was populair en boekte goede resultaten. 
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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. 

  

 

 

 

 

 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. 
Bekijk alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’

Nieuw: Energie bespaar Inloopspreekuren met deskundige voorlichting in de regio*
• Asten: zaterdag 19 februari 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9-Midas)
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: zaterdag 29 januari, 12 en 26 februari 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Gemert: zaterdag 12 en 26 februari 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: di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3).
* Check op de website bij Contact voor evt. tijdelijke wijzigingen ivm lokale corona maatregelen.

Energie bespaar Spreekuren  
• 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 het Energiehuis voor alle gemeente, via zoom en websitemenu ‘Afspraak’

Themabijeenkomsten/workshops in Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’
• 17 januari 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 3 of zoom)
• 31 januari 19.30 : Slimme isolatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3 of zoom)
• 14 februari 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3 of zoom)
• 28 februari 19.30: Workshop eigen woning QuickScan 
 (via zoom op eigen Pc/laptop)

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

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

REGIOKALENDER JANUARI EN FEBRUARI

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

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!

Sociale Teams Helmond 
staat voor je klaar

ONDERSTEUNING DICHTBIJ IN DE WIJK

Heb je hulp nodig?  
Bel 088 00 17 300 of mail 
ons: vraag@sthelmond.nl

We kijken samen wat er nodig is en zoeken een 
passende oplossing. Afspreken kan bij jou thuis 
of op een wijklocatie.

Woon je in Helmond en heb je een 
steun in de rug nodig? Worstel je 
met problemen in het dagelijks 
leven waar je zelf niet uitkomt? 
Dan kun je een beroep doen op 
Sociale Teams Helmond.

Iedereen kan bij ons terecht met 
vragen of problemen in het dagelijks 
leven. Denk aan eenzaamheid, 
werk, problemen bij opvoeden en 
opgroeien, financiën, sterker in je 
schoenen staan, ouder worden en 
sociale contacten, relaties of leven 
met een beperking.
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Online informatie-
bijeenkomst ontwikkeling
Gulbergen op 24 februari

Een plan dat in samenspraak met betrokkenen, 
omwonenden en belangstellenden tot stand komt. 
Een online informatiebijeenkomst op 24 februari 
vormt de start van een serie gesprekken en bijeen-
komsten. Bent u er ook bij? Via live.sommedia.
nl/gulbergen kunt u deelnemen aan de online 
informatiebijeenkomst op 24 februari. De bijeen-
komst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer  
20.15 uur.

Een nieuwe toekomst voor Gulbergen
Ooit was Gulbergen een vuilstort, nu is het een 
groen, landschappelijk gebied dat geliefd is van-
wege het prachtige uitzicht vanaf het hoogste punt 
van Brabant. Het is er aangenaam toeven voor 
onder meer golfers, wandelaars en fietsers, maar 
ook voor vogels, insecten en andere dieren. MRE is 
volledig eigenaar van Landgoed Gulbergen, nadat 
eind 2020 de erfpachtovereenkomst met Attero 
werd beëindigd. 

De 21 samenwerkende gemeenten in MRE willen 
het gebied klaarstomen voor een nieuwe toekomst. 
Als groene, recreatieve buffer waarin de natuur 
tot haar recht kan komen, maar waar mogelijk ook 
ruimte is voor andere functies en voorzieningen die 
passen bij het gebied en bij de regio. In het afgelo-
pen jaar heeft MRE een verkenning uitgevoerd naar 
wat er mogelijk is in het gebied en verschillende 
ontwikkelrichtingen in beeld gebracht. De gemeen-
ten Geldrop-Mierlo en Nuenen zijn als grondge-
biedgemeenten nauw betrokken bij het traject.

Denk en praat mee over de 
ontwikkeling van Gulbergen
Wilt u meepraten en -denken over de ontwikkeling 
van het gebied? Dat kan! De komende tijd gaan de 
bestuurders en het projectteam van MRE graag in 
gesprek met alle belangstellenden en betrokkenen 
bij het gebied. Zij zijn benieuwd naar bevindingen, 
ideeën en aanvullingen die van belang kunnen zijn 

voor de verdere planuitwerking. U kunt op verschil-
lende manieren meedenken en -praten. 

Online informatiebijeenkomst 
24 februari 2022
U bent, ten eerste, van harte welkom tijdens een 
online informatiebijeenkomst op donderdag 24 
februari. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en 
duurt tot 20.15 uur. U kunt deelnemen aan de on-
line informatiebijeenkomst via live.sommedia.nl/
gulbergen. U wordt gevraagd zich te registreren, 
daarna kunt u direct deelnemen. Tijdens deze bij-
eenkomst informeert MRE u over het proces, de 
uitkomsten van de verkenning naar ontwikkelmo-
gelijkheden en de ontwikkelrichtingen die in beeld 
zijn gebracht. 

De online bijeenkomst is bedoeld als aftrap, om 
iedereen goed op de hoogte te brengen. Vervol-
gens kunt u op verschillende manieren meepraten 
en uw inbreng leveren. Zo organiseert MRE in het 
voorjaar, als dat volgens de coronamaatregelen 
mogelijk is, meerdere openbare bewonersavon-
den. Ook vinden gesprekken plaats met belang-
hebbenden. Verder kunt u na de online informatie-
bijeenkomst op 24 februari ook input geven door 
een online vragenlijst in te vullen. Kunt u de online 
informatiebijeenkomst op 24 februari niet bijwo-
nen? U kunt de opname ook later terugkijken via 
www.gulbergen.nl.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 
rond Landgoed Gulbergen en de mogelijkheden 
om hierover mee te denken? Meld u dan aan voor 
de nieuwsbrief via www.gulbergen.nl/nieuws-
brief. 

Meer informatie over de ontwikkeling van Gul-
bergen is ook beschikbaar via de projectwebsite 
www.gulbergen.nl.

Landgoed Gulbergen ligt op de grens van de gemeenten Geldrop-Mierlo en 
Nuenen. Een groen gebied waar u misschien wel eens komt om te wandelen, 
sporten, fietsen, of om een bezoek te brengen aan de dierentuin of golfbaan. 

De komende periode ontwikkelt Metropoolregio Eindhoven (MRE), als eigenaar 
van het gebied, een plan voor Landgoed Gulbergen. 

F | Theodenhugt

Helmond
E E N  N I E U W  M A G A Z I N E  V O O R  H E L M O N D

Wat maakt Helmond bruisend? 
De moeite waard om in te leven en te 
werken. Hoe trots zijn we op Helmond? 
Hoe duurzaam leven we, wat doen bijv. 
de bedrijventerreinen aan duurzaamheid?
Hoe bruisend is het centrum? En hoe 
leefbaar zijn de wijken?

Heeft Helmond voldoende werkgelegenheid en faciliteiten om de vrije tijd door 
te brengen? Welke plannen heeft het nieuwe college met Helmond na de gemeente 
raadsverkiezingen van maart 2022? Hoe ziet het er uit? Een voorstelrondje aan de 
burgers van Helmond bijvoorbeeld?

Dat wil uitgever Adcommunicatie samen gaan vatten in een luxe Helmond Onderneemt 
magazine, 2x per jaar (voorjaar en najaar) in een oplage van 36.000 ex., verspreid in 
geheel Helmond. Bedrijven, instanties, ondernemersverenigingen, gemeente, gewone 
ondernemende Helmonders etc. kunnen hierin hun beleving van Helmond vertellen en 
zich presenteren aan een breed (ondernemend) Helmonds publiek.

Er is genoeg op te pakken, 
doe jij dat  samen met ons?

Meer info via 
info@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 
uitgever Adcommunicatie

Opmaar ter illustratie, eind product kan verschillen.

Helmond

Ook het ‘je en jij’ gevoel in onze 
gemeente, willen we versterken, samen 
moeten we onze stad bruisend houden 
en elkaar leren kennen. Helmond is de 
moeite waard, maar dat kan alleen als 
het in beweging blijft.

Presenteer je bedrijf met een mooi 
redactioneel artikel met foto’s en 
een strakke opmaak.

• Voor werkzoekenden
• Klanten
• Image | Bedrijfsprofiel

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

E-mail
marketing.
Dé weg naar 
jouw publiek.

Heb jij wel eens gehoord van e-mailmarketing? Vast wel! Dit is namelijk dé manier om nieuwe 
klanten te werven én bestaande te onderhouden. Als jij e-mailmarketing op de juiste manier 
inzet, is dit een waardevolle toevoeging aan jouw online marketing strategie. 
Maar wat is de beste aanpak? Die vertellen wij jou!

E-mailmarketing is alles behalve mailtjes 
versturen en hopen op het beste. Een goede 
e-mailcampagne zorgt er voor dat jouw klant 
wordt aangezet tot interactie met je bedrijf. Dat 
is wat je wil! Voornamelijk als het om webshop 
klanten gaat. Hier komt e-mailmarketing 
automation om de hoek kijken.

Succesvolle 
e-mailcampagnes 
opstellen

Laat die orders
maar binnenstromen 
in je webshop!
E-mailmarketing automation is onmisbaar voor 
jouw webshop. Een normale e-mailcampagne 
volgt het openen van de mails en of er wordt 
doorgeklikt.  E-mailmarketing automation 
gaat verder: hij volgt de totale klantreis. Heel 
handig, want zo spring jij op het juiste moment 
in met een sterke e-mailcampagne voor jouw 
klant. Zonder e-mailmarketing automation 
was jou dit niet gelukt, maar gelukkig weet jij 
nu beter. Als jij een webshop hebt, kan je niet 
zonder deze handige strategie!

Wanneer start jij met 
e-mailmarketing automations?

Nu je begrijpt waarom e-mailmarketing een onmisbaar onderdeel is van jouw reclamestrategie, 
wil je hier mee aan de slag. Dan zijn wij de perfecte partner voor jou. Samen met jou realiseren wij 

een e-mailmarketing strategie waarop de juiste mail bij de juiste persoon terecht komt. Je kunt 
geheel vrijblijvend contact opnemen met ons! We adviseren jou dan graag over de beste aanpak 

en bekijken de mogelijkheden. Want die zijn er ongetwijfeld genoeg. Waar wacht je op? 

De koffie staat al klaar!

CONTACTGEGEVENS



20 Februari 2022 Groot PEELLAND

ACTIE

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

Vitakraft

M.u.v. multipacks

Poésie Délice

4,99
6 stuks

Vitakraft
Meat Me & 
Meat Me mini

4,99
2 stuks

Vitakraft
Kräcker Trio Mix
parkiet en kanarie

5,99
2 stuks

Vitakraft

Vitakraft

2in1 Kräckers
knaagdier en konijn

Frutti
Cocktail

3,99
2 stuks

5,99
2 stuks

9,95
9 stuks

Vitakraft
DeliCHEWS
kauwrollen XL

9,99
2 stuks

Vitakraft
Beek Stick
School

2,99
2 stuks

Vitakraft
Liquid snacks, Jelly 
Lovers en Milky Melody

5,99
3 stuks

Vitakraft
Rollinis knaagdier
en konijn

2,49
2 stuks

Smolke

Alle verpakkingen van 2, 3 of 4 kg.400 gram

Rodi
Worst in diverse smaken Honden en Kattenbrokken

Smolke Smolke
Diverse 
gestoomde
maaltijden

Soft paté
hond of kat

2e

HALVE
PRIJS

2e

HALVE
PRIJS

2e

HALVE
PRIJS

Aanbiedingen geldig tm 12 februari 2022


