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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

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!

Ben je in Helmond op het juist adres.

Ook tijdens
carnaval!
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Eerste Van Gogh-wandelroute in Van Gogh Nationaal Park geopend
Wandelen door het landschap van De aardappeleters

NUENEN De eerste Van Gogh-wandelroute in het Van 
Gogh Nationaal Park is geopend bij museum Vincentre in 

Nuenen. De nieuwe wandelroute (10 km) in Nuenen dompelt 
wandelaars onder in het landschap zoals Vincent van Gogh 
dat ooit zag. De route is de eerste in een reeks wandelingen 
die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in het Van Gogh 

Nationaal Park, dat in Brabant gestalte krijgt. Later dit jaar 
volgen Van Gogh-wandelroutes rondom Helvoirt, Tilburg, 

Zundert en Etten-Leur. 

Vincent van Gogh woonde van 
december 1883 tot november 1885 
in Nuenen. Hij maakte er vele lange 
wandelingen, waarbij hij zich liet 
inspireren door het landschap en de 
hardwerkende bevolking. De nieuwe 
wandelroute verbindt het Van Gogh-
erfgoed in de kern van Nuenen direct 
met het landschap van Van Gogh 
Nationaal Park. De wandelroute start 
bij museum Vincentre in Nuenen, waar 
het officiële routepaneel is onthuld door 
Anneke Boezeman, directeur regie Van 
Gogh Nationaal Park, Heleen Huisjes, 
directeur VisitBrabant en Frank van den 
Eijnden, directeur Van Gogh Brabant 
en operationeel directeur Van Gogh 
Nationaal Park.  

Wandelen over onverharde paden
Vanuit het centrum voert de route 
langs enkele bijzondere Van Gogh 
Monumenten en over het terrein waar 
Vincent zijn eerste meesterwerk, ‘De 
aardappeleters’, schilderde. De bezoeker 
wandelt vooral over onverharde paden 
en wordt meegenomen in de natuur 
zoals Vincent van Gogh haar zag: 
populierenlandschappen, beekdalen, 
broekbossen en akkers wisselen elkaar 
af. Het is een gevarieerd tracé in het 
door Vincent zo geliefde boerenland en 
het natuurgebied Nuenens Broek waar 
Brabants Landschap zich inzet voor 
natuurbehoud.

Handige wandelkaart
De nieuwe wandelroute volgt 
grotendeels de wandelknooppunten 
en is te herkennen aan de schildjes 
met opschrift ‘Van Gogh Nationaal 
Park’, aangebracht op de bekende 
wandelknooppuntpaaltjes. Een 
papieren wandelkaart is verkrijgbaar 
bij Vincentre en in de webshop van 
VisitBrabant via webshop.visitbrabant.
com. De route is online te bekijken in 
het Nederlands, Engels en Duits op 
routesinbrabant.nl.

Onverharde paden
Later dit jaar worden nog vier Van 
Gogh-wandelroutes geopend in 
Zundert, Helvoirt, Tilburg en Etten-
Leur. Het is de start van een grote 
ambitie van Van Gogh Nationaal 
Park om in het gehele gebied 

meer onverharde wandelpaden te 
realiseren. Dit past in een breder 
programma voor duurzaam toerisme. 
Uitgangspunt is daarbij dat het voor 
bewoners en bezoekers in dit gebied 
aantrekkelijker moet worden om vanaf 
de ‘eigen’ voordeur te genieten van het 
landschap. Zo wordt de bezoekdruk 
gespreid en worden populaire en 
kwetsbare natuurgebieden ontzien. 

Met de Van Gogh-wandelroutes 
breidt VisitBrabant Routebureau 
zijn collectie hoogkwalitatieve 
belevingsroutes, opgebouwd rond 
Brabantse verhalen en thema’s, 
verder uit.    
Over Van Gogh Nationaal Park
Van Gogh Nationaal Park is 

een brede beweging van overheden, 
organisaties, instellingen, bedrijfsleven 
en toerisme in Brabant. Samen 
met inwoners en burgerinitiatieven 
bouwen zij aan het landschap van de 
toekomst, geïnspireerd door het lef en 
de verbeeldingskracht van Vincent van 
Gogh die hier opgroeide. Het Van Gogh 
Nationaal Park (vangoghnationalpark.
com) beslaat het landschappelijk 
gebied van twee grote bekensystemen 
in Brabant. In het westen de Mark 
en Aa of Weerijs en in het oosten 
de Dommel en Aa. Samen vormen 
zij het bekenlandschap van de 
Brabantse zandgronden, waar grote 
natuurgebieden en landschappen als 
De Loonse en Drunense Duinen, het 
Groene Woud en de Baronie deel van 
uitmaken.
 
Over VisitBrabant Routebureau
VisitBrabant Routebureau is, samen 
met haar partners, verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van alle 
knooppuntroutes in Noord-Brabant in 

opdracht van provincie en gemeenten. 
Daarnaast ontwikkelt VisitBrabant 
Routebureau (routesinbrabant.nl) 
nieuwe thematische belevingsroutes 
en zorgt zij voor de promotie van 
Brabant als dé routeprovincie van 
Nederland. VisitBrabant Routebureau 
is onderdeel van VisitBrabant, de 
marketingorganisatie van destinatie 
Noord-Brabant.
 
Over Van Gogh Brabant
Vincent van Gogh werd in 1853 geboren 
in Brabant, in het zuiden van Nederland. 
De Brabantse locaties waar hij heeft 
gewoond en gewerkt, hebben hun 
krachten gebundeld onder de naam Van 
Gogh Brabant (vangoghbrabant.com). 
Drie Van Gogh centers, 39 Van Gogh 
Monumenten en de collectie originele 
werken in Het Noordbrabants Museum 
vertellen zijn levensreis. Bezoekers leren 
Vincent van dichtbij kennen: van zijn 
kindertijd in Zundert, tot de start van zijn 
carrière in Etten, van tekenles in Tilburg 
tot zijn eerste meesterwerk in Nuenen.

Onthulling van het nieuwe routepaneel bij museum Vincentre in Nuenen. Van links naar rechts: Frank van den Eijnden, 
Heleen Huisjes en Anneke Boezeman. F | Frank van Delft.
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THERMOKLEDING
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NIET GELDIG I.C.M. ANDERE AANBIEDINGEN, 

GELDIG T/M 28 FEBRUARI 2022

VANAF

TOT MAX. 75% KORTING!

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!

De depots lagen er immers vol mee na 
de oorlog. Hendrik Lammers reed regel-
matig in zijn wagentje van Helmond naar 
Amsterdam, op zoek naar bruikbare 
militaire spullen. Veel van deze kleding 
moest gerepareerd worden, waar  Hen-
driks echtgenote zich mee bezig hield. In 
een kamer op de 1e verdieping van zijn 
woonhuis op de Hoofdstraat in Mierlo-
Hout, startte Hendrik de USA Shop en 
verhandelde daar militaire kleding en 
goederen. 

Het werd een succes en vele werklieden 
gingen dagelijks de trap op naar het “win-
keltje” op de 1e etage.  Daarop besloot 
Hendrik een magazijn annex winkel te 
bouwen in de tuin achter zijn huis, bereik-
baar voor klanten via het pad direct naast 
de woning.  In de loop der jaren werd het 
assortiment uitgebreid met meer werk-
kleding als overalls en werkbroeken.

Eind jaren 60 kwam zoon Henk Lam-
mers in het bedrijf. Toen in 1973 op het 
aangrenzende perceel achter het maga-
zijn het pand van een toenmalig autobe-
drijf vrijkwam, besloot Henk dat over te 
nemen. Er was meer ruimte voor opslag 
en uitstalling en de klanten konden de 
winkel betreden via de nieuwe ingang 
aan de Kastanjehoutstraat.  Nog eens 15 
jaar later werd er een stuk aangebouwd 
en kreeg de USA Shop het uiterlijk welk 
heden ten dage nog altijd herkenbaar is..

In de legerdump-branche ontmoette 
Henk ook handelaren in kampeerartike-
len. De mensen waren zich steeds meer 
en meer vakanties gaan permitteren,  
voornamelijk kampeervakanties. Wat 
begon met weekendjes weg in de leger-
tentjes van na de oorlog, werden langere 
vakanties in eigen land en net over de 
grens en er kwam meer vraag naar de 

luxere bungalowtenten. Henk Lammers 
had de handelsgeest van zijn vader en 
breidde logischerwijze het assortiment 
uit met tenten en allerhande kampeer-
artikelen. De USA Shop werd een klein  
warenhuis, waar naast de toen nog altijd 
zeer populaire legerdump, van alles en 
nog wat te koop werd aangeboden. Het 
kamperen bracht vele buitenactiviteiten 
met zich mee, vooral het wandelen werd 
een terugkerend onderdeel van de ge-
zinsvakanties. Dus ook wandelschoenen 
werden toegevoegd aan het assortiment 
van de USA Shop, de winkel die een be-
grip werd in Helmond en omstreken.
Halverwege de negentiger jaren van de 
vorige eeuw ging Henk Lammers op zoek 
naar een waardige opvolger, iemand die 
naast ondernemers- en handelsgeest 
ook een flinke dosis werklust in zich had. 
Iemand met hart voor de zaak, met oog 
voor de klant en vooral iemand die in-

De geschiedenis van Adventure Store in Helmond begint in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt aan herstel van 

de economie, maar nog altijd was er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met name kleding. 
Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 

venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die tijd en zo ontstond er een groeiende handel 
in militaire kleding, als oplossing voor dit tekort. 

novatief zou zijn. Deze persoon vond hij 
in Theo van Houts, die regelmatig bij de 
USA Shop kwam als accountmanager 
in kampeerartikelen. Theo nam de zaak 
over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met 
de inbreng van premium outdoormerken 
en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de 
winkel uitgroeide tot dé specialist op het 
gebied van wandelen, outdoor, running, 
hiking en biking met altijd voorraad van 
elk artikel. Onder het mom van “je moet 
mee gaan met je tijd” werd de naam USA 
Shop gewijzigd in ADVENTURE STORE, 
een naam die beter paste bij de nieuwe 
veranderingen en collecties.

De winkel die jarenlang in Helmond en 
omstreken bekend stond als dé winkel 
waar je moest zijn voor de militaire le-
gerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé 
winkel waar je moet zijn voor je outdoor 
en reisartikelen en heeft grote bekend-
heid op het gebied van wandel- en berg-
schoenen in de hele regio! Wanneer je 
aan Theo van Houts vraagt waar hij voor 
staat, krijg je als antwoord: Wij zijn pas 
tevreden als de klant tevreden is!  

Adventure Store 75 jaar
1994

2022

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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Mad Science workshop 
Heb je zin om iets te leren over droogijs? Kom dan 
op dinsdag 1 maart naar de Mad Science workshop 
in de Bibliotheek van Asten (11.00-12.00 uur) of 
Helmond (14.00-15.00 uur) of naar Bibliotheek 
Someren op 3 maart (11.00-12.00 uur). De 
professor van Mad Science leert je van alles over 
smelten, bevriezen, verdampen en sublimeren. 
Je ontdekt hoe de speciale effecten van droogijs 
worden gebruikt bij onder andere spectaculaire 
optredens op een podium. Dit is echt supercool, 
letterlijk en figuurlijk. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen 
zich aanmelden voor deze COOLE workshop.

Techlab Club op zaterdagmiddag
Vanaf zaterdagmiddag 26 februari gaat de TechLab 
Club weer van start in het TechLab van Bibliotheek 
Helmond. Kom wekelijks op zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur de nieuwste technieken 
ontdekken. In het TechLab kun je aan de slag met 
robotica, programmeren, stopmotion, green screen 

en nog veel meer. De technaut heeft van tevoren 
een uitdagend programma opgesteld dat je samen 
met andere kinderen van 8 tot en met 13 jaar gaat 
ontdekken. Tijdens de Techlab Club van 26 februari 
gaan we aan de slag met Lego-Spike. Op 5 maart 
gaan we een flipboekje maken en zo komt er elke 
week een ander onderwerp aan de beurt.

Expeditie Virtual Reality
Heb je zin om iets te leren over Virtual Reality? Kom 
dan naar de Expeditie Virtual Reality in het TechLab 
in Bibliotheek Helmond op 4 maart van 15.30 tot 
17.00 uur. Je schrijft je in voor 4 bijeenkomsten 
(4, 11, 18 en 25 maart). De eerste twee workshops 
duiken we in de techniek en gaan we een VR-
bril uitproberen, waarna je in de laatste twee 
workshops in een groepje je eigen VR experience 
bouwt! Deelnemen kan van 9 tot en met 13 jaar. 
Voor alle activiteiten moet je vooraf een ticket 
bestellen: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Tijdens carnaval zijn de vestigingen van Bibliotheek Helmond-Peel open op 
de normale openingstijden. Een uitzondering is carnavalsdinsdag, dan is 

Bibliotheek Deurne gesloten. In de carnavalsvakantie zijn er allerlei activiteiten 
waaraan de jeugd kan deelnemen.

Activiteiten in 
de carnavalsvakantie 

in de bibliotheek

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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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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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!

CHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
CHAUFFEURS VOOR 
LEERLINGENVERVOER
Werkdagen maandag t/m vrijdag; 15 tot 20 uur per week.Heb je interesse? 

Een aanvullende cursus wordt intern 

verzorgd.  Voor informatie en sollicitatie

neem contact met ons op: 

personeelszaken@bergerhof.nl 

of tel.: 0492 – 66 22 60. .nl

Kom vrijblijvend ko�  e drinken!
Dan laten we je zien wat we doen aan diverse 
projecten en aan jouw ontwikkeling, terwijl 
jij vertelt wat jij in elektro zoekt.

Zaterdag 5 maart
10.00 - 14.00 uur
Elisabethplaats 30, Gemert

Je bent van harte welkom.

Hey, elektrotechneut!
Wij willen ons team versterken met twee 
gedreven, enthousiaste service engineers.

Vind jij ook dat

De Energietransitie - vraagt om 
meer goed opgeleide, praktische 
E-technici.

Leven lang leren - moet, omdat 
installaties steeds complexer worden.

Topspecialisten - beter mogen 
worden beloond?

Meer info: www.hyteps.nl/vacature-service-engineer  /  0492 371212

VACATURE

Hey, elektrotechneut!
Wij willen ons team versterken met twee 
gedreven, enthousiaste service engineers.

HNK VERHAGEN 
KOERIERS

Voor spoedopdrachten 
door heel Europa.

24/7 bereikbaar zijn is een must.
Onze voorkeur gaat uit naar 

gepensioneerden. 
 

HNK Verhagen Koeriers
Helmond   06 26252524

WIJ ZOEKEN VOOR ONS 

KOERIERSBEDRIJF MET SPOED 

CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS B

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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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. 

  

 

 

 

 

 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, 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: Lokale Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Asten: zaterdag 19 maart en 16 april 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 11 en 25 maart, 9 en 23 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag 4 en 18 maart, 2 en 16 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: 12 en 26 maart, 9 en 23 april van 11.00-14.00uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3).

Gratis afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu ‘Afspraak’
• Elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 in het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3/zoom).

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

Themabijeenkomsten/workshops in net Energiehuis Helmond, 
aanmelden via website ‘Agenda’
• 8 maart 19.30: Warmtepomp iets voor mij?  (Torenstaat 3)
• 21 maart 19.30: Slimme isolatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3)
• 4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3)
• 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan (via zoom op eigen Pc/laptop

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

REGIOKALENDER MAART EN APRIL

Is jouw woning al goed geïsoleerd? Dan kan het interessant zijn om over 
te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, eventueel gecombineerd 
met de gasketel, en de daarvoor benodigde stroom zelf op te gaan wekken 
met zonnepanelen. EnergieHuis Slim Wonen neemt je aan de hand, licht 
je voor en helpt je bij het opstellen van jouw persoonlijke stappenplan.

Inloopspreekuren ook bij jou in de buurt!
Via de website van EnergieHuis Slim Wonen (www.energiehuisslimwo-
nen.nl) kun je beginnen met het leren kennen van je huis via bijvoorbeeld 
de eigen woning QuickScan. Weet je al wat je wilt aanpakken, maar zit je 
nog met vragen? EnergieHuis Slim Wonen organiseert regelmatig inloop-
spreekuren, ook in jouw gemeente. 
Je kunt inmiddels al terecht in Asten, Deurne, Geldrop, Mierlo, Gemert-
Bakel, Nuenen en Helmond. In de agenda elders in deze krant zie je de 
komende data waarop de inloopspreekuren georganiseerd worden. Zo 
kun je met je (korte) energievragen letterlijk zo binnenlopen bij een locatie 
bij jou in de buurt. Stel je liever je vraag via mail of telefoon? Ook dat kan! 
Elke dinsdag en donderdag, tussen 13.00 en 17.00 uur, kun je bellen met 
het Serviceloket via 085 – 041 00 41. E-mails mogen naar info@energie-
huisslimwonen.nl. 

Persoonlijke afspraak met Energiecoach
Is jouw vraag uitgebreider, of wil je graag wat meer tijd ter beschikking 
hebben om jouw situatie te bespreken, maak dan een afspraak met een 
deskundige Energiecoach. Deze Energiecoach kan je alles vertellen op 
het gebied van besparen en verduurzamen van jouw woning. Wil je graag 
informatie over een specifiek onderwerp, dan is een themabijeenkomst 
wellicht ook interessant. Kijk op de agenda van EnergieHuis Slim Wonen 
welke onderwerpen binnenkort aangesneden worden.

Gratis voorlichting voor bewoners
Bovenstaande is slechts een greep uit de diensten van EnergieHuis Slim 
Wonen. Deze worden gratis aangeboden. Wat houdt je tegen om nu te 
beginnen met energie besparen? Goed voor het milieu, goed voor de por-
temonnee en voorbereid op de toekomst. Ga slim starten of slim verder 
via de website en ervaar wat EnergieHuis Slim Wonen voor jou kan bete-
kenen op www.energiehuisslimwonen.nl.

Maak jouw persoonlijke stappenplan voor 
een duurzame, energiezuinige woning 

EnergieHuis Slim Wonen helpt en biedt gratis spreekuren met deskundige voorlichting

Bij EnergieHuis Slim Wonen kun je terecht voor allerhande vragen over het besparen van energie en het 
(tegelijkertijd) verduurzamen van je eigen woning. Vooral eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 

1990, kunnen veel baat hebben bij slimme maatregelen zoals het verbeteren van de isolatie.

Een Energiecoach geeft deskundige voorlichting en helpt bij het opstellen van jouw persoonlijke stappenplan | F Wendy Lodewijk

Over de heide als levensgemeenschap en cultuur-
landschap geeft bioloog Rini Kerstens woensdag 
2 maart een presentatie voor IVN Geldrop. Locatie 
is natuurinformatiecentrum De Paardestal, in het 
kasteelpark. Aanvang 20 uur, toegang gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

“Op de grote, stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond,
Wijl zijn witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door de hond.”
De heide was en is veel meer dan de bezongen stille 
vlakte met ‘witgewolde kudde’. Het is een complete 
levensgemeenschap met kenmerkende flora en fauna 
alsook bijzondere paddenstoelen. 

Ontstaan en neergang
Het zo karakteristieke heidelandschap in onze pro-
vincie en oostelijk Nederland kent een boeiende ont-
staansgeschiedenis. Daarbij speelde de mens een 
wezenlijke en positieve rol. De heide is ons belangrijk-

ste ‘halfnatuurlijke’ landschap en gedurende vele eeu-
wen de kurk waarop onze landbouw dreef. Vanaf de 
industriële revolutie (omstreeks 1880) kwamen grote 
veranderingen op gang. Van de eens 800.000 hectare 
heide rest nu nog zo’n drieënhalf procent, terwijl die 
laatste terreinen bovendien blootstaan aan stiksto-
fuitstoot, verdroging en andere bedreigingen. Gelukkig 
zijn er beheersmethoden ontwikkeld die effect sorte-
ren, want we hebben alle reden om zuinig te zijn op dit 
gewaarde landschap met hoge natuurwaarden. 

Begaanbaarheid kasteelpark
Bezoekers moeten rekening houden met de geldende 
coronavoorschriften en de renovatie van de wandelpa-
den in het kasteelpark. In principe kan men alleen te 
voet, over rijplaten, natuurinformatiecentrum De Paar-
destal bereiken. Parkingangen zijn aan de Helze en de 
Mierloseweg. Vanaf 19.45 uur en tijdens de pauze staan 
koffie en thee klaar. Wie lid of donateur wil worden van 
IVN Geldrop kan zich aanmelden via de website www.
ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op Facebook.

Thema-avond IVN Geldrop 
over de levende heide 

F | Wim Hendrikx
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Met het project ‘Sportdromen’ wil Uniek 
Sporten De Peel dit doorbreken. Vaak is 
er veel meer mogelijk dan mensen den-
ken. “Met steun van het BrabantSport 
Fonds kunnen we nu zes Brabanders 
met een beperking of aandoening in 
deze regio heel blij maken door hun 
sportdroom te verwezenlijken”, vertelt 
Lisanne van der Veen, beweegcoach bij 
Uniek Sporten de Peel.

Brabantse Sportdromen 
Lisanne werkt sinds 2020 als beweeg-
coach bij Uniek Sporten de Peel. “Als re-
giocoördinator hou ik mij bezig met alle 
initiatieven op het gebied van aangepast 
sporten in deze regio.” Iedere gemeente 
heeft een eigen beweegcoach Uniek 
Sporten, die mensen met een beper-
king of aandoening gratis ondersteunt 
bij het vinden van een passende sport 
of beweegvorm. Lisanne is dat voor 
Helmond. “Het is lang niet voor ieder-
een vanzelfsprekend om te sporten en 
bewegen. Met het project Sportdromen 
willen we dat doorbreken en laten zien 

dat iedereen kan bewegen. Denk bij-
voorbeeld aan fietsen of hardlopen met 
begeleiding, fitnessen, rolstoeltennis, G-
voetbal of sporten met een prothese. En 
zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. 
Ik ben heel benieuwd naar de sportdro-
men van mensen in deze regio!”

Sportdroom insturen
Beweegcoach Lisanne: “Samen gaan we 
nu dus op zoek naar de sportdromen in 
deze regio. Iedereen met een beperking 
of aandoening, die graag iets wil berei-
ken op het gebied van sporten of bewe-
gen, maar daarbij drempels ervaart, kan 
zijn of haar droom insturen. 

Mensen mogen ook een sportdroom 
voor iemand anders insturen. In totaal 
gaan we in onze regio zes sportdromen 
verwezenlijken.” Het kiezen van de win-
naars gebeurt door een jury waarin 
ook Monika Slaets-Sonneveldt van de 
gemeente Laarbeek zit.  Meedoen kan 
door het formulier in te vullen op de 

website www.unieksportenbrabant.
nl/sportdromen. Dit kan tot en met 
zondag 20 maart. 

Het initiatief Sportdromen
Vanuit Uniek Sporten de Peel merkte 
beweegcoach Lisanne (Jibb+ Hel-

mond) op dat mensen met een beper-
king nog lang niet altijd de juiste weg we-
ten te bewandelen om hulp te krijgen bij 
het vinden van passend sportaanbod. 
Daarnaast ervaren ze andere drempels 
(waaronder financiële) waardoor ze niet 
in sport/beweegmogelijkheden durven 

te denken en dromen. Zodoende be-
dacht Lisanne het plan Sportdromen 
en diende dit plan samen met SSNB in 
bij het BrabantSport Fonds. Het fonds 
keurde het plan goed, wat betekent dat 
het project Sportdromen nu in heel Bra-
bant uitgerold wordt.

Uniek Sporten De Peel en BrabantSport Fonds verwezenlijken 
Sportdromen van mensen met een beperking of aandoening 

F | Uniek Sporten De Peel.

Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als 
ieder ander de kans om te sporten en bewegen. Helaas is dat 
niet altijd zo vanzelfsprekend. Regelmatig hebben mensen wel 
een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt 
weleens gezegd. Toch kan het leven 
van een achterblijvende partner na 
een overlijden, los van alle verdriet en 
rouw, door het ontbreken van een tes-
tament op een regelrecht drama uitlo-
pen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak on-
duidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk 
wettelijk is geregeld. “Met het opstel-
len van een testament, weten mensen 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt 
Jan Meijer. 

“Bij verhalen over testamenten, er-
fenissen en nalatenschappen wordt 

onterecht vaak gedacht dat het iets is 
voor vermogende mensen”, gaat Jan 
Meijer verder. “Misschien heeft niet ie-
dereen een kapitaal in geld op de bank 
opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd 
is.” In de wet is inmiddels geregeld 
dat bij het overlijden van één van de 
ouders, de overblijvende ouder en de 
kinderen samen erven. 

De langstlevende is eigenaar van alle 
eigendommen en de kinderen zijn 
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog 
niets in handen. Ze krijgen een soort 
tegoedbon op de overblijvende ouder. 
Aan de hand van voorbeelden legt Jan 
Meijer uit dat bij het ontbreken van 
een testament, het overlijden van een 
partner tot een financieel drama voor 
de achterblijvers kan leiden. 

“De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erf-
belasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de 
kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n 
acht maanden na het overlijden van 
een partner ligt de blauwe envelop op 
de deurmat. Als de erfenis voor het 
merendeel bestaat uit het huis, hoe ga 
je dan die erfbelasting betalen?” 

Jan Meijer kent meerdere voorbeelden 
van mensen die hierdoor in financiële 
problemen zijn gekomen. “Onnodig fa-
milieleed, dergelijke schrijnende situa-
ties zijn te voorkomen door het opstel-
len van een testament. Maar je moet 
het wel even doen.” Naast een gewoon 
testament, dat pas na een overlijden 
in werking treedt, kan ook een levens-
testament familiedrama’s voorkomen, 
legt Jan Meijer uit. “Stel, één van de 
twee partners wordt wilsonbekwaam, 

dan is het niet vanzelfsprekend dat de 
ander zonder meer kan beschikken en 
beslissen over de (gezamenlijke) eigen-
dommen. Het is daarom verstandig 
om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. 
Is dat niet het geval, dan zal het er in 
de praktijk op uitdraaien dat de partner 
van iemand die bijvoorbeeld door ziek-
te wilsonbekwaam is geworden ineens 
voor alledaagse zaken bij de rechter 
om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een 
testament en levenstestament wegen 
niet op tegen de lasten die mogelijk an-
ders voor rekening van nabestaanden 
en partners komen”. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid 
kan zijn.”

U bent op maandag 7 maart aanstaan-
de vanaf 15.15 uur van harte welkom 

in Wijkhuis ‘t BrandPunt aan de Bie-
zenlaan 29 te Helmond voor een kopje 
koffie of thee. Om 15.30 uur start de 
lezing. 

U kunt zich kosteloos aanmelden via 
onze website: www.omdnotarissen.
nl. We houden ons aan de richtlijnen 
opgesteld door het RIVM. Indien u 
klachten heeft, verzoeken wij u vrien-
delijk om thuis te blijven. De toegang 
zal alleen verleend worden op ver-
toon van een geldige QR-code uit de 
CoronaCheck app in combinatie met 
een geldig Paspoort, Identiteitskaart of 
Rijbewijs. 

Er zullen ook lezingen gehouden wor-
den door notaris Jan Meijer op 28 
maart te Someren, 21 april te Mierlo 
en 9 juni te Asten. Houd hiervoor onze 
website in de gaten. 

Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 7 maart 2022 in Wijkhuis ‘t BrandPunt 
Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verde-
ling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. Het merendeel van de mensen denkt dat de afwik-
keling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. 
Maar niets is minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD 
Notarissen in Helmond. Volgens hem kan het opstellen van 
een testament mensen veel familieleed én geld besparen. 

“Met het opstellen van een 
testament, weten mensen 
vooraf al precies waar ze 
aan toe zijn wanneer een 

dierbare wegvalt”
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

Een kleinschalig alternatief voor de verpleeghuiszorg voor mensen 
met dementie (ZZP5). 24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

‘Voor iedereen betaalbaar’ • ‘We voelen ons bevoorrecht.’ • ‘Ik geef een negen!’ • ’Een mooiere plek kun je niet wensen.’ • ‘Ma voelt zich echt thuis.’

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben twee vacatures 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad zijn we voor tenminste een 
van deze vacatures op zoek naar een kandidaat met een Financiële 

en/of ICT achtergrond en nodigen we nadrukkelijk ook mannen uit om 
te reageren. Interesse?

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!

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Sondevoeding thuis, baby eerder naar huis 
Het gaat goed met je te vroeg geboren baby. Je kind is stabiel, groeit goed, alleen drinkt nog niet 

alles zelf. Daarom wordt er via een slangetje naar de maag, een sonde, voeding gegeven. Tot 
vorig jaar gebeurde dat standaard in het ziekenhuis. Sinds afgelopen zomer is dat in het Elkerliek 
ziekenhuis veranderd. Ouders die dat willen, kunnen de sondevoeding voortaan thuis zelf toedie-
nen, met ondersteuning van de thuiszorg. Fijn in de eigen omgeving, en binnen het eigen gezin. 

Maar met de zekerheid van zorg dichtbij.

“Gezinsgerichte zorg staat hier centraal”, 
zegt Cindy Koppen, afdelingsmanager 
van het Centrum voor Geboorte en Ge-
zin van het Elkerliek. “Vrouwen die zijn 
bevallen van een prematuur - een baby 
die geboren is voor de 37ste week van 
de zwangerschap - gaven zelf aan dat 
ze graag zo snel mogelijk naar huis wil-
den. Ze verblijven soms al weken in het 
ziekenhuis. Vader en moeder zijn bij ons 
altijd in de gelegenheid om in hun eigen 
gezinssuite bij hun baby te blijven sla-
pen, maar de eigen omgeving vinden ze 
toch fijner. En dat begrijpen we maar al 
te goed.”

Eerder naar huis
Naar aanleiding van de vragen van ou-
ders, verdiepten de verpleegkundig 
specialisten Neonatologie Priscilla Ge-
ven en Elise Smits zich in nationale en 
internationale onderzoeken en artikelen 
en kwamen tot de conclusie dat het 
verantwoord was om pasgeborenen, die 
alleen voor de sondevoeding nog in het 
ziekenhuis moeten blijven, eerder naar 

huis te laten gaan. “Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld ook dat de borstvoeding in 
de thuisomgeving beter verloopt”, aldus 
Priscilla. Toch klinkt het ook een beetje 
eng. Je kleine en nog kwetsbare baby 
mee naar huis, met een slangetje door de 
neus naar de maag. 

“Natuurlijk zijn ouders aanvankelijk wat 
onzeker”, zegt Priscilla. “Daarom worden 
ze vooraf ook goed geïnformeerd én komt 
de thuiszorg dagelijks kijken hoe het gaat, 
als de ouders daar behoefte aan hebben. 
Daarnaast kunnen de ouders 24/7 bellen 
als ze vragen hebben of ongerust zijn.”

Thuiszorg
Als, samen met de ouders, besloten 
wordt om sondevoeding in de thuissitu-
atie te geven, wordt in het ziekenhuis de 
transferverpleegkundige ingeschakeld. 
Die kijkt welke thuiszorgorganisatie in 
de regio kennis en ruimte heeft om de 
begeleiding te verzorgen. Cindy: “Ouders 
gaan alvast in het ziekenhuis aan de slag 
met zelfstandig leren sondevoeding te 

geven aan hun baby onder begeleiding 
van een Neonatologie verpleegkundige. 
De medewerker van de thuiszorg komt 
in het ziekenhuis al kennismaken. Dan 
wordt ook de frequentie van het huisbe-
zoek afgesproken. Misschien in de eerste 
week één keer, of zelfs twee keer per dag. 
De medewerker helpt ouders met het ge-
ven van de voeding en is er voor vragen. 
En als het slangetje eruit gaat, wordt dat 
opnieuw geplaatst. Dat doen ouders niet. 
Het is belangrijk dat dat goed gebeurt, 
zodat de slang ook echt in de maag uit-
mondt.”

Zuigelingenpoli
In de eerste week na thuiskomst, staat 
ook een bezoek aan de zuigelingenpoli 
in het ziekenhuis op de agenda. “Daar 
checken we het gewicht en kijken we hoe 
het gaat”, zegt Priscilla. “Ondertussen kij-
ken we of er nog andere dingen nodig zijn 
zoals het inschakelen van pre-logopedie 
(deze is vaak al betrokken voor ontslag) 
en of contact met een lactatiekundige als 
er vragen zijn rondom de borstvoeding.”

Sinds juni hebben al meer dan twintig 
baby’s op deze manier het ziekenhuis 
eerder verlaten. De patiënttevredenheid? 
“Die is heel hoog”, zeggen Cindy en Pris-
cilla. Met die hoge patiënttevredenheid 
in het achterhoofd, zijn inmiddels ook 
nieuwe trajecten gestart met als doel om 
moeders met pasgeborenen eerder naar 
huis te laten gaan. “Als een baby alleen 
in het ziekenhuis moet blijven voor het 
toedienen van antibiotica via een infuus, 
kijken we al of dit ook thuis kan. Een an-
dere mogelijkheid die we verkennen is 
om baby’s met geelzucht thuis fotothera-
pie te geven. De baby ligt daarvoor in een 
speciaal bedje, een billicocoon.”

Gezinsgericht
Centraal in de veranderingen binnen het 
Centrum voor Geboorte en Gezin staat 
de visie dat ouders zelf bepalen wat voor 
hun het beste voelt. Cindy: “Als ouders 
zich veiliger voelen in de beschermende 
omgeving van het ziekenhuis, dan is dat 
prima. Maar de ervaring leert dat dat heel 
vaak niet het geval is. Voor die ouders en 
kinderen zoeken wij naar een oplossing 
die ook absoluut veilig is, maar die beter 
past bij dat gezin. Dát is de kern van ge-
zinsgerichte zorg, die we hier heel hoog 
in het vaandel houden.”

‘Sonde mocht er al na 
een paar dagen uit’

Door een coronabesmetting van 
moeder Laura werd baby Sophie 
tien weken te vroeg met een kei-
zersnede gehaald. Laura wilde heel 
graag zo snel mogelijk naar huis. “Je 
wilt op die roze wolk. Lekker in je 
eigen huiselijke sfeer bij de rest van 
het gezin”, zegt ze. Zes weken na de 
geboorte werd besloten dat Sophie, 
met sondevoeding, naar huis mocht. 
“Eng? Nee, ik vond het niet eng”, re-
ageert Laura. 

“Ik had het in het ziekenhuis al veel 
geoefend en ik voelde me best zeker. 
Bovendien stond de thuiszorg de 
eerste dag al aan de deur om te hel-
pen.” Een paar dagen later al, kon de 
sondeslang eruit. Laura: “Ik denk dat 
Sophie merkte dat er meer rust was. 
In het ziekenhuis zat ik onbewust 
toch een beetje te pushen. Als ze 
het flesje zelf zou drinken zouden we 
naar huis kunnen. De rust, de zeker-
heid, het feit dat we thuis snel kon-
den ‘aarden’, ik kan me goed voorstel-
len dat dat eraan heeft bijgedragen 
dat ze snel zelf ging drinken, ja.”

F | Elkerliek ziekenhuis
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Dé Bungalow Someren 
voorheen Rode Kruis Bungalow

zoekt helpende handen!
Bent u diegene die onze gasten een 
onvergetelijke vakantie gaat bezorgen? 
Als Verzorgende, enthousiaste ondersteuner 
of kok (met vrijwilligersvergoeding). 

Wij komen graag met u in contact!

06-139 537 07
debungalowsomeren@solcon.nl 
www.debungalowsomeren.nl

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

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

Redactie
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk 
Land van de Peel
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 25 maart 2022

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

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

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

Geef je administratie 
uit handen voor meer rust!

Spirit Advies helpt 

Wie is Spirit Advies?
Wanneer je jouw boekhouding en be-
lastingaangiften uit handen geeft, wil je 
graag weten met wie je te maken hebt. 
Mijn naam is Esther Kivits. Voor mij is 
het combineren van werk en passie 
erg belangrijk en daardoor kan ik je ook 
optimaal van dienst zijn. Voor mij is het 
adviseren van particulieren en onderne-
mers, maar ook het verwerken van de 
boekhouding, iets wat ik met liefde doe 
en dat is terug te zien in de nauwkeurig-
heid van mijn werkzaamheden.

Waarom kiezen voor Spirit Advies?
17 jaar werkervaring bij een gerenom-
meerd boekhoud- en belastingadvies-
kantoor leent zich bij uitstek om de 

vergaarde kennis en ervaring bij zowel 
bestaande ondernemers als de nieuwe 
generatie ondernemers toe te kunnen 
passen. Het boeken van de adminis-
tratie, controle van de administratie 
en de periodieke btw-aangiften; Spirit 
Advies kan jou helpen door deze taken 
uit handen te nemen en het overzicht te 
bewaren.  Of je nu ondernemer of par-
ticulier bent, de aangifte inkomstenbe-
lasting blijft jaarlijks terugkeren. Voor de 
ondernemer is het van belang dat er een 
accurate jaarrekening opgesteld wordt. 
Op deze manier heb je een goed over-
zicht van de financiële situatie en ben je 
voorbereid op een mogelijke belasting-
controle. Daarnaast houdt Spirit Advies 
natuurlijk rekening met de fiscale rege-

lingen, zodat deze optimaal toegepast 
kunnen worden.    

Bij Spirit Advies staat niet alleen de E 
van euro centraal, maar ook de E van 
efficiëntie, effectiviteit, energie, eerlijk-
heid, eenvoud en natuurlijk emotie.

Voor overige advisering met betrekking 
tot bijvoorbeeld de gewenste bedrijfs-
vorm,  aan- en verkoop van de eigen 
woning, erven en schenken en de oude-
dagsvoorziening staat Spirit Advies te-
vens voor je klaar. Neem gerust contact 
op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

www.spiritadvies.nl, Kogelpot 15 Bakel, 
06 – 38 16 60 65, info@spiritadvies.nl.

In een wereld van digitalisering en automatisering heeft Spirit Boekhouding & Belastingadvies 
de visie om terug te keren naar de basis: de klant. Naast het verzorgen van de administratie, 

opstellen van de jaarrekening en invullen van de aangiften zal Spirit Advies zich als 
sparringpartner inzetten voor zowel de zzp-er als de ondernemer in het mkb.
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Oud-HAC atleet Koos Ummels (84) is nog 
altijd bijzonder trots op zijn prestaties 

Op 81-jarige leeftijd gaf hij het stokje over aan zijn dochter Fan-
neke (Fanne). Tot mei 2019 hield hij, als trim/hardlooptrainer 

en mentor, maar liefst 55 jaar (!) dit stokje vast.

Verhuizing
In 1948 streek het gezin Ummels (vader, 
moeder en 4 zonen), vanuit het Lim-
burgse Gulpen, neer in Helmond. Vader 
Gerard accepteerde de aanstelling van 
gerechtsdeurwaarder in Helmond en 
moest zich dus in zijn werkgebied gaan 
vestigen. De gebroeders Ummels be-
zochten allen de Canisiusschool in Hel-
mond, waarbij in bijna elke klas wel een 
broer zat. Om sociaal goed te integreren 
was het voor het gezin Ummels al snel 
duidelijk dat er, in verenigingsverband, 
gesport moest gaan worden. Koos ging 
naar Kolping om te voetballen en later 
bij het hockey van HUAC, zijn broer Jan 
zag zijn heil meer in de atletiek en sloot 
zich aan bij HAC. Al deze verenigingen 
deelden zowat de sportvelden achter 
de Hatéma (nu Suytkade) en waren aan 
elkaar gelinkt.

Passie
Uiteindelijk kwam ook Koos bij HAC te-
recht en werd al snel duidelijk dat hij een 
geweldige aanleg had voor de sprint- en 
middenafstanden van de loopnummers. 
Koos had zijn passie gevonden. Niet al-
leen voor het lopen zelf, maar ook voor 
het begeleiden van jeugdige sporters. 
Samen met broer Jan werd in 1964 het 
plan opgepakt om voor de ouders die 
hun kinderen kwamen ‘afleveren’ bij de 
sportvelden, een loopgroep te starten. 
Lekker bewegen samen, sociaal ver-
antwoord en gezond! Een gouden greep 
bleek later, want de groep bestond op 
enig moment uit zo’n 80 mensen waar-
mee de Bakelse bossen ‘onveilig’ werd 
gemaakt door deze lopersgroep van en-
thousiastelingen.

Successen
Als jeugdtrainers waren de gebroeders 
Jan en Koos al bijzonder succesvol. De 
door hen, samen met oud-olympiër Eef 
Kamerbeek (!) getrainde groep vrouwe-
lijke jonge (tiener)atleten behaalden in 
1967 het Nederlands kampioenschap in 
Deventer. Ook op persoonlijke titel was 
Koos Ummels bijzonder succesvol. Zo 
behield Koos het clubrecord van 1962 
tot 1971, met 10,9 seconden op de 100 
meter sprint. Op de 200 meter horden 
ging hij als een speer met een tijd van 
25,4 seconden in 1964. Hij hield dat re-
cord 21 jaar lang vast. En op zijn favorie-
te 400 meter horden wist hij het clubre-

cord maar liefst 31 jaar vast te houden, 
met een tijd van 54,6 seconden. Dit was 
tevens een tijd waarmee hij een bronzen 
plak op het Nederlands Kampioenschap 
veroverde.

Ook was het Koos Ummels die de wie-
lerclub Buitenlust en HAC met de zo-
genaamde ‘koppelcross’ bijeenbracht, 
hetgeen uit zou groeien tot een jaarlijks 
evenement. “Die wielrenners waren zo 
stijf als een plank,” lacht Koos bij het te-
rughalen van de herinneringen.
Hij is door de KNAU benoemd tot Lid 
Van Verdiensten.

Trimmen
Ondanks alle persoonlijke successen en 
de bezigheden als jeugdtrainer bij HAC 
bleef Koos altijd trouw aan zijn lopers 
die op de maandagavond met hem de 
Bakelse Bossen indoken.
Het werd van lieverlee een trimgroep 
die met elkaar een gezonde uitdaging 
niet uit de weg wilde gaan. “Het animo 
werd later wel wat minder”, zo zegt 
Koos, “maar er bleven toch nog zo’n 30, 
eigenlijk met name vrouwen, in de groep 
over. Je moet iets blijven doen, blijven 
bewegen om gezond te blijven.”

Een markante aansporing om te bewe-
gen en gezond te leven hebben Najima 
en Rachida, mede door deel te nemen 
aan de Ummels-trimgroep, aange-
spoord hun ‘Healthy Sisters’-organisatie 
te starten (healthysisters.nl).

Streng
Koos wordt tijdens ons gesprek geflan-
keerd door zijn dochter Fanneke, die al 
decennialang deel uitmaakt van de trim-
groep en Jettie van Duijnhoven die ook 
al zo’n 17 jaar onafgebroken de trimgroep 
trouw is gebleven. “Koos hield er best 
een streng regime op na”, zo vertellen bei-
de vrouwen. ”Altijd op dezelfde tijd aan-
wezig, te laat en de groep was al vertrok-
ken. Ook de locatie van vertrek is in al die 
jaren niet gewijzigd (Sportpark De Braak) 
en zelfs het loopgebied is nog hetzelfde 
gebleven. De route kon nog wel eens ver-
schillen maar het favoriete boompje van 
Koos was altijd, en is nog steeds, een be-
langrijk iconisch routepunt. Kon of wilde 
je een keer niet meelopen dan moest er 
persoonlijk bij Koos worden afgemeld, 
altijd een horde om te nemen natuurlijk.”

Afbouwen
Zo’n 15 jaar geleden werd Koos getroffen 
door een herseninfarct en moest hij het 
noodgedwongen wat rustiger aan doen. 
“Het lopen ging natuurlijk niet meer 
zoals vroeger en ik hield me dan ook 
steeds meer bezig met de veiligheid en 
gezondheid van de mensen in de groep 
tijdens onze trimloop. 
Ik heb me altijd voorgenomen om te 
stoppen met het begeleiden van de 
trimgroep op het moment dat ik 80 zou 
worden of zodra ik de 50 jaar (solo) als 
groepsleider/trainer heb volgemaakt. 

Het werd het laatste”, zo vertelt Koos vol 
gepaste trots.

Afscheid
Op 1 mei 2019 kwam er officieel een 
einde aan het coachschap van Koos 
Ummels voor zijn geliefde trimgroep. Hij 
gaf, symbolisch, het stokje door aan zijn 
dochter Fanneke, die nu de trimgroep 
beheert en waarmee (nog steeds) de Ba-
kelse Bossen ‘onveilig’ wordt gemaakt. 
Koos viel een waardig afscheid te beurt 
met een feest in zijn appartement, de 
overhandiging van een heus storybook, 

maar ook nog een speciaal voor hem 
ontworpen plaquette. “Op de boom, 
waarvan ik vele jaren terug nog mijn 
vinger op de top had gelegd tijdens de 
trimloop, is een kleine maar enorm ge-
waardeerd schild bevestigd met de tekst 
‘Koos bedankt 50 jaar Lopersgroep’. Een 
mooier afscheid kon ik me niet wensen.”

Een mooie ontmoeting met een krasse 
80’er die nog volop geniet van het leven 
met, nog steeds, een frisse geest. “Ik voel 
me nog te jong voor een E-bike”,”lacht 
Koos als laatste.
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Activiteiten 
agenda

Ga voor alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl

maart
01 Optreden van 
 The Dutch Eagles
 Gemert - 5 maart, 20.15 uur. The Dutch Eagles
 combineren in hun show ‘Gold’ de hits van de
 Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit
 de gouden periode van de popmuziek. 
 In Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. 
 www.eendracht-gemert.nl 

02 Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 Asten - Zaterdag 5 maart. De rondleidingen
 starten om 13.30 uur en eindigen rond 15.00
 uur. Aanmelden via VVV Asten is verplicht,
	 aanmelding	is	definitief	na	betaling	bij	VVV
 Asten. De kosten bedragen € 4,50 p.p. en
 kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

03 Cultureel drieluik ‘ZEE’
 Helmond - 6 maart, 13.30 uur. Hoe gedichten,
	 kunstwerken	en	muziekfragmenten	samen
 klinken als een drieluik, waarbij de ‘Zee’
 centraal staat. Bibliotheek Helmond. 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

04 Tentoonstelling Aquavit
 Helmond - 6 maart t/m 29 mei. 
	 De	tentoonstelling	Aquavit	geeft	met	het	werk
 van 12 kunstenaars en meer dan 100
 aquarellen een overzicht van de vitaliteit van 
	 de	hedendaagse	aquarel.	Cacaofabriek
	 Helmond.	www.cacaofabriek.nl/expo

05 Ontbijt met wandeling
 door Griendtsveen
 Deurne - Zo 13 maart, 9.30 uur. Heerlijk Peels
 ontbijt en wandeling van ca. 5 km. met uitleg
 over natuurgebied De Peel en Griendtsveen.
	 Info	en	reserveren:	www.toonkortoomspark.nl

06 Winterwandeling
 natuurtheater De Donck
 Someren - 13 maart, 10.00 uur. Toneelvereni-
 ging De Speledonckers bestaat 50 jaar en 
 viert dat met een winterwandeling met gids
 langs de mooiste plekjes in en om het
 natuurtheater De Donck in Someren. Meer
	 informatie:	www.speledonckers.nl.

07 Koopzondag in Asten
 Asten - Zondag 13 maart. De winkels in het
 centrum zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.
	 Thema:	Verwendag	voor	consumenten.

08 Symphonic Rock Night
 – The second chapter
 Helmond - 16 maart, 20.15 uur. Een band van
 doorgewinterde muzikanten komt met een
 knallend vervolg op hun ode aan de
	 symfonische	rock	van	de	jaren	zeventig.	
 Het Speelhuis Helmond. 
 theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

09 Nits – Tour 2022
 Helmond - 18 maart, 20.45 uur. Nits is al 45
 jaar de meest ongrijpbare band van Nederland.
 Een concert vol dynamiek, humor, virtuositeit
 en soms met een diepe Europese melancholie,
 alles met een stijlvolle veelzijdigheid. Popzaal
 De	Cacaofabriek.	https://cacaofabriek.nl/podium	

10 Tentoonstelling 
 Ger Fransen
 Deurne - 19 maart t/m 4 juli, di t/m zo
 12.00-16.00 uur. Werken uit de periode
 1940-1970 van de Amsterdamse verzamelaar
 en handelaar Cor Fransen. De tentoonstelling
 laat de ontwikkeling zien van kunst in de
	 decennia	na	het	interbellum.	Meer	info:
 Museum De Wieger. www.dewieger.nl

11 Belle en het Beest 
 de Musical
 Gemert - 19 maart, 14.00 uur en 16.00 uur. 
 Het sprookje komt tot leven in het theater. 
 De Eendracht in Gemert. www.eendracht-gemert.nl

12 Expositie Peter van 
 den Braken
 Aarle-Rixtel -	t/m	20	maart.	Expositie	van
	 schilderijen	in	Galerie	Bies	in	Aarle-Rixel	van
 Peter van den Braken en zijn Eindhovense
 tijdgenoten. www.galerij-museum-bies.nl

13 Heilight Parade Deurne
 Deurne - Za 26 maart, 19.30-21.00 uur
	 Vlierdensewg	/	St.	Jozefstraat	Deurne.	Unieke
 lichtjesoptocht van regio Peelland met mooi
 verlichte praalwagens en loopgroepen. 
	 Meer	info:	www.heilightparade.nl

14 Dorpsquiz Gemert Weet  
 Gemert - 26 maart. Het is weer tijd voor de
 dorpsquiz Gemert Weet, voor de inwoners van
	 Gemert.		Meer	informatie	en	inschrijven:	
 www.gemertweet.nl

15	 Heksenketeltreffen	
 MC de Kleppenjagers
 Gemert - 26 en 27 maart. Aan de Energieweg in
	 Gemert	vindt	het	heksenketeltreffen	plaats	van
 MC de Kleppenjagers. www,mcdekleppenjagers.nl

16 Beiaardconcert  
 Helmond - Iedere woensdag van 10.00 tot
 11.00 uur beiaardconcert door beiaardier
 Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria Presentatie
	 kerk,	Kerkstraat	2,	Asten.	Luisterplaats:
 Moussaultpark

17 Kloosterrondwandeling  
 Aarle-Rixtel - Deze nieuwe wandelroute van 13
 km start en eindigt bij het Missieklooster
	 Heiligbloed	in	Aarle-Rixel	en	voert	o.a.	langs
 kasteel Gemert. www.landvandepeel.nl/
 kloosterrondwandeling.

Bevlogen ondernemers
Eén van de boeren die producten levert aan Op Hete 
Kolen is Henk Kerkers van Bijzonder Brabants, die in 
zijn (on)vergetelijke groentetuin zo’n 100 soorten 
bijzondere	groenten	verbouwd.	Henk:	“Mijn	groenten	
passen bij restaurants waar ze de gasten echt willen 
verrassen en ook vertellen waar de producten 
vandaan komen”. Hij bezorgt iedere week groenten 
aan restaurants in de regio en is daarin niet de enige. 
De Peel kent een netwerk van leveranciers en 
streekrestaurants met bevlogen ondernemers, zoals 
de Helmondse palingkwekerij Rijpelaal, restaurant 
Ons Jongens in Someren, De Brabantse Kluis in 
Aarle-Rixtel	en	Grotel’s	Genieten	in	Bakel.	Het	doel	is	
eenduidig:	de	beste	kwaliteit	leveren,	op	een	eerlijke	
manier. 

Een goed gevoel
Ook	bij	Stadsbrouwerij	de	Deftige	Aap	in	Helmond	
spelen streekproducten een belangrijke rol. Op de 
menukaart staan natuurlijk de eigen bieren, 15 stuks 
inmiddels. Maar er wordt ook samengewerkt met 
lokale leveranciers voor de gerechten. Eigenaar Mark 
van	den	Boogaard:	“We	werken	samen	met	de	
Bundertjes, een biologische tuinderij in Helmond waar 
groenten worden geteeld als dagbesteding. Wij kopen 
de geoogste groenten op en maken er onder andere 
soepen en sauzen van.” 
Het levert producten van hoge kwaliteit op, maar 
heeft	ook	een	maatschappelijk	doel.	Mark:	“Deze	
werkwijze is niet makkelijker en ook niet echt 
goedkoper; het gaat om het sociale karakter en de 
verbinding opzoeken met de stad.” Net als in de 
andere restaurants merken ze ook hier dat gasten het 
gebruik van streekproducten als een meerwaarde 
ervaren.	“Het	gaat	erom	dat	je	geniet	van	lekker	eten,	
maar	het	geeft	je	ook	een	goed	gevoel.”

De deuren staan weer open en chef-koks, gastheren, bierbrouwers en 
barvrouwen kunnen weer doen waar ze goed in zijn: hun gasten laten 
genieten van sfeer en smaakbeleving. Kies je voor bourgondisch en 
stoer of juist verfijnd en onverwacht? Smaken verschillen, maar deze 
lokale ondernemers zijn het over één ding eens: de beste smaak 
komt van eigen bodem. 

Uitgelicht 

Lokaal en puur eten is populairder dan ooit. 
Horecaondernemers in het Land van de Peel juichen 
deze trend toe met enthousiasme, maar ook met 
boerenverstand.	Want,	“het	verhaal	erbij	is	leuk,	maar	
het gaat om de smaak.” Bart Witteveen, eigenaar van 
streekwinkel ‘t Streeckhuys en restaurant Op Hete 
Kolen in Deurne benadrukt met deze woorden de 
kwaliteit die schuilt in het lokale product.  

Een goed verhaal proef je
Zijn onderneming ontstond eigenlijk uit nood, want de 
veehouder bleek allergisch voor koeien. Vanuit zijn 
passie voor lekker en goed eten lag er al snel een 
nieuw ondernemingsplan klaar. Om ervoor te zorgen 
dat consumenten voor lokale producten niet alle 
boerderijwinkels	af	hoefden,	bracht	hij	de	producten	
bij elkaar in één winkel; ‘t Streeckhuys, inmiddels met 
een tweede vestiging in Helmond. De ontbrekende 
schakel, een eigen restaurant, werd gerealiseerd met 
de	opening	van	Op	Hete	Kolen.	“Wij	zijn	onze	eigen	
leverancier, zo kunnen we echt de kwaliteit 
waarborgen. Dat is wat mensen uiteindelijk proeven 
en daar zit de kracht.”

Geoogst en geserveerd
in het Land van de Peel

De	Deftige	Aap,	Helmond

Op Hete Kolen, Deurne

ChocoladeDeCacaofabriek, Helmond.  
Een	chocoladebeleving	in	de	Cacaofabriek,	
met	fairtrade	chocolade	en	streekproducten.

1

Paste e Più, Asten. Delicatessewinkel 
met honderden Mediterrane producten. 
Gevestigd in winkelcentrum Midas. 

Il Borgo, Helmond. Achter de smalle klokgevel 
van het oudste huis in Helmond schuilt een 
Italiaans speciaalzaakje met ambachtelijk ijs, 
een chocolaterie en lunchroom.

3

5

Rabauw, Gemert. Stoere bieren, gebrouwen 
met een maatschappelijke insteek. Proeven 
doe je in de biertuin met winkel en brew lab.

2

Usawa coffee, Gemert. Ambachtelijk 
gebrande	slow	roast	koffiebonen	uit	eigen	
koffiebranderij	in	het	centrum	van	Gemert.	

4

Getipt: Ambachtelijke 
adresjes om te onthouden

© Rabauw

@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 aan hen! 

Op www.instagram.com/
landvandepeel is de take over, die 
vorige maand van start ging, nog in 
volle gang. Een lokale fotografielief-
hebber deelt steeds 10 dagen lang 
tips en inspiratie via de Instastories 
van het Land van de Peel. Welke 
leuke adresjes en mooie natuurge-
bieden kende jij nog niet?

Smakelijk fietsarrangement 
Drie Peelen Tour
Fiets een prachtige route door de 
Mariapeel, Deurnese Peel en Groote 
Peel, waar je onderweg de Brabantse 
gastvrijheid ervaart bij geselecteerde 
eetgelegenheden. Laat je verrassen door 
de mooie natuur en heerlijke gerechten! 

Lengte:	38km.	Kosten:	€	37,00	p.p.	
Reserveren via Toon Kortooms Park 
Deurne. 
www.landvandepeel.nl/driepeelentour

Ontdek het op
@landvandepeel!

In d’Ouwe Peel, Helenaveen

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda

Ga voor alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl

maart
01 Optreden van 
 The Dutch Eagles
 Gemert - 5 maart, 20.15 uur. The Dutch Eagles
 combineren in hun show ‘Gold’ de hits van de
 Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit
 de gouden periode van de popmuziek. 
 In Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. 
 www.eendracht-gemert.nl 

02 Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 Asten - Zaterdag 5 maart. De rondleidingen
 starten om 13.30 uur en eindigen rond 15.00
 uur. Aanmelden via VVV Asten is verplicht,
	 aanmelding	is	definitief	na	betaling	bij	VVV
 Asten. De kosten bedragen € 4,50 p.p. en
 kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

03 Cultureel drieluik ‘ZEE’
 Helmond - 6 maart, 13.30 uur. Hoe gedichten,
	 kunstwerken	en	muziekfragmenten	samen
 klinken als een drieluik, waarbij de ‘Zee’
 centraal staat. Bibliotheek Helmond. 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

04 Tentoonstelling Aquavit
 Helmond - 6 maart t/m 29 mei. 
	 De	tentoonstelling	Aquavit	geeft	met	het	werk
 van 12 kunstenaars en meer dan 100
 aquarellen een overzicht van de vitaliteit van 
	 de	hedendaagse	aquarel.	Cacaofabriek
	 Helmond.	www.cacaofabriek.nl/expo

05 Ontbijt met wandeling
 door Griendtsveen
 Deurne - Zo 13 maart, 9.30 uur. Heerlijk Peels
 ontbijt en wandeling van ca. 5 km. met uitleg
 over natuurgebied De Peel en Griendtsveen.
	 Info	en	reserveren:	www.toonkortoomspark.nl

06 Winterwandeling
 natuurtheater De Donck
 Someren - 13 maart, 10.00 uur. Toneelvereni-
 ging De Speledonckers bestaat 50 jaar en 
 viert dat met een winterwandeling met gids
 langs de mooiste plekjes in en om het
 natuurtheater De Donck in Someren. Meer
	 informatie:	www.speledonckers.nl.

07 Koopzondag in Asten
 Asten - Zondag 13 maart. De winkels in het
 centrum zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.
	 Thema:	Verwendag	voor	consumenten.

08 Symphonic Rock Night
 – The second chapter
 Helmond - 16 maart, 20.15 uur. Een band van
 doorgewinterde muzikanten komt met een
 knallend vervolg op hun ode aan de
	 symfonische	rock	van	de	jaren	zeventig.	
 Het Speelhuis Helmond. 
 theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

09 Nits – Tour 2022
 Helmond - 18 maart, 20.45 uur. Nits is al 45
 jaar de meest ongrijpbare band van Nederland.
 Een concert vol dynamiek, humor, virtuositeit
 en soms met een diepe Europese melancholie,
 alles met een stijlvolle veelzijdigheid. Popzaal
 De	Cacaofabriek.	https://cacaofabriek.nl/podium	

10 Tentoonstelling 
 Ger Fransen
 Deurne - 19 maart t/m 4 juli, di t/m zo
 12.00-16.00 uur. Werken uit de periode
 1940-1970 van de Amsterdamse verzamelaar
 en handelaar Cor Fransen. De tentoonstelling
 laat de ontwikkeling zien van kunst in de
	 decennia	na	het	interbellum.	Meer	info:
 Museum De Wieger. www.dewieger.nl

11 Belle en het Beest 
 de Musical
 Gemert - 19 maart, 14.00 uur en 16.00 uur. 
 Het sprookje komt tot leven in het theater. 
 De Eendracht in Gemert. www.eendracht-gemert.nl

12 Expositie Peter van 
 den Braken
 Aarle-Rixtel -	t/m	20	maart.	Expositie	van
	 schilderijen	in	Galerie	Bies	in	Aarle-Rixel	van
 Peter van den Braken en zijn Eindhovense
 tijdgenoten. www.galerij-museum-bies.nl

13 Heilight Parade Deurne
 Deurne - Za 26 maart, 19.30-21.00 uur
	 Vlierdensewg	/	St.	Jozefstraat	Deurne.	Unieke
 lichtjesoptocht van regio Peelland met mooi
 verlichte praalwagens en loopgroepen. 
	 Meer	info:	www.heilightparade.nl

14 Dorpsquiz Gemert Weet  
 Gemert - 26 maart. Het is weer tijd voor de
 dorpsquiz Gemert Weet, voor de inwoners van
	 Gemert.		Meer	informatie	en	inschrijven:	
 www.gemertweet.nl

15	 Heksenketeltreffen	
 MC de Kleppenjagers
 Gemert - 26 en 27 maart. Aan de Energieweg in
	 Gemert	vindt	het	heksenketeltreffen	plaats	van
 MC de Kleppenjagers. www,mcdekleppenjagers.nl

16 Beiaardconcert  
 Helmond - Iedere woensdag van 10.00 tot
 11.00 uur beiaardconcert door beiaardier
 Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria Presentatie
	 kerk,	Kerkstraat	2,	Asten.	Luisterplaats:
 Moussaultpark

17 Kloosterrondwandeling  
 Aarle-Rixtel - Deze nieuwe wandelroute van 13
 km start en eindigt bij het Missieklooster
	 Heiligbloed	in	Aarle-Rixel	en	voert	o.a.	langs
 kasteel Gemert. www.landvandepeel.nl/
 kloosterrondwandeling.

Bevlogen ondernemers
Eén van de boeren die producten levert aan Op Hete 
Kolen is Henk Kerkers van Bijzonder Brabants, die in 
zijn (on)vergetelijke groentetuin zo’n 100 soorten 
bijzondere	groenten	verbouwd.	Henk:	“Mijn	groenten	
passen bij restaurants waar ze de gasten echt willen 
verrassen en ook vertellen waar de producten 
vandaan komen”. Hij bezorgt iedere week groenten 
aan restaurants in de regio en is daarin niet de enige. 
De Peel kent een netwerk van leveranciers en 
streekrestaurants met bevlogen ondernemers, zoals 
de Helmondse palingkwekerij Rijpelaal, restaurant 
Ons Jongens in Someren, De Brabantse Kluis in 
Aarle-Rixtel	en	Grotel’s	Genieten	in	Bakel.	Het	doel	is	
eenduidig:	de	beste	kwaliteit	leveren,	op	een	eerlijke	
manier. 

Een goed gevoel
Ook	bij	Stadsbrouwerij	de	Deftige	Aap	in	Helmond	
spelen streekproducten een belangrijke rol. Op de 
menukaart staan natuurlijk de eigen bieren, 15 stuks 
inmiddels. Maar er wordt ook samengewerkt met 
lokale leveranciers voor de gerechten. Eigenaar Mark 
van	den	Boogaard:	“We	werken	samen	met	de	
Bundertjes, een biologische tuinderij in Helmond waar 
groenten worden geteeld als dagbesteding. Wij kopen 
de geoogste groenten op en maken er onder andere 
soepen en sauzen van.” 
Het levert producten van hoge kwaliteit op, maar 
heeft	ook	een	maatschappelijk	doel.	Mark:	“Deze	
werkwijze is niet makkelijker en ook niet echt 
goedkoper; het gaat om het sociale karakter en de 
verbinding opzoeken met de stad.” Net als in de 
andere restaurants merken ze ook hier dat gasten het 
gebruik van streekproducten als een meerwaarde 
ervaren.	“Het	gaat	erom	dat	je	geniet	van	lekker	eten,	
maar	het	geeft	je	ook	een	goed	gevoel.”

De deuren staan weer open en chef-koks, gastheren, bierbrouwers en 
barvrouwen kunnen weer doen waar ze goed in zijn: hun gasten laten 
genieten van sfeer en smaakbeleving. Kies je voor bourgondisch en 
stoer of juist verfijnd en onverwacht? Smaken verschillen, maar deze 
lokale ondernemers zijn het over één ding eens: de beste smaak 
komt van eigen bodem. 

Uitgelicht 

Lokaal en puur eten is populairder dan ooit. 
Horecaondernemers in het Land van de Peel juichen 
deze trend toe met enthousiasme, maar ook met 
boerenverstand.	Want,	“het	verhaal	erbij	is	leuk,	maar	
het gaat om de smaak.” Bart Witteveen, eigenaar van 
streekwinkel ‘t Streeckhuys en restaurant Op Hete 
Kolen in Deurne benadrukt met deze woorden de 
kwaliteit die schuilt in het lokale product.  

Een goed verhaal proef je
Zijn onderneming ontstond eigenlijk uit nood, want de 
veehouder bleek allergisch voor koeien. Vanuit zijn 
passie voor lekker en goed eten lag er al snel een 
nieuw ondernemingsplan klaar. Om ervoor te zorgen 
dat consumenten voor lokale producten niet alle 
boerderijwinkels	af	hoefden,	bracht	hij	de	producten	
bij elkaar in één winkel; ‘t Streeckhuys, inmiddels met 
een tweede vestiging in Helmond. De ontbrekende 
schakel, een eigen restaurant, werd gerealiseerd met 
de	opening	van	Op	Hete	Kolen.	“Wij	zijn	onze	eigen	
leverancier, zo kunnen we echt de kwaliteit 
waarborgen. Dat is wat mensen uiteindelijk proeven 
en daar zit de kracht.”

Geoogst en geserveerd
in het Land van de Peel

De	Deftige	Aap,	Helmond

Op Hete Kolen, Deurne

ChocoladeDeCacaofabriek, Helmond.  
Een	chocoladebeleving	in	de	Cacaofabriek,	
met	fairtrade	chocolade	en	streekproducten.

1

Paste e Più, Asten. Delicatessewinkel 
met honderden Mediterrane producten. 
Gevestigd in winkelcentrum Midas. 

Il Borgo, Helmond. Achter de smalle klokgevel 
van het oudste huis in Helmond schuilt een 
Italiaans speciaalzaakje met ambachtelijk ijs, 
een chocolaterie en lunchroom.

3

5

Rabauw, Gemert. Stoere bieren, gebrouwen 
met een maatschappelijke insteek. Proeven 
doe je in de biertuin met winkel en brew lab.

2

Usawa coffee, Gemert. Ambachtelijk 
gebrande	slow	roast	koffiebonen	uit	eigen	
koffiebranderij	in	het	centrum	van	Gemert.	

4

Getipt: Ambachtelijke 
adresjes om te onthouden

© Rabauw

@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 aan hen! 

Op www.instagram.com/
landvandepeel is de take over, die 
vorige maand van start ging, nog in 
volle gang. Een lokale fotografielief-
hebber deelt steeds 10 dagen lang 
tips en inspiratie via de Instastories 
van het Land van de Peel. Welke 
leuke adresjes en mooie natuurge-
bieden kende jij nog niet?

Smakelijk fietsarrangement 
Drie Peelen Tour
Fiets een prachtige route door de 
Mariapeel, Deurnese Peel en Groote 
Peel, waar je onderweg de Brabantse 
gastvrijheid ervaart bij geselecteerde 
eetgelegenheden. Laat je verrassen door 
de mooie natuur en heerlijke gerechten! 

Lengte:	38km.	Kosten:	€	37,00	p.p.	
Reserveren via Toon Kortooms Park 
Deurne. 
www.landvandepeel.nl/driepeelentour

Ontdek het op
@landvandepeel!

In d’Ouwe Peel, Helenaveen

www.landvandepeel.nl
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Website
Een en ander staat te lezen op de on-
langs gelanceerde website van de 
nieuwe stichting.   (www.vrijheidsvuur-
depeel.nl). Deze website werd mogelijk 
gemaakt door Museum Klok en Peel 
door de website Death Valley De Peel 
ter beschikking te stellen en in te richten 
voor Vrijheidsvuur de Peel.

Vrijheidsvuur
“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, ook 

in de huidige tijd niet. Daarom staat het 
vrijheidsvuur symbool voor bevrijding 
en vrijheid. De jaarlijkse viering is een 
bijdrage aan de waardering voor onze 
huidige – democratische – vrijheid. Het 
evenement Vrijheidsvuur De Peel kent 
al drie geslaagde edities: Asten (2019), 
Mierlo (2020) en Meijel (2021). De vier-
de editie vindt komend najaar plaats in 
Deurne en wel bij de kasteelruïne aan 
het Haageind. Deze plek getuigt na bijna 
tachtig jaar nog steeds van het oorlogs-

geweld dat daar heeft plaatsgevonden. 
 
Death Valley De Peel
Het Vrijheidsvuur De Peel werd in 2019 
(75e bevrijding van Zuid-Nederland) 
voor het eerst verspreid vanuit Asten 
(Markt). Het evenement kwam voort uit 
het project Death Valley De Peel. Daar-
mee leverde Museum Klok & Peel in 
2019/2020 een betekenisvolle bijdrage 
aan de provinciebrede manifestatie Bra-
bant Remembers. Death Valley De Peel 

stond voor een breed scala activiteiten. 
Het vrijheidsvuur was er één van. Deze 
festiviteit sloot aan bij de al veel oudere 
traditie van de 18-septemberfeesten in 
Eindhoven, waar jaarlijks het in Bayeux 
opgehaalde vrijheidsvuur centraal staat.

19 september 
Het oorspronkelijke idee was om op 18 
september het Vrijheidsvuur in Eindho-
ven op te halen en het op 19 septem-
ber te ontsteken, in een van de eerste 
Peelgemeenten die in 1944 tijdens de 
operatie Market-Garden werd bevrijd. 
Om praktische redenen is het eerste 
Peellandse Vrijheidsvuur op de Markt in 
Asten ontstoken. 

Dankzij de medewerking van Gildekring 
Peelland en de deelname van de burge-
meesters van vijf Peelgemeenten werd 
de kleurrijke ceremonie meteen een 
succes. Andere participanten waren 
lopers van Peellandse loop- en atle-
tiekverenigingen, particuliere eigenaren 
van historische legervoertuigen, enkele 

muzikanten en de Firebrigate Pipes en 
Drums uit Gemert en speciale geno-
digden. Bij volgende edities groeide het 
aantal deelnemende gemeenten. 

Regionaal, want de Peel kent geen 
grenzen
Stichtingsvoorzitter Jeanette Hartjes: 
“Bij de komende editie zijn elf deelne-
mende gemeenten betrokken. Daarmee 
bereiken we dan alle Peelgemeenten 
aan beide zijden van de provinciegrens 
Brabant-Limburg. Dat is mooi, want 
toen de geallieerden in het najaar 1944 
hun bevrijdingscampagne begonnen, 
speelden provinciegrenzen immers ook 
geen rol.”

De samenstelling van het bestuur van 
de nieuwe stichting benadrukt haar 
regionale karakter. Behalve Jeanette 
Hartjes (Asten) zitten daarin Jo Man-
ders (Meijel), Jan Dekkers (Laarbeek), 
Henk Schimmel (Helmond) en Wim de 
Ruiter (Helmond). 

Negen (loco)burgemeesters uit Peelland hielpen in 2021 mee het Vrijheidsvuur de Peel te verspreiden. F | Jack Willekens.

Om de komende raadsperiode het 
woningtekort aan te pakken in de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
moet de samenwerking versterkt 
worden tussen gemeenten en wo-
ningcorporaties.

Het beschikbaar hebben van voldoende 
betaalbare huurwoningen is een be-
langrijke voorwaarde om de regio verder 
te kunnen laten groeien. De 13 woning-
corporaties die actief zijn in de 21 ge-
meenten roepen in aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 16 maart 
de lokale politiek op om samen werk te 
maken van de woningbouwopgave. Dat 
doen zij door een pamflet te versturen 
aan alle lokale politici in de gemeenten 
waar zij actief zijn.

Oplossing nodig om woningtekort
niet verder op te laten lopen
De vraag naar betaalbare woningen 
in de MRE is enorm en neemt de ko-
mende jaren sterk toe. Het tekort aan 
sociale- en middenhuurwoningen in de 
regio kan oplopen tot zeker 45.000 in 
2040. Zonder betaalbare woningen kan 
de economie in deze regio niet verder 
groeien. 

De woningcorporaties hebben de am-
bitie uitgesproken om tot 2026 de 
woningbouwproductie te laten groeien 
tot 2.000 nieuwe woningen per jaar. 
Samenwerking met gemeenten is hierin 
cruciaal. Denk hierbij aan voorrang bij 
gronduitgifte, het aanwijzen van nieuwe 
locaties en het stellen van eisen door 

gemeenten aan maximale verkoopprij-
zen. Ook moet de doorloopsnelheid van 
procedures korter. Daarnaast moeten 
gemeenten vaker in onconventionele 
oplossingen denken zoals tijdelijke wo-
ningen, herbestemmen van leegstaande 
kantoren of het splitsen van woningen.

Kennis delen over verduurzaming
Verduurzaming is zeker in het licht van 
toenemende energiearmoede een ander 
belangrijk thema waar woningcorpo-
raties zich voor blijven inzetten. Denk 
hierbij aan het isoleren van woningen en 
het plaatsen van zonnepanelen, hybride 
ketels en warmtepompen en het gebruik 
van circulaire materialen. Ook is er veel 
aandacht om bewoners te coachen op 
energiezuinig leven. Het verduurzamen 

van woningen scheelt bewoners kosten. 
Woningcorporaties delen graag hun ken-
nis met gemeenten als het over verduur-
zaming gaat.

Fijn wonen voor iedereen
Met 100.000 woningen bieden de sa-
menwerkende woningcorporaties aan 
250.000 mensen onderdak. De samen-
werkende corporaties vinden dat ieder-
een, ook mensen met een aanvullende 
woonvraag, betaalbaar moet kunnen 
wonen in een fijne wijk. 
Daarbij gaat het ook over onderdak aan 
urgenten, statushouders en mensen 
met een zorgvraag. Daarnaast heb-
ben corporaties bijzondere aandacht 
voor ouderen. Gemeenten moeten vol-
doende locaties ter beschikking stellen 

waar deze huisvesting te realiseren is. 
Ook moet er voldoende geld en mens-
kracht beschikbaar zijn om duurzame 
begeleiding van deze mensen mogelijk 
te maken.

In gesprek met lijstrekkers en kandi-
daat-raadsleden
De 13 samenwerkende woningcorpora-
ties gaan in de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen op verschillende 
manieren in gesprek met lijsttrekkers 
en kandidaat-raadsleden. Het hiervoor 
opgestelde pamflet is opgesteld door 
Bergopwaarts, Helpt Elkander, Goed 
Wonen, Trudo, Volksbelang, woonstich-
ting ‘thuis, Woningstichting Compaen, 
Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., 
Woonpartners, woCom en WSZ.

Woningcorporaties slaan handen ineen voor woningbouwopgave Zuidoost-Brabant 

Vierde editie in 2022 bij de kasteelruïne in Deurne 

Vrijheidsvuur De Peel in 
beheer bij nieuwe stichting
Peelland is een nieuwe stichting rijker: ‘de Stichting Vrijheidsvuur De Peel’. Zij houdt zich bezig 

met de organisatie van het Vrijheidsvuur dat jaarlijks op 19 september wordt ontstoken in 
een van de Peelgemeenten en dat als ‘een lopend vuurtje’ letterlijk de overige Peelgemeenten 

aandoet. Dit om de herinnering levend te houden aan de zwaarbevochten bevrijding van 
Peelland in het najaar 1944.
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Kunstenaars zoals Harry van Empel, 
Cynthia Vandenbor, Angelique Mathijs-
sen, Bart van der Voort en Elke Meulen-
dijks nemen de vrijheid altijd mee, als 
rode draad door hun kunstrepertoire. 
Angelique schildert letterlijk vrijheid 
op haar linnen, vogels die vrij zijn om 
daarheen te vliegen waar ze willen met 
alle bewegingsvrijheid. De vrijheid van 
ieder mens om te denken en keuzes te 
maken. En Elke Meulendijks ziet vrijheid 
in de natuur, het genieten van het zon-
licht dat door een bladerdak piept, en de 

kleuren in haar palet. Harry geeft in zijn 
werk duidelijk aan dat niemand zich in 
een hokje geplaatst hoeft te voelen, je 
hoeft niet voor 1 kleur te kiezen, je bent 
vrij om te bouwen aan je eigen toekomst 
en je eigen fouten te maken en verder 
te bouwen!

 SHE Art Gallery opent haar deuren 
aan De Huufkes 34 in Nuenen, voor 
iedereen die wil komen genieten van de 
expositie #Vrijheid. De expositie is door-
lopend te bezoeken tot 30 maart. De 

reguliere openingstijden zijn: woensdag 
en zondag van 13-17 uur en op vrijdag 
van 13-20 uur. 

Meer info vindt u op de website: 
www.sheartgallery.com.

Geniet van #Vrijheid
NUENEN Vrijheid, een beladen en tevens fantastisch woord. Respect en tolerantie horen hierbij. 

In kunst ben je VRIJ. Na alweer een lockdown is SHE Art Gallery weer geopend met een door-
lopende expositie, genaamd #Vrijheid. Kunst is vrij en dat maakt het zo interessant om naar te 

kijken en om ervan te genieten. 

Lick me! – Bart van der Voort. F | SHE Art Gallery.

MIERLO Tot en met zaterdag 26 maart 2022 zijn in Kunst-
zaal Dommeldal, in de bibliotheekvestiging in Mierlo, 

collages te zien van Miranda Vissers (Leende).

Een wereld van kleur
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

F | Bibliotheek Dommeldal.

Haar hele leven al zijn de natuur, 
reizen en materialen verzamelen een 
oneindige bron van inspiratie voor 
Miranda Vissers. Ze houdt van het 
proces van het sorteren van materi-
alen en beelden om hiermee nieuwe 
ideeën en beelden te ontwikkelen. 
Kleine elementen verzamelen en 
hiermee groter werk samenstellen 
is een vast onderdeel van haar werk. 
Belangrijk in het gebruikte materiaal 
is voor haar dat het al een leven ach-
ter zich heeft, een beetje versleten of 
verschoten is.

Om sfeerbeelden van de natuur en 
de jaargetijden te maken, is hier ge-
bruik gemaakt van postzegels. Naast 
de ongelooflijke hoeveelheid kleuren 
verwijzen ze ook naar een recent 
verleden, waar we nog handgeschre-
ven brieven en kaarten verstuurden. 
Veel van de postzegels hebben een 

lange reis achter de rug, zowel in 
afstand als in tijd. De postzegels 
zijn ook dragers van informatie over 
landen en valuta die soms van naam 
zijn veranderd, staatshoofden die 
zijn opgevolgd door anderen. In de 
collages zijn soms postzegels met 
strijdige informatie naast elkaar ge-
bruikt, niet om een oordeel te vellen 
maar slechts om het kleurbeeld te 
versterken. Al het werk is gemaakt 
van gerecyclede materialen, de post-
zegels zijn allemaal gedoneerd door 
verzamelaars die een deel van hun 
verzameling hebben afgestaan.

De nieuwe expositie ‘Een wereld 
van kleur’ is gratis te bezichtigen 
in Kunstzaal Dommeldal, tijdens 
openingstijden van de bibliotheek: 
maandag tot en met vrijdag van 
14.00 - 17.00 uur én op zaterdag van 
11.00 - 14.00 uur.

Tot en met zaterdag 26 maart 2022 zijn in Kunstzaal 
Dommeldal, in de bibliotheekvestiging in Mierlo, collages 

te zien van Miranda Vissers (Leende).

Camille Claudel on tour 
Camille Claudel speelt op 13 maart 2022 in het Speelhuis

Het leven van deze Franse beeld-
houwster spreekt velen tot de ver-
beelding. In tal van boeken en films 
wordt haar verhaal verteld. De tekst 
is geschreven door Corinne Heyr-
man in nauw overleg met regisseur 
Anneke Schröder die veel research 
pleegde. Schröder: ”Uitgangspunt 
daarbij was de vraag: ‘Hoe het toch 
mogelijk is dat zo’n getalenteerde 

vrouw 30 jaar lang in een psychia-
trische instelling werd opgesloten?’ 
Waarom? Hoezo? Wie was Camille 
Claudel eigenlijk? 

Wat weten van haar en vooral, wat we-
ten we nog niet? In een aantal scènes 
zien we Camille en de mensen die be-
langrijk voor haar waren en van grote 
invloed zijn geweest op de gebeurtenis-

sen. Beeldhouwer en geliefde Rodin, 
haar broer Paul, haar moeder en de 
componist Debussy. De context van 
het Parijs van 1900 was een uitgangs-
punt. Ook voor Arjan Kooijmans, die de 
muziek voor deze voorstelling compo-
neerde, was dit een inspiratiebron. Het 
is niet de bedoeling om een geschiede-
nisles te geven. Interessanter is het om 
vanuit onze eigen visie en interpretatie 
een beeld te geven van hoe het had kun-
nen gaan.” Camille Claudel is de 4de 
productie van Stichting Theater op het 
Voortje in Mierlo. “We maken kleinscha-
lige voorstellingen met een maatschap-
pelijke relevantie. De spelers komen uit 
de regio en met hun professionele inslag 
worden ze bij theater het Voortje uitge-
daagd en krijgen de gelegenheid om zich 
vast te bijten in een stuk en thema.” In 

juni en juli 2022 spelen ze ‘De Vader’ 
van Florian Zeller. ‘De witte bizon’ van 
Fabrice Melquiot wordt door talentvolle 
jongeren, ook weer uit de regio gespeeld 
op de buitenlocatie het Voortje, maar 
ook op diverse scholen in de regio.

Cast en crew van Camille Claudel:
Spel door Gerard van Beers, Toine 
van de Kerkhof, Wim Hoddenbagh, 
Yvon Leenders, Xandra de 
Vocht-Hoppenbrouwers
Tekst Corinne Heyrman
Muziek  Arjan Kooijmans
Concept en Regie Anneke Schröder
Productie Arjan Swinkels en 
Astrid Willems

Kaarten: www.theaterspeelhuis.nl
Meer info: www.theaterophetvoortje.nl

Toine van de Kerkhof en Xandra de Vocht-Hoppenbrouwers, beide uit Helmond
| F Gerard Sleegers
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Bolfo 
Mand en tapijtspray
Tegen vlooien en vlooienlarven

Aanbiedingen geldig van 25 februari t/m 12 maart.

Dentastix 

Multipak 
28 stuks

En maak kans op een half jaar gratis Dentastix! 

Smolke

Gestoomde maaltijden
Kussen 'comfort'
Met rits | 100x70 cm
Diverse kleuren 

Javame 
Kattenbak vulling 
Klontjesvormend | 20 L

Promise 
Kattenbrokjes 
Met prebiotica
1.5 kg

Attraction

Hondenbrokken
Geen toegevoegde kunstmatige 
kleuren of conserveringsmiddelen | 2 kg

2e

HALVE
PRIJS

2e

HALVE
PRIJS

Eksi
Kattenloopwiel
75x33x93 cm

Royal Canin
Fit 32 
Kattenbrokken

Daika

Hondenparfum
5 verschillende geuren

7,50
5 stuks

6,95
nu

8,50

14,99
2 voor

229,50
van 289,50 voor

19,95
van 29,95

6,00

6,80

9,20

Mini 

Medium

Maxi

3,99

10 kg + 2 kg gratis

55,95

• Materiaal: hout 
 en kunststof
• Met sisal krabmat 
 aan de buitenkant 
 en bekleed loopvlak binnenin
• Geluidsarm
• Veilig voor de kat en andere huisdieren
• Houdt je kat actief bezig en helpt 
 tegen verveling


