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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Heb je alles al in huis om jouw tuin te doen, 
of die grote lenteschoonmaak?

De lente
komt er aan!

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!
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Opening Informatiepunt Digitale 
Overheid in Bibliotheek Helmond-Peel 
Hulp bij vragen over de overheid 

Op donderdag 10 maart werd in de 
Bibliotheken van Helmond, Asten en 
Someren een Informatiepunt Digitale 
Overheid geopend. In Helmond werd 
de opening verricht door Maria Jorna. 
Zij heeft internetcursussen gevolgd bij 
de bibliotheek. Ze vertelde over haar 
eerste stappen op het internet: je voelt 
je eerst net een kind, maar met wat 
uitleg en hulp kom je een stuk verder. 
Manager Maatschappelijk bibliotheek 
Ank Mooren vertelde hoe de bibliotheek 
de afgelopen tijd al veel mensen gehol-
pen heeft, bijvoorbeeld bij het maken 
van testafspraken of het gebruik van de 
QR-code-app of printen van de vaccina-
tiebewijzen. Vaak is daarbij een DigiD 
nodig en dan lopen mensen vast. De bi-
bliotheek heeft steeds meer een rol ge-
kregen in het helpen hierbij. Met onder 
andere cursussen, maar ook met speci-
ale spreekuren. De bibliotheek is er niet 
alleen voor taal, maar ook voor digitaal!

In Asten en Someren werd de opening 
verricht door de wethouders Janine 
Spoor en Theo Maas samen met direc-
teur-bestuurder Robin Verleisdonk van 
de Bibliotheek Helmond-Peel. Robin 

Verleisdonk benadrukte het voordeel van 
persoonlijk contact dat je in de biblio-
theek nog kunt hebben: "Er zijn steeds 
minder loketten waar inwoners met hun 
vragen kunnen aankloppen. Dan is het 
fijn dat er een plek als de bibliotheek is, 
waar iedereen gemakkelijk binnen kan 
lopen. Met een Informatiepunt waar 
mensen terecht kunnen en persoonlijk 
geholpen worden met hun vragen."

Wethouder Spoor keek in Asten alvast 
vooruit naar het nieuwe Gemeen-
schapshuis: “Zo eind van dit jaar is er 
het nieuwe Gemeenschapshuis, met 
daarin ook de Bibliotheek Asten. Het 
contact en doorverwijzen naar andere 
maatschappelijke instanties zoals Onis 
Welzijn wordt daardoor nog gemakkelij-
ker, omdat je samen in een huis woont. 
Eigenlijk is het Gemeenschapshuis 
straks een grote bibliotheek”.

In Someren keek Wethouder Maas terug 
op 12 jaar officiële handelingen in de Bi-
bliotheek van Someren. Dat begon toen 
hij pas wethouder was met de opening 
van BoekStart, daarna onder andere 
het Makkelijk Lezen Plein, het Taalhuis 

en, jaarlijks, de actie ‘Geef een boek 
cadeau’. En nu, aan het eind van zijn 
wethouderschap, de opening van het 
Informatiepunt Digitale Overheid. “Goed 
dat de bibliotheek er is. Hier lopen de 
inwoners gemakkelijk even binnen om 
vragen te stellen aan de medewerkers. 
Denk aan de 15% van de bevolking die 
het lezen van officiële brieven moeilijk 
vindt. Daar zitten er vast heel wat bij die 
ook moeite hebben met digitale zaken. 
En als we kijken naar de actualiteit dan 
kan de bibliotheek ook van betekenis 
zijn voor vluchtelingen.”

Wethouder Maas kreeg als dank voor 
zijn jarenlange inzet voor de Bibliotheek 
Someren een boeket bloemen aangebo-

den door directeur Verleisdonk.

Spreekuren
Het Informatiepunt Digitale Overheid is 
gratis en voor iedereen, ook als je geen 
lid bent van de bibliotheek. Je kunt altijd 
met eenvoudige vragen terecht tijdens 
de openingstijden van de Bibliotheken 
(let op: niet tijdens zelfservice-uren in de 
ochtend in Asten, Deurne en Someren).

Vergt de beantwoording van jouw vraag 
meer tijd en privacy? Kom dan tijdens 
een van de speciale spreekuren van 
het Informatiepunt Digitale Overheid. 
Je kunt gewoon binnenlopen, vooraf 
een afspraak maken is niet nodig. De 
bibliotheekmedewerkers luisteren naar 

de vraag en denken mee. Zij helpen met 
het vinden van informatie op internet en 
verwijzen door naar de juiste instanties. 
Zij kunnen ook een afspraak maken met 
een organisatie die verder kan helpen.

De openingstijden van het Informatie-
punt zijn in Bibliotheek Helmond (Wa-
termolenwal 11): maandag en vrijdag 
van 13:30 tot 15:00 uur en zaterdag 
van 10:30-12:00 uur. In Bibliotheek So-
meren (Molenstraat 12) op dinsdag van 
15:30 tot 16:30 uur en in Bibliotheek 
Asten (1e verdieping Midas) op vrijdag 
van 15:30-16:30 uur. De inwoners van 
Deurne kunnen voorlopig terecht bij de 
spreekuren van het Informatiepunt in 
Helmond, Asten of Someren.

Veel mensen hebben vragen over de overheid. Bijvoorbeeld 
over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, 
verkeersboetes, pensioen en uitkering. En dingen regelen met 
de overheid gebeurt steeds vaker op de computer via internet. 
Vind je het contact met de digitale (overheids)loketten lastig, 
dan kun je hulp vragen in de bibliotheek bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid.

Bibliotheek Asten |  F Bibliotheek Helmond-Peel

Bibliotheek Helmond | F Bibliotheek Helmond-PeelBibliotheek Someren | F Bibliotheek Helmond-Peel
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BELEEF 
DE LENTE

WANDELEN

OUTDOOR

BIKE
PACKING

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

Passie voor jouw 
outdooractiviteiten
Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te  Mierlo-Hout 
(Helmond) beleeft u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor 
Sport & Outdoor. In deze winkel vindt u alles op het gebied van 
sport, outdoor, wandel- of fietstocht, voor op reis, kamperen of 
voor recreëren.  

U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een
groot aanbod topmerken op sport- en outdoorgebied en dat 
alles onder één dak! U zult versteld staan van ons aanbod.

BUITENLEVEN

Bij Adventure Store hebben ze passie voor jouw buitensportactiviteiten. Met de kennis van 
de betrokken en gepassioneerde adviseurs en de producten van de beste outdoormerken 
staan ze je graag ten dienst. Ze doen alles voor je, zodat jij de activiteiten op een leuke en 

verantwoordelijke manier kan gaan beleven. Het avontuur begint bij Adventure Store!

Outdoor
Op de outdoorafdeling vind je alles voor het wandelen, bui-
tensporten en voor al je reizen. De recreatieve vakantiewan-
delaar en de fanatieke 4Daagselopers komen helemaal op 
niveau met de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van Adventure Store. Ook voor de bagage 
die in de rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste verrekijker, je zal versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die lichtgewicht reizen.

 
Bikepacking
Voor de mensen die de fietsvakantie hebben ontdekt, is Ad-
venture Store de juiste startlocatie. Of je nu een korte trip op 
de elektrische fiets gaat maken of de wereld gaat ontdekken 
op je sportfiets, voor de juiste uitrusting hebben ze een com-
plete collectie van de beste merken. 
Van fietskleding tot aan het ondergoed, van schoen tot helm. 
Om alles op een veilige en droge manier te vervoeren zijn er 
vele mogelijkheden van onder meer het merk Ortlieb. Maar 
ook de lichtgewicht en  compacte tent, slaapzak en mat zijn 
onmisbaar voor een goede nachtrust. Om de reis helemaal 

compleet te maken kan je ook zelf je eten klaar maken op 
een lichtgewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan ge-
nieten van de natuur.
 
Kamperen
Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles wat er verder 
bij komt kijken zoals haringen, tarpen, grondzeilen en toi-
letvloeistoffen. Een grote slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goede nachtrust, comfor-
tabele lichtgewicht meubelen om te relaxen, alle zaken om 
te kunnen eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel 
meer! Ook op de campingafdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherpe prijspakkers.
 
Buitenleven
Veel producten die oorspronkelijk op de camping werden 
gebruikt zijn ook in ons buitenleven in trek. Denk aan de 
relaxfauteuils van Lafuma of een prachtige barbecue, vaak 
zelfs uitgebouwd tot een ware buitenkeuken. Ook de op-
blaasbare jacuzzi wint aan populariteit. Kom eens kijken en 
laat je overtuigen van de veelzijdige mogelijkheden van de 
collectie van Adventure Store voor jouw buitenleven.

Adventure Store is dé outdoor speciaalzaak uit Helmond en staat bekend om 
zijn uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid. Hier vind je alles op 
het gebied van wandelen, reizen, backpacken, kamperen, biking en running. 

Adventure Store is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

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. 

75 jaar 
Adventure Store

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw ging Henk Lam-
mers op zoek naar een waardige opvolger, iemand die naast onderne-
mers- en handelsgeest ook een flinke dosis werklust in zich had. Ie-
mand met hart voor de zaak, met oog voor de klant en vooral iemand 
die innovatief zou zijn. Deze persoon vond hij in Theo van Houts, die 
regelmatig bij de USA Shop kwam als accountmanager in kampeer-
artikelen. Theo nam de zaak over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van premium out-
doormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de winkel uitgroei-
de 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 gewij-
zigd 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 legerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé winkel waar je moet 
zijn voor je outdoor en reisartikelen en heeft grote bekendheid op het 
gebied van wandel- en bergschoenen 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! 

Beleef de lente 
met Adventure
Store

www.adventurestore.nl

75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!
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“Dat je nog aan de boekhouding moet 
beginnen of moet gaan zitten voor de 
belastingaangifte? Maar je ziet er 
telkens tegenop. Dat is niet nodig, 
want Spirit Advies  kan je helpen.

Voor zowel particulieren als de zzp-er, 
VOF’s en B.V.’s neem ik graag alle boek-
houdkundige en belastingtechnische 
werkzaamheden uit handen zodat jij je 
kunt focussen op jouw bedrijf!”

• Verwerken van administratie
• Jaarrekeningen opstellen voor 
 de zzp-er, vof en B.V.
• Aangiften inkomstenbelasting (voor zowel 
 de particulier en de ondernemer),
 omzetbelasting en vennootschapsbelasting 
• Fiscaal advies

Ken je dat 
gevoel?

Spirit Boekhouding & 
Belastingadvies

Kogelpot 15
5761 GT Bakel
06-38166065
www.spiritadvies.nl
info@spiritadvies.nl

Esther Kivits

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. 

  

 

 

 

 

 

REGIOKALENDER APRIL 2022
Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichtingg 
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’

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website ‘Agenda’ of email
• Helmond  4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan via zoom op eigen Pc/laptop
• Nuenen 21 april 20.00 : Filmavond in het Klooster: Het Paradijs op Aarde begint in Nederland. 
 De economische kansen bij de energietransitie. Speciaal voor ondernemers en ondernemende Nuenenaren. 
 Gratis aanmelden kan nu al via  stroomversnelling@nuenen.nl  .
• Deurne 25 april 19.00 -21.30 uur: Energieloket en warmtepompen, in de Ossenbeemd, Haageind 31, 
 gratis aanmelden per email naar deurne@energiehuisslimwonen.nl 

Bezoek een lokale Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Asten: zaterdag 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 9 en 23 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag  2 en 16 april 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 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).

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu ‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 17.00 en zat 10-13.00 in het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3/zoom).
• Laarbeek thuisafspraak door Energiecoach aanvragen via info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 

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

Top 5 meest gekozen gratis bewoners diensten
• Slim starten met je eigen woning QuickScan of workshop
• Lokale inloopspreekuren en acties in Jouw Gemeente
• Voor uitgebreide vragen Afspraak maken met Energiecoach
• Thema-avonden Slim isoleren, Warmtepomp of Zonnepanelen
• Subsidies en leningen of bedrijf zoeken in de buurt

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

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best  

    0499 785 408  |  plameco.nl    0499 785 408  |  plameco.nl

morgen mooier wonenmorgen mooier wonen

Spanplafonds.
Verlichting.
Akoestiek.
Een 
totaaloplossing.



7maart | april 2022Groot PEELLAND

Al 6000 bezoekers op slimste bespaarwebsite van de regio 
Bekijk wat jij kunt doen om energie te besparen op www.energiehuisslimwonen.nl 

Door: Wendy Lodewijk

En of je nu al flink gespaard hebt om te 
investeren in de woning, of je hebt maar 
een klein budget, er is altijd wel iets wat 
je kunt doen om energie te besparen. 
Sommige aanpassingen zijn maar klein, 
maar met een groot resultaat. Energie-
Huis Slim Wonen helpt je hierbij. Je 
kunt er terecht voor deskundige onaf-
hankelijke informatie en slimme tips.

Slim starten voor iedereen
Op de website www.energiehuisslim-
wonen.nl kun je door te klikken op ‘slim 
starten’ direct bekijken wat jij kunt doen 
om energie te besparen. Onder ‘jouw 
bespaarzelftest’ ontdek je welke (kleine) 
aanpassingen je kunt doen, om al flink 
te besparen. Dit kan oplopen tot wel 15 
tot 20% per jaar! Denk aan bijvoorbeeld 
korter douchen en met een besparende 
douchekop, de vaatwasser in eco-stand 
en zo vol mogelijk laten draaien, alle 
deuren in huis te sluiten en alleen de 
ruimtes waar je veel bent te verwar-
men. En vergeet niet ramen en deuren 

te voorzien van tochtstrippen en achter 
de radiatoren radiatorfolie te plakken. 
Kleine moeite, grote opbrengst!

Zet je CV ketel op 60 en 
bespaar 5-10% gas
Onder het kopje ‘jouw CV-ketel: zet hem 
op 60’ vind je een link naar filmpjes 
waarop je kunt zien hoe je je eigen CV-
ketel makkelijk terugzet op 60 graden. 
En waarom zou je dat doen? Je be-
spaart er aanzienlijk veel gas mee! Een 
CV-ketel staat vanuit de fabriek vaak in-
gesteld op 80-90 graden. Dit is bedoeld 
om in strenge winters van -10 graden, 
het huis toch op temperatuur te krijgen. 
Over het algemeen is er in Nederland 
geen sprake meer van een strenge win-
ter. De CV-ketel op 60 zetten is daarom 
altijd een goed idee! Goed om te weten: 
als je je CV-ketel op 60 zet, heeft dat 
geen invloed op de temperatuur van het 
warme water dat uit de kraan of douche 
stroomt. Deze temperatuur zal nooit 
onder de 65 graden komen, vanwege 
legionellarichtlijnen. Staat jouw CV ook 
al op 60?

Doe de ventilatiecheck 
Ventilatie is nodig voor een gezond leef-
klimaat binnenshuis. Bij moderne hui-
zen is dan ook standaard een mechani-
sche ventilatie geïnstalleerd. Deze heeft 
echter wel het juiste onderhoud nodig. 
Onder ‘mijn ventilatiecheck’ ontdek je 
hoe je je mechanische ventilatie opti-
maal werkend houdt. Heb je geen me-
chanische ventilatie? Dan laat de check 
je zien hoe jij alsnog kunt zorgen hoe de 
lucht binnenshuis gezond blijft. Uiter-
aard op de meest energiezuinige manier!

15 energiebespaartips
Kun je niet wachten om aan de slag te 
gaan om energie te gaan besparen? On-
der ‘jouw 15 energiebespaartips’ zie je 
hoe je met kleine aanpassingen al ener-
gie kunt besparen. Er komen onderwer-
pen terug die je bij de zelftest ook hebt 
kunnen zien. In dit handige overzichtje 
zie je wat je direct kunt doen. Boven-
staande tips zijn geschikt voor iedereen. 
Ben je zelf eigenaar van je woning? Dan 
zijn er nog meer onderwerpen die inte-
ressant voor je kunnen zijn.

Bezoek een themabijeenkomst 
Wil je investeren in het verduurzamen en 
energiezuiniger maken van je woning? 
Kijk dan onder ‘jouw themabijeenkomst’ 
welke themabijeenkomsten er georgani-
seerd worden. Wil je bijvoorbeeld meer 
informatie over een specifiek onderwerp 
zoals warmtepompen, zonnepanelen of 
isolatie? Meld je aan voor een themabij-
eenkomst via de ‘Agenda’!

Huiseigenaar? Ga isoleren, neem 
zonnepanelen en een (hybride) 
warmtepomp
Isolatie, zonnepanelen en warmtepom-
pen zijn drie (mogelijke) investeringen die 
je helpen bij het besparen van veel meer 
energie. Zoveel dat je in het uiterste geval 
zelfs geen energie meer hoeft in te ko-
pen. Onder het kopje ‘slim starten’ vind je 
voor huiseigenaren informatie over deze 
onderwerpen. Is jouw dak geschikt voor 
zonnepanelen? Is jouw huis geschikt voor 
een (hybride) warmtepomp? Valt er winst 
te behalen in het isoleren van dak, vloer en 
muren, of het vervangen van ramen door 
een beter isolerende variant? Je kunt 

voor elk onderwerp een scan/test doen 
en meer te weten komen. Vervolgens kun 
je onder ‘slim verder’ dieper op de ma-
terie in gaan. Weet je niet waar je moet 
beginnen of heb je geen idee waar winst 
te behalen is? Doe dan de eigen woning-
QuickScan. Hier ontdek je binnen enkele 
minuten wat jij het beste aan zou kunnen 
pakken. Alle testen en informatie die je 
vindt op de website van EnergieHuis Slim 
Wonen (www.energiehuisslimwonen.
nl) zijn gecertificeerd door de onafhanke-
lijke en door de overheid gesubsidieerde 
instantie ‘Milieu Centraal’. Daarnaast is 
de informatie objectief en niet gekoppeld 
aan bepaalde bedrijven of instellingen. 
Je bent hier verzekerd van juiste en be-
trouwbare informatie.

Liever niet online? Bezoek het 
inloopspreekuur of maak een 
persoonlijke afspraak
Spreek je liever met een ‘echt’ persoon 
over wat jij kunt doen om energie te be-
sparen? Ook dat kan! Loop gerust eens 
binnen bij een inloopspreekuur of be-
zoek een themabijeenkomst. Korte vra-
gen kunnen eventueel ook gesteld wor-
den via telefoon (085 041 00 41). Heb 
je een specifieke of wellicht wat uitge-
breidere vraag? Maak dan een afspraak 
met een Energiecoach. Ook dan is het 
verstandig om ter voorbereiding eerst 
thuis van de woning een QuickScan op 
onze website te doen. De Energiecoa-
ches van EnergieHuis Slim Wonen zijn 
deskundige en opgeleide personen die 
jou alles kunnen vertellen op het gebied 
van energie besparen en verduurzamen. 
Meer informatie en de agenda vind je 
uiteraard op de website: www.energie-
huisslimwonen.nl.

Alle diensten van EnergieHuis Slim 
Wonen, ook afspraken met een Energie-
coach, zijn gratis behoudens een kleine 
vergoeding als je een Energiecoach aan 
huis wilt laten komen. Waar wacht je 
nog op? Wees slim, doe de test en ont-
dek waar jij mee aan de gang kunt!

EnergieHuis Slim Wonen bestaat bijna 1 jaar! En in dat jaar 
hebben inmiddels al 6000 unieke bezoekers hun weg weten 
te vinden naar de website, www.energiehuisslimwonen.nl, 
om daar te ontdekken wat er in en om hun huis mogelijk is 

om energie te besparen. Met de huidige gasprijzen is het nóg 
aantrekkelijker geworden om hier aandacht aan te besteden. 
Het gaat echter niet alleen om gas, ook elektriciteit zal eerder 

blijven stijgen in prijs dan dat het goedkoper wordt. 

F | www.energiehuisslimwonen.nl
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Samenwerken aan een duurzamer Helmond
Energie besparen en rekening houden met het klimaat kunnen we op kleine schaal allemaal. We krijgen er veel voor terug. Minder hitte, droogte en 
wateroverlast in de wijk of je tuin bijvoorbeeld. En meer wooncomfort en een lagere energierekening. Zeker in deze tijd is vooral dat laatste een aan-
dachtspunt. De stijgende energieprijzen vragen ons bewust met energie om te gaan. Maar waar begin je en hoe helpt de gemeente jou daarbij?

Regentonactie
Een slimme optie is een regenton. Hiermee kan je 
tuin tegen een fikse regenbui. Het opgevangen 
water kun je weer gebruiken in droge tijden. 
Samen met waterschap Aa en Maas organiseert de 
gemeente een regentonnenmaand. Als inwoner van 
Helmond krijg je € 30,- korting op de aankoop van 
een regenton. Deze actie loopt t/m 30 april 2022. 

Meer groen
Mooi en duurzaam is een groen dak. Dat kan ongeveer 50% van 
het regenwater opnemen. Voor het aanleggen van een groen 
dak kun je subsidie krijgen.

Meer groen zorgt ook voor verkoeling in onze stad. Jij helpt 
al door minder tegels in je tuin te leggen. Tweemaal per jaar 
vindt Operatie Steenbreek plaats: ‘Tegel eruit, plant erin’. Niet 
meegedaan op 12 maart? In september is de volgende kans. 

Kijk voor acties en subsidies op www.allelichtenopgroen.nl

Energie besparen
Wat kun je zelf doen aan de hogere energierekening? We begrijpen dat isoleren en het aanpassen 
van je woning op dit moment een grote investering is, maar met deze tips kan je ook al makkelijk 
geld besparen.
Zet je verwarming vanaf nu een graadje lager dan je gewend bent. Dat is in het begin even 
wennen, maar je lichaam past zich snel aan op de nieuwe temperatuur. Het scheelt al snel zo’n  
6 tot 8% op je jaarlijkse verwarmingskosten! Ben je niet thuis? Laat de verwarming dan niet aan 
staan. Zet hem ook ‘s nachts op een lage stand.

Om nog meer te besparen op je verwarmingskosten, is radiatorfolie een goede oplossing. Met 
folie achter de radiator gaat minder warmte verloren via de muren. Ook korter douchen helpt.

Gratis adviesgesprek
Twijfel je over welke eerste stappen je het beste kunt nemen, of wat het kost? In het Energiehuis Slim Wonen geven 
deskundige vrijwilligers gratis en onafhankelijk advies. Loop eens binnen of maak een afspraak via 
www.energiehuisslimwonen.nl
          Tip:   Neem op 4 april deel aan de gratis online workshop Woning Quickscan van het Energiehuis Slim Wonen.  

Zo krijg je meer inzicht in de opties voor jouw woning.

Zonnepanelen
Wil je zelf elektriciteit gaan opwekken? 
Met tien zonnepanelen op je dak kun je al 
snel zo’n € 600 per jaar op je energiekosten 
besparen.

          Tip:    18 april is er een gratis online 
themabijeenkomst over 
zonnepanelen bij het  
Energiehuis Slim Wonen. 

Energietransitie
Alle gemeenten zijn bezig met de overgang van 
fossiele brandstoffen (zoals aardgas, aardolie 
en steenkool) naar groene energie. Dit heet 
Energietransitie. Hoe we onze huizen en gebouwen 
in Helmond op een duurzame manier willen gaan 
verwarmen, lees je op: 
www.helmond.nl/energietransitie.

Heb je vragen, ideeën of wil je meedenken over de 
visie en de uitwerking? 
Mail dan naar energietransitie@helmond.nl

www.allelichtenopgroen.nl

info@allelichtenopgroen.nl 

@allelichtenopgroen 

@allelichtenopgroen 

Energiehuis Slim Wonen, 
Torenstraat 3-5, Helmond

Informatiepagina maart 2022

Waarom verduurzaamt Helmond?
Ons klimaat verandert snel en dat merken we. De 
aarde warmt op en daarom verminderen we onze 
CO2-uitstoot. We besparen energie en stappen over op 
duurzame energie. Zo verduurzamen we bestaande 
gebouwen, zoals gymzalen. We recyclen grondstoffen. 
We brengen meer groen aan in de stad. Zodat 
Helmond tussen 2035 en 2045 klimaatneutraal is.  
Dat kunnen we alleen samen bereiken. 

Iedereen kan wat doen. De overheid, bedrijven en 
jijzelf. Samen bouwen we aan een duurzaam en 
gezond Helmond. Voor nu én volgende generaties. 
Doe je mee? Kijk voor acties en tips op 
www.allelichtenopgroen.nl

Logo in FC/DIA:

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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Praat en denk mee 
over de gebiedsontwikkeling 
Gulbergen
REGIO Denkt u mee over de ontwikkeling van Landgoed 
Gulbergen? We gaan graag met betrokkenen, omwonen-
den en belangstellenden in gesprek over de toekomst 
van het gebied. U kunt op meerdere manieren met ons 
meedenken. Bijvoorbeeld door een online vragenlijst in 
te vullen. Of door één van de gespreksavonden op 28 of 
31 maart 2022 te bezoeken.

Op 24 februari was er een online informatiebijeenkomst. Heeft 
u deze bijeenkomst gemist? Dan raden wij u aan de video te 
bekijken, vóórdat u de vragenlijst invult of naar de gespreks-
avond komt.

Vul de online vragenlijst in
Hierin kunt u uw mening en ideeën over de toekomst van Gulber-
gen geven. Dat kunt u heel gemakkelijk thuis doen, op uw telefoon, 
tablet of computer. Het invullen kost ongeveer tien minuten en uw 
antwoorden zijn volledig anoniem. U kunt de vragenlijst invullen tot 
en met 31 maart 2022.

Of kom naar een van de bewonersavonden 
op 28 of 31 maart
Praat u liever ‘live’ mee over de toekomst van Gulbergen? Dan 
bent u van harte welkom tijdens één van de gespreksavonden. 
Deze vinden plaats op maandag 28 maart in Geldrop en op 
donderdag 31 maart in Nuenen. Natuurlijk mag u ook de vra-
genlijst invullen én naar de bewonersavond komen! Wij stellen 
uw inbreng zeer op prijs. 

Video online informatiebijeenkomst terugkijken
Op 24 februari vond de online informatiebijeenkomst plaats. 
Deze bijeenkomst vormde de aftrap voor de gesprekken en de 
gespreksavonden. Kon u de informatiebijeenkomst niet bijwo-
nen? U kunt een video hiervan terugkijken. Wij raden u aan 
deze video te bekijken voordat u de vragenlijst invult en aan 
de gespreksavond deelneemt. Meer informatie lezen, de video 
van de informatiebijeenkomst terugkijken, de online vragenlijst 
invullen of aanmelden voor de gespreksavonden kan via de 
website: www.gulbergen.nl.

F | www.gulbergen.nl

Studenten strijden in Mierlo
voor titel beste tegelzetter

van Nederland 
MIERLO Op 24 en 25 maart 2022 vindt het NK Skills Heroes tegelzet-
ten plaats bij de BouwInfraCampus Helmond – de Peel in Mierlo. Zes 
mbo-studenten uit het land gaan met elkaar de strijd aan voor de ti-
tel Nederlands kampioen Tegelzetten. Een van de deelnemers is Yino 
Krasnici uit Mierlo, student  BouwInfraCampus Helmond – de Peel; een 
samenwerkingsverband van Bouw Infra mensen Mierlo en ROC Ter AA.

Yino Krasnici (20 jaar) is eerstejaars student en volgt de BBL-opleiding All-
round tegelzetter. Hij wordt bijgestaan door de begeleiders Marcel van den 
Berkmortel, Ton Borrenbergs en André Beerten. Zij zeggen het volgende: 
“Yino is leergierig en wil zich altijd verbeteren. Hij is zeer gemotiveerd om een 
goede prestatie neer te zetten.” Het Nederlands kampioenschap Tegelzetten 
wordt georganiseerd door WorldSkills Netherlands en BouwInfraCampus 
Helmond – de Peel.

Skills Heroes
De maatschappij schreeuwt om vakmensen. Om beroepsonderwijs onder 
jongeren te promoten organiseert WorldSkills Netherlands de Skills Heroes 
vakwedstrijden voor mbo-studenten. Hiermee wordt vaktrots gecreëerd en 
worden jongeren geënthousiasmeerd om voor een mbo-opleiding te kiezen. 
Het NK Skills Heroes Tegelzetten wordt gesponsord door BOVATIN, OMNI-
COL, Mosa, RUBI Tools, Weber Beamix, Super Prof BV en BouwInfraCampus 
Helmond-de Peel.

De wedstrijd duurt twee dagen. Deze dagen zijn gevuld met verschillende 
opdrachten en bijeenkomsten. Donderdag 24 maart is er gelegenheid voor re-
laties, leerbedrijven en genodigden om de wedstijdvloer te bezoeken. Vrijdag 
25 maart zijn decanen, loopbaanadviseurs en leerlingen van het voortgezet 
onderwijs uitgenodigd om een kijkje komen nemen. 

Meer info over Skills Heroes en deze wedstrijd is te vinden op:
www.worldskillsnetherlands.nl/wedstrijd/skillsheroes/tegelzetter

Publieksdag op
Jan Paagman 

De avond verloopt volgens een vast pro-
gramma:
- Matt Verhaeg zal een inleidend 
 sterrenkundeverhaal presenteren.
- Daarna wordt de groep meegenomen
 naar het Pieterse planetarium. Zelfs
 als het buiten waait, sneeuwt of 
 onweert, kunt u hier duizenden 
 sterren zien en krijgt u uitleg over 
 de bewegingen die hemelobjecten
 aan het firmament maken.
- Tenslotte draait Gerrit van Bakel de
 koepel open voor een blik op het 
 hemelgewelf. Alleen als het helder
 weer is, kunnen we echt iets zien aan
 de hemel. Toch is ook de ‘werkplaats’
 van onze amateurastronomen het
 waard om met een verzoek vereerd 
 te worden.

Planeten zijn er op die dag geen te zien. 
Helaas zijn de planeten op dit moment 
vanaf onze aarde niet te zien. Wél kunt 
u op 26 en 27 maart het Internationale 
Ruimtestation zien, dat als een heldere 
‘ster’ in het westen rond 20.15 uur op-
komt en na een snelle reis van 4 minu-
ten langs de hemel in het oosten weer 
ondergaat. Helaas is onze kijker niet in-
gesteld op het volgen van kunstmanen, 
maar u kunt het met het blote oog wel 
goed zien. We beginnen om 19:00 uur. 
Om het volledige programma mee te 
kunnen maken adviseren wij u om tijdig 
aanwezig te zijn. De entreeprijs voor vol-
wassenen is € 4,00 en voor kinderen tot 
en met 16 jaar € 2,00. Ons adres: Jan 
Paagman Sterrenwacht, Ostaderstraat 
28, 5721 WC Asten.

ASTEN Op zaterdag 26 maart is de Jan Paagman Sterren-
wacht weer open vanaf 19.00 uur voor iedereen die wat meer 

wil weten over de sterrenhemel en over de plaats van onze 
aarde in het oneindige heelal. Voor deze avond is het niet meer 
nodig om vooraf een afspraak te maken. Iedereen is welkom.
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Activiteiten 
agenda april
01 Passie in Lierop
 Lierop - 2 april. In plaats van ín de Koepelkerk
 wordt nu op het kerkplein de Koepelkerk als
 achtergrond gebruikt. Tickets: 
 https://bit.ly/3A5G8lI

02 Wereldrecord Langste
 Waslijn met Sokken  
 Helmond - 2 en 3 april, Piet Blomplein. ‘n Ouwe
 Sok vraagt met de wereldrecordpoging
 aandacht voor de 2.500 kinderen in Helmond
 die onder de armoedegrens leven.

03 Jubileumconcert 
 koor Vox Humana
 Helmond - 2 april, 20.00 uur. Speelhuis
 Helmond. www.projectkoorvoxhumana.nl

04 Rondleiding door de Heilige
 Maria Presentatie Kerk
 Asten - 2 april. Van 13.30 tot 15.00 uur.
 Aanmelden via VVV Asten. € 5,- p.p. en 
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

05	 Expositie	Tussen	Kunst	en	Koffie
 Gemert - 2 en 3 april. In de Gerarduskerk aan
 het Gerardusplein. Beide dagen te bezoeken
 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

06 Rondleiding door
 de kasteelruïne
 Asten-Heusden - 3 april.  Van 10.30 tot 
 12.00 uur. € 5,- per persoon en kinderen tot 
 7 jaar gratis, reserveren is niet nodig.

07 Grote Vlooienmarkt Lieshout
 Lieshout - 3 april. Van 10.00 – 14.00 uur.
 Manege D’n Perdenbak, Provinciale weg 26.

08 Publieksavond Jan
 Paagman Sterrenwacht
 Asten - 8 en 22 april. Start om 19:00 uur.
 Entreeprijs € 4,00, kinderen t/m 16 jaar € 2,00.
 Ostaderstraat 28, Asten.

09 Roel van Velzen 
 Helmond - 9 april, 20.15 uur. Speelhuis
 Helmond. theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

10 Kleding- en Speelgoedbeurs
 Asten-Heusden - 9 april. Van 10.30 tot 
 14.00 uur. Entree € 1,- boven de 12 jaar. 
 In BMV Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

11 Matthäus Passion in Deurne
 Deurne - 10 april. 14.30 uur in de Sint
 Willibrorduskerk. Kaarten € 15,- , verkrijgbaar
 via Cultuurcentrum Deurne: ccdeurne.nl

12 AmeezingTOP1300  
 Deurne - 10 april 9.30-17.30 uur. 
 Kapel Kloosterhotel Willibrordhaeghe,
 Vlierdenseweg 109. Info en deelname:
 ameezingtop1300@zangwerk.com.

13 Halve van Helmond
 Helmond - 10 april. Hét hardloop- en
 wandelevenement van Helmond met diverse
 afstanden. De Plaetse Brandevoort.  
 www.halvevanhelmond.nl/

14 Paas Blues Asten
 Asten - 16 t/m 18 april. Optreden in diverse
 cafés in Asten. Programma: www.blastblues.nl.

15 D.O.C. Oldtimer 
 toertocht - Paasrit
 Deurne - 18 april, vanaf 10.30u inschrijven bij
 Plein Vijf, 12.00 uur vertrek. Toertocht voor
 auto’s van 25 jaar en ouder. Verzamelen op de
 Markt in Deurne. www.docdeurne.nl.

16 Wim Daniëls ‘Koken met taal’
 Lieshout - 22 april. Aanvang 20.30 uur. 
 €18,50. Ons Tejater, Lieshout.

17 Meest Talentvolle Turfsteker 
 Deurne - 24 april, 14.00 uur. Een actieve en
 ludiek strijd voor jong en oud. Toon Kortooms
 Park, Griendtsveenseweg 80. 
 www.toonkortoomspark.nl

18 Historische optocht Gemert
 Gemert - 24 april. Optocht van het
 Boerenbondsmuseum door het centrum van
 Gemert. Vertrek om 14.00 uur vanaf het
 Ridderplein. www.boerenbondsmuseum.nl

19 Open Nederlands 
 Kampioenschap motocross  
 Gemert - 24 april. Op het WolfsBosch-circuit in
 Gemert. Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
	 www.macstchristoffel.nl

20 Koningsnacht De slag om Asten  
 Asten - 26 april. Op Koningsnacht barst de
 strijd om het slimste team van Asten weer los.
 www.muziekspektakelasten.nl.

21 Code Oranje Live  
 Someren - 26 april. Een wervelend muziekfeest
 met medewerking van 30 lokale zangers, zange-
 ressen en muzikanten. De Ruchte, Someren.

22 Slingermarkt Koningsdag  
 Helmond - 27 april, 09.00 – 16.30 uur. Met zo’n
 1000 kramen in het centrum en de 
 Kasteeltuinen. www.koningsfeestenhelmond.nl/

23 Koningsdag Asten 
 Asten -	27	april.	’s	Ochtends	kinderfietstocht
	 met	versierde	fietsen	vanaf	de	Horizon	naar	de
 Markt. Aansluitend o.a. kindermarkt, optredens
 en kinderboerderij.

24 Muziekspektakel Asten
 Asten - 27 april. Rond 14.00 uur start het
 muziekspektakel in de grote tent op het
 Koningsplein. www.muziekspektakelasten.nl
 

1940. Kijk je ogen uit bij tal van prachtige koetsen en 
paardenspannen, oude auto’s en personages die 
gebruiken uit het verleden uitbeelden. De optocht 
start rond 14.00 uur nabij het kasteel in het centrum 
van Gemert en gaat naar het Boerenbondsmuseum.

Fietsseizoen van start
De	warmere	dagen	nodigen	uit	om	weer	op	de	fiets	te	
stappen. In diverse gemeentes zijn bovendien nieuwe 
routes en knooppunten toegevoegd aan het 
routenetwerk.	Enkele	fietstips:	Death	Valley	De	Peel	
(diverse	fietslussen),	Rondje	Helmond,	Terras	naar	
Terras in Laarbeek, Beleef de Peelrandbreuk in 
Deurne, Historisch de Rips, en de Entente Florale in 
Someren. Voor deze routes en het complete overzicht 
ga	je	naar	landvandepeel.nl/fietsroutes.

Het bruist weer in de Peel! Met de lente ontwaakt dit jaar niet alleen 
de natuur; ook het culturele leven barst eindelijk los. De evenemen-
tenkalender is weer goed gevuld en de vrije dagen nodigen uit om op 
pad te gaan. Met Pasen, Koningsdag of gewoon zomaar als uitstapje: 
wat ga jij doen in april in het Land van de Peel?

Uitgelicht 

Nationale Museumweek 
Van 4 t/m 10 april is het Nationale Museumweek, met 
dit jaar als thema ‘Open je wereld’. En dat wordt ook 
in het Land van de Peel gevierd met activiteiten en 
extra’s bij diverse musea. Zo zijn bij Museum Helmond 
de hele week gidsen aanwezig in het kasteel. 
Misschien kom je ook nog wel een van de 
kasteelpersonages tegen! En in de Kunsthal is een 
museumdocent aanwezig. In Museum Klok & Peel in 
Asten krijg je een sneak preview van de gloednieuwe 
tentoonstelling Klokken van de Wereld, met klokken 
uit o.a. Afrika en Azië. 

Historische optocht Gemert
Hét evenement in april! De historische optocht in 
Gemert vindt plaats op 24 april. De optocht bestaat uit 
ruim 80 deelnemers en geeft een overzicht van het 
leven in een Brabants dorp in de periode 1900 tot 
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Lammetjes in de Mariapeel.
Neem een kijkje bij de vele lammetjes in 
de schaapskooi. Volg hiervoor de groene 
wandelroute	(3	km)	vanaf	de	Koolweg	36a	
in Helenaveen.

1

Kinderboerderij bij De Ossenbeemd, 
Deurne. Vanaf april kan je weer elke middag 
(m.u.v.	zaterdag)	komen	kijken	bij	de	dieren.	
Of kom langs als ze worden verzorgd, tussen 
10.30 en 11.30 uur: help gerust een handje 
als de dierverzorger aanwezig is! 

3

Belfort de Vossenberg, Meijel.
Beklim de 22-meter hoge uitzichttoren aan 
de rand van Nationaal Park de Groote Peel. 
Onderweg naar boven ontdek je van alles 
over de natuurhistorie en belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis.

2

Vlinders spotten in Someren. 
Kijk je ogen uit tijdens een bezoek aan 
de tropen bij vlindertuin Klein Costa Rica 
in Someren.

4

Getipt: Eropuit 
met kinderen

NIEUW: Land van de 
Peel Magazine 
Vanaf 14 april gratis verkrijgbaar:
het 99 pagina’s tellende Land van de Peel 
Magazine vol inspiratie om eropuit te gaan 
in de Peel. Met wandel- en fietsroutes, 
restaurants, terrasjes, musea, evenemen-
ten, kinderuitjes en nog veel meer.

Het magazine is vanaf donderdag 14 april gratis 
op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, 
Deurne en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije 
Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP 
Someren en bij een groot aantal ondernemers 
en musea in de regio. Voor meer info: 
www.landvandepeel.nl/magazine

PeelPeuzelen 2022 van start
Nieuwe plekken ontdekken in de Peel terwijl 
je geniet van lekkere gerechtjes? Dat kan, 
want PeelPeuzelen is weer terug! Voor 
17,50 euro koop je bij de VVV’s en lokale 
toeristenbureaus in de regio een 
PeelPeuzelboekje met daarin 10 bonnen.
Deze kan je bij 42 deelnemende restaurants 
in de zes gemeentes inruilen voor iets 
lekkers. De bonnen zijn te besteden tussen 
1 april en 31 oktober. www.peelpeuzelen.nl 

Kom je uit Asten? Kom dan op 3 april naar 
Museum Klok & Peel. Lokale inwoners zijn 
die dag gratis welkom. Maak wel even 
een reservering.

Tip: Kamperen in de Peel. 
Is de camper weer uit de stalling? Trap het 
kampeerseizoen dan alvast af op een mooie 
plek dicht bij huis, zoals Landgoed Croy. 
Camperplaats Croy in Aarle-Rixtel opende in 
2021 haar deuren. Meer kampeeradresjes vind 
je op landvandepeel.nl/campings

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda april
01 Passie in Lierop
 Lierop - 2 april. In plaats van ín de Koepelkerk
 wordt nu op het kerkplein de Koepelkerk als
 achtergrond gebruikt. Tickets: 
 https://bit.ly/3A5G8lI

02 Wereldrecord Langste
 Waslijn met Sokken  
 Helmond - 2 en 3 april, Piet Blomplein. ‘n Ouwe
 Sok vraagt met de wereldrecordpoging
 aandacht voor de 2.500 kinderen in Helmond
 die onder de armoedegrens leven.

03 Jubileumconcert 
 koor Vox Humana
 Helmond - 2 april, 20.00 uur. Speelhuis
 Helmond. www.projectkoorvoxhumana.nl

04 Rondleiding door de Heilige
 Maria Presentatie Kerk
 Asten - 2 april. Van 13.30 tot 15.00 uur.
 Aanmelden via VVV Asten. € 5,- p.p. en 
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

05	 Expositie	Tussen	Kunst	en	Koffie
 Gemert - 2 en 3 april. In de Gerarduskerk aan
 het Gerardusplein. Beide dagen te bezoeken
 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

06 Rondleiding door
 de kasteelruïne
 Asten-Heusden - 3 april.  Van 10.30 tot 
 12.00 uur. € 5,- per persoon en kinderen tot 
 7 jaar gratis, reserveren is niet nodig.

07 Grote Vlooienmarkt Lieshout
 Lieshout - 3 april. Van 10.00 – 14.00 uur.
 Manege D’n Perdenbak, Provinciale weg 26.

08 Publieksavond Jan
 Paagman Sterrenwacht
 Asten - 8 en 22 april. Start om 19:00 uur.
 Entreeprijs € 4,00, kinderen t/m 16 jaar € 2,00.
 Ostaderstraat 28, Asten.

09 Roel van Velzen 
 Helmond - 9 april, 20.15 uur. Speelhuis
 Helmond. theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

10 Kleding- en Speelgoedbeurs
 Asten-Heusden - 9 april. Van 10.30 tot 
 14.00 uur. Entree € 1,- boven de 12 jaar. 
 In BMV Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

11 Matthäus Passion in Deurne
 Deurne - 10 april. 14.30 uur in de Sint
 Willibrorduskerk. Kaarten € 15,- , verkrijgbaar
 via Cultuurcentrum Deurne: ccdeurne.nl

12 AmeezingTOP1300  
 Deurne - 10 april 9.30-17.30 uur. 
 Kapel Kloosterhotel Willibrordhaeghe,
 Vlierdenseweg 109. Info en deelname:
 ameezingtop1300@zangwerk.com.

13 Halve van Helmond
 Helmond - 10 april. Hét hardloop- en
 wandelevenement van Helmond met diverse
 afstanden. De Plaetse Brandevoort.  
 www.halvevanhelmond.nl/

14 Paas Blues Asten
 Asten - 16 t/m 18 april. Optreden in diverse
 cafés in Asten. Programma: www.blastblues.nl.

15 D.O.C. Oldtimer 
 toertocht - Paasrit
 Deurne - 18 april, vanaf 10.30u inschrijven bij
 Plein Vijf, 12.00 uur vertrek. Toertocht voor
 auto’s van 25 jaar en ouder. Verzamelen op de
 Markt in Deurne. www.docdeurne.nl.

16 Wim Daniëls ‘Koken met taal’
 Lieshout - 22 april. Aanvang 20.30 uur. 
 €18,50. Ons Tejater, Lieshout.

17 Meest Talentvolle Turfsteker 
 Deurne - 24 april, 14.00 uur. Een actieve en
 ludiek strijd voor jong en oud. Toon Kortooms
 Park, Griendtsveenseweg 80. 
 www.toonkortoomspark.nl

18 Historische optocht Gemert
 Gemert - 24 april. Optocht van het
 Boerenbondsmuseum door het centrum van
 Gemert. Vertrek om 14.00 uur vanaf het
 Ridderplein. www.boerenbondsmuseum.nl

19 Open Nederlands 
 Kampioenschap motocross  
 Gemert - 24 april. Op het WolfsBosch-circuit in
 Gemert. Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
	 www.macstchristoffel.nl

20 Koningsnacht De slag om Asten  
 Asten - 26 april. Op Koningsnacht barst de
 strijd om het slimste team van Asten weer los.
 www.muziekspektakelasten.nl.

21 Code Oranje Live  
 Someren - 26 april. Een wervelend muziekfeest
 met medewerking van 30 lokale zangers, zange-
 ressen en muzikanten. De Ruchte, Someren.

22 Slingermarkt Koningsdag  
 Helmond - 27 april, 09.00 – 16.30 uur. Met zo’n
 1000 kramen in het centrum en de 
 Kasteeltuinen. www.koningsfeestenhelmond.nl/

23 Koningsdag Asten 
 Asten -	27	april.	’s	Ochtends	kinderfietstocht
	 met	versierde	fietsen	vanaf	de	Horizon	naar	de
 Markt. Aansluitend o.a. kindermarkt, optredens
 en kinderboerderij.

24 Muziekspektakel Asten
 Asten - 27 april. Rond 14.00 uur start het
 muziekspektakel in de grote tent op het
 Koningsplein. www.muziekspektakelasten.nl
 

1940. Kijk je ogen uit bij tal van prachtige koetsen en 
paardenspannen, oude auto’s en personages die 
gebruiken uit het verleden uitbeelden. De optocht 
start rond 14.00 uur nabij het kasteel in het centrum 
van Gemert en gaat naar het Boerenbondsmuseum.

Fietsseizoen van start
De	warmere	dagen	nodigen	uit	om	weer	op	de	fiets	te	
stappen. In diverse gemeentes zijn bovendien nieuwe 
routes en knooppunten toegevoegd aan het 
routenetwerk.	Enkele	fietstips:	Death	Valley	De	Peel	
(diverse	fietslussen),	Rondje	Helmond,	Terras	naar	
Terras in Laarbeek, Beleef de Peelrandbreuk in 
Deurne, Historisch de Rips, en de Entente Florale in 
Someren. Voor deze routes en het complete overzicht 
ga	je	naar	landvandepeel.nl/fietsroutes.

Het bruist weer in de Peel! Met de lente ontwaakt dit jaar niet alleen 
de natuur; ook het culturele leven barst eindelijk los. De evenemen-
tenkalender is weer goed gevuld en de vrije dagen nodigen uit om op 
pad te gaan. Met Pasen, Koningsdag of gewoon zomaar als uitstapje: 
wat ga jij doen in april in het Land van de Peel?

Uitgelicht 

Nationale Museumweek 
Van 4 t/m 10 april is het Nationale Museumweek, met 
dit jaar als thema ‘Open je wereld’. En dat wordt ook 
in het Land van de Peel gevierd met activiteiten en 
extra’s bij diverse musea. Zo zijn bij Museum Helmond 
de hele week gidsen aanwezig in het kasteel. 
Misschien kom je ook nog wel een van de 
kasteelpersonages tegen! En in de Kunsthal is een 
museumdocent aanwezig. In Museum Klok & Peel in 
Asten krijg je een sneak preview van de gloednieuwe 
tentoonstelling Klokken van de Wereld, met klokken 
uit o.a. Afrika en Azië. 

Historische optocht Gemert
Hét evenement in april! De historische optocht in 
Gemert vindt plaats op 24 april. De optocht bestaat uit 
ruim 80 deelnemers en geeft een overzicht van het 
leven in een Brabants dorp in de periode 1900 tot 
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Lammetjes in de Mariapeel.
Neem een kijkje bij de vele lammetjes in 
de schaapskooi. Volg hiervoor de groene 
wandelroute	(3	km)	vanaf	de	Koolweg	36a	
in Helenaveen.

1

Kinderboerderij bij De Ossenbeemd, 
Deurne. Vanaf april kan je weer elke middag 
(m.u.v.	zaterdag)	komen	kijken	bij	de	dieren.	
Of kom langs als ze worden verzorgd, tussen 
10.30 en 11.30 uur: help gerust een handje 
als de dierverzorger aanwezig is! 

3

Belfort de Vossenberg, Meijel.
Beklim de 22-meter hoge uitzichttoren aan 
de rand van Nationaal Park de Groote Peel. 
Onderweg naar boven ontdek je van alles 
over de natuurhistorie en belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis.

2

Vlinders spotten in Someren. 
Kijk je ogen uit tijdens een bezoek aan 
de tropen bij vlindertuin Klein Costa Rica 
in Someren.

4

Getipt: Eropuit 
met kinderen

NIEUW: Land van de 
Peel Magazine 
Vanaf 14 april gratis verkrijgbaar:
het 99 pagina’s tellende Land van de Peel 
Magazine vol inspiratie om eropuit te gaan 
in de Peel. Met wandel- en fietsroutes, 
restaurants, terrasjes, musea, evenemen-
ten, kinderuitjes en nog veel meer.

Het magazine is vanaf donderdag 14 april gratis 
op te halen bij de VVV’s in Helmond, Asten, 
Deurne en Gemert-Bakel, bij de Gastvrije 
Ambassadeurs van Toeristisch Laarbeek, TIP 
Someren en bij een groot aantal ondernemers 
en musea in de regio. Voor meer info: 
www.landvandepeel.nl/magazine

PeelPeuzelen 2022 van start
Nieuwe plekken ontdekken in de Peel terwijl 
je geniet van lekkere gerechtjes? Dat kan, 
want PeelPeuzelen is weer terug! Voor 
17,50 euro koop je bij de VVV’s en lokale 
toeristenbureaus in de regio een 
PeelPeuzelboekje met daarin 10 bonnen.
Deze kan je bij 42 deelnemende restaurants 
in de zes gemeentes inruilen voor iets 
lekkers. De bonnen zijn te besteden tussen 
1 april en 31 oktober. www.peelpeuzelen.nl 

Kom je uit Asten? Kom dan op 3 april naar 
Museum Klok & Peel. Lokale inwoners zijn 
die dag gratis welkom. Maak wel even 
een reservering.

Tip: Kamperen in de Peel. 
Is de camper weer uit de stalling? Trap het 
kampeerseizoen dan alvast af op een mooie 
plek dicht bij huis, zoals Landgoed Croy. 
Camperplaats Croy in Aarle-Rixtel opende in 
2021 haar deuren. Meer kampeeradresjes vind 
je op landvandepeel.nl/campings

www.landvandepeel.nl
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ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Werken bij 
Adventure 
Store? Een en 
al avontuur!
Bij Adventure Store werken mensen met 
een passie voor outdoor en sport die het leuk 
vinden om eropuit te trekken, te reizen 
en avontuurlijk zijn ingesteld. 

Wij zoeken: 
Collegà s die graag actief in een actieve en dynamische winkel willen
werken op het gebied van sport en outdoor en die ons op korte termijn 
kunnen ondersteunen met onze nieuwe online verkoopactiviteiten. 
Ben je klantgericht en heb je een sterk ontwikkeld commercieel 
inzicht? Iemand die leergierig is en interesse heeft om door te groeien 
binnen onze firma. 

Ben je flexibel inzetbaar, ook in de weekenden? Ben je nieuwsgierig, 
energiek en een teamplayer? Heb je vmbo-T/mavo mbo werk- en 
denkniveau? Mensen met energie die graag interactie hebben met 
mensen en van nature graag met mensen omgaan, nodigen wij uit om 
te reageren.

Wij bieden:
• Salaris in overleg en in overeenstemming met opgedane ervaring. 
• Na gebleken geschiktheid bieden wij een vast contract.
• Het leren van de echte kneepjes van het verkoopvak.
• Leuke gezellige werksfeer. 
• 100 % toeslag op koopzondagen.

• Een dynamische omgeving waar je nooit uitgeleerd raakt.
• Een energiek team dat niet kan wachten om met jou te werken.
• Hoge kortingen op het assortiment.
• Unieke winkel waar de echte outdoor-liefhebber zijn geluk 
 niet op kan.

Solliciteer nu!
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
info@adventurestore.nl of bel 0492-523668 

En wij zijn op 
zoek naar nieuwe 
medewerkers!

Fulltime (38 uur  per week) Parttime (24 uur per week ) Weekendmedewerkers (12 uur per week)

Het betreft hier functies voor verkoopadviseur/online ondersteuning
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En wij zijn op 
zoek naar nieuwe 
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DEURNE Met muziek door het leven; Stijn(17) en zijn kleine broer Tim (16) zijn erg muzikaal aan-
gelegd. Zij maken muziek op school, bij de ‘Kijk mij nou Band’ van de Emiliusschool te Son. Dat is 
een tytylschool voor ernstig meervoudig beperkte kinderen, ook zijn zij into de carnavalsmuziek, 
voor wat blaaskapellen betreft. Vanwege deze interesse willen zij nu graag zelf een kapel oprich-
ten, en spelen met vriendjes en vriendinnetjes in een ‘echte’ blaaskapel. Meetrommelen op een 
scherpe trom en/of ander kleinslagwerk, een tamboerijn of sambaballen, het ritmegevoel zat er 
al van jongs af aan in. Een drumstel werd aangeschaft, echter naarmate de gezondheid hen in 
de steek liet, verdween ook weer het drumstel en werd vervangen door kleinslagwerk.

Stijn & Tim willen een 
blaaskapel opstarten voor 
kinderen met beperking

Ben je (oud-)muzikant, pak je instrument (van zolder), stof hem af en doe met ze mee 

Door: Han Boorsma

Stijn zit permanent in zijn rolstoel. Tim 
grotendeels van de dag ook; hij kan 
kleine stukjes lopen, een progressieve 
spierziekte is hier onderhevig aan. Ook 
vaders is aangedaan met deze aandoe-
ning, maar dat is pas op latere leeftijd 
uitgekomen. Stijn en Tim hebben ook al 
een naam bedacht voor de blaaskapel: 
Toeters & Tamboerijnen gaat het heten. 
We zoeken nog naar sponsoren voor 
kleine slagwerkinstrumenten, maar een 
tenue mag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Voor de twee lichtjesoptochten zoeken 
zij nog een vrachtwagen/zeilwagen of 
trailer waarop muziek gemaakt kan wor-
den, met lichtshow en heaters. 
Een bijkomstigheid is dan dat er een pla-
teaulift aan de vrachtwagen moet zitten 
om de rolstoelers erop en eraf te krijgen. 
Vader Han heeft het calamiteitenplan in 
orde, maar toch wil hij 100% veiligheid; 
er loopt een verpleegkundige, een dokter 
en politieagent met hen mee, ook lopen 
er meestal beveiligers mee om het pu-
bliek op afstand te houden. "We willen 
geen ongelukken." Dit jaar staat er ook 
een mindervalidentoilet langs onze start-
plek, we staan dit jaar stil, het publiek 
loopt langs.

Global Goals
We hadden een subsidie aangevraagd bij 
de Global Goals Helmond, omdat bijna 
alle activiteiten hier plaats gaan vinden. 
We werden gebeld: "Weet u dat uw plan 
mogelijk in aanmerking komt voor een 
subsidie?" Zogezegd zo gedaan, even 
een sommetje gemaakt. Voor het opzet-
ten van een reguliere blaaskapel hebben 
we € 27.750 nodig alleen al aan muziek-
instrumenten van de betere kwaliteiten, 
daarbovenop komen dan nog lessenaars, 
marsboekjes, kobo's, muziekstandaards, 
repetitieruimte… Organisatorisch niet te 
behappen. We willen draaien zonder kos-
ten, het zou mooi zijn als dat gaat lukken. 

De blaasmuzikanten die zich tot dusver 
hebben aangemeld, hebben al een eigen 
instrument en toebehoren, dat is alleen 
maar mooi meegenomen, toch?

Ook is er medewerking van stichting Out 
of Area, zij hebben nauw contact met het 
ROC Ter AA, waar leerkrachten opdrach-
ten uitschrijven aan studenten, naar de 
wens van de indieners. Samen met de 
studenten zijn zij hun krachten aan het 
bundelen, om bv blaasmuzikanten en 
cliënten, maar ook vrijwilligers bij elkaar 
te verkrijgen en/of een vrachtwagen te 
regelen, hoe leuk is dat? We zijn ook be-
zig om een leuk repertoire op te bouwen, 
een repertoire dat aansluit bij het cogni-
tieve niveau, maar ook ver daarbuiten. 
Denk aan een arrangement van Ik ga 
zwemmen, Rheinlandmaidel, Griekse 
wijn, Purperen heide, Burchwache en tal 
van andere nummers zijn welkom. Heb 
je er liggen, laat je horen!

Muziek uitvoeren zonder repetitie
Iedereen heeft het anno 2022 steeds 
drukker en drukker. We beginnen mi 
zu'n allen linksboven te blazen en hopen 
rechtsonder gezamenlijk uit te komen. 
Hier tussenin zitten al die blije gezichtjes 
van de kinderen en het publiek.

Iedereen mag meedoen
Vader Han is reeds begonnen om wat 
blaasmuzikanten te vragen om zich aan 
te melden, hij kent de weg van de kapel-
lenwereld op zijn duimpje. Hij speelde 
al vanaf zijn 13de muziek, is begonnen 
bij Harmonie Excelsior Zeilberg en bij 
Dweilorkest Hotch Potch. Deze kapel 
organiseerde het Zuid-Nederlandse 
kampioenschap voor dweilorkesten en 
Zaatte Hermeniekes te Deurne.
Het mag ook hier ‘GROOTS met een 
zachte G’; we denken een kapel te kun-
nen vormen met 25 blaasmuzikanten en 
een evenredig aantal cliënten van zorgin-
stellingen en/of thuiswonende beperkte 

kinderen en jong volwassenen. Samen 
met hun ouders en brusjes, en/of hun 
eigen vertrouwde begeleid(st)er voor de 
zorgmomenten.

We hebben geen leeftijdsgrens gesteld, 
ook is er geen beperking die we uitslui-
ten. De keuze om mee te doen ligt gro-
tendeels bij de ouders. ‘It’s all inclusief’, 
iedereen kan aansluiten. Verschillende 
oproepen op Facebook en Instagram 
hebben ertoe geleid, dat het reeds be-
kend is dat we zoekende zijn naar meer 
cliënten en muzikanten. Zo zijn ver-
schillende berichten verstuurd naar de 
harmonieën, fanfares en blaaskapellen, 
alsook zijn verschillende zorginstellingen 
benaderd. We willen verduidelijken dat 
we geen leden willen werven, maar even 
willen lenen voor de doelgroepkinderen.

Op carnavalszaterdag zijn wij geïnter-
viewd door DMG Radio Deurne, met 
het verzoek om onze hulpvraag te stel-
len aan de luisteraars van DMG om aan 
te sluiten, mee muziek te komen maken 
met, door, voor, de doelgroepkinderen. 
Tot onze grote verbazing werd tijdens 
dit interview contact gelegd met Hofka-
pel De Hosbengels uit Deurne, Hofkapel 
Toeternitoe werd benaderd van C.V. De 
Heikneuters, en de Hofkapel van de Ule-
wapers uit de Neerkant werden met ons 
in contact gebracht voor onze hulpvraag. 
Blij verrast waren we zeker, we gaan el-
kaar contacten, om er voor de doelgroep-
kinderen een groot feest van te maken. 
Het is goed voor hun eigen ontwikkeling 
en hun zelfrespect, even geen doktoren, 
geen ziekenhuisbezoeken, geen logo-
fysio-ergo, afspraken, maar gewoon even 
‘out of the box’, een keer wat anders dan 
anders. Lol trappen, genieten van het sa-
menzijn, participeren ten top.

Wil je aansluiten om samen 3-5 optre-
dens mee te spelen, meld je dan aan via: 
toeters@gmail.com. Stijn en Tim willen een blaaskapel opstarten | F Han Boorsma
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Vrije toegang tussen zonsopkomst en 
zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis is 

dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur. 

●   Wandel vrij rond in de mooie rustgevende natuur
●   Ontdek een eigen plek voor eeuwige grafrust
●   Maak een afspraak als u meer wilt weten

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Bezoek voor meer informatie onze website www.
weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.

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!

Ze zijn er weer…!!
VERSE ASPERGES!

Vanaf 1 april (geen grap) kunt u weer terecht in onze winkel
voor heerlijke verse asperges van eigen land en van alles

om van uw maaltijd een feestje te maken.

GEZOCHT:
Voor onze gezellige winkel en horeca zoeken wij nog wat

enthousiaste medewerkers m/v
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@hofvanhuijbers.nl 

HORECA
Wij hopen snel ons horeca-team compleet te hebben,
zodat we ook hier weer de deuren kunnen openen!

Houd hiervoor onze website en social media in de gaten!
Wij wensen iedereen alvast een � jne lente.

Jos, Lidy en het dreamteam
Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

COLOFON
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Trots
Ine is trots op wat het Centrum voor 
Geboorte & Gezin de afgelopen vijf jaar 
bereikt heeft en daarin staat ze niet al-
leen. De rondleiding langs de achttien 
moderne gezinssuites die obstetrie-
verpleegkundige Elly Broens – Van Eijk 
samen met neonatologieverpleegkun-
dige Lisa Wilms geeft, maakt al duidelijk 
waarom. “Twaalf van de achttien suites 
zijn geschikt voor de plaatsing van een 
couveuse”, zegt Lisa. “Moeder en kind, 
ook als sprake is van vroeggeborenen, 
hoeven dus niet meer gescheiden  
te worden. 

Dat was een belangrijk uitgangspunt bij 
de bouw van dit centrum. Moeder, kind 
en de partner moeten bij elkaar kunnen 
blijven. In een comfortabele ruimte. Alle 
kamers hebben bijvoorbeeld een eigen 
badkamer en een slaapbank voor de 
partner. In deze suites kan een gezin 
de unieke ervaring van een geboorte 
samen delen en ook kraamvisite ont-
vangen.” Naast de suites zijn er zeven 
verloskamers, een onderzoekskamer en 
een gezellige huiskamer in het centrum. 
Het team bestaat uit gynaecologen, kin-

derartsen, verloskundigen en verpleeg-
kundigen die gespecialiseerd zijn in de 
zorg voor moeder én kind. “En vergeet 
de ondersteuning niet die we krijgen”, 
benadrukt Elly. “Afdelingssecretares-
ses, -assistenten, voedingsassistenten, 
schoonmaak, gastvrouwen, iedereen 
draagt een steentje bij om de mensen 
die hier verblijven zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.”

Gezinsgerichte zorg
Kindgerichte zorg is een belangrijk uit-
gangspunt, maar ook samenwerking 
loopt als een rode draad door het cen-
trum. Zo maken ook verloskundigen uit 
de eerste lijn gebruik van de verloska-
mers. Ine: “De eigen verloskundige bege-
leidt dan de moeder bij de bevalling. En 
zijn er onverhoopt toch problemen, dan 
blijft de moeder gewoon op dezelfde ka-
mer en wordt de hulp vanuit de tweede 
lijn, vanuit het ziekenhuis dus, ingeroe-
pen. De samenwerking in de Peelregio 
is echt heel erg goed. De protocollen zijn 
op elkaar afgestemd, we hebben geza-
menlijke trainingen, er is sprake van een 
grote uniformiteit. Mede daarom kunnen 
we hier optimaal invulling geven aan het 

begrip: gezinsgerichte zorg.”

Meer autonomie en regie
Het Centrum voor Geboorte & Gezin 
maakt duidelijk dat er in de laatste jaren 
veel veranderd is op het gebied van de 
geboortezorg. Dat is bijvoorbeeld terug 
te zien als de pasgeborene vanwege 
medische redenen in het ziekenhuis 
moet blijven. “Vroeger waren de ouders 

eigenlijk niet meer dan bezoekers”, zegt 
Ine. “Nu vormen ze als het ware een deel 
van het behandelteam. Ze worden veel 
meer meegenomen in het zorgproces. 
Verpleegkundigen krijgen in de loop van 
het proces een meer coachende rol en 
ouders krijgen steeds meer autonomie 
en regie. Dat is heel mooi om te zien.”

Toekomstplannen
Na vijf jaar staat er een prachtig centrum 
waar de regio trots op mag zijn, zoveel is 
wel duidelijk. “Verpleegkundigen hebben 
heel erg de kans gekregen om hier hun 
leiderschapsrol te tonen”, zegt Elly. “Dit 
is echt een afdeling geworden waarin de 
samenwerking centraal staat en waar 
dus ook de onderlinge betrokkenheid en 
de professionaliteit heel groot zijn.” En 
wat zijn de plannen voor de komende 
vijf jaar? Lisa lacht. “We hebben nog veel 
plannen”, zegt ze.

 “Hoe goed en fijn het hier ook is, je wilt 
eigenlijk dat ouders en kind zo snel mo-
gelijk thuis zijn. We doen er alles aan om 
stress bij de baby’s zo laag mogelijk te 
houden, maar thuis is het toch nóg be-
ter. Daarom zijn we op allerlei terreinen 
bezig om te kijken welke zorg we nu nog 
in het ziekenhuis bieden en of die mis-
schien ook -veilig! - thuis kan. Op dat ge-
bied gaat er de komende jaren nog veel 
gebeuren, denk ik.”

Het Centrum voor 
Geboorte & Gezin van 
het Elkerliek ziekenhuis 
bestaat vijf jaar 

Ouders zijn onderdeel van het behandelteam

Het gezin centraal! Dat was het uitgangspunt van het Centrum voor Geboorte & Gezin dat op 9 
maart 2017, nu vijf jaar geleden, werd geopend in het Elkerliek ziekenhuis. Het eerste lustrum is 
deze maand op diverse manieren gevierd. Of het centrum heeft gebracht wat de bedoeling was? 
“Absoluut”, vindt Ine Dikken, obstetrie- en coördinerend verpleegkundige van het centrum. “We 
hebben een uniek centrum, maar vooral een uniek team. Samen staan we voor kind- en gezins-
gerichte zorg. Van een hoge kwaliteit!”

‘Uit logeren’
Aukje Rovers uit Beek en Donk was 
twee keer te gast in het Centrum 
voor Geboorte & Gezin. Het beviel 
haar - letterlijk - prima! “De eerste 
keer was ik in anderhalve dag weer 
weg, maar bij de laatste bevalling, 
van onze tweeling in 2021, moest 
ik een weekje blijven. Of eigenlijk 
moesten de kinderen blijven. Ze 
waren te licht en kregen voeding 
door een sonde. Ik koos ervoor om 
bij de kinderen te blijven. De kinde-
ren lagen bij mij op de kamer en de 
neonatologieverpleegkundige en 
de andere verpleegkundigen gaven 
alle zorg die nodig was. Voor mij 
was het ontspannend en rustig. Ik 
had een keizersnede gehad, dus 
ik had mijn bedrust ook wel no-
dig. De begeleiding en verzorging 
was geweldig. De kinderen hebben 
zelfs een nachtje ‘gelogeerd’ op een 
andere kamer bij de verpleegkun-
digen, zodat ik een keer goed kon 
bijslapen. Na die week? Toen de 
sonde eruit ging en de kinderen 
goed dronken, was ik ook voldoen-
de hersteld. En ik had genoeg tips 
en adviezen gekregen om thuis vol 
vertrouwen de zorg weer op me te 
nemen. Het was een bijzondere tijd 
waar ik heel positief op terugkijk.”

Aukje Rovers samen met haar gezin | F Elkerliek Ziekenhuis

Het Centrum voor Geboorte & Gezin bestaat vijf jaar | F Elkerliek Ziekenhuis
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DANSLES 
OP ELKE DAG VAN DE WEEK

• STIJLDANSEN
• SALSA/BACHATA/KIZOMBA
• ZUMBA/STREETDANCE
Voor paren en alleengaanden,
wekelijkse dansavonden/thema avonden.
Start open lessen vanaf 26 maart.

Bel: 06-55140501

WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
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.

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!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

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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Vrouwenpalet 1900-1950
Haar kunst, haar verhaal 

Centraal staan 100 werken van 24 vooruitstreven-
de Nederlandse kunstenaars zoals Charley Toorop, 
Jacoba van Heemskerck van Beest, Else Berg, 
Lou Loeber, Alida Jantina Pott, Jo Koster, Edith 
van Leckwyck, Anna Sluijter, Nola Hatterman, 
Elisabeth Stoffers en Jemmy van Hoboken. Er is 
ruim aandacht voor de levens van de vrouwen en 
de keuzes die zij voor hun carrière maakten. Bij de 
tentoonstelling is een uitgebreid randprogramma 
samengesteld en er verschijnt een boek in samen-
werking met Uitgeverij Waanders.
De 24 kunstenaars nemen allemaal hun eigen 
plaats in de moderne kunstgeschiedenis in, wer-

kend in stijlen als het kubisme, expressionisme, 
luminisme, sociaal realisme, nieuwe zakelijkheid, 
cobra en abstract expressionisme. Ze hebben zich 
losgemaakt van de tradities, waarbij vrouwen voor-
al geacht werden om lieflijke landschappen of stil-
levens te schilderen. Ze maken nu bewuste keuzes 
voor avant-garde stijlen en gedurfde onderwerpen. 
Lou Loeber schrijft zelfs een theoretische grond-
slag voor haar werk. 
Veel van deze vrouwen zijn sociaal bevlogen, be-
reisd en staan open voor nieuwe levensbeschou-
welijke opvattingen. Hun werk is in meerdere ge-
vallen maatschappijkritisch. Anneke van der Feer 
bijvoorbeeld, is haar leven lang communistisch. De 
kritieken zijn wisselend. Vooral bij de sociale onder-
werpen vroeg men zich af of het wel ‘vrouwelijk’ ge-
noeg was. Het gedurfde werk van Hanny Korevaar 
werd zelfs eens ‘een afschuwelijke degeneratie’ ge-
noemd. Om het samen te vatten met de woorden 
van Charley Toorop: “De strijd tussen vrouw zijn en 
scheppend weten.”

Een eigen creatief leven
Vrouwenpalet laat niet alleen werk van deze geta-
lenteerde vrouwen zien, maar gaat ook dieper in 
op de achtergronden van hun levens. Wat zijn de 
(on)mogelijkheden voor vrouwen en welke keuzes 
moeten ze maken? Naar voren komt hoe zij de durf 
hebben om zich te onderscheiden en hoe ze zich 
staande houden in een door mannen gedomineer-
de kunstwereld. Vrouwen krijgen steeds meer kan-
sen om zich te ontwikkelen in deze periode, maar 

huwelijk en het gezinsleven hebben wel grote in-
vloed op hun carrière. Alida Jantina Pott, een actief 
lid van De Ploeg, stopte bijna geheel met werken 
nadat ze kinderen kreeg. Charley Toorop trouwde, 
maar scheidde ook weer. Ze zei: “Ik geloof niet, dat 
je je werkelijk aan een man kunt geven, met hem 
kunt meeleven, als je een eigen sterk creatief leven 
hebt.” Verschillende vrouwen trouwen, niet zo gek, 
met een kunstenaar.

Stereotypes
Vanuit het historische verhaal legt de tentoonstel-
ling een link naar het heden. Door de verhalen van 

de 24 vrouwen te verbinden met ervaringen van nu, 
wordt duidelijk waar we staan ten opzichte van een 
eeuw geleden. Er zijn verschillen maar er is ook veel 
herkenning waar het onderwerpen als opleiding, 
gezinsleven, vriendschappen, kritiek, onzekerheid, 
zelfvoorzienend leven, ziekte en afscheid nemen 
betreft. In een audiotour bij de tentoonstelling ko-
men deze onderwerpen aan de orde, maar ook: 
hoe is het in de 21e eeuw gesteld met tentoonstel-
lingen rond vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht of bestaan 
de hardnekkige stereotypes en vooroordelen nog 
steeds? De tentoonstelling is te bezoeken van 9 juli 
tot en met 20 november 2022.

DEURNE | DRACHTEN Nederland kent in de eerste helft van de 20ste eeuw een groot aantal getalenteerde vrouwelijke 
kunstenaars. Zij maken onderscheidend werk en doen hierin niet onder voor hun mannelijke collega’s. Toch krijgt hun 

werk lang niet altijd de aandacht die het verdient. Om dit recht te zetten, organiseren Museum Dr8888 en 
De Wieger Deurne de tentoonstelling Vrouwenpalet.

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 
73 x 82,5 cm, F | Collectie Joods Museum, 

Amsterdam. Aangekocht met steun van het 
Moos Cohenfonds

Lotti van der Gaag, De denker, 1951, 
brons en zink, 39,5 x 18,0 cm 

F | Stedelijk Museum Schiedam

Bobette van Gelder, De goede partij, 1934, 
olieverf op paneel, 76 x 64,5 cm 

F | Particuliere collectie Den Haag

Dansen/dansles voor paren en alleengaanden

SOMEREN Dat doe je natuurlijk bij 
dansschool Hellendoorn, met lessen 
op elke dag van de week. Bij dans-
school Hellendoorn hebben ze niet 
stil gezeten in deze zware periode, 
maar van de gelegenheid gebruikge-
maakt en de zaak van binnen en van 

buiten helemaal in een nieuw jasje 
gestoken. Het resultaat mag er zijn… 

Ook de lessen in de buitengebieden gaan 
weer van start! Kunt u al dansen, maar 
wilt u een avondje uit, kom dan naar een 
van onze gezellige dansavonden/thema-

avonden, nu ook 1 keer per maand spe-
ciaal voor alleengaanden 40 plus in de 
vorm van een ‘back in time’-avond.

Dansschool Hellendoorn, al 77 jaar de 
gezelligste dansschool van Brabant, 
heeft weer een uitgebreid dansaanbod 

voor jong en oud. Van 5 (jongste) tot 
87 jaar (oudste leerling), 3 generaties 
van dansleraren staan garant voor de 
nieuwste trends, maar natuurlijk ook 
voor de traditionele dansen, waarbij een 
gezellig avondje uit centraal staat!

Stijldansen nieuwe stijl
voor alle leeftijden, en geheel aangepast 
aan deze tijd, zodat je je op elk feestje 
van je beste kant kunt laten zien.
Salsa/bachata/kizomba
Voor alle leeftijden, lekker uitleven op 
latin muziek, en veel makkelijker te leren 
dan je denkt.

Hiphop/streetdance
voor kids, jeugd en jong volwassenen 
20+ op de nieuwste trends en muziek, 
onder leiding van een superprofessio-
nele lerares, je kunt als je wilt ook deel-
nemen aan wedstrijden

Zumba
Geschikt voor meiden en dames, die wil-
len dansen en afvallen, geen partner no-
dig. Gewoon met een strippenkaart, dus 

geen abonnement of inschrijfkosten! 
Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een geschikte 
club. Van beginners tot en met topklas-
se. Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs! Dansen wanneer het u uitkomt: 
wij verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, waardoor u geen dansles 
hoeft te missen, bijvoorbeeld bij onregel-
matige diensten. U zit niet vast aan een 
bepaalde dag (gratis inhaallessen).

Workshops/privélessen
Op feestjes of andere gelegenheden een 
leuke activiteit. Groepen die een leuke 
workshop willen zoals salsa, bachata, 
rock and roll, stijldansen, etc. kunnen 
op locatie of in onze dansschool te-
recht. Ook privéles of een trouwcursus 
behoort tot de mogelijkheden (ook aan 
huis). Wij hopen u te mogen begroeten 
bij de grootste en gezelligste dansschool 
van Brabant. Voor aanmeldingen en info 
(lestijden) kunt u bellen naar W. Hel-
lendoorn: 06 – 55 14 05 01, of u kijkt 
op www.dansschoolhellendoorn.nl 
voor het complete programma.

De dansschool is in de coronaperiode van binnen en buiten in een nieuw jasje gestoken | F Wim Hellendoorn
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Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld
 

n  Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n  Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n  Geen erfenis naar de ex van uw kind

n  Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n  Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

  Heeft u een testament van na 2003?

  Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

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

  Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

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

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

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

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

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

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.nl
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   Sven 
Swinnen

De trainer/coach, de man,
de Belg, de passie

Bij het aangaan van ons gesprek met Sven Swinnen is 
hij amper uit één van de vele gesprekken die hij voert bij zijn 

nieuwe werkgever als hoofdtrainer bij Helmond Sport. Er moet 
veel gesproken worden en er moet veel ‘opnieuw’ op de rit wor-

den gezet. Dat doet Sven, natuurlijk, op zijn eigen wijze, met 
zijn visie, met zijn elan en zijn passie. Hoe goed kennen 

we deze man eigenlijk?

Door: Guido van Erp

Grote man
Sven is 47 jaren geleden geboren in 
het Belgische Bonheiden (15 duizend 
inwoners), een dorp vlakbij Mechelen. 
Maar Sven noemt zichzelf Mechelaar, 
en daarmee mag hij zichzelf Maneblus-
ser (!) noemen. Dit is de spotnaam (bij-
naam) van inwoners van Mechelen. In 
België is dat zowat standaard dat er een 
spotnaam wordt geplakt op inwoners 
van steden of dorpen. Naast Maneblus-
ser is Sven ook een ‘Grote man’. Dit is 
dan weer de spotnaam van een inwoner 
van Bonheiden. Er valt verder weinig te 
spotten met deze aimabele Belg en ze-
ker niet als hij nu ook nog eens de eretitel 
Kattenmepper mag gaan dragen, nadat 
hij zich in het Helmondse Brandevoort 
heeft gevestigd. Hij komt uit een muzi-
kaal gezin, maar speelt zelf geen instru-
ment (hoewel hij graag piano zou willen 
spelen) en luistert vaak naar heel geva-
rieerde muziekstijlen, van klassiek tot 
hardrock en pop. ”Als ik lang in de auto 
zit dan zet ik wel vaak klassiek op, André 
Rieu bijvoorbeeld, om tot rust te komen.” 
En hij kijkt graag naar psychologische 
thrillerfilms, maar hetgeen hij nooit mist 
zijn de analyses van het BBC-program-
ma Match Of The Day (MOTD). “Voor 
mijn echte ontspanning ga ik graag met 
mijn vrouw en onze Beagle-hond (ge-
naamd Trevor) wandelen in een bosrijke 
omgeving.”

Mechelen
“Bij KV Mechelen in het voetbal opge-
groeid. Ik heb alle jeugdteams bij Meche-
len doorlopen, tot en met het 2e team 
bij de senioren. Ik ben daarna noodge-
dwongen moeten stoppen met voetbal 
vanwege een paar zware blessures. 
Daardoor ben ik nooit in de gelegenheid 
geweest om door te groeien als prof. ”

Knie- of enkelblessures? “Nee, alles ei-
genlijk. Adductoren, buikspieren onder 
andere. Veel operaties eraan gehad maar 
op een jonge leeftijd van 17 jaar was het 
devies dat het toch maar klaar moest zijn 
met dat topsporten. Ik deed ook veel te 

veel, te fanatiek. Voetbal, krachtsport en, 
hetgeen mijn moeder niet mocht weten, 
ook nog vechtsport. Dat alles konden 
mijn spieren gewoon niet aan.”

Zemst
Geen actief voetbal meer. Wat heb je toen 
gedaan? “Op negentienjarige leeftijd ben 
ik al het trainersvak ingerold. Mijn oom 
vroeg om de U15 van FC Zemst (spot-
naam onbekend), toen op het laagste 
niveau van België, te gaan trainen. Dat 
ging goed. Ik ben daar vijf jaren actief 
geweest. Van een ploeg die altijd onderin 
speelde, werd het een ploeg die voor de 
titel ging spelen. Dat viel, in de regio, 
natuurlijk wel op. Daardoor kreeg ik het 
verzoek van KV Mechelen om bij hen op 
de academie training te komen geven 
voor de jeugd.”

Jeugdopleiding
Weer terug bij zijn oude liefde KV Meche-
len is Sven in de jeugdopleiding gestapt 
als trainer/coach. Bij welke leeftijdsca-
tegorie ben je gestart? “Onder negen! En 
zo verder naar de jeugd onder 21.”

Deed je dat professioneel? “Nou nee, 
het is pas van de laatste jaren dat er 
professioneel op dat niveau wordt ge-
investeerd. Het was in combinatie met 
een job als bediende (administratie red.) 
bij een Peugeot-garage.”

Professioneel trainer
Wanneer ben je dan als professional ge-
start? “In het seizoen 2011-2012 kreeg ik 
een aanbieding van de voetbalclub KFC 
(niet gelieerd aan fastfood) Katelijne om 
in te springen als trainer/coach. Die 
stonden toen laatste in de Belgische 
vierde klasse met 12 punten achter op 
de voorlaatste positie in de competitie. 
Ze moesten vierde van onderen eindi-
gen om niet te degraderen! We hebben 
30 op 33 gehaald, dat wil zeggen 10 van 
de 11 wedstrijden gewonnen en zo in de 
vierde klasse gebleven. En dat viel op 
natuurlijk.” Deze info vooraf om de brug 
naar professioneel trainer te maken. In 
mei van 2012 belde Fi van Hoof (Wilfried 
red.) van KV Mechelen mij op om terug te 

komen in de technische staf als profes-
sioneel fysiek trainer. Ik heb die aanbie-
ding graag geaccepteerd, maar meteen 
aangegeven dat ik het twee tot drie jaren 
wilde doen maar dat mijn passie toch 
echt ligt in het technisch en tactisch trai-
nen. Dat heeft de club ook gewaardeerd 
en is die afspraak nagekomen. Na drie 
jaar ben ik assistent-trainer geworden bij 
het eerste team.”

Trainerscursus
Wat maakt Sven Swinnen, met zijn erva-
ring en geestdrift, de trainer die hij nu is 
in Helmond?
“Dank voor dit bruggetje, want dat komt 
met name voort uit de trainerscursus in 
België. Als klein landje staat de Belgi-
sche trainerscursus hoog aangeschre-
ven. En zonder hautain te willen klinken, 
heb ik die trainerscursus mede kleur 
gegeven. Ik heb twaalf jaar lesgegeven 
op UEFA-A niveau (hoogste amateur en 
assistent betaald voetbal red.). Daardoor 
moest ik steeds meegroeien om nieuwe 
ontwikkelingen en tendensen in de les-
sen te verwerken. Heel veel mensen 
ontmoet met verschillende opvattingen 
en ideeën. Dat is voor mijzelf de grootste 
doorontwikkeling geweest. Ik sta altijd 
open voor meningen en ideeën van an-
deren. Daardoor ben ik ook totaal veran-
derd van de trainer die ik bij de jeugdop-
leiding was tot aan de trainer die ik nu 
ben. Zaken die mij beter kunnen maken 
op het begeleiden van spelers of teams, 
die neem ik wel mee.”

Helmond
Kwam de stap vanuit Mechelen naar 
Helmond uit de lucht gevallen voor je? 
“Nou nee, eigenlijk niet. Ik was al ver-
antwoordelijk voor de begeleiding van de 
spelers van KV Mechelen die hier spelen. 
Dus ik ken de betrokken mensen hier zo-
als Louis Coolen, Eric Clijnk, Ari de Kim-
pe en Philippe van Esch bijvoorbeeld, 
en zat al de afgelopen anderhalf jaar 
in het technisch overleg. Zo heb ik ook 
kennisgemaakt met de mentaliteit en de 
passie die hier heerst en de uitdaging om 
Helmond Sport terug op de kaart te zet-
ten. En dat zijn voor mij de uitdagingen 
die ik zoek en die ik graag aanga. En het 
menselijke contact dat ik nu hier ook 
meemaak doet me ontzettend deugd. 
Ik wilde ook niet dat er een ‘Swinnen of 
KV Mechelen staf’ werd geïnstalleerd, 
zoals dat zo vaak gaat. Ik wilde juist een 
combinatie. Wel dat ik kan werken met 
een paar mensen met wie ik al jaren 
fijn samenwerk zoals Peter Schrauwen 
en Dylan Malicheff. Er moeten verschil-
lende profielen in uw staf zitten met ver-
schillende aanvullende competenties. 
Zij dragen medeverantwoordelijkheid en 
hebben een geijkt commitment.”

Kennisoverdracht
Gaat de vlag van KV Mechelen nu strak-
ker wapperen in Helmond? “Nee, dat is 
absoluut niet zo. Ook hierover is al veel 
geschreven en gesuggereerd. Wat wel 
gebeurt is dat er veel meer kennis wordt 
overgedragen. Ik heb altijd tegen mezelf 
gezegd: mocht ik ooit in het buitenland 

komen te werken zal ik nooit de cultuur 
van het land, de club of van de mensen 
willen veranderen. Vanuit Mechelen is 
puur het ondersteunen van de kennis 
om verder te professionaliseren maar 
niet om Helmond ineens te dopen in een 
KV Mechelen-jas. We moeten met elkaar 
beter worden, absoluut. Daarvoor is ook 
de samenwerking getekend.

Toekomst
Wat trof jij, als nieuwe hoofdtrainer, aan 
in Helmond? “Door de resultaten van de 
laatste maanden was de ziel er een beet-
je uit bij het team. Nu moeten we meer 
vanuit de organisatie en omschakeling 
gaan spelen. En we gaan proberen om 
meer dominant te gaan spelen. Ik ga ook 
geen onlogische dingen van mijn spelers 
verlangen. Ze moeten er zelf in geloven, 
anders werkt het natuurlijk niet.”

In hoeverre is Sven Swinnen een rea-
list, gezien de positie en de kwaliteiten 
van zijn ploeg? “Er is natuurlijk al veel 
geschreven over de kwaliteiten van de 
spelersgroep als je onderaan staat. Waar 
ik vooral naar kijk, zijn de individuele 
kwaliteiten van de spelers. Daarmee wil 
ik bereiken dat ik elke speler het best 
kan laten renderen op zijn positie. De 
spelers beter maken, zodat het collectief 
hiervan profiteert. Zo ben ik bijna dertig 
jaar geleden gestart en dat wordt nu ook 
gezien als de beste aanpak. Dat kan ook 
niet anders. We hebben zeker en vast 
jongens met veel kwaliteiten, hoewel de 
kern misschien wat klein is. Ook rond 
de ploeg zijn we constant bezig om za-
ken verder te professionaliseren. Het is 
niet alleen wat je op het veld ziet. Stap 
voor stap van succesjes naar successen 
gaan. Ik ben realistisch ambitieus hierin.”

F | Kevin Senders – Helmond Sport
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Pak a 7 stuks
Dental sticks

Jack Doggies
Vleesstrips

Best for Birds
Vogelpindakaas 
met vruchten

Carocroc
kattenbrokjes 
Kitten, adult, senior, 
indoor en (nieuw) sterilised

Divro

Purina

Cuddly

Hooi en stro

Gourmet Gold

D&D
Hondenjasje 
Diverse kleuren en maten 
voor de kleiner hondjes

5,-

9,95

4,99

10,-

1,98

3 stuks

2 kg.

2,49
2,5 kg.

4,99
10 stuks

van 29,95

7 stuks

Jack Doggies
Jerky sticks

Aanbiedingen geldig van 25 maart t/m 9 april 2022

200 grampak 7 stuks 200 gram

Honden- of 
kattenmandje
50 cm 16,99

van 24,99


