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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

H E L M O N DShopping.

Klaar voor 
de lente 

schoonmaak?
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 haal de lente in huis!

Alvast veel shopplezier.
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POP-UP RESTAURANT
Van 20 mei t/m 6 juni vindt de zesde editie plaats van 
Asperges op de Velden. Bijna drie weken lang verrijst 
weer een stijlvol pop-up restaurant midden in de velden 
van Aspergekwekerij Kelders in Veldhoven. Hier worden 
dagelijks culinaire lunches en diners geserveerd, 
uiteraard bereid met de vers gestoken asperges van 
het land. Van 2015 t/m 2018 heeft Asperges op de 
Velden plaats gevonden bij de Raaijmakers Hoeve in 
Nuenen. In 2019 is het pop-up restaurant verhuisd naar 
Veldhoven.

TOP-CHEF DAGEN
Traditiegetrouw kent het evenement top-chefdagen 
waarop toonaangevende restaurants uit de regio 
koken bij ons op de velden. Dit jaar bieden we een 
podium aan sterrenrestaurant Eden uit Valkenswaard, 
Smaek uit Geldrop, Lugar uit Waalre, Truff elaer uit 
Veldhoven en Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de wereld van de 
Michelin-koks. 

20 MEI T/M 6 JUNI

SCAN DE CODE

RESERVEER NU!

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

WIJ ZIJN VERHUISD VAN NUENEN NAAR VELDHOVEN!

Wederom grote 
opkomst praktijkdag 
‘Werken werkt voor 

psychisch kwetsbaren’ 

Organisatoren GGZ Oost-Brabant, 
UWV, de gemeenten in Helmond-De 
Peel en Senzer zijn blij met de hoge op-
komst van ruim 150 aanwezigen in Wil-
librordhaeghe in Deurne. Na de geslaag-
de eerste praktijkdag in 2020 blijkt het 
thema ‘werken werkt voor psychisch 
kwetsbaren’ nog steeds zeer actueel en 
belangrijk. 

De aanwezige professionals konden in 
drie rondes deelnemen aan interactieve 
workshops en informatieve lezingen 
vanuit diverse invalshoeken. Zoals: Psy-

chische gezondheid van statushouders, 
Autisme vanuit een praktijkgerichte blik 
en Van Wajonger naar medewerker. 
Daarnaast was er uitleg en intervisie 
over de dienstverlening van de verschil-
lende partners op het gebied van psy-
chische kwetsbaarheid en werk.

Sterk door werk
Deze praktijkdag maakt deel uit van de 
activiteiten van het regionale conve-
nant ‘Sterk door Werk’. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen met een psychische 
kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker 

werkloos zijn dan mensen die hier geen 
last van hebben. Terwijl ook bekend is 
dat werken het herstel kan bevorderen. 
Werk zorgt voor structuur, voldoening en 
een grotere sociaal-maatschappelijke 
deelname. 
Maar het is niet vanzelfsprekend dat 
mensen met een psychische kwets-
baarheid een baan houden of gemak-
kelijk weer werk vinden. Daarnaast 
ervaren werkgevers nu een drempel om 
mensen in dienst te nemen waarbij op 

voorhand een psychische kwetsbaar-
heid bekend is. Er bestaan stigma’s, ta-
boes en schaamte omtrent psychische 
kwetsbaarheid. De gemeenten Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek en Someren, UWV, 
GGZ Oost-Brabant en Senzer hebben in 
het convenant afspraken gemaakt om 
met doelgerichte acties de werkkansen 
van psychisch kwetsbare mensen te 
verbeteren en werkgevers zo te helpen 
aan kundig en betrokken personeel.

Over psychische kwetsbaarheid
Ruim 2300 mensen met een bijstands-
uitkering (40% van het totaal) en naar 
schatting 1 op de 12 mensen in de regio 
Helmond-De Peel zijn psychisch kwets-
baar. Mensen met een psychische kwets-
baarheid hebben een onderkende psy-
chische of psychiatrische aandoening. 
Bijvoorbeeld: angststoornis, depressivi-
teit of verslaving. Ook gaat het over men-
sen die extra kwetsbaar zijn door meer-
voudige problemen of ernstige stress. 

Onder de indruk zijn na de serious game ‘1 uur in de bijstand’… 
Het zelf, met een VR-bril, levensecht ondergaan hoe heftig een 

psychose is… Zomaar een greep uit het diverse programma 
waar werkgevers en professionals uit het sociaal domein uit de 
regio Helmond-De Peel aan deelnamen tijdens de praktijkdag 
'Koppen weer bij elkaar'. Vanuit het thema ‘werken werkt voor 

psychisch kwetsbaren’ waren er - naast deze twee ‘levens-
echte’ onderdelen - diverse workshops en presentaties door 

experts en ervaringsdeskundigen. 

Deelnemer ondergaat met VR-bril de effecten van een psychose | F Senzer

www.grootpeelland.nl
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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

* Deze aanbieding is geldig tot 30 april 2022. Vraag in onze winkel naar de voorwaarden. 
 Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

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

PVC Vloeren, onze persoonlijke 
favoriet voor elke ruimte in huis.

Een PVC vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en warmte-isolerend is. PVC 

vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. Door middel van embossing-techniek ziet een  

PVC vloer er niet alleen natuurlijk uit, maar voel je eventuele houtnerven ook. Onze ruime collectie kwalitatieve PVC vloeren bevat onder andere  

PVC van Therdex en ons huismerk NL Label. Wij zijn jouw binnenhuisadviseur in de regio Helmond,  Deurne en Gemert voor  

advies over de perfecte vloer voor jouw woning.

Maak een afspraak via info@stijlenco.nl of bel. (0492) 47 56 24 

5e meter 
Therdex

PVC kado*

Ben je op zoek
naar  een persoonlijk

interieuradvies op maat?
Informeer naar 

de mogelijkheden van
 onze interieurcoaches!
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Kom langs voor gratis 
informatie over gehoorproblemen, 
van ervaringsdeskundigen van de 

Stichting Hoormij/N.V.V.S. 
Slechter horen of te maken hebben met 
een gehooraandoening kan een strijd zijn. 
Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in 
je omgeving, die niet echt door hebben wat 
je meemaakt. In het gesprek met artsen, bij 
wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat 
de gevolgen zijn van je aandoening. Het 
zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door 
bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratie-
problemen of overprikkeling is het wel van 
invloed op je functioneren.

Stichting Hoormij/N.V.V.S. behartigt de be-
langen van mensen die te maken krijgen met 
gehoorproblemen, tinnitus of de ziekte van Mé-
nière. De vrijwilligers van de Stichting Hoormij 
weten als geen ander wat het betekent om ge-
hoorproblemen te hebben. 

Zij kunnen u tips geven hoe er mee om te gaan, 
thuis, op je werk of sportclub.  Kom langs in de 
bibliotheek Molenstraat 12, Someren op woens-
dagmiddag 11 mei van tussen 14.30 en 16 uur.

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 MEI 2022
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 via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’ of ‘In mijn buurt’.

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website en kies ‘Agenda’ of lokaal emailadres
• Helmond  9 mei  19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 23 mei 19.30: Slim isoleren en ventileren (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond   7 juni 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Helmond 20 juni 19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Someren   2 mei 19.00 -21.30 uur: Informatieavond Warmtepompen in S.C.C. de Ruchte,
 Laan ten Roode 71 in Someren, graag aanmelden via het email adres Duurzaam@someren.nl 
• Someren 16 mei 19.00 -21.30 uur: Informatieavond Isolatie/ventilatie in Gemeenschapshuis ‘de Bunt’, 
 Graathof 9 in Someren-Heide, graag aanmelden via het email adres Duurzaam@someren.nl

Bezoek de lokale Inloopspreekuren in mei en juni 2022
• Asten: zaterdag 21 mei en 18 juni van 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 14 en 28 mei en 11 en 25 juni 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag  7 en 21 mei en 4 en 18 juni 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 14 en 28 mei  en 11 en 25 juni  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)
• Someren (nieuw): zaterdag 14 en 28 mei 10-12.30 Demonstratiewoning (Waterlaat 35)

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

Voor een korte vraag bel of email   
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

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

Doe de woning-quickscan en 
ontdek waar jij kunt besparen! 

Via partner Milieu Centraal kun je vervolgens een-
voudig een verbeterplan maken voor je huis. Dit 
verbeterplan kun je vervolgens bespreken met een 
Energiecoach, om te kijken wat voor jou logische 
vervolgstappen zijn. Maak daarvoor een afspraak 
met een Energiecoach van het EnergieHuis. Je 
kunt je op deze vervolgstappen al oriënteren en in-
lezen op de website van EnergieHuis Slim Wonen 
onder het kopje ‘slim verder’. Denk aan energiebe-
sparende maatregelen zoals gevelisolatie, isolatieg-
las, vloerisolatie, dakisolatie, ventilatie, zonnepane-
len, een zonneboiler en een warmtepomp.
Met de eigen woning-quickscan word je wijzer over 
je eigen woning en weet je hoe jij snel kunt gaan 
besparen. Deze handige en informatieve test wordt 
geheel gratis én onafhankelijk aangeboden door 
EnergieHuis Slim Wonen. Weet jij al waar(op) jij je 
huis kunt verduurzamen?

10 bespaartips voor bewoners en huurders
1. Zet je verwarming overdag één graadje lager 
 en bespaar ± 7% energie
2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor je
 gaat slapen (niet bij vloerverwarming)
3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in huis 
 en sluit ‘s avonds de gordijnen
4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft
5. Plaats radiatorfolie achter je radiatoren
6. Vervang gloei- en halogeenlampen door 
 ledlampen en bespaar 70% elektra
7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop 
 een besparende douchekop
8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en 
 droog je was op een waslijn
9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar 
 voor energiezuinige apparaten
10. Zet je cv-ketel op 60 graden via 
 www.zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas

5 extra tips voor huiseigenaren 
1. Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en 
 neem HR++-glas en bespaar 20-35% gas
2. Laat je woning isoleren door een gecertificeerd
 bedrijf via www.wijisoleren.nl
3. Vervang je oude cv-ketel en/of overweeg
 een (hybride)warmtepomp
4. Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatiebox(en)
 door een ‘DC-motor’-box
5. Voor het laden van een elektrische auto met 
 eigen zonnepanelen is per 10.000 km ca.
 2000KwH nodig (6 panelen van 350 Wp)

Op de slimme website van EnergieHuis Slim Wonen 
(www.energiehuisslimwonen.nl) vind je onder het kopje ‘slim starten’ de knop 

naar de eigen woning-quickscan. Deze verbetercheck laat zien waar jij kunt 
besparen op energie. Dit kan oplopen tot wel 20 tot 35%! Je krijgt inzicht in je 
energieverbruik en je ontdekt welke slimme bespaarmaatregelen voor jou van 

toepassing zijn om je woning (verder) te verduurzamen. 

De Never Mind Jazz Band 
Weer een avondje genieten van swingende muziek in Jazz Café Mierlo

Anders dan hun naam doet vermoeden, staat 
de Never Mind Jazz Band wel degelijk voor 
een serieuze aanpak van de jazz uit de glo-
riejaren twintig. Het repertoire van de band 
strekt zich uit van de kleinere bands van be-
kende jazzgrootheden zoals Louis Armstrong, 
King Oliver, Jelly Roll Morton, Jabbo Smith, 
Bix Beiderbecke tot de vroege big bands zo-
als Fletcher Henderson, McKinney’s Cotton 
Pickers, Clarence Williams, Paul Whiteman, 
Duke Ellington. 

De originelen zijn zodanig ‘terug-gearrangeerd’ 
naar de 6-mansbezetting, dat de band af en toe 

als tweemaal zo groot klinkt. De Never Mind Jazz 
Band is een graag geziene gast in vele jazzclubs en 
is regelmatig te vinden op festivals in Nederland, 
België en Duitsland. Hoogtepunten waren een 
optreden op het North Sea Jazzfestival en uitnodi-
gingen voor jazzfestivals en optredens in Hongarije, 
Denemarken, Frankrijk en op het prachtige Isola del 
Garda in Italië. 

Je bent welkom op woensdagavond 11 mei aan-
staande in ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 
14-16, 5731 EW Mierlo. Aanvang 20.00 uur. Wacht 
niet te lang. Reserveer nu via:
www.jazzcafemierlo.nl

Never Mind Jazz Band | F Jazz Café Mierlo
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Wil jij werken bij een gezellig 

familiebedrijf dat een onmisbare schakel 

in de voedingsmiddelenindustrie is? 

Kijk dan snel op www.werkenbijhuijbregts.nl 

voor de meest actuele vacatures. 

Huijbregts Groep mengt op kwalitatief 

hoog niveau poeder ingrediënten voor de 

voedingsmiddelenindustrie. Huijbregts Groep 

behoort hiermee tot de wereldtop. 

Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren? 

Reageer dan snel via:

www.werkenbijhuijbregts.nl

www.werkenbijhuijbregts.nl

KOM
WERKEN 
BIJ
HUIJBREGTS 
GROEP  
IN HELMOND!

Huijbregts Groep 
onmisbare schakel 
in voedselindustrie 

Het poedermengsel wordt samenge-
steld op basis van het recept van de 
klant - Huijbregts Groep ontwikkelt 
zelf geen recepten - alles bij Huijbregts 
Groep is maatwerk. Van inkoop tot ver-
pakking, van opslag tot uitlevering. De 
dienstverlening van Huijbregts Groep 
rondom het mengen van poeders is 
veelzijdig, uniek en compleet afgestemd 
op de behoeften van de klant. 
Inmiddels staat de derde generatie Huij-
bregts, Willem Huijbregts, aan het roer 
van het bedrijf. Hij volgt zijn vader Frans 

op die het bedrijf in de afgelopen 40 jaar 
heeft geleid.

Nederland en Spanje
Huijbregts Groep beschikt over drie 
moderne mengbedrijven verdeeld over 
Nederland en Spanje. Het bedrijf in 
Spanje is inmiddels een jaar operati-
oneel. De techniek die gebruikt wordt 
in de mengbedrijven wordt continue 
doorontwikkeld. De ‘Droomvlucht’ van 
de Efteling vormt bijvoorbeeld de inspi-
ratiebron voor de ‘zwevende’ mengers in 

de drie mengbedrijven. Door continue 
verbetering mengt Huijbregts Groep de 
poederingrediënten op een kwalitatief 
hoogwaardige en zeer efficiënte ma-
nier. Hierdoor behoort het bedrijf tot de 
wereldtop!  Niet alleen lokale bedrijven 
werken graag met Huijbregts Groep sa-

men, zeker ook de grote multinationals 
uit de voedselindustrie weten het bedrijf 
goed te vinden.

Zakendoen met Huijbregts Groep 
zorgt niet alleen voor een efficiënt 
poederbeheer, maar ook voor minder 

vrachtwagenkilometers; dus minder 
CO2-uitstoot! Vanwege de constante 
ontwikkeling van het bedrijf is Huij-
bregts Groep altijd op zoek naar goede 
medewerkers. Kijk op www.werken-
bijhuijbregts.nl voor de meest actuele 
vacatures. 

Huijbregts Groep is een familiebedrijf en inmiddels al ruim 85 
jaar een onmisbare schakel in de voedselindustrie. Huijbregts 

Groep mengt op industriële wijze poederingrediënten voor 
levensmiddelenproducenten. Deze producenten gebruiken 
het poedermengsel van Huijbregts Groep om hun product 

geur, kleur en smaak te geven. Denk hierbij aan (vegetarische) 
snacks, soepen, yoghurt en nog veel meer. In zo’n beetje alles 
wat in een zakje, pakje of blikje in de supermarkt te koop is, 

kan een poeder van Huijbregts Groep verwerkt zijn. 

F | Huijbregts Groep

www.werkenbijhuijbregts.nl
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Vier de lente bij Museum Helmond!

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

..en de kasteelbewoners
Wat dacht je van rentmeester Jadoulle, kasteelheer 
Jan van Berlaer of de kokkinnen die het feestmaal 
aan het bereiden zijn? Of help dienstmeid Geertrui 
met zilver poetsen en hoor de nieuwste roddels. Elke 
dag zijn er zeker twee bewoners aanwezig. 

Maak je eigen kruiden- of theezakje
Vul een buideltje met heerlijk geurende gedroogde 
(thee)kruiden en gebruik het als geurzakje of om 
thee van te zetten. 

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote ridderzaal is jouw 
kans voor een unieke selfie. Ook kun je elke dag 
op z’n middeleeuws spelen op het binnenplein en 

speuren in de spannende kelders van het kasteel. 

Kijk uit, kasteel in brand!
Ontdek het mysterie op de eeuwenoude zolder 
tijdens een spannende tour. Dan weet jij straks 
vast wie de brand op zolder heeft veroorzaakt. 
Reserveren is niet nodig, je kan meedoen met de 
zoldertour op de dag van jouw bezoek. Kom alvast 
in de sfeer en speel het XXL bordspel in de ronde 
torenruimte. Wie wint, die verliest dus kijk uit! 

Emelie Wesselman
Zij was de dochter van de laatste kasteelheer. In een 
tentoonstelling over haar leven maak je kennis met 
allerlei voorwerpen die van haar zijn geweest. Zoals 
een pop met haar eigen haar! Of haar poëziealbum 
en kinderservies, kleding en nog veel meer. Maak de 
speurtocht en ontdek alles over haar leven. 

Smikkel smakkel
Zin in smakelijke lentegerechten en heerlijke 
dranken? Kom ze allemaal proeven in ons gezellige 
Kasteelcafé.

HELMOND Met de lente in je bol, kom jij toch zeker 
ook naar Lentekasteel Helmond? Je kan van alles ontdekken en beleven in de 
grootste waterburcht van het land in de meivakantie van 23 april tot en met 8 

mei. Samen met jouw familie, gezin, vrienden en wie maar wil. Ons Lentekasteel 
dat midden in de stad staat, zit barstensvol verhalen! Kom luisteren, spelen en 

ontdekken. Voor prijzen, tijden en meer 
ga naar museumhelmond.nl.

F | Museum Helmond 

Bereikbaarheid, openingstijden en tarieven 
Kasteel Helmond en Kunsthal Helmond zijn samen Museum Helmond. De beide locaties 
liggen in het centrum van Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar 
vervoer. Met de trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 - 15 minuten lopen naar 
Kunsthal Helmond. Parkeren kan in parkeergarage Boscotondo die zich onder de Kunsthal 
bevindt. Ga naar www.museumhelmond.nl voor actuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.
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Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best  
0499 785 408  |  plameco.nl

morgen mooier wonenmorgen mooier wonen

Geluksmomenten 
met het perfecte 
plafondconcept

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best  
0499 785 408  |  plameco.nl
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Geluksmomenten 
met het perfecte 
plafondconcept

CAMPER
VERHUUR

UW ZEKERHEDEN
Alles goed geregeld
Jonge betrouwbare campers
Altijd vrije kilometers
Complete uitrusting
Heldere voorwaarden
Veilig parkeren eigen auto
24/7 assistentie
Eindschoonmaak door ons

CAMPSHARE

Duizeldonksestraat 2F
5705 CA  Helmond

+31 (0)85 - 500 11 22
info@campshare.nl
www.campshare.nl

CAMPER
VERKOOP

NIEUW
:L

AN

GWEEKEND
HUREN*- 

Bezoek voor
meer informatie

onze website

VUL DE ENQUÊTE IN EN WIN! 
Het werk van de toekomst is ander werk dan het 
werk van nu. Ben je als werkende of werkgever 
bezig met ontwikkeling? Draag een steentje bij 
aan een vitale arbeidsmarkt en vul de enquête 
in via www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij en 
maak onder andere kans op een ballonvaart 
over de regio Helmond- de Peel. 

BOOST
voor de ontwikkeling van werkenden en werkgevers

in arbeidsmarktregio Helmond- De Peel:
Gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,

Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

KANSRIJK   HOE  

    BEN JIJ?   

SCAN DE QR-CODE

           WWW.MIJNBOOST.NL/HOEKANSRIJKBENJIJ   
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De komende weken worden werkenden en werkgevers uit de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren uitgenodigd om deel 
te nemen aan het onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’. Dit onderzoek vormt een beeld van 
hoe de regio ervoor staat als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen. De betreffende 
gemeenten vormen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en werken daarin samen 
met verschillende maatschappelijke organisaties aan een vitale arbeidsmarkt. Het 
onderzoek staat op www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij en vormt de start van een 
campagne rond het thema Leven Lang Ontwikkelen in deze regio. 

Hoewel er nu werk genoeg is, zijn er toch heel veel redenen om juist nu met ontwikkeling bezig 
te zijn. Van leuker werk willen tot beter betaald werk, werk waarmee je gezond oud kunt worden, 
werk waarin je talenten beter tot hun recht komen, werk met meer of minder uren, werk om 
weer te gaan werken na er een tijdje uit te zijn geweest of betekenisvoller werk. Bovendien is het 
goed om voorbereid te zijn op het werk van de toekomst. Wie had er tien jaar geleden immers 
gehoord van beroepen als vlogger, duurzaamheidsadviseur en Uber-chauffeur? 

En dat geldt net zo goed voor mkb-werkgevers. Want de manier waarop zij mensen begeleiden bij 
hun ontwikkeling is van belang bij hoe aantrekkelijk werkgevers gevonden worden, maar vooral 
bij de mate waarin personeel kan meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf. Bovendien zijn 
99,5% van de bedrijven in deze regio bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Doorgaans 
wordt daar meer gesproken over functiegericht ontwikkelen dan over loopbaangericht 
ontwikkelen, wat ook kan betekenen dat je mensen helpt om zich te ontwikkelen op persoonlijk 
vlak of voor een ander vakgebied. Dat laatste is ontzettend belangrijk om als bedrijfsleven én als 
inwoners wendbaar te blijven in een snel veranderende wereld.

Deelnemen aan het onderzoek
Tot 1 mei is de online vragenlijst in te vullen via www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij. De input 
van alle werkenden en werkgevers in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel is waardevol. 
Onder alle geënquêteerden worden mooi prijzen verloot, waaronder een luchtballonvaart over 
deze kansrijke regio. 

BOOST voor een leven lang ontwikkelen
Eind 2021 opende – als onderdeel van het aanjagen van ontwikkeling – ook loopbaanwinkel 
BOOST. Met een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een fysieke locatie op de 
Brainport Human Campus en de website www.mijnboost.nl is BOOST een nieuwe partner in de 
arbeidsmarktregio. Inwoners kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen 
van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun cv, opleidingsmogelijkheden en beschikbare 
subsidies. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een leercultuurscan om te kijken naar 
het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel. 

Onderzoek ‘Hoe kansrijk
ben jij?’ over de ontwikkelkansen 
van werkenden en mkb-werkgevers 

www.mijnboost.nl

Go your own way
met CampShare

CampShare verhuurt jonge en rijk uitgeruste cam-
pers vanuit de recente nieuwbouwlocatie aan de 
Duizeldonksestraat 2F in Helmond. De buscampers 
(voor 2 personen) en de halfintegraal campers (voor 
4 personen) zijn van 2021 of 2022 en worden vak-
kundig onderhouden. Zo bent u verzekerd van een 
betrouwbare en in goede staat verkerende camper. 
Omdat er onderweg altijd iets onverwachts kan ge-
beuren, is er 24/7 hulpverlening en assistentie. 

Alle campers zijn voorzien van een vast 2-persoons-
bed (en een 2-persoons hefbed in de 4 persoons 
campers), badkamer met douche/toilet, keuken-
blok, complete inventaris, luifel en fietsenrek. In de 
garage vindt u de tuinstoelen en -tafel. Bij vertrek 
zijn de fris watertank en de gastank(s) gevuld. Een 
TomTom campernavigatiesysteem en een reisgids 
met alle Europese camperplaatsen en campings 
helpen u bij uw camperreis.

CampShare is er voor de ervaren, maar ook de be-
ginnende camperaar. “Wij geven graag uitleg over 
het rijden en kamperen met een camper”, aldus 
Ronald. “Als het gewenst is, maken we samen een 
proefrit.” “Zorgeloos genieten vanaf het eerste mo-
ment is wat wij willen bieden”, vult Monique aan. 
Ook onderscheidend zijn de vrije kilometers die 
altijd inbegrepen zijn en verrassingen achteraf voor-
komen. Bij de start van uw camperavontuur par-
keert u uw eigen auto in de beveiligde bedrijfsruimte 
van CampShare. En bij terugkomst hoeft u alleen de 
vuilwatertank te legen en het toilet te reinigen. De 
rest maakt CampShare voor u schoon.

Voor meer informatie bezoekt u de website www.
campshare.nl of belt u met 085 - 500 11 22. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om onze 
huurcampers vrijblijvend te bezichtigen. Wij staan u 
graag te woord. Go your own way… met CampShare!

Go your own way… Een grote hit voor Fleetwood Mac en tevens de slogan van 
CampShare camperverhuur uit Helmond. Als ervaren camperaars willen de 

eigenaren Ronald en Monique Spoor u ook laten genieten van het avontuur en de 
grenzeloze vrijheid van het reizen met een camper. “Huren op een manier zoals 

wij dat zelf ook zouden willen”, dat is waar Ronald en Monique voor staan. 

F | CampShare

Concert Requiem W.A. Mozart 
in Asten door Puur Sangh

ASTEN Op 1 mei aanstaande om 20.00 uur 
wordt - na twee jaar uitstel in verband met de 
coronapandemie - het Requiem van W.A. Mo-
zart uitgevoerd door het gemengd koor Puur 
Sangh in de Maria Presentatiekerk te Asten. 
Het orkest Brabant Sinfonia uit Tilburg zal het 
koor begeleiden. 

De sopraan Evelyn Bohen, de alt Charlotte Stoppe-

lenburg, de tenor Maarten van den Hoven en de bas 
Bruno de Jonghe, zullen de solopartijen uitvoeren. 
Ad Broeksteeg zal het kistorgel bespelen. Het koor 
wordt versterkt door 22 projectleden. En dit alles 
onder leiding van interim-dirigent Ton Slegers. Het 
concert begint op zondagavond 1 mei om 20.00 
uur. De kaartverkoop is gestart via de website van 
Puur Sangh (www.puursangh.nl). Kaarten (€ 10) 
zijn ook verkrijgbaar bij VVV Asten en Primera. 
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Activiteiten 
agenda mei
01 Antropoceen, het tijdperk 
 van de mens
 Helmond - Di t/m zo, 10:00-17:00 uur. 
 Bij Museum Helmond, locatie Kunsthal, is t/m
 11 sept de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
 Het tijdperk van de mens’ te zien. 
 www.museumhelmond.nl. 

02 Rondleiding Kasteel Asten
 Asten - Zo 1 mei, 10.30 - 12.00 uur. Ontdek de
 geschiedenis van het kasteel onder begeleiding
 van een gids. Entree € 5.- en kinderen 
 tot 7 jaar gratis.

03 Kunstexpositie ‘Verbinding’
 Deurne - Hele maand, di t/m zo. 14.00 – 16.00
 uur. 24 kunstenaars uit Deurne en de Peelregio
 tonen een grote variatie aan kunst met het
 thema verbinding. St. Willibrorduskerk Deurne
 www.willibrorduskerkdeurne.nl  

04 Open MX24 NK
 Gemert - Zo 1 mei, 10.00 – 17.00 uur. Op
 Wolfsboschcircuit Gemert. Organisatie MAC
	 St.Chistoffel.	www.macstchristoffel.nl

05 Kunst, Kitsch en more
 Laarbeek - Zo 1 mei. Kom meer te weten over
 je schilderijen of andere objecten.
 www.landvandepeel.nl/kunst-kitsch-en-more

06 Eric Vloeimans
 Helmond - Vr 6 mei, 20:15 uur. Dit concert
 staat in het teken van de composities van
 meestertrompettist Vloeimans. Het Speelhuis.
 www.theaterspeelhuis.nl

07 Planten- en tuinmarkt
 Deurne - Za 7 mei 10.00-16.00 uur. Leuke
 planten- en tuinmarkt van Groei & Bloei.
 Centrummanagement zorgt voor een leuke
 verrassing voor alle moeders. Markt, 
 centrum Deurne.

08 Rondleiding H. Maria 
 Presentatie Kerk Asten 
 Asten - Za 7 mei, 13.30 - 15.00 uur. Aanmelden
 via VVV Asten is verplicht, aanmelding is
	 definitief	na	betaling.	Kosten:	€	5,-	p.p.	en
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

09 Vogelbeurs Asten
 Asten - Zo 8 mei, 08.30 - 11.00 uur. In- en
 verkoop van vogels, vogelbenodigdheden en
 lectuur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in
 Asten. Entree € 1,- en kinderen tot 
 16 jaar gratis.

10 Familiemusical ‘Oliver’
 Gemert - Diverse data. De hartverwarmende
 familiemusical ‘Oliver!’ bij De Eendracht in
 Gemert. www.eendracht-gemert.nl

11 Peteyfest 2022 
 Someren - Za 14 en zo 15 mei. 2-daags
 gevarieerd muziekfestival in Lierop. 
 www.peteyfest.nl

12 De Helmondse Maestro
 Helmond - Za 14 mei, 20.15 uur. In 2019 won
 sterrenkok Jermain de Rozario de eerste editie.
 Nu is het tijd voor de zoektocht naar een
 waardige opvolger. Het Speelhuis, 
 www.theaterspeelhuis.nl.

13 Nationale Molendagen 
 Asten - Za 14, 10.00 – 17.00 en Zo 15 mei, 
 13.00 – 17.00 uur. De Nationale molendagen bij
 “Molen De Oostenwind”. Met uitleg door
 molenaar Geert van Stekelenburg.

14 Ommel Grote Gilde en
 Mariaprocessie
 Asten - Zo 15 mei. Om 15.00 uur is het lof in de
 Kerk O.L.V. Presentatie en aansluitend de Grote
 Gilde Mariaprocessie bij processiepark
 Mariaoord. Verzamelen om 14.50 uur op het
 O.L. Vrouweplein in Asten-Ommel.

15 Castle Rally Deurne 
 Deurne - Zo 15 mei, 9.30-19.00 uur. Toertocht
 voor oldtimers en andere bijzondere auto’s.
 Bewonder na 17.00 uur de exclusieve auto’s.
 Kasteeldomein Haageind Deurne. 
 www.castlerallydeurne.nl

16 Jaarmarkt Lierop  
 Lierop -  Zo 15 mei, 09.00 – 16.30 uur. Gezellig
 en groots opgezet evenement waarbij het hele
 dorp omgetoverd wordt tot een feestelijke
 markt.

17 Henk! Optreden bij 
 Nirwana Lierop
 Lierop - Za 21 mei, 21.00 uur. Een uniek
 optreden bij OJC Nirwana in Lierop ter ere van
 de enige ‘rock en roller’ die Lierop heeft
 gekend: Henk Maas. www.nirwana.nl

18 Kermis in de Rips
 De Rips - 21 t/m 24 mei. Plein Mr.Hertsigstraat.

19 Openluchttheater 
 Strijd om de Kathedraal
 De Mortel - 21, 16 en 27 mei, 20.30 uur.
 Stichting Theatermakers, Op den Hoek in 
 De Mortel. www.detheatermakers.nl

20 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’ 
 Deurne - di t/m zo 12.00-17.00 uur. Emelie
 Jegerings en Jolanda Tielens leggen het
 stroomgebied van de Aa al schilderend en
 fotograferend vast. Museum De Wieger. 
 www.dewieger.nl 

21 Gemert - Meifeesten Gemert
 Gemert - 26 t/m 29 mei. De traditionele
 Meifeesten Gemert, met o.a. kermis op 
 het Ridderplein. www.stichtingmeifeesten.nl

• Langs de Peelrandbreuk liggen wijstgronden:
 hooggelegen en drassige gebieden waarin ijzerrijk
 grondwater omhoogkomt als kwel. Dit
 wijstverschijnsel is een uniek natuurfenomeen 
 dat nergens in Europa zo goed te zien is als in 
 het zuidoosten van Brabant.

• De Peelrandbreuk beïnvloedt het landschap, daar
 weet Boer Henk van Bijzonder Brabants in Deurne
 alles van. De breuk loopt dwars door zijn bijzondere
 groentetuin, en dat zorgt voor bijzondere taferelen!
 Tijdens een rondleiding kom je er meer over te weten.

Verschuivende aardplaten in Brabant? Jazeker, dwars door het Land 
van de Peel loopt de Peelrandbreuk; een geologische breuklijn die zo’n 
400 miljoen jaar geleden is ontstaan. De breuk is van grote invloed 
geweest op de vorming van het Peellandschap en heeft er unieke 
natuurverschijnselen achtergelaten.

Uitgelicht 

Op landvandepeel.nl/peelrandbreuk vind 
je een overzicht van alle routes en 
bezienswaardigheden rondom de 
Peelrandbreuk. 

Beleef de breuk
Bij belevingscentrum de Ossenbeemd in Deurne kom 
je alles te weten over de Peelrandbreuk. Vanuit de 
Ossenbeemd	fiets	je	als	het	ware	over	de	breuk	heen.	
Onderweg leer je alles over de breuklijn.  

Peelrandbreuk weetjes
• In het Vlierpark in Deurne, vlakbij Kasteeldomein
 Haageind, is de Peelrandbreuk op bijzondere wijze
 gemarkeerd. Een lange rij appelbomen toont hier 
 de breuklijn.

Beleef de Peelrandbreuk
in het Land van de Peel

© VVV Deurne

© VVV Deurne

Rondje Helmond

Inschrijven 
Kennedymars

Fiets je mee? Op zondag 1 mei vindt het 
gezellige fietsevenement Rondje Helmond 
plaats. Fiets langs de mooiste en meest 
verrassende plekjes van de stad.

Maak	al	fietsend	kennis	met	het	verhaal	van	
Helmond, het industriële verleden, de 
aansprekende architectuur, de prachtige groene 
gebieden en de vele kunstwerken. Onderweg 
verzamel je stempels en los je een rebus op. 
Heb je alle stempels verzameld? Dan maak je 
kans op mooie prijzen. Meer info:
landvandepeel.nl/rondje-helmond

Ben jij een fanatieke wandelaar? Schrijf je 
dan nu in voor de Kennedymars of het 
Rondje Someren die dit jaar het eerste 
weekend van juli plaatsvindt. Schrijf je in 
op kennedymars.nl

Kalender onder voorbehoud. Ga voor een volledig overzicht van alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl/agenda

De Peel aan Zee
Dankzij de Peelrandbreuk zijn fossielen van 
miljoenen jaren oud naar boven gekomen. Een 
aantal exemplaren zijn te bewonderen in de 
vaste tentoonstelling De Peel aan Zee in 
Museum Klok & Peel in Asten.

© Rob Fritsen

Tip: Routes waar je de 
Peelrandbreuk kan beleven
De	Breuken	Beleven	fietsroute	van	39	km	
neemt je mee langs diverse 
bezienswaardigheden in de omgeving van 
Gemert-Bakel. Een brochure van de route is 
verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Gemert-Bakel. 
Of wandel langs de geologische breuklijn en het 
riviertje de Vlier tijdens de wandeling, ‘Route over 
de Peelrandbreuk’. Bekijk de route op 
landvandepeel.nl/wandelroutepeelrandbreuk

Het Peelland van Van Gogh.
Het landschap rondom Nuenen vormde vaak 
de inspiratie voor de schilderijen van Vincent 
van Gogh. Fiets van Helmond naar platteland 
en weer terug, een route van 37 km.

1

Over oude zandwegen.
Natuurbeleving, rust en duurzaamheid en 
historisch besef komen samen bij deze tocht 
over de vele zandwegen in Gemert-Bakel.

3

Waterpoortroute.
De route komt langs tal van waterlopen, 
vennen, poelen, grachten en kanalen in 
Laarbeek en Helmond.

2

De Pan – Keelvenroute.
Deze	32	km	lange	fietsroute	start	in	het	
centrum van Someren en loopt via de 
Natuurpoort Vennenhorst en het Keelven via 
de bossen van de Somerensche Heide naar 
het mooie natuurgebied De Pan.

4

Getipt: Meimaand 
fietsmaand

Bekijk deze en meer fietsroutes op 
Landvandepeel.nl/fietsroutes

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,	
evenementen, kinderuitjes en nog veel meer. 
Kortom: al het moois, lekkers en leuks waar je 
als bewoner en bezoeker in het Land van de Peel 
van op de hoogte wilt zijn! 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: landvandepeel.nl/magazine

© Rob Fritsen

© Yamilla Azdad

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda mei
01 Antropoceen, het tijdperk 
 van de mens
 Helmond - Di t/m zo, 10:00-17:00 uur. 
 Bij Museum Helmond, locatie Kunsthal, is t/m
 11 sept de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
 Het tijdperk van de mens’ te zien. 
 www.museumhelmond.nl. 

02 Rondleiding Kasteel Asten
 Asten - Zo 1 mei, 10.30 - 12.00 uur. Ontdek de
 geschiedenis van het kasteel onder begeleiding
 van een gids. Entree € 5.- en kinderen 
 tot 7 jaar gratis.

03 Kunstexpositie ‘Verbinding’
 Deurne - Hele maand, di t/m zo. 14.00 – 16.00
 uur. 24 kunstenaars uit Deurne en de Peelregio
 tonen een grote variatie aan kunst met het
 thema verbinding. St. Willibrorduskerk Deurne
 www.willibrorduskerkdeurne.nl  

04 Open MX24 NK
 Gemert - Zo 1 mei, 10.00 – 17.00 uur. Op
 Wolfsboschcircuit Gemert. Organisatie MAC
	 St.Chistoffel.	www.macstchristoffel.nl

05 Kunst, Kitsch en more
 Laarbeek - Zo 1 mei. Kom meer te weten over
 je schilderijen of andere objecten.
 www.landvandepeel.nl/kunst-kitsch-en-more

06 Eric Vloeimans
 Helmond - Vr 6 mei, 20:15 uur. Dit concert
 staat in het teken van de composities van
 meestertrompettist Vloeimans. Het Speelhuis.
 www.theaterspeelhuis.nl

07 Planten- en tuinmarkt
 Deurne - Za 7 mei 10.00-16.00 uur. Leuke
 planten- en tuinmarkt van Groei & Bloei.
 Centrummanagement zorgt voor een leuke
 verrassing voor alle moeders. Markt, 
 centrum Deurne.

08 Rondleiding H. Maria 
 Presentatie Kerk Asten 
 Asten - Za 7 mei, 13.30 - 15.00 uur. Aanmelden
 via VVV Asten is verplicht, aanmelding is
	 definitief	na	betaling.	Kosten:	€	5,-	p.p.	en
 kinderen t/m 7 jaar gratis.

09 Vogelbeurs Asten
 Asten - Zo 8 mei, 08.30 - 11.00 uur. In- en
 verkoop van vogels, vogelbenodigdheden en
 lectuur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in
 Asten. Entree € 1,- en kinderen tot 
 16 jaar gratis.

10 Familiemusical ‘Oliver’
 Gemert - Diverse data. De hartverwarmende
 familiemusical ‘Oliver!’ bij De Eendracht in
 Gemert. www.eendracht-gemert.nl

11 Peteyfest 2022 
 Someren - Za 14 en zo 15 mei. 2-daags
 gevarieerd muziekfestival in Lierop. 
 www.peteyfest.nl

12 De Helmondse Maestro
 Helmond - Za 14 mei, 20.15 uur. In 2019 won
 sterrenkok Jermain de Rozario de eerste editie.
 Nu is het tijd voor de zoektocht naar een
 waardige opvolger. Het Speelhuis, 
 www.theaterspeelhuis.nl.

13 Nationale Molendagen 
 Asten - Za 14, 10.00 – 17.00 en Zo 15 mei, 
 13.00 – 17.00 uur. De Nationale molendagen bij
 “Molen De Oostenwind”. Met uitleg door
 molenaar Geert van Stekelenburg.

14 Ommel Grote Gilde en
 Mariaprocessie
 Asten - Zo 15 mei. Om 15.00 uur is het lof in de
 Kerk O.L.V. Presentatie en aansluitend de Grote
 Gilde Mariaprocessie bij processiepark
 Mariaoord. Verzamelen om 14.50 uur op het
 O.L. Vrouweplein in Asten-Ommel.

15 Castle Rally Deurne 
 Deurne - Zo 15 mei, 9.30-19.00 uur. Toertocht
 voor oldtimers en andere bijzondere auto’s.
 Bewonder na 17.00 uur de exclusieve auto’s.
 Kasteeldomein Haageind Deurne. 
 www.castlerallydeurne.nl

16 Jaarmarkt Lierop  
 Lierop -  Zo 15 mei, 09.00 – 16.30 uur. Gezellig
 en groots opgezet evenement waarbij het hele
 dorp omgetoverd wordt tot een feestelijke
 markt.

17 Henk! Optreden bij 
 Nirwana Lierop
 Lierop - Za 21 mei, 21.00 uur. Een uniek
 optreden bij OJC Nirwana in Lierop ter ere van
 de enige ‘rock en roller’ die Lierop heeft
 gekend: Henk Maas. www.nirwana.nl

18 Kermis in de Rips
 De Rips - 21 t/m 24 mei. Plein Mr.Hertsigstraat.

19 Openluchttheater 
 Strijd om de Kathedraal
 De Mortel - 21, 16 en 27 mei, 20.30 uur.
 Stichting Theatermakers, Op den Hoek in 
 De Mortel. www.detheatermakers.nl

20 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’ 
 Deurne - di t/m zo 12.00-17.00 uur. Emelie
 Jegerings en Jolanda Tielens leggen het
 stroomgebied van de Aa al schilderend en
 fotograferend vast. Museum De Wieger. 
 www.dewieger.nl 

21 Gemert - Meifeesten Gemert
 Gemert - 26 t/m 29 mei. De traditionele
 Meifeesten Gemert, met o.a. kermis op 
 het Ridderplein. www.stichtingmeifeesten.nl

• Langs de Peelrandbreuk liggen wijstgronden:
 hooggelegen en drassige gebieden waarin ijzerrijk
 grondwater omhoogkomt als kwel. Dit
 wijstverschijnsel is een uniek natuurfenomeen 
 dat nergens in Europa zo goed te zien is als in 
 het zuidoosten van Brabant.

• De Peelrandbreuk beïnvloedt het landschap, daar
 weet Boer Henk van Bijzonder Brabants in Deurne
 alles van. De breuk loopt dwars door zijn bijzondere
 groentetuin, en dat zorgt voor bijzondere taferelen!
 Tijdens een rondleiding kom je er meer over te weten.

Verschuivende aardplaten in Brabant? Jazeker, dwars door het Land 
van de Peel loopt de Peelrandbreuk; een geologische breuklijn die zo’n 
400 miljoen jaar geleden is ontstaan. De breuk is van grote invloed 
geweest op de vorming van het Peellandschap en heeft er unieke 
natuurverschijnselen achtergelaten.

Uitgelicht 

Op landvandepeel.nl/peelrandbreuk vind 
je een overzicht van alle routes en 
bezienswaardigheden rondom de 
Peelrandbreuk. 

Beleef de breuk
Bij belevingscentrum de Ossenbeemd in Deurne kom 
je alles te weten over de Peelrandbreuk. Vanuit de 
Ossenbeemd	fiets	je	als	het	ware	over	de	breuk	heen.	
Onderweg leer je alles over de breuklijn.  

Peelrandbreuk weetjes
• In het Vlierpark in Deurne, vlakbij Kasteeldomein
 Haageind, is de Peelrandbreuk op bijzondere wijze
 gemarkeerd. Een lange rij appelbomen toont hier 
 de breuklijn.

Beleef de Peelrandbreuk
in het Land van de Peel

© VVV Deurne

© VVV Deurne

Rondje Helmond

Inschrijven 
Kennedymars

Fiets je mee? Op zondag 1 mei vindt het 
gezellige fietsevenement Rondje Helmond 
plaats. Fiets langs de mooiste en meest 
verrassende plekjes van de stad.

Maak	al	fietsend	kennis	met	het	verhaal	van	
Helmond, het industriële verleden, de 
aansprekende architectuur, de prachtige groene 
gebieden en de vele kunstwerken. Onderweg 
verzamel je stempels en los je een rebus op. 
Heb je alle stempels verzameld? Dan maak je 
kans op mooie prijzen. Meer info:
landvandepeel.nl/rondje-helmond

Ben jij een fanatieke wandelaar? Schrijf je 
dan nu in voor de Kennedymars of het 
Rondje Someren die dit jaar het eerste 
weekend van juli plaatsvindt. Schrijf je in 
op kennedymars.nl

Kalender onder voorbehoud. Ga voor een volledig overzicht van alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl/agenda

De Peel aan Zee
Dankzij de Peelrandbreuk zijn fossielen van 
miljoenen jaren oud naar boven gekomen. Een 
aantal exemplaren zijn te bewonderen in de 
vaste tentoonstelling De Peel aan Zee in 
Museum Klok & Peel in Asten.

© Rob Fritsen

Tip: Routes waar je de 
Peelrandbreuk kan beleven
De	Breuken	Beleven	fietsroute	van	39	km	
neemt je mee langs diverse 
bezienswaardigheden in de omgeving van 
Gemert-Bakel. Een brochure van de route is 
verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Gemert-Bakel. 
Of wandel langs de geologische breuklijn en het 
riviertje de Vlier tijdens de wandeling, ‘Route over 
de Peelrandbreuk’. Bekijk de route op 
landvandepeel.nl/wandelroutepeelrandbreuk

Het Peelland van Van Gogh.
Het landschap rondom Nuenen vormde vaak 
de inspiratie voor de schilderijen van Vincent 
van Gogh. Fiets van Helmond naar platteland 
en weer terug, een route van 37 km.

1

Over oude zandwegen.
Natuurbeleving, rust en duurzaamheid en 
historisch besef komen samen bij deze tocht 
over de vele zandwegen in Gemert-Bakel.

3

Waterpoortroute.
De route komt langs tal van waterlopen, 
vennen, poelen, grachten en kanalen in 
Laarbeek en Helmond.

2

De Pan – Keelvenroute.
Deze	32	km	lange	fietsroute	start	in	het	
centrum van Someren en loopt via de 
Natuurpoort Vennenhorst en het Keelven via 
de bossen van de Somerensche Heide naar 
het mooie natuurgebied De Pan.

4

Getipt: Meimaand 
fietsmaand

Bekijk deze en meer fietsroutes op 
Landvandepeel.nl/fietsroutes

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,	
evenementen, kinderuitjes en nog veel meer. 
Kortom: al het moois, lekkers en leuks waar je 
als bewoner en bezoeker in het Land van de Peel 
van op de hoogte wilt zijn! 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: landvandepeel.nl/magazine

© Rob Fritsen

© Yamilla Azdad

www.landvandepeel.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

PEGASUS 
RAVENNA E8 voor

2649.-
van

2899.-

ELEKTRISCH OP PAD MET

Met Bosch Active Plus middenmotor 50nm, vering voor en achter, 
schijfremmen en 8 versnellingen. Met 300wh accu, meerprijs 400wh € 150.-

Henk van Rooij is deelnemer Rondje Helmond op zondag 1 mei, doe ook mee! | Koningsdag 27 april zijn wij gesloten

Waardebon|GP

Fietstas naar keuze nu met 

20% 
KORTING

Actie geldig t/m 30 april 2022
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rondje helmond

fietsroute
langs de leukste plekjes in

Het evenement 
rondje helmond 
komt er weer aan!
Helmond Marketing organiseert op 1 mei haar jaarlijkse 

fi etsevenement Rondje Helmond. Op deze dag zijn er diverse 

ondernemers langs het Rondje Helmond geopend en zijn er 

sfeervolle terrasjes langs de route met muziek en activiteiten.

De route van 50km voert je langs de mooiste plekjes van 

Helmond. Je kunt starten tussen 10 uur en 12 uur bij één van 

de vele punten. Finishen kan tot 17 uur. Doe mee met dit 

gratis evenement en maak kans op een gratis fi ets van 

Henk van Rooij Fietsen of andere mooie prijzen!

Voor meer informatie ga naar 

www.rondjehelmond.nl of de VVV.

 1 mei 2022 

Watermolenwal 11
5701 RV Helmond

MUSEUMHELMOND.NL

HELMOND Bij Museum Helmond op de loca-
tie Kunsthal Helmond tonen we tot en met 11 
september de tentoonstelling ‘Antropoceen, 
het tijdperk van de mens’. Kijk op www.mu-
seumhelmond.nl voor alle actuele info over 
openingen, tarieven & kaartverkoop en het 
tentoonstellingsprogramma. 

Een kilometerslange tunnel door ooit ondoordring-
bare bergen, baden met neonkleurige vloeibare li-
thium voor gebruik in batterijen en de laatste man-
nelijke noordelijke witte neushoorn. De Canadese 
kunstenaars Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal 
en Nicholas de Pencier legden in meer dan twintig 
landen de voetafdruk van de mens op aarde vast. 
De indringende foto’s op groot formaat, fascineren-
de video’s en indrukwekkende augmented reality 
installaties hebben een dubbele bodem. Tegelij-
kertijd prachtig en afschrikwekkend, maken ze ons 
bewust van onze invloed op de ecosystemen en de 
atmosfeer van de aarde. 

Vogelperspectief
Voor de wereldberoemde fotograaf Edward Bur-
tynsky (1955, St. Catharines, Ontario) is deze ten-
toonstelling te zien bij Museum Helmond een kroon 
op zijn werk. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw, 
toont hij hoe de mens het landschap blijvend ver-
andert. Hij gebruikt hiervoor het vogelperspectief: 
van grote hoogte en met behulp van drones, kranen 

en helikopters legt hij het landschap vast. Het levert 
een haast abstracte weergave van een schokkende 
realiteit op. Al eerder werkte hij samen met film-
makers Jennifer Baichwal (1963, Montréal) en Ni-
cholas de Pencier (1966, Toronto) aan Manufactu-
red Landscapes (2006) en Watermark (2013). Met 
Antropoceen komen fotografie, film en augmented 
reality samen in een krachtige tentoonstelling. Ze 
versterken elkaar op adembenemende wijze.
De tentoonstelling is georganiseerd door The Art 
Gallery of Ontario en The National Gallery of Ca-
nada, in samenwerking met Fondazione Mast, 
Bologna, en wordt mede mogelijk gemaakt door 
Mondriaanfonds, Turing Foundation, Prins Ber-
nard Cultuurfonds, Fonds 21, Zabawas, Gemeente 
Helmond, Ambassade van Canada, Driessen en 
Kuijpers. 

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

Binnenkort te zien bij Museum Helmond: 

Antropoceen, het tijdperk 
van de mens
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Start jouw 
wandeltocht 
bij Adventure 
Store

Al 75 jaar de Outdoorspecialist van de regio!

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

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

Al 75 jaar staat Adventure Store bekend om zijn kennis, service en enorme 
collecties in wandel- en bergschoenen van de beste merken, zoals Meindl, 
Hanwag, Lowa, Grisport, Tecnica en On. Stuk voor stuk premium brands met 
het beste comfort, pasvorm, specifieke leesten voor elke voet. Zoals Hallux 
Valgus, Straight Fit, Narrow Fit en Alpine Wide leesten. 

Onze wandelafdeling is zeer uitgebreid met een totaal van 400 m2 wandel- en berg-
schoenen. Daarnaast heeft Adventure Store een testparcours om uw schoenen uit te  
proberen onder diverse omstandigheden. Tevens is er een Sidas Footlab van 25m2. 
Hier kunnen wij uw voetvorm, -lengte en -breedte en drukpunten geheel analyseren.

• Dé specialist in wandelschoenen en
 outdoor kleding & equipment 
• Altijd meer dan 1000 paar
 wandelschoenen op voorraad
• Verkoop van veganistische schoenen
• Persoonlijk advies van voet- en
 schoenspecialist 

• Gratis advies van onze 
 podotherapeut en podologen
• Eigen testpodium in winkel aanwezig
 met diverse ondergronden 
• Eigen schoen- en reparatieservice
• 10% spaartegoed bij aankoop
 van onze producten

• Gratis parkeren voor de deur
• Vertrouwd adres sinds 1947
• Gratis APK bon bij aankoop 
 wandelschoenen

Wij zijn pas tevreden
als de klant tevreden is!
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Uniek Sporten de Peel en BrabantSport
Fonds verwezenlijken sportdromen van

mensen met een beperking of aandoening 
Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als ieder 
ander de kans om te sporten en bewegen. Regelmatig hebben mensen 
wel een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. 
Uniek Sporten de Peel laat met steun van het BrabantSport Fonds nu 
vijf sportdromen in deze regio in vervulling gaan.

De vijf Sportdromen die uitkomen 
Een van de winnaars is Sandra. Jurylid Monika Slaets, wethouder sport 
gemeente Laarbeek: “We hebben gekozen om de droom van Sandra uit te 
laten komen. Sandra laat zich door haar beperkingen niet tegenhouden om 
haar droom om aan de top van de aangepaste dressuursport mee te draaien, 
daadwerkelijk uit te laten komen. Haar inzet en doorzettingsvermogen zijn 
enorm groot waardoor zij boven verwachting presteert. Hierdoor laat ze aan 
zichzelf, maar ook aan anderen, zien dat er ondanks dat je een beperking 
hebt je veel meer kan dan je in eerste instantie zou denken. En dat is mooi, 
want bewegen maakt mensen fitter en gelukkiger en zorgt voor meer sociale 
contacten.”

Hulp nodig bij het vinden van een sport?
Lisanne van der Veen, beweegcoach Uniek Sporten de Peel: “Ook andere 
mensen met een beperking of aandoening, die graag willen sporten of 
bewegen, maar daarbij drempels ervaren, kunnen uiteraard contact met ons 
opnemen.” Iedere gemeente heeft een eigen beweegcoach Uniek Sporten, 
die mensen met een beperking of aandoening gratis ondersteunt bij het 
vinden van een passende sport of beweegvorm. Deze beweegcoach kan 
ook ondersteunen bij het regelen van financiën, sporthulpmiddelen of een 
sportmaatje. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in de regio en 
de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.

Van links naar rechts: wethouder sport gemeente Laarbeek, Monika Slaets 
en Frederique van Hoof, paralympische tafeltennisster, beiden onderdeel 

van de jury | F Uniek Sporten de Peel

Staatszaken
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

Tot en met woensdag 25 mei 2022 
zijn in Kunstzaal Dommeldal, in 
de bibliotheekvestiging in Mierlo, 
olieverfschilderijen te zien van Nel 
Donkers. De kunstenares Nel Donkers 
(1955, Waspik) heeft met olieverf de 
stoet van Prinsjesdag geschilderd op 
32 manshoge panelen. Al twee jaar 
heeft de stoet vanwege de pandemie 
niet door Den Haag kunnen trekken, 
op de derde dinsdag in september als 
een feest voor onze democratie. 

Maar nu trekt de Prinsjesdagstoet wel 
door Mierlo! Nel heeft vele kleurrijke 

uniformen geschilderd, maar ook 
rijtuigen, paarden, het publiek, het 
Binnenhof en de balkonscène met de 
koninklijke hoofden.
In 1979 studeerde Nel af in economie. 
In de jaren tachtig kwam Janmaat 
voor het eerst met zijn Centrumpartij 
in de Tweede Kamer. Spanningen in 
de samenleving voedde de drang tot 
polarisatie. Nel besloot als autodidact 
zich te verzetten tegen de ontstane 
samenleving en ging schilderen. 
Onbestuurbaarheid van het land lag op 
de loer, zo meende ze. In 2005 werd 
haar omvangrijk werk geëxposeerd op 

het eerste bevrijdingsfestival in 2005 
in Tilburg. Eerder exposeerde Nel in 
de Dommelzaal (2013) met eveneens 
een omvangrijk werk: de feestmaaltijd, 
opgebouwd uit talloze doeken.

Op zaterdag 23 april zal Nel Donkers in 
de bibliotheek aanwezig zijn, gedurende 
de openingstijden van 11.00 tot 14.00 
uur. De nieuwe expositie Staatszaken 
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. F | Nel Donkers

Eerste Tribune Sportcafé 
in samenwerking met 
de gemeente Helmond 

Op donderdagavond 21 april vinden de tv-opnames 
plaats van het eerste Tribune Sportcafé in samenwer-
king met de gemeente Helmond. Vanaf 19.00 uur zijn 
de deuren van het clubhuis van de Helmondse Atletiek 
Club (HAC) voor publiek geopend. DitisHelmond zal in 
mei en juni de opnames gaan uitzenden.

Tribune Sportevents gaat dit jaar een aantal sportcafés organi-
seren in samenwerking met de gemeente Helmond. De regio-
nale tv-zendgemachtigde DitisHelmond gaat de uitzendingen 
van deze sportcafés verzorgen gedurende twee maanden na 
de opnames. Per opnamesessie worden twee sportprogram-
ma’s opgenomen, waarvan de eerste in mei en de tweede in 
juni op de regionale zender te zien zullen zijn. Voor de eerste 
twee uitzendingen zullen regionale sportgerelateerde zaken 
aan bod komen en prominente sporters aan de interviewta-

fel van presentator Guido van Erp aanschuiven. Ook zullen 
de gemeentepenningen worden uitgereikt door waarnemend 
wethouder sport Harrie van Dijk.

Zo schuiven Willy van de Kerkhof (voetbal), Willy van de Mor-
tel (taekwondo) en Cor van der Burgt (HAC) aan in de eerste 
opnamesessie en Niels Vink (tennis), Danique Schepers (ge-
wichtheffen) en Chaib el Maach (martial arts) voor de tweede 
sessie.

Om 21.30 uur is voorzien dat de opnames zullen zijn volbracht.

Drie dagen lang ‘Zeven Dagen Zoet’ 
Over nog maar een paar maanden 
is het zo ver: de jeugdgroep van ‘t 
Mierlo’s Amateur Toneel speelt op 
10, 11 en 12 juni aanstaande het 
stuk ‘Zeven Dagen Zoet’ van Gerard 
Schelvis. In dit komische stuk, 
waar de jeugd zelf ook aan heeft 
meegewerkt, zit een groep jongeren 
ingesneeuwd in een Italiaanse 
berghut. Ze zitten elkaar op de lip, 
en dus ook op de zenuwen, maar 
wanneer de maffia voor hun deur 
verschijnt, zullen ze toch samen 
moeten werken…

Hoewel corona flink zijn best bleef doen 
om roet in het eten te gooien, is het stuk 
nu bijna klaar om de planken op te gaan, 
mede dankzij de regie van Lex Heldens en 
het harde werk van de jeugdspelers zelf. 

Wil je komen kijken? Zet dan vast 10, 11 
of 12 juni in je agenda. En heb je na de 
voorstelling (of nu al) ook zin om het toneel 

op te gaan, stuur dan een e-mail naar de 
vereniging. Op www.toneel-mierlo.nl 
vind je meer informatie. Hopelijk tot ziens!

F | Amateurtoneel Mierlo
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F | Eric Smeets

HELMOND Het afgelopen winterseizoen zijn onze leden van R&TC 
Buitenlust weer zeer actief geweest en zijn er diverse ereplaatsen 
behaald bij diverse kampioenschappen. Zo werd Anne van de Ven 
Limburgs Kampioen bij de Webu cross op de mountainbike, een 
mooie prestatie. Thomas van Katwijk wist bij het Nederlands kam-
pioenschap veldrijden in categorie 1 bij de jongens een bronzen me-
daille te behalen. 

Ook op de baan waren er leden van R&TC Buitenlust actief. Britt Jeuc-
ken wist op zowel het onderdeel sprint als het onderdeel duur een zilve-

ren medaille binnen te slepen. Geweldige prestaties en uiteraard werden 
ze door hun eigen vereniging in het zonnetje gezet. Naast deze huldiging 
werden alle leden op de foto gezet. Van eenieder werd een portretfoto 
gemaakt en ook een teamfoto werd geschoten. De nieuwe foto’s waren 
nodig dankzij het nieuwe tenue. 
De vereniging is in de coronaperiode verder gegroeid. Dankzij de inzet 
van sponsoren en de inzet van vele vrijwilligers ziet de toekomst er zon-
nig uit. Vind jij het ook te gek om te fietsen sluit je dan aan als nieuw lid 
van R&TC Buitenlust. Kijk op onze website voor meer informatie www.
rtcbuitenlust.nl

R&TC Buitenlust 

Rotaract Peelland zoekt 
enthousiaste nieuwe leden 

Een omschrijving van een Rotaracter is moeilijk te ge-
ven, want wij zijn jongeren: man of vrouw, studerend of 
werkend, met allemaal een verschillende achtergrond. 
Eén ding hebben we gemeen: wij vinden het leuk om 
ons met elkaar in te zetten voor anderen en met z´n 
allen gezellig dingen te ondernemen.

De Rotaract Peelland is de club die activiteiten orga-
niseert en leden werft binnen de Peelregio: Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen 
en Someren. Denk hierbij aan muziekavonden organi-
seren voor bejaarden waarbij het dak eraf gaat, ham-
burgers bakken voor het goede doel met Koningsdag, 
een avondje kienen voor mensen van Stichting Lief, het 
pimpen van een schoolplein voor het speciaal onder-

wijs, een fietsuitje begeleiden met jongeren met een 
beperking: dit is een greep uit de grote hoeveelheid 
projecten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd. We 
organiseren ook nog bedrijfsbezoeken, ontvangen inte-
ressante sprekers en gaan soms een weekendje weg 
of een avondje stappen. De Rotaract is een internatio-
nale organisatie en er zijn ook hele gave internationale 
events die wij bezoeken. Het is een ideale kans om je-

zelf te ontwikkelen, nieuwe mensen te leren kennen en 
een gezellige tijd te hebben. Terwijl je ook iets betekent 
voor de regio.  Wij zoeken nieuwe leden. Lijkt jou dit wel 
interessant en ben je tussen de 18 en 35 jaar? Iedereen 
is bij ons van harte welkom. Neem contact met ons op 
via rotaractpeelland@gmail.com. Op 30 april organise-
ren we een introductiedag en je kunt altijd aanhaken bij 
één van onze vergaderingen. 

Rotaract is een club voor jongeren tus-
sen de 18 en 35 jaar oud, die streeft naar 
het leveren van een zinvolle bijdrage aan 
de maatschappij. Enerzijds betekent dit 
goede doelen ondersteunen op lokaal 
of internationaal niveau. Anderzijds 

betekent het gezellig met elkaar dingen 
ondernemen en van elkaar dingen leren.

Internationaal Rotaract-gala (Nederlandse delegatie) | F Rotaract Peelland

MIERLO Als je nog niet vaardig 
bent in het opstarten van een 
laptop, het gebruik van de muis 
en het bezoeken van een web-
site, attenderen we je graag op 
de Klik & Tik-training in de bi-
bliotheek in Mierlo.

Je kunt altijd instromen en deelne-
men aan de serie van 6 weken/les-
sen. Graag inschrijven aan de balie 
van de bibliotheek.

Klik & Tik vindt elke maandag-
ochtend plaats in de bibliotheek in 
Mierlo, van 10.00 - 11.30 uur.
Deelname is gratis – niet twijfelen, 
gewoon doen!

Doe ook mee 
aan de gratis 
Computer-
cursus Klik & 
Tik in de biblio-
theek in Mierlo!
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Is het altijd nodig om een specialist in het ziekenhuis te zien? Nee! 
Huisartsen, optometristen en oogartsen van het Elkerliek zieken-

huis hebben de handen ineen geslagen. Patiënten met minder 
complexe oogklachten worden nu eerst naar een optometrist 

gestuurd. Vindt die het nodig dat de patiënt door de oogarts wordt 
gezien, dan wordt dat geregeld. “Patiënten vinden het superfijn 
en handig! Want de optometrist zit meestal in het eigen dorp.”

Het wordt steeds drukker bij de oogarts 
in het ziekenhuis. Lastig, want daardoor 
loopt de wachttijd op en daar is niemand 
bij gebaat. Reden voor huisartsen, oog-
artsen en optometristen om te zoeken 
naar een oplossing. En die is gevonden 
in een nieuwe werkwijze: de patiënt met 
minder complexe oogklachten stuurt de 
huisarts eerst naar de optometrist. Want 
ook de gecertificeerde optometrist heeft 
veel kennis en kan een groot aantal 
klachten behandelen. 

Sophie Stokvis is optometrist in Some-
ren. Zij vangt de patiënten op die de 
huisarts doorstuurt. “Mensen vinden het 
superfijn dat ze niet naar het ziekenhuis 

hoeven, maar gewoon in het eigen dorp 
terechtkunnen. Veel van de mensen die 
ik zie, komen lekker op de fiets.” Inmid-
dels ziet ze dagelijks patiënten die in de 
oude werkwijze meteen naar de specia-
list werden gestuurd. Ongeveer de helft 
kan zij zelf behandelen. Die mensen 
hoeven niet meer naar het ziekenhuis. 
Sophie: “Door deze manier van werken 
ontstaat er minder druk op de wacht-
tijd van het ziekenhuis en kunnen pati-
enten met complexere klachten sneller 
terecht. Dat is een groot voordeel voor 
de patiënt.” Sophie noemt nog een niet 
onbelangrijk voordeel: het eigen risico. 
“Word je door de optometrist behandeld, 
dan drukt dit niet op je eigen risico.” 

Eén van de mensen met oogklachten die 
bij Sophie aanklopte voor hulp is Johan-
na Madou uit Asten. “Ik zag zonder bril 
niks en ook niet mét. Ik ben toen naar de 
dokter gegaan en die stuurde me naar 
de optometrist. Inderdaad, lekker dicht-
bij huis.” Helaas moest Johanna uitein-
delijk toch naar het ziekenhuis. Ze bleek 
nastaar te hebben. “De optometrist kan 
daar niet zo veel mee. Maar ik moet zeg-
gen: ik ben echt uitstekend geholpen in 
Someren. Ik had het wel prettig gevon-
den als ik daar had kunnen blijven. Maar 
ja, niks aan te doen. En in het ziekenhuis 
word ik ook altijd fijn behandeld.”

De optometrist onderstreept dat zij 
en de oogartsen van het Elkerliek alle 
patiënten bespreken die zij ziet. “Van 
iedereen maak ik foto’s en scans. Deze 
beoordeel ik samen met de oogartsen. 

Heeft de arts nog aanvullende vragen, 
dan nemen we contact op met de pati-
ent.” Denkt Sophie dat een patiënt met 
spoed gezien moet worden door een 
specialist, dan wordt dit teruggekoppeld 
naar de huisarts die met voorrang kan 
doorverwijzen. Sophie: “In de regio zijn 
de lijntjes korter geworden voor goede 
oogzorg. Snel, de juiste zorg op de juiste 
plek.” 

Oogartsen blij met de samenwerking
Ook de medewerkers van de oogpoli zijn 
enthousiast over de samenwerking. “De 
optometrist is opgeleid om de gezond-
heid van de ogen te beoordelen en om 
eventuele oogziektes en afwijkingen te 
constateren”, zegt oogarts Anke Pronk 
van het Elkerliek. “Het streven is dat 
een patiënt binnen vijf werkdagen bij 
de optometrist terecht kan. Fijn voor de 

patiënt die veel eerder geholpen wordt, 
niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft 
én geen eigen risico hoeft te betalen. 
Én fijn voor de mensen met complexere 
oogklachten omdat die nu sneller bij de 
oogarts terecht kunnen.” Aan de pilot 
in de regio doen optometristen mee uit 
onder andere Asten, Someren, Beek en 
Donk, Helmond, Heeze en Deurne.

Oogklachten? 
Eerst langs de optometrist!

Optometrist Sophie Stokvis | F Elkerliek ziekenhuis

Oogarts Anke Pronk | F Elkerliek ziekenhuis

Samenwerking Elkerliek en CZ
Deze pilot komt voort uit een sa-
menwerking tussen zorgverzeke-
raar CZ en het Elkerliek. Het aan-
tal mensen dat de komende jaren 
zorg nodig heeft, neemt in een rap 
tempo toe. Helaas zien we ook dat 
er niet voldoende zorgpersoneel 
zal zijn om de zorg te verlenen 
zoals we dat nu gewend zijn. We 
moeten dus met elkaar een slim-
me manier vinden om de zorg in 
het ziekenhuis toegankelijk én be-
taalbaar te houden. Waar we voor-
heen elk jaar opnieuw afspraken 
maakten met zorgverzekeraar CZ, 
hebben we nu meerjarige afspra-
ken gemaakt over kwaliteit, toe-
gankelijkheid, kosten en het werk-
plezier van zorgmedewerkers. We 
noemen dat een ‘duurzame coali-
tie’. Vanuit deze duurzame coalitie 
werken we intensief samen om de 
zorg in het ziekenhuis klaar te ma-
ken voor de toekomst. Zo zorgen 
we er samen voor dat u de beste 
zorg blijft ontvangen!
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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!

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

Vormgeving
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

Redactie
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk 

Land van de Peel
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 27 mei 2022

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

COLOFON

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

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

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd VakwerkBekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

Bekijk ons aanbod op: 

www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 

06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

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

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.
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Vijf dagen topsport 
met 4 Nederlandse
Kampioenschappen 
Springen in Deurne 

F | Concours Hippique Deurne

De locatie Green Valley Estate, in het 
verleden beter bekend als NHB Deurne, 
is inmiddels veranderd in een locatie 
die uitermate geschikt is voor de sport 
op topniveau. Evenals de mogeljkheden 
voor de ontvangst van het publiek. De 
organisatie kijkt uit naar het NK. Voor-
zitter Dirk van Santvoort: “We kijken er 
zeker naar uit. Eindelijk kunnen wij na 
twee jaar het Nederlands Kampioen-
schap weer organiseren. Maar het is wel 
met gemengde gevoelens”, beaamt Van 
Santvoort. 
“We hadden heel graag 50 jaar volge-
maakt in Mierlo, zeker ook voor onze 
trouwe groep vrijwilligers. Nu is de 50e 
editie de eerste editie in Deurne. Dat 

doet niets af aan de accommodatie in 
Deurne, de faciliteiten zijn top voor el-
kaar met een nieuwe buitenbak, nieuwe 
losrijpiste en een verhard stallenterrein. 
Met deze topruiters en toppaarden 
moeten wij als organisatie een stap kun-
nen maken en die hopen we te maken 
met de verhuizing naar Deurne.”

Voor de bondscoach van de Senioren, 
Jos Lansink, en de Young Riders, Vin-
cent Voorn, is het NK een belangrijke 
graadmeter voor de rest van het seizoen. 
Vincent Voorn: “Voor mij gaat het de eer-
ste wedstrijd zijn waar ik alle jeugdrui-
ters onder gelijke omstandigheden kan 
bekijken.” Praktisch de gehele actieve 

Nederlandse top van springruiters is 
aanwezig. Naast de grote Brabantse 
namen zoals Maikel van de Vleuten en 
Leopold van Asten zijn zeker ook Gerco 
Schröder, Frank Schuttert en Jur Vrie-
ling van de partij. De Brabantse outsi-
ders Henk van de Pol, Piet Raijmakers 
jr en Jack Ansems completeren de 
startlijst. De vijf dagen kennen een vol 
programma met op de woensdag de 
rubriek Nationaal op 1.40m en vanaf 
donderdag staan er vier NK’s op het 

programma zoals het NK Children, NK 
Junioren, NK Young Riders en uiteraard 
het NK Senioren. Op donderdagmiddag 
komen de Veteranen in het Vader Abra-
ham Toernooi in actie. Traditiegetrouw 
wordt op de zaterdagmiddag, voor het 
eerst ook onder een nieuwe naam, de 
Grote Prijs van Deurne verreden. Op de 
zondagmiddag vindt de de finale van het 
NK Springen voor Senioren plaats.
Het zijn niet alleen de paarden die in de 
ring hun ronde rijden. Op zondag is de 

finale van de BestronicsCup, een toer-
nooi voor de pony amazones en ruiters. 
In samenwerking met Bestronics wil de 
organsatie de sport onder de jonge spor-
ters stimuleren. Tijdens de pauze van 
de finale van het NK voor senioren strij-
den 12 combinaties op het niveau van 
D-100/110/120 voor de BestronicCup. 

U bent van harte welkom. De toegang is 
gratis. Het volledige programma vindt u 
op www.chdeurne.nl

DEURNE We hebben er twee jaar op moeten wachten, 
maar nu is het zover. De organisatie van Concours Hipique 

Mierlo is om aan de eisen van de sport te kunnen voldoen, naar 
de prachtige locatie van Green Valley Estate in Deurne ver-

huist. Daar vinden van 20 tot en met 24 april onder de nieuwe 
naam Concours Hippique Deurne, de Nederlandse Kampi-

oenschappen voor Springruiters plaats. Het concours is voor 
iedereen gratis toegankelijk.

Kings & Queens Run 2022
Op Koningsdag, woensdag 27 april 
2022, organiseert Runnersclub 
Lieshout de 3e editie van de Kings 
& Queens Run. Dit hardloopevene-
ment begint voor de deelnemers tot 
en met 12 jaar om 9.30 uur met een 
warming-up. Om 9.45 uur gaat deze 
Prinsen & Prinsessen Run van start 
op de Heuvel in Lieshout. 

Aansluitend mogen de winnaars hun 
welverdiende prijs in ontvangst nemen; 
alle andere deelnemende kinderen wor-

den beloond met een mooie medaille! 
Aanmelden kan via laarbeekactief.nl of 
op de dag zelf (€ 1,-).

Om 10.45 uur kunnen alle lopers van de 
Kings & Queens Run aan hun warming-
up beginnen. De start van deze loop is 
om 11.00 uur, de prijsuitreiking vindt 
plaats om 12.15 uur. Deelnemers kunnen 
kiezen uit de volgende afstanden: 2,5 – 
5 – 7,5 – 10 km. Alle afstanden starten 
gelijktijdig. Aanmelden kan tot 20 april 
via inschrijven.nl (€ 5,-) en op de dag zelf 

vanaf 9.30 uur (€ 7,50). De jeugd tot en 
met 17 jaar betaalt € 2,50 (graag gepast 
of met pin betalen).Ook dit jaar zorgt een 
DJ weer voor sfeervolle muziek, zodat je 
een lekker loopritme vindt en de finish 
haalt. De uitslagen worden zo spoedig 
mogelijk gepubliceerd op uitslagen.nl. 
Na afloop van de Kings & Queens Run is 
er gelegenheid voor een drankje en een 
gezellig samenzijn.

Kijk voor meer informatie op 
kingsqueensrun.nl, of social media.

F | kingsqueensrun.nl

Zelfhulpgroep ouders van 
thuiszittende kinderen 

zoekt deelnemers
Je zoon/dochter is uitgevallen of dreigt langdurig uit te vallen op school. Je 
zit als ouder met allerlei vragen: Hoe kan dit gebeuren? Hoe nu verder? Wat 
betekent dit voor zijn/haar toekomst? Daarnaast zit je met verdriet, een gevoel 
van falen, angst, frustraties en heb je last van onbegrip vanuit je omgeving. 
Uitval van een kind op school treft een geheel gezin. Zeker als je kind wil wel 
naar school wíl, maar dit niet kan. Om welke reden dan ook. 

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig samen zonder professionele hulpverlening. In 
deze groepen kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en 
van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning 
en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten 
met anderen over hetzelfde probleem helpt!

Herken jij jezelf hierin? Deze groep heeft nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
Interesse?

Om je aan te melden kun je contact opnemen via mail/telefoon: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl/040 - 21 183 28. Voor meer informatie over Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of andere zelfhulpgroepen kun je kijken 
op onze website: www.zelfhulpnetwerk.nl.
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ACTIE

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

Aanbiedingen geldig van 22 april t/m 7 mei 2022

12pak 6pak

 12+3 kilo gratis

Smolke 
Adult/Maxi

2kg/60L

Weidehooi 
Premium natuur

Bruin

Fauna Cocos
Nestmateriaal

120x95x28CM

Waldo
Hondenmand

50 cm

Hondenspeeltje 
Pluche
Fazant met piep

Koelplaat
voor knaagdieren

Poesie 
Classic 
Maaltijdzakjes

35,99

67,98
2 stuks

1,49
van 9,95

2,95 4,98

7,95
van 10,95

12,98

4,99
van 6,99

3 stuks

Poesie 
Petit
Maaltijdzakjes

3,49
van 4,35

7,98
3 stuks

20cm, diverse kleuren

Jolly
Soccerbal

18,50
van 28,50

110x
77x32cm

Kuba 
Sofa

59,99
van 199,- voor

OP=OP

Beperkt houdbaar

99,98
van 199,95


