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EIGEN 
BEZORG
DIENST

1e EN 2e 
PINKSTERDAG 
GEOPEND

NU GRATIS 
TABLET BIJ
AANKOOP
VANAF 999.-
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

JOUW LOKALE 
TUINSPECIALIST

LOUNGESETS

TUINSTOELEN

AL VANAF 899.-

RUIME COLLECTIE

2e HAL 1500M2 BOMVOL MET GOEDKOPE 
TRENDY MEUBELEN

2e ETAGE 200M2 BOXSPRINGS EN SLAAPKAMERKASTEN

PARASOLS
DIVERS AANBOD

XL 
DEALER

GROOT ASSORTIMENT 
TUIN
TAFELS
IN ALLE MATEN

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 | IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR | MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. | WWW.WIEGERSXL.NL

12.00 - 17.00 UUR

V.A. 39.95

AL VANAF 59.-
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Dé tuintrends 
van 2022

Natuurlijke producten
Anno 2022 staan duurzaamheid en het 
gebruik van natuurlijke producten hoog 
in het vaandel. Bij Wiegers XL bieden 
we daarom tuinmeubelen van verschil-
lende natuurlijke producten aan, zoals 
teakhout, rotan en eikenhout. Het voor-
deel van tuinmeubelen van natuurlijk 
materiaal is dat ze in iedere tuin pas-
sen. Daarnaast zijn al deze materialen 
weersbestendig én geven ze je tuin net 
dat beetje extra. Zo vind je bij Wiegers 
XL onder andere teakhouten ligbedden, 
tafels en zelfs complete loungesets voor 
een zacht prijsje. Bijkomend voordeel 
is dat al onze (tuin)meubelen gemaakt 
worden van duurzame grondstoffen en 
jij daardoor zorgeloos kunt genieten van 
je nieuwe tuinset. 

Onderhoudsvrij
Houten tuinmeubelen vragen om on-
derhoud, maar daar heeft niet iedereen 
tijd voor of zin in. Daarom vind je bij 
Wiegers XL een breed scala aan onder-
houdsvrije tuinmeubelen. Denk hierbij 
aan wicker loungesets, polywood tafels, 
kunststof tuinstoelen of (natuur)stenen 
meubelen. Voor al deze producten geldt 
dat ze niet jaarlijks geolied of gebeitst 
hoeven worden én ze zijn vaak vooraf 
behandeld met een uv-filter, waardoor 
ze minder snel verkleuren door de zon. 
Lekker gemakkelijk toch?

Lekker loungen
Wat is er nu heerlijker dan ’s avonds in 
de avondzon genieten met je gezin in 
de tuin? Hiervoor heb je natuurlijk wel 

een fijne zitplaats nodig. Denk daarom 
eens na over een loungeset. Lounge-
sets zorgen ervoor dat de hele familie 
comfortabel bij elkaar kan zitten én er 
is ruimte voor een hapje of een drankje. 
Loungesets zijn verkrijgbaar in verschil-
lende maten, opstellingen en kleuren. 
Kom er daarom eens eentje testen in 
onze ruime showroom in Asten!

Mixen en matchen
Heb je eindelijk je perfecte tuinset ge-
vonden, dan is het zeker aan te raden 
om hier leuke accessoires bij uit te 
zoeken. Denk hierbij aan tuinkussens, 
sierkussens, plaids of weersbestendige 
vloerkleden. Ga dit seizoen vooral voor 

felle kleuren en het liefst zo bont moge-
lijk, dan weet je zeker dat je goed zit. Bij 
Wiegers XL vind je (tuin)kussens in ver-
schillende maten en kleuren, waardoor 
er altijd iets voor jou bij zit!

Go green!
Niets straalt meer rust uit dan groen in 
de tuin. Haal deze zomer voor de ver-
andering eens een aantal tegels weg 
en vervang ze door planten of bloemen. 
Planten zorgen voor een gezellige sfeer 
en zijn ook nog eens goed voor ieders 
gezondheid. Bovendien geeft het hou-
den van planten ook voldoening. Schenk 
ze wat liefde en aandacht en je kunt er 
de hele zomer van genieten.

Tip: Bouw daarnaast een insectenhotel. 
Niets is zo gezellig als een paar fladde-
rende vlinders en zoemende bijen op 
de achtergrond. Denk van tevoren wel 
eerst goed na over een strategische 
plek voor het insectenhotel, je wilt de 
insecten immers niet op je bord of in 
je drinken vinden. Heb je na het lezen 
van deze tuin-(meubel)trends nog niet 
genoeg gehad? Bij Wiegers XL in Asten 
vind je alles op het gebied van tuinmeu-
belinspiratie voor het komende tuinsei-
zoen. De ruime showroom van Wiegers 
XL is zeven dagen per week geopend en 
daarnaast is de complete collectie 24/7 
terug te vinden op www.wiegersxl.nl. 
Zien we je binnenkort?

Het is alweer bijna juni en dat betekent dat we steeds meer 
tijd in onze tuin doorbrengen. Bij Wiegers XL helpen we je graag 

aan inspiratie over hoe je je tuin zou kunnen inrichten. Wil je 
je tuin zomerproof maken of misschien zelfs helemaal op de 

schop nemen? Dan heb je zeker iets aan onderstaande 
tuintrends voor 2022!

F | Wiegers XL

Bibliotheek Dommeldal zoekt 
vrijwilligers Kunstzaal Dommeldal

Vind je het leuk om exposities te 
organiseren in een professionele 
Kunstzaal? Woon je in Geldrop-Mier-
lo, Heeze-Leende, Nuenen of Son & 
Breugel? Dan zijn we op zoek naar 
jou! Kennismaken met kunst is hét 
terrein van Kunstzaal Dommeldal, 
gevestigd in het centrum van Mierlo. 
De Kunstzaal is een prachtige plek 
waar deskundige vrijwilligers met 
een professional van de bibliotheek 
exposities van lokale en regionale 
kunstenaars programmeren; diver-
siteit en verrassende combinaties 
worden daarbij niet geschuwd. 

Bibliotheek Dommeldal is op zoek naar 
in totaal drie vrijwilligers die het leuk 
vinden om inspirerende exposities/
tentoonstellingen te organiseren voor 
Kunstzaal Dommeldal.  Het werkgebied 
van de Kunstzaal bestaat uit de volgende 
gemeenten: Geldrop-Mierlo, Heeze-

Leende, Nuenen en Son & Breugel.

Werkzaamheden 
• Organiseren van exposities/tentoon-
stellingen: hier hoort onder andere bij 
het bezoeken van exposities/tentoon-
stellingen, selecteren van kunstenaars, 
onderhouden van een netwerk van 
kunstenaars, contact leggen met kun-
stenaars en het plannen van exposities. 
• Met medewerkers van Bibliotheek 
Dommeldal verkennen/ophalen van 
eventuele (lokale) cross-overs/combi-
naties tussen expositie en informatie/le-
zingen/workshops vanuit de bibliotheek.

Wie zoeken wij
• In verband met het tijdig plannen, or-
ganiseren en inrichten van de exposities 
is het noodzakelijk dat je redelijk project-
matig kan werken. Er zijn 5 exposities 
per jaar, variërend van 9 tot 12 weken. 
De inschatting is dat de tijdsinvestering 

per expositie waaraan je voor de organi-
satie gekoppeld bent, ongeveer 20 uur 
vraagt. Hierdoor is er inclusief overige 
zaken, op jaarbasis een investering van 
ongeveer 55 à 60 uur nodig.
• Je hebt affiniteit met kunst en cultuur 
en bent op zoek naar een grote mate van 
vrijheid om spraakmakende en inspire-
rende exposities/tentoonstellingen zélf 
te organiseren. 
• Het hebben van een (lokaal) netwerk 
en ervaring is een pre.

Bibliotheek Dommeldal
De unieke kracht van Bibliotheek Dom-
meldal is dat zij in 4 gemeentes, met 6 
vestigingen onderdeel is van de lokale 
samenleving en daarin verankerd is. Vrij-
willigers (en professionals) functioneren 
als open oog en oor, in interactie met 
die lokale samenleving. Zij zijn ambas-
sadeurs voor het gedachtegoed van de 
bibliotheek. Als vrijwilliger onderschrijf 
je, samen met het team van professio-
nals, dit doel en deze waarden. Ben jij de 
geschikte kandidaat?

Wil je je aanmelden als vrijwilliger? 
Mail dan jouw korte motivatie naar Hans 
Klink, Kennismaker Bibliotheek Dom-
meldal: h.klink@bibliotheekdommeldal.
nl. Voor meer informatie kun je ook tele-
fonisch contact opnemen: 
06 – 46 50 57 50.

MIERLO/HELMOND Vanaf het moment dat op 2 april 2019 in Mierlo het 
voetbalmuseum van Jos Lenssen in hotel HUP door Louis en Truus van 
Gaal werd geopend, kreeg de Mierlose voetbalfanaat met regelmaat uit alle 
hoeken van Nederland souvenirs, hebbedingetjes en verzamelobjecten 
uit de voetballerij aangeboden. Zonder twijfel één van de meest speciale 
voetbalcadeautjes die Lenssen spontaan kreeg aangeboden, was de 
speciale Zilveren Voetbalschoen, in 1983 gewonnen door oud-Helmond 
Sport-doelman Otto Versfeld.

Nadat jaren geleden de verzamelaar van voetbalsouvenirs uit Mierlo tussen neus 
en lippen al werd toegefluisterd door de oud-doelman: “Als ik de trofee ooit weg 
doe, dan is hij voor jou”, werd vrijdag 6 mei jongstleden de gedane belofte door 
Versfeld ingelost. Een prachtig gebaar door de sympathieke doelman die de trofee 
in 1983 in het Autotron in Rosmalen kreeg uitgereikt nadat hij verkozen was tot 2e 
beste speler van de Nederlandse eredivisie. “We kennen elkaar al vele jaren vanuit 
Helmond Sport en gezien we vrijdag 6 mei met het Kampioenselftal van Helmond 
Sport 1982 in het voetbalmuseum van Jos in Mierlo een rondleiding aangeboden 
kregen, leek het me een mooi moment de trofee aan Jos te schenken voor zijn 
prachtige museum. Het is toch een trofee met historische waarde en waar 
kan deze dan beter staan dan tussen vele andere unieke souvenirs in Jos zijn 
voetbalmuseum”, aldus Otto Versfeld, de doelman van het kampioenselftal 1982 
van Helmond Sport die grote bekendheid verwierf vanwege de unieke ‘Cruijff-
penalty’, waarbij Otto het doel verdedigde in het oude Ajax-stadion De Meer.

Zilveren voetbalschoen voor 
Mierloos Voetbalmuseum

Otto Versfeld (R) overhandigt Jos Lenssen de Zilveren Voetbalschoen voor
zijn voetbalmuseum FANATIC | F Wim van den Broek
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

ENGELSEWEG
 NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT

H E L M O N DShopping.

Op De Engelseweg vindt 
u alles op het gebied van wonen, 

koken, tafelen, huishouden, accessoires 
en interieur. Van hobby en vrije tijd, tot alles 

op het gebied van auto en tuin. 
We hebben het allemaal.

Kom langs en ben klaar voor de zomer!

Alvast veel shopplezier.

READY FOR
SUMMER
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De één vindt een houtskoolbarbecue geweldig en 
een ander gaat voor het gemak op gas of elektriciteit. 
Houtskool is de techniek met de meeste beleving en 
voor velen de smaakvolste. De Kamado-techniek is 
de laatste jaren erg populair geworden. Het is een 
barbecue van speciaal keramiek met een deksel 
en temperatuurmeter. Het voordeel hiervan is dat 
je de temperatuur goed kan regelen door middel 
van schuifjes waarmee je de zuurstofdoorvoer 
kan controleren.  Het keramiek zorgt ervoor dat de 
producten die je erop legt, niet uitdrogen. Je hebt 
ook andere barbecues met deksel, maar daarbij is 
het moeilijker om de temperatuur goed te regelen.

Een gasbarbecue of elektrische barbecue is 
natuurlijk met een druk op de knop aan en geeft 
geen gedoe met aanmaakblokjes. Het voordeel van 
een Kamado is dat deze binnen 15 á 18 minuten 
op temperatuur kan zijn. Zorg in ieder geval dat je 
de barbecue veilig aansteekt. Dat wil zeggen: nooit 
met vloeistof! Gebruik aanmaakblokjes van goede 
kwaliteit. Kies blokjes die vrij zijn van petroleum. 
Tegenwoordig heb je van die wokkels van houtwol. 
Deze walmen aanzienlijk minder en geven ook geen 
chemisch smaakje. De kwaliteit houtskool is ook heel 
belangrijk. Daar is superveel verschil in. Ga je voor 
een goede kwaliteit, dan kun je in een Kamado uren 
barbecueën zonder houtskool te hoeven bijvullen. 
Walmt de barbecue bij het aansteken, kijk dan eens 
naar je aanmaakblokjes. Deze zijn vaak de reden 
van veel rook of walm. Zorg voor redelijke stukken 
houtskool, zodat de zuurstof erdoorheen kan en leg 3 
wokkels óp de kolen (niet ertussen) en steek die aan. 
Leg er wat houtskool tegenaan. Laat de deksel open 
staan tot het brandt. Sluit daarna de deksel en breng 
de barbecue op de gewenste temperatuur.

Heb je de barbecue aan, dan gaat het rooster erop. 
Maar welk rooster leggen we erop? Er zijn twee 
soorten roosters: een gietijzeren rooster en een 
roestvrijstalen rooster. Het gietijzeren rooster geeft 
mooie grillstrepen en grillstrepen geven smaak. 
Verder zijn er accessoires in overvloed. Gietijzeren 
pannetjes, dutch ovens, pizzastenen, tangen om 
ingrediënten om te draaien, ga zo maar door. Een 
vleesthermometer is handig om bij vleesgerechten te 
kijken of het klaar is. Bij het gebruik van een barbecue 
zijn in elk geval barbecuehandschoenen belangrijk, 
zodat je zonder brandwonden lekker kunt gaan eten.

Nu de barbecue brandt: welke techniek gaan we 
gebruiken? Direct of indirect? Direct is pal boven 
het vuur en dat gebruik je wanneer een product 
snel wil dichtschroeien, maar dan moet je het vlees 
nog indirect garen en indirect is met een hitteschild 
ertussen. Wanneer je geen hitteschild hebt, kun 
je de kolen naar een kant schuiven zodat het vlees 
niet rechtstreeks boven de kolen ligt.  Hoge of lage 
temperatuur: lang garen op lage temperatuur of kort 
garen op hoge temperatuur? Het ligt aan welk gerecht 
je wilt maken. Gelukkig zijn er op YouTube veel 
filmpjes te zien met ideeën en er zijn kookboeken in 
overvloed. In principe kan bijna alles op de barbecue. 
Vlees, vis, groenten, fruit, aardappels, pizza, en nog 
veel meer. Kijk goed naar de garingstijd van een 
product. Op verbrand vlees dat van binnen nog rauw 
is, zit niemand te wachten. Daarom is het zo fijn als je 
de temperatuur kan controleren. Het leuke is om een 
heel menu op de barbecue te maken. Beginnen met 
een voorgerechtje, dan het hoofdgerecht en daarna 
het nagerecht. Avondvullend! Goed klaargemaakte 
hamburgers of worstjes zijn natuurlijk ook lekker. 
Ieder zijn smaak.

En dan… het schoonmaken!
Hoe pakken we dat aan? Laat de barbecue nog 
even doorbranden als je klaar bent. Ga met een 
barbecueborstel over het rooster en borstel het 
schoon. Vervolgens kun je de volgende dag nog 
eens kijken wat er verder schoongemaakt moet 
worden. Ook weer het voordeel van een Kamado 
is dat er weinig schoonmaak nodig is. Even laten 
schoonbranden, met een borstel eroverheen en dat 
is het zo’n beetje.
Barbecue in ieder geval veilig. Let op met kleine 
kinderen en blus vlammen met zand en niet met 
water. Denk ook aan je buren. Kijk hoe de wind 
staat, zodat je buren geen overlast ervaren. Probeer 
eens iets anders op de barbecue. Er zijn zoveel 
mogelijkheden! Een hele fijne zomer gewenst met 
heerlijke gerechtjes van de barbecue.

Het barbecue
seizoen 
is geopend!
Met het mooie weer dat we nu hebben is het barbecueseizoen weer begonnen. Gezellig met 
familie of vrienden genieten van het samenzijn met een drankje en het lekkers van de barbecue. 
Barbecues zijn er in vele soorten en maten, bijvoorbeeld elektrisch, op gas of met houtskool. 
Het is voor iedereen een persoonlijke kwestie. Bij de tuincentra zijn er hele afdelingen met 
allerlei types en formaten barbecues. Er zijn tegenwoordig zelfs hele winkels gevuld met alleen 
maar barbecuespullen. 

Benodigdheden:
• Een goede barbecue
• Houtskool
• Houtwolwokkels voor 
 het aansteken
• Zalmforel (ongeveer een vis
 voor twee personen)
• Geperforeerd rooster
• Citroenen (ongeveer een 
 citroen per vis)
• Viskruiden
• Kruidenboter
• Dille
• Mayonaise
• Voor erbij: venkel, zeekraal en 
 een (zelfgemaakt) dillesausje

Hier is hij dan, de vis. Een zalmforel 
is een mooie vis voor op de barbecue. 
We gaan de barbecue aansteken 
met drie wokkels en wachten 
tot de temperatuur is opgelopen 
tot ongeveer 140 graden. Als de 
barbecue warm aan het worden is 
gaan we de vis klaar maken voor op 
het rooster.

We beginnen met het snijden van 
sleuven tot op de graat, waar we 
de citroenpartjes in steken. In de 
binnenzijde van de vis leggen we ook 
citroen, viskruiden en kruidenboter 
en dille. Aan de onderzijde van 
de vis smeren we mayonaise om 
aanbranden tegen te gaan. Dan 
leggen we de vis op een geperforeerd 
rooster. Dat rooster gaat de barbecue 
in. Nu is het wachten tot de vis gaar 
is. Dit is niet zo moeilijk om te zien: 
als de vis klaar is, kun je het vel van 
de vis makkelijk loshalen. Dus af 
en toe een keertje met je mes het 
velletje proberen op te tillen; als dit 
lukt kan de vis uit de barbecue en 
kun je hem lekker op gaan eten met 
in dit geval venkel en zeekraal en 
natuurlijk een dillesausje. 

Smakelijk
    eten! 

Zalmforel van 
de barbecue

Tekst en foto’s: Albert en Mieke
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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

 Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

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

SALE!
WIJ MAKEN PL A ATS 

VOOR ONZE NIEUWE COLLECTIE!
MODELLEN 2021  TEG EN HOG E KORTING EN

& DIRECT MEE TE NEMEN

BANKEN

KASTEN
TAFELS

STOELEN
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Nicole van Beek: 
gepassioneerd moeder van 
topsporter Niels Vink
Via alle media staat Niels Vink (19 jaar) inmiddels veelvuldig in de belangstelling. De Helmondse 
rolstoeltennisser van wereldformaat rijgt de successen momenteel aan elkaar en behaalde, op de 
laatste Paralympische Spelen in Tokyo, een bronzen medaille in het enkelspel en een gouden in het 
dubbelspel. Maar zonder, met name, de gepassioneerde en gedreven hulp van zijn moeder Nicole was 
dat hoogstwaarschijnlijk niet gelukt. De steun en support vanuit ouders is cruciaal voor de 
ontwikkeling van een topsporter, zo is gebleken!

Gezond en wel
Het nieuwbakken gezin verwelkomt op 6 december 
2002 de geboorte van hun zoon. Hij komt gezond en 
wel ter wereld. De ontwikkeling van baby Niels gaat 
crescendo en na ruim een jaar zet hij ook zijn eerste 
stapjes. Precies op die gedenkwaardige dag, 28 de-
cember 2003, gaat de euforie over in bezorgdheid. 
Niels wordt ziek en na onderzoek In het ziekenhuis 
bleek al snel dat hij geïnfecteerd was met de ge-
vaarlijke bacterie meningokok. De gevolgen van de 
deze besmetting bleken enorm heftig. De bacterie 
kwam in zijn bloedbaan terecht waardoor de bloed-
vaten poreus werden. Het lichaam reageert daarop 
door het bloed bij de vitale organen te houden (met 
ondersteuning van medicatie), waardoor uitersten 
niet voldoende bloed krijgen en daardoor afsterven. 
Toen het gezin, na vier maanden ziekenhuisverblijf, 
uiteindelijk hun zoon weer mee naar huis mochten 
nemen, had hij onder andere een dubbele been-
amputatie ondergaan en zijn vingerkootjes waren 
grotendeels geamputeerd.

Alles is anders
“Dan probeer je natuurlijk, zoveel als mogelijk, je 
leven weer op te pakken. Maar alles is veranderd, 
alles is anders! Er zijn geen opleidingen, boeken of 
vaste scenario’s voor hoe hiermee om te gaan Je 
treedt in een onbekende wereld met tal van onze-
kere factoren. Ik heb geleerd niet te ver vooruit te 
kijken en te leven met de dag.”

Sporten
Gedurende een zwaar revalidatieproces wil Nicole 
haar zoon een opvoeding bieden die zoveel als mo-
gelijk ‘normaal’ is. “Het heeft behoorlijk wat frustra-
tie en moeite gekost om instanties op deze wijze te 
overtuigen. Daar alleen al van kan ik een dik boek 
schrijven.”

“Via mijn vader kwamen we in contact met TV Ca-
rolus die gestart waren met lg tennis. Niels (toen 
11 jaar oud) probeerde eerst op zijn protheses te 
tennissen, maar dat was geen succes. Een sport-
rolstoel aangeschaft en uiteindelijk, met de nodige 
aanmoedigingen, in die stoel plaatsgenomen.”

Topsport
Niels belandt in de talentengroep van de KNLTB en 
gaat gecentraliseerd trainen. Niels wordt gekeurd 
voor de quad-categorie (beperking aan minimaal 3 
ledematen) en gaat door zijn niveau meedraaien in de 
volwassen internationale competitie. De rol van moe-
der Nicole wordt steeds intensiever. Niels vervoeren 

naar trainingen, wedstrijden, begeleiden bij internati-
onale toernooien en als mentale steun en toeverlaat. 
Met alles, rondom de steeds meer vorm krijgende 
sportcarrière van Niels, is Nicole betrokken.

Successen
Vanaf 2018 wordt er een privécoach aangetrokken 
om de carrière van Niels een beslissende zet te ge-
ven. Nicole vindt in Hans-Jurgen Striek de ideale 
coach. De bondscoach (Dennis Sporrel red.) liet 
weten dat hij deelname van Niels aan de Spelen in 
Tokyo uiterst haalbaar achtte, hetgeen een versnel-
ling teweegbracht van een mogelijke Olympische 
droom.
Dit hield voor Nicole in dat niet alleen trainingen in 
Zevenaar (bij Striek) maar ook trainingen in Almere 

bezocht moesten worden. In 2019 is dan ook de 
stichting Niels on Wheels opgericht om de nodige 
gelden los te krijgen (sponsoring) ter ondersteu-
ning. Vanaf dat moment kwamen ook de grote suc-
cessen. In 2019 prijkte de naam Niels Vink op de 
wereldranglijst op nummer 1 bij de junioren, wordt 
hij wereldkampioen bij de junioren en wist hij menig 
internationaal toernooi op zijn naam te schrijven in 
zowel het enkel- als het dubbelspel. Niels haalt de 
ranking die NOC*NSF verlangt (bij de eerste 8 van 
de wereld) en gaat naar Tokyo…een jaar later dan 
gepland vanwege de coronapandemie.

Trots
In Tokyo mist team Niels Vink zijn belangrijkste en 
meest invloedrijke persoon: Nicole. Met een kleine 

traan in haar ogen straalt moeder Nicole als ze ver-
telt hoe zij, supertrots, haar zoon twee medailles 
ziet winnen. Brons in het enkelspel en maar liefst 
Paralympisch kampioen (goud) in het dubbelspel. 
Maar het zijn zeker niet alleen de successen, titels 
en medailles van haar zoon die haar met trots doen 
stralen. 

“Niels is enorm zelfstandig. Ik heb ernaar gestreefd 
dat hij ook zo onafhankelijk mogelijk van mij moet 
kunnen leven en sporten. Zijn karakter heeft zich 
dusdanig gevormd dat hij zelf zorgt dat hij overal bij 
is, dat zaken geregeld worden of zijn. Hij doet ner-
gens moeilijk over en als er vragen zijn, komt hij met 
een antwoord. Toen hij in Tokyo aanwezig was, ben 
ik voornamelijk trots geweest dat hij kon laten zien 
wie hij is als mens!”

Megaklus
Nicole is het niet gewend om over haar rol als 
moeder, coach, manager, mentaal begeleider en 
wat al niet meer te praten. Ze legt het in haar ei-
gen woorden uit: ”Vanaf het moment dat Niels ziek 
werd, zijn we op een trein gestapt. Die trein is gaan 
rijden, rijden en rijden en nooit gestopt! Ik ben zeker 
geen opgever. Het klinkt misschien heel stom, maar 
je doet het gewoon! Zelf ben ik positief ingesteld. 
Kijken en zoeken naar mogelijkheden, niet te veel 
terug- maar vooruitkijken. Nu pas komt bij mij soms 
het besef, jeetje, wat is er toch allemaal gebeurd in 
die 19 jaar en hoe hebben we dit gedaan!  Als ik zie, 
hoe Niels in het leven staat…dat had ik nooit durven 
denken. Ik durf ook te zeggen dat Niels een voor-
beeld is voor veel mensen. Niels heeft, ondanks dat 
hij een heftige handicap heeft, geen beperkingen! 
En dat is zo mooi om te zien. Niels en ik zijn ook 
gewoon een goed team!”

Toekomst
Al 19 jaar heeft Nicole, samen met haar collega 
Anne Steeghs, een goedlopend reisadviesbureau in 
Stiphout. Nicole blijft een belangrijk onderdeel van 
team Niels Vink, ook nu er hard wordt gewerkt naar 
volgende successen en naar de Paralympics in Pa-
rijs 2024. “Het was een pittige uitdaging om te ko-
men waar we nu met het team staan en het is voor 
Niels nog steeds keihard werken om op dit niveau 
te blijven en zich ook nog steeds te verbeteren.”

Nicole van Beek en Niels Vink | F Tribune
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Een plafond 
waar je van 
opkijkt.

morgen mooier wonenmorgen mooier wonen

Een metamorfose voor de hele ruimte
De slaapkamer is de ruimte 
waar je ‘s nachts tot rust 
komt. Het is de ruimte waar 
je ‘s avonds nog even tv 
kijkt of een goed boek leest 
en uiteindelijk in slaap valt. 
Daarom is het van groot 
belang dat het interieur van 
de slaapkamer ook voor rust 
zorgt. 

Plafondverlichting 
Het is fi jn, dat als je ‘s avonds 
nog even een goed boek wilt 
lezen, je goede verlichting 
in de slaapkamer hebt. 
Met een Plameco plafond 
kun je de verlichting op 
iedere gewenste plek in 
het plafond laten plaatsen. 
Door de verschillende opties 
zoals spots, gekleurde 
LED-verlichting, LED-strips 
en dimbare verlichting is 
het mogelijk de sfeer te 
creëren die het beste bij de 
slaapkamer past. 

Draadloos gemak
Het is handig als je de 
verlichting in de slaapkamer 
op afstand kunt bedienen. 
Je ligt in bed en kunt met 
de afstandbediening, je 
smartphone óf de tablet de 
verlichting regelen, ideaal 
toch! Het is ook mogelijk 
om meerdere groepen te 
creëren. Deze verlichting 
kan ook dimbaar, zodat je 
de verlichting aan de sfeer 
kunt aanpassen. Je kunt dit 
allemaal bespreken tijdens 
het samenstellen van het 
lichtplan met de Plameco 
adviseur.

Voordelen
• Vaak in 1 dag gemonteerd
• Verbetert de akoestiek
• Ontzettend veel 

mogelijkheden
• Een lichtplan op maat

Plafondadvies
Een nieuw plafond is een 
aankoop waar je goed 
over moet nadenken. Onze 
adviseurs staan voor je klaar 
om hierbij te helpen. Ze 
zorgen voor het plafond dat 
perfect bij jouw kamer past 
door samen alle wensen en 
eisen in kaart te brengen. 

Je bent van harte welkom in 
onze showroom. 

Liever een afspraak bij je 
thuis? Dat kan natuurlijk ook. 
Wij nemen alle materialen en 
voorbeelden mee en geven 
advies aan huis.

Altijd het juiste 
licht.

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best 
0499 785 408  |  plameco.nl

Geschikt voor 
elke ruimte.

Koeter Zorgwasserij heeft haar 
deuren geopend aan de 

Vondellaan 2 in Helmond! In 
onze kleinschalige dagbesteding 
kun je terecht voor een gezellige 
en zinvolle daginvulling. Heb jij  

affiniteit met wassen? Sluit je dan affiniteit met wassen? Sluit je dan 
aan bij ons!

De wasserij is geopend op 
woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 

uur tot 16:00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 

www.kozowasserij.nu
Vondellaan 2, Helmond

De Mortel, Op Den Hoek:
21 mei - 5 juni

Venlo, Parc Zaarderheiken:
16 - 26 juni

Den Bosch, Sint-Janskathedraal:
8 - 18 september

Theaterspektakel in

de buitenlucht op 

unieke locaties

LIEFDE OVERWINT ALLES...

DE MAKERS VAN ‘WEG UIT DE PEEL’ PRESENTEREN:

STRIJD OM DE KATHEDRAALSTRIJD OM DE KATHEDRAAL

WWW.STRIJDOMDEKATHEDRAAL.NL

Advertentie SodK Groot Peelland_130x90 mm.indd   1Advertentie SodK Groot Peelland_130x90 mm.indd   1 30/04/2022   22:4130/04/2022   22:41

 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.

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!
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Theaterspektakel: 
Strijd om de Kathedraal! 

Een immens decor, 80 acteurs in een compleet, 
tijdelijk, openluchttheater: De middeleeuwen ke-
ren terug in de voorstellingen van ‘Strijd om de 
Kathedraal’. De bekende schrijver Jacques Vriens 
bewerkte zijn gelijknamige boek en regisseert deze 
nieuwe productie van Stichting De Theaterma-
kers. Bij velen nog bekend vanwege de prachtige 
voorstellingen van ‘Weg uit de Peel’ een paar jaar 
geleden.

Voor ‘Strijd om de Kathedraal’ leggen Jacques en de 
andere twee Theatermakers (Bas Leenders en Casper 
Vriens) de lat nog hoger. Zeker ook voor alle ‘Strijders’ 
die op en achter het toneel meedoen. Dat zijn er in totaal 
meer dan 120 met daarbij ook nog een aantal dieren!  
Wat hetzelfde is als bij ‘Weg uit de Peel’: De voorstellin-
gen zijn op plekken waar nog nooit theater te zien was: 
Op Den Hoek (De Mortel), Parc Zaarderheiken (Venlo) 
en bij de Sint-Janskathedraal (Den Bosch). Dat bete-
kent dat alle faciliteiten zelf geregeld moeten worden. 
Van tribunes tot en met drinkwater en van stroom tot 
en met horeca. Wat ook niet anders is: Het oog voor de-
tail bij kostuums, decor en aankleding. Op alles wordt 
gelet om bezoekers van de voorstelling een bijzondere 

theaterbelevenis te bieden. ‘Strijd om de Kathedraal’ 
is een humoristisch, historisch en spannend verhaal. 
Het geeft een prachtig beeld van het leven in een mid-
deleeuwse stad, de bouw van een kathedraal, het felle 
verzet daartegen en van de (soms dubieuze) rol die de 
geestelijkheid speelt. Veel mensen zijn het niet eens 
met de bouw van de kathedraal, er is sabotage. Thies 
en Mette dreigen daar het slachtoffer van te worden. 
Thies is de zoon van de bouwmeester en moet zijn va-
der opvolgen bij de bouw. Mette is een blind meisje, een 
‘heksenkind’, dat buitengesloten wordt. Zij sluiten een 
verboden vriendschap. Als de vader van Mette veronge-
lukt, zal Mette worden ingezet om de heren ‘te amuse-
ren’ in de dubieuze herberg in de stad. Thies doet alles 
om haar te helpen… Te zien in De Mortel/Gemert: 26, 27 
mei en op 2, 3, 4, 5 juni, aanvang 20.30 uur. Op zondag 
5 juni is er een middagvoorstelling om 14.30 uur waarbij 
audiodescriptie voor blinden beschikbaar is. In Venlo in 
Parc Zaarderheiken op: 16, 17, 18, 19, 23, 24 en 25 juni, 
20.30 uur. Bij de Sint- Janskathedraal in Den Bosch op 
8, 9, 10, 11, 15, 16 en 18 september, aanvang 20.00 uur. 

Meer informatie en kaarten op:
www.strijdomdekathedraal.nl

F | Stichting De Theatermakers

Al 5 jaar onafhankelijke en vakkundige 
informatie bij EnergieHuis Slim Wonen
Deze maand bestaat het Energiehuis Helmond 5 jaar. Inmiddels werken zij al een jaar samen met 
7 andere gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren), waaruit EnergieHuis Slim Wonen is ontstaan. Bij EnergieHuis Slim Wonen kan men terecht 

voor deskundige, objectieve informatie en een stap voor stap begeleiding naar een duurzamere en 
energiezuinigere woning. Deze diensten zijn gratis en laagdrempelig, iedereen kan hier terecht.

Door: Wendy Lodewijk

Noodzaak
Waar het 5 jaar geleden nog voorname-
lijk ging om een min of meer vrijblijvend 
doel om uiteindelijk klimaatneutraal te 
worden, is het nu haast bittere noodzaak. 
Energie is niet vanzelfsprekend meer, voor 
sommige mensen is het zelfs een kwestie 
van overleven in financiële zin. Er moet 
iets veranderen. Naast bewustwording 
is het belangrijk dat bewoners nu in ac-
tie gaan komen. EnergieHuis Slim Wonen 
kan hierbij helpen.

Hulp bij het vinden van het juiste pad
We schuiven aan bij het bestuur van 
EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Ber-
rie Horsten, vicevoorzitter Jos Terken, 
penningmeester Olav Notté en secre-
taris Wim Swinkels. Berrie legt uit: “Bij 
het EnergieHuis Slim Wonen nemen wij 
mensen aan de hand die door de bomen 
het bos niet meer zien. Voor velen zijn de 
financiële gevolgen die de huidige ener-
gieprijzen hebben, een prikkel nu iets in 

hun woning te gaan veranderen. We mer-
ken echter ook dat veel mensen weinig 
kennis hebben van hun woning. Wij wil-
len diegenen helpen ontdekken waar de 
verbeterpunten zitten en voor te bereiden 
op de toekomst.” Jos vult hem aan: “Veel 
mensen denken bij energiebesparing 
gelijk aan dure investeringen zoals een 
warmtepomp. Uiteraard zijn dat goede 
investeringen, maar voor wie het niet 
breed heeft, kunnen kleine aanpassingen 
al flink helpen. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, 
maar ook veranderingen in het gedrag 
kunnen nuttig zijn. Bijvoorbeeld: een ex-
tra trui aantrekken en de thermostaat een 
graadje lager zetten en korter douchen.”

Voor eigenwoningbezitters en huurders
De doelgroep van EnergieHuis Slim Wo-
nen zijn met name eigenwoningbezitters 
met een huis van voor 1990. Olav: “Wij 
bieden een integraal advies, wij lichten 
het hele huis door en bekijken wat er 
gedaan kan worden. Het begint met een 
goede isolatie: alle energie die je niet 

laat ontsnappen, hoef je immers niet 
te betalen. Spouwen, daken en vloeren 
kunnen geïsoleerd worden, ramen ver-
vangen door een beter isolerend alterna-
tief. Daarna komt pas de stap hoe je zelf 
energie kunt opwekken, door bijvoorbeeld 
zonnepanelen.” Bij een goed geïsoleerde 
woning, verdient de ventilatie natuurlijk 
extra aandacht. Wim licht toe: “Vroeger 
zorgden gaten en kieren voor tocht in de 
woning. Die tocht was eigenlijk een vorm 
van natuurlijke ventilatie. Als je vervolgens 
je huis helemaal ‘dicht’ maakt om geen 
energie te verliezen, moet je wél zorgen 
dat je woning op een andere manier ge-
ventileerd wordt. Er zijn dus verschillende 
aspecten waar je op moet letten bij het 
energiezuiniger maken van je woning. Wij 
helpen je bij het bewandelen van dit pad.” 
Berrie besluit: “Ons belangrijkste doel is 
dan ook de zorg wegnemen, geruststel-
len. Veel mensen raken lichtelijk in paniek 
als de overheid verkondigt dat we van 
het gas af moeten. Dat hoeft niet op stel 
en sprong. Het is wél noodzakelijk, maar 
je hebt voldoende tijd om alles op jouw 

tempo uit te voeren. Niet iedereen heeft 
immers geld achter de hand voor grote 
investeringen. Daarom zijn wij er ook voor 
huurders: ook als je niet in het bezit bent 
van een woning, zijn kleine aanpassingen 
en gedragsveranderingen (zoals eerder 
genoemde) al van een grote meerwaarde.”

Kennis en ervaring uitwisselen 
via diverse wegen
Ooit begon EnergieHuis Slim Wonen 
met een clubje fanatieke mensen die de 
Helmonders (en later dus ook in de om-
ringende gemeenten) wilden helpen om 
zich voor te bereiden op de aankomende 
energietransitie. Zij hadden al een pas-
sende achtergrond qua opleiding en/
of werkervaring en wisten er dus al het 
nodige van af. Nu is er inmiddels al zo-
veel kennis en ervaring in huis, dat Ener-
gieHuis Slim Wonen zelf hun energie- en 
bespaarcoaches opleidt. Een afspraak 
maken met een dergelijke coach is één 
van de manieren hoe je wijzer kunt wor-
den over jouw woning en mogelijkheden 
tot verduurzaming. Langskomen bij een 

loket van EnergieHuis Slim Wonen bij jou 
in de buurt kan ook, alle gemeenten heb-
ben inmiddels hun eigen energieloket voor 
vrije inloop (inwoners van Laarbeek kun-
nen in Helmond terecht). Daarnaast is het 
mogelijk om thema-avonden te bezoeken, 
die regelmatig georganiseerd worden. Ten 
slotte kun je een korte vraag ook stellen 
via mail of telefoon. Benieuwd naar wat jij 
kunt doen voor je huis én je portemonnee? 
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl en 
zie hoe en waar je in contact kunt komen.

Het bestuur van EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Berrie Horsten, vicevoorzitter Jos 
Terken, penningmeester Olav Notté en secretaris Wim Swinkels | F Wendy Lodewijk

Tip!
Begin op tijd met energiebespa-
rende maatregelen te treffen. Nu 
is het moment om ervoor te zorgen 
dat je er van de winter warmpjes bij 
zit. Het is goed om te realiseren dat 
er op sommige onderdelen, zoals 
chips voor de omvormer van zon-
nepanelen, een flinke wachttijd 
zit. Daarnaast zijn er momenteel 
handjes te kort om aan de vraag 
van consumenten te voldoen. 

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 JUNI 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 email adres
• Helmond 7 juni 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Nuenen 9 juni 20.00: Warmtepomp (Gemeentehuis) Aanmelden via nuenen@energiehuisslimwonen.nl
• Helmond 20 juni 19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Deurne zondag 26 juni Global Goals Deurne Festival, info via  info@globalgoalsindeurne.nl

Bezoek de lokale inloopspreekuren in juni 2022
• Asten: zaterdag 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 11 en 25 juni 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo: zaterdag  4 en 18 juni 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 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)

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

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 via email naar info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 
• Nuenen thuisafspraak door Energiecoach via email naar nuenen@energiehuisslimwonen.nl

Nieuwe diensten op de website en in de regio 
• Zelf de warmtelekken ontdekken in jouw woning, doe de isolatie(lek)zelfscan
• Meer inloopspreekuren en (thuis)afspraken met Energiecoach in de regio
• Goed isoleren van je woning is ook bewust ventileren, doe de Ventilatietest
• Meer weten over je eigen leefomgeving? Hoe woon jij? Check je plek
• 15 Tips om slim en eenvoudig energie (Gas&Electra) te besparen!

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of 
email info@energiehuisslimwonen.nl 
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Activiteiten 
agenda juni
01 Someren-Heide - Kermis
 3 t/m 6 juni 2022. De jaarlijkse Kermis 
 aan De Brink in Someren-Heide. 

02 Laarbeek - Laarbeekse
 wandeltochten
 4 en 5 juni. Wandelroutes van 5, 10, 15, 20, 30
 of 40 km. www.laarbeeksewandeltochten.nl

03 Bakel - Jaarmarkt
 5 juni. Jaarmarkt in het centrum van Bakel.
 Aanvang 11.00 uur. www.pierewaaiersbakel.nl

04 Helmond - Boeremèrt 
 Brouwhuis
 5 juni. 11.00 - 18.00 uur. Gezellige markt in
 Brouwhuis. www.boeremertbrouwhuis.nl

05 Mariahout - Vlooienmarkt
 5 juni. Rondstruinen tussen tweedehandse
 spullen in het openluchttheater.
  www.openluchttheatermariahout.nl

06 Asten - Rondleiding 
 Kasteel Asten
 5 juni. Rondleiding door het kasteel van 
 10.30 tot 12.00 uur. Kasteellaan 12, Asten.

07 Gemert - Cruydenrijck
 Pruuvereej
 6 juni. 11.00 uur. Natuur- en kruidenmarkt 
 in het Boerenbondsmuseum te Gemert. 
 www.kruidendorp.nl

08 Asten-Heusden - Artheo
 Beeldentuin & Atelier 2022
 5-12-19 juni. Van 11.00 tot 17.00 uur is de
 Beeldentuin van Theo van Dam open. Met
 verschillende gastexposanten. Entree gratis.
 Behelp 15, Asten-Heusden.

09 Helmond - Carat Concerten
 Op zon- en feestdagen t/m eind september 
 van 12.00-15.00 uur. Van jazz tot pop en van
 klassiek tot blaasmuziek in Stadspark De
 Warande. www.caratconcerten.nl/programma

10 Asten - Toppers Summer 
 Beach Party
 11 juni. Aanvang 20.00 uur. Muziekvereniging
 Jong Nederland Asten m.m.v. Erik vd Akker,
 Jermaine van Haarlem, Mariëlle van Roy, 
 Sandy Ponjee, Gerry Stultiëns en Anouk Demos.
 Entreekaarten via www.jnasten.nl

11 Neerkant - Expositie 
 De Geschiedenis van 
 de Communicatie 
 Hele maand juni, wo t/m vr + zo van 
 13.30 – 16.30 uur. Een interactieve expositie
 over de ontwikkeling van de communicatie
 vanaf Napoleon tot nu. Museum Techniek 
 met ‘n Ziel. www.techniekmeteenziel.nl 

12 Gemert - De Haag op stelten
 12 juni. Grote markt in de Haag te Gemert. 

13 Laarbeek - Kunst- en open
 tuinenroute
 12 en 19 juni. Kunst kijken, combineren 
 met particuliere tuinen bekijken. 
 www.laarbeeksetuinen.nl

14 Deurne - Kermis
 17 t/m 21 juni.  Zwaaien en zwieren in 
 het centrum van Deurne.

15 Helmond - Filmconcert
 Koyaanisqatsi
 17 juni, 20.30 uur. Liefhebbers van
	 instrumentale	muziek	en	stille	film	kunnen	hun
 hart ophalen met ‘Koyaanisqatsi’. Cacaofabriek.
 www.cacaofabriek.nl

16 Asten - Int. Petanquetoernooi
 18 juni. Aanvang 10.00 van het internationale
 petanque toernooi op ‘t Lover, Weivelden 1,
 Asten. Inschrijfgeld € 15,- per doublet.

17 Someren - Wielercollege met
 Michael Boogerd 
 24 juni. Theater De Ruchte. www.deruchte.nl

18 Deurne - Festival 9Zero
 24 en 25 juni. Outdoor festival met meerdere
 optredens en dj’s. Festivalterrein
 Breemortelweg Deurne. www.9zero.nl

19 Bakel - Bakels Wandelweekend
 25 en 26 juni. Wandelevenement door de oude
 bosrijke omgeving van Bakel. www.bakelleeft.nl

20 Beek en Donk - Rommelmarkt
 Sparta’25
 26 juni. Zoeken naar tweedehandse schatten.
 www.rommelmarktsparta25.nl

21 Someren-Eind - Kermis
 24 t/m 27 juni 2022. De jaarlijkse Kermis in 
 het centrum van Someren-Eind.

22 Someren - Kennedy toertocht
 26	juni.	Een	fietstocht	van	40,	80	of	120	km,
 zoveel mogelijk langs de route van de
 Kennedymars. www.twcdezwaluw.nl

23 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’
 Hele maand juni, di t/m zo 12.00-17.00 uur.
 Kunstenaressen Emelie Jegerings en Jolanda
 Tielens volgen het stroomgebied van de Aa, 
 van Ospeldijk tot aan ’s-Hertogenbosch. 
 De Wieger, Deurne, www.dewieger.nl.

fietslussen	door	Brabant.	De	route	vanuit	zijn	
voormalige woonplaats Nuenen (49 km) neemt je mee 
langs vele bezienswaardigheden zoals de Van Gogh 
mural in Helmond en molen De Vogelenzang in 
Lieshout; door Van Gogh diverse keren vereeuwigd. 

Steegjes struinen in Gemert
Eeuwenlang gingen bewoners van Gemert 
Vorstendom via de paadjes en gangetjes naar het 
dorpscentrum. Tientallen steegjes zijn bewaard 
gebleven en leiden naar het bruisende hart van 
Gemert. Via twee kronkelige wandelroutes (2,7 km en 
5,5 km) ontdek je de leukste plekjes en verhalen. Meer 
informatie bij VVV Gemert. 

Er ligt in de Peel nog veel meer kunst en cultuur op 
straat! Ga naar www.landvandepeel.nl/cultuurroutes 
voor het complete overzicht aan culturele routes.

In het Land van de Peel zijn veel musea waar je van alles 
kunt zien, doen en beleven. Ook voor kinderen zijn er verschillende 
toffe musea voor een onvergetelijke leerzame dag! Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio. Kunst en cultuur beleef 
je in het Land van de Peel. 

De afwisseling tussen historische dorpskernen en 
markante architectuur maken van het Land van de 
Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door de kunst- en cultuurroutes en geef je ogen de 
kosten in de buitenlucht. Dit is dag en nacht geopend! 

Kunstig aan de wandel
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer anderhalf 
uur door het centrum en het kasteelpark, neemt je 
mee langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
bijzondere kunstobjecten van bekende kunstenaars 
en nieuw talent zijn soms opvallend of juist goed 
verstopt. Ze vertellen ieder een verhaal over de stad 
of een bepaald thema. Kunstroute Helmond, met 
uitgebreide beschrijving van de objecten, kun je 
verkrijgen bij de VVV Helmond (€ 2,50). Ook is de 
route opgenomen in de app Brabant Vertelt.

Fietsend langs het tuinpad van…
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars	tijdens	deze	fietsroute	van	22,	30	of	43	
kilometer. De themaroute neemt je mee langs Wim 
Sonnevelds beroemde ‘Tuinpad van mijn vader’ en 
vertelt over Antoon Coolen, Jules de Corte en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbeleving 
en	mooie	natuurlijke	elementen.	Zo	fiets	je	door	de	
Liesselse Bossen en de Brouwhuisse Heide. Download 
deze route via landvandepeel.nl of haal een 
routekaart met achtergrondinformatie bij VVV Deurne 
voor € 1,50.  Meer info op landvandepeel.nl/tuinpad

Van Gogh op de fiets
Vincent van Gogh maakt veel van zijn werken in 
Nuenen, grenzend aan de Peel. Het gebied vormt een 
soort openluchtmuseum vol monumenten, beelden 
en landschappen die een directe relatie hebben met 
Van	Gogh.	De	Van	Gogh	fietsroute	bestaat	uit	diverse	

Cultuursnuiven doe je 
in het Land van de Peel

Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’

Open kunst en 
tuinroute Laarbeek

Begin 2020 startten de Deurnese 
kunstenaars Emelie Jegerings en Jolanda 
Tielens met een bijzonder kunstproject: 
twee en een half jaar lang volgen ze het 
stroomgebied van de Aa, van Ospeldijk tot 
aan ’s-Hertogenbosch en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun 
belevingen vast. 

Bezoek de tentoonstelling, doe mee met 
activiteiten of ga zelf op pad aan de hand van 
routes. Tentoonstelling ‘In de ban van de Aa’.
Museum De Wieger, 22 mei t/m 22 september, 
di t/m zo 12.00-17.00 uur.
www.landvandepeel.nl/indebanvandeaa

Op 12 en 19 juni zijn verschillende tuinen in 
Laarbeek open voor bezoek. Combineer de 
tuinenroute met de kunstroute en wees 
welkom bij diverse kunstenaars. 

Stap	op	de	fiets	en	ga	kunst	en	mooie	tuinen	
kijken op zondag 12 en 19 juni.
www.landvandepeel.nl/openkunstentuinroute

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

Murals Helmond
Heb jij ze al gespot? Hezelo, de eerste 
kasteelheer van Helmond, het industriële 
verleden en diverse kunstwerken zijn op de 
muren in Helmond te vinden. Ga op pad 
ontdek ze allemaal! 

Antropoceen ‘Het tijdperk van de mens’
t/m 11 september | Onze voetafdruk op 
aarde is vastgelegd in indrukwekkende 
beelden. Museum Helmond, locatie Kunsthal, 
Helmond www.museumhelmond.nl

1

Tuinpad van mijn vader
Belevingstuin rondom het museum 
verwijzend naar het lied, Tuinpad van mijn 
vader. Museum de Wieger, Deurne
www.dewieger.nl

Museum voor vluchtsimulatie
Vliegen in één of meerdere (historische) 
vliegsimulators? Museum voor vluchtsimulatie, 
Someren. www.vluchtsimulatie.nl

3

5

Groep Hurkkeramiek
4 t/m 26 juni | Bezoek de tentoonstelling of 
doe de speurtocht 25 jaar kunst in Laarbeek.
’t Oude Raadhuis, Beek en Donk
www.oudraadhuis.nl

2

Boerenbondsmuseum
Knipper met je ogen en sta in het Brabantse 
boerenleven van een eeuw geleden
Boerenbondsmuseum, Gemert
www.boerenbondsmuseum.nl

4

Getipt: Tentoonstellingen 
in het Land van de Peel

Bekijk meer exposities op 
www.landvandepeel.nl/tentoonstellingen

Dag van het kasteel
Op de dag van het kasteel beleef je de kastelen 
in het Land van de Peel. Bezoek op 6 juni, 2e 
pinksterdag, de kastelen en waan je voor één 
dag kasteelheer of kasteelvrouw.

www.landvandepeel.nl/dagvanhetkasteel 

© Museum Helmond

Uitgelicht 

www.landvandepeel.nl



11mei | juni 2022Groot PEELLAND

Activiteiten 
agenda juni
01 Someren-Heide - Kermis
 3 t/m 6 juni 2022. De jaarlijkse Kermis 
 aan De Brink in Someren-Heide. 

02 Laarbeek - Laarbeekse
 wandeltochten
 4 en 5 juni. Wandelroutes van 5, 10, 15, 20, 30
 of 40 km. www.laarbeeksewandeltochten.nl

03 Bakel - Jaarmarkt
 5 juni. Jaarmarkt in het centrum van Bakel.
 Aanvang 11.00 uur. www.pierewaaiersbakel.nl

04 Helmond - Boeremèrt 
 Brouwhuis
 5 juni. 11.00 - 18.00 uur. Gezellige markt in
 Brouwhuis. www.boeremertbrouwhuis.nl

05 Mariahout - Vlooienmarkt
 5 juni. Rondstruinen tussen tweedehandse
 spullen in het openluchttheater.
  www.openluchttheatermariahout.nl

06 Asten - Rondleiding 
 Kasteel Asten
 5 juni. Rondleiding door het kasteel van 
 10.30 tot 12.00 uur. Kasteellaan 12, Asten.

07 Gemert - Cruydenrijck
 Pruuvereej
 6 juni. 11.00 uur. Natuur- en kruidenmarkt 
 in het Boerenbondsmuseum te Gemert. 
 www.kruidendorp.nl

08 Asten-Heusden - Artheo
 Beeldentuin & Atelier 2022
 5-12-19 juni. Van 11.00 tot 17.00 uur is de
 Beeldentuin van Theo van Dam open. Met
 verschillende gastexposanten. Entree gratis.
 Behelp 15, Asten-Heusden.

09 Helmond - Carat Concerten
 Op zon- en feestdagen t/m eind september 
 van 12.00-15.00 uur. Van jazz tot pop en van
 klassiek tot blaasmuziek in Stadspark De
 Warande. www.caratconcerten.nl/programma

10 Asten - Toppers Summer 
 Beach Party
 11 juni. Aanvang 20.00 uur. Muziekvereniging
 Jong Nederland Asten m.m.v. Erik vd Akker,
 Jermaine van Haarlem, Mariëlle van Roy, 
 Sandy Ponjee, Gerry Stultiëns en Anouk Demos.
 Entreekaarten via www.jnasten.nl

11 Neerkant - Expositie 
 De Geschiedenis van 
 de Communicatie 
 Hele maand juni, wo t/m vr + zo van 
 13.30 – 16.30 uur. Een interactieve expositie
 over de ontwikkeling van de communicatie
 vanaf Napoleon tot nu. Museum Techniek 
 met ‘n Ziel. www.techniekmeteenziel.nl 

12 Gemert - De Haag op stelten
 12 juni. Grote markt in de Haag te Gemert. 

13 Laarbeek - Kunst- en open
 tuinenroute
 12 en 19 juni. Kunst kijken, combineren 
 met particuliere tuinen bekijken. 
 www.laarbeeksetuinen.nl

14 Deurne - Kermis
 17 t/m 21 juni.  Zwaaien en zwieren in 
 het centrum van Deurne.

15 Helmond - Filmconcert
 Koyaanisqatsi
 17 juni, 20.30 uur. Liefhebbers van
	 instrumentale	muziek	en	stille	film	kunnen	hun
 hart ophalen met ‘Koyaanisqatsi’. Cacaofabriek.
 www.cacaofabriek.nl

16 Asten - Int. Petanquetoernooi
 18 juni. Aanvang 10.00 van het internationale
 petanque toernooi op ‘t Lover, Weivelden 1,
 Asten. Inschrijfgeld € 15,- per doublet.

17 Someren - Wielercollege met
 Michael Boogerd 
 24 juni. Theater De Ruchte. www.deruchte.nl

18 Deurne - Festival 9Zero
 24 en 25 juni. Outdoor festival met meerdere
 optredens en dj’s. Festivalterrein
 Breemortelweg Deurne. www.9zero.nl

19 Bakel - Bakels Wandelweekend
 25 en 26 juni. Wandelevenement door de oude
 bosrijke omgeving van Bakel. www.bakelleeft.nl

20 Beek en Donk - Rommelmarkt
 Sparta’25
 26 juni. Zoeken naar tweedehandse schatten.
 www.rommelmarktsparta25.nl

21 Someren-Eind - Kermis
 24 t/m 27 juni 2022. De jaarlijkse Kermis in 
 het centrum van Someren-Eind.

22 Someren - Kennedy toertocht
 26	juni.	Een	fietstocht	van	40,	80	of	120	km,
 zoveel mogelijk langs de route van de
 Kennedymars. www.twcdezwaluw.nl

23 Tentoonstelling 
 ‘In de ban van de Aa’
 Hele maand juni, di t/m zo 12.00-17.00 uur.
 Kunstenaressen Emelie Jegerings en Jolanda
 Tielens volgen het stroomgebied van de Aa, 
 van Ospeldijk tot aan ’s-Hertogenbosch. 
 De Wieger, Deurne, www.dewieger.nl.

fietslussen	door	Brabant.	De	route	vanuit	zijn	
voormalige woonplaats Nuenen (49 km) neemt je mee 
langs vele bezienswaardigheden zoals de Van Gogh 
mural in Helmond en molen De Vogelenzang in 
Lieshout; door Van Gogh diverse keren vereeuwigd. 

Steegjes struinen in Gemert
Eeuwenlang gingen bewoners van Gemert 
Vorstendom via de paadjes en gangetjes naar het 
dorpscentrum. Tientallen steegjes zijn bewaard 
gebleven en leiden naar het bruisende hart van 
Gemert. Via twee kronkelige wandelroutes (2,7 km en 
5,5 km) ontdek je de leukste plekjes en verhalen. Meer 
informatie bij VVV Gemert. 

Er ligt in de Peel nog veel meer kunst en cultuur op 
straat! Ga naar www.landvandepeel.nl/cultuurroutes 
voor het complete overzicht aan culturele routes.

In het Land van de Peel zijn veel musea waar je van alles 
kunt zien, doen en beleven. Ook voor kinderen zijn er verschillende 
toffe musea voor een onvergetelijke leerzame dag! Laat je inspireren 
door unieke belevingsroutes in de regio. Kunst en cultuur beleef 
je in het Land van de Peel. 

De afwisseling tussen historische dorpskernen en 
markante architectuur maken van het Land van de 
Peel een waar openluchtmuseum. Laat je inspireren 
door de kunst- en cultuurroutes en geef je ogen de 
kosten in de buitenlucht. Dit is dag en nacht geopend! 

Kunstig aan de wandel
Helmond is een stad van beeldende kunst. De 
Kunstroute, een wandeling van ongeveer anderhalf 
uur door het centrum en het kasteelpark, neemt je 
mee langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De 
bijzondere kunstobjecten van bekende kunstenaars 
en nieuw talent zijn soms opvallend of juist goed 
verstopt. Ze vertellen ieder een verhaal over de stad 
of een bepaald thema. Kunstroute Helmond, met 
uitgebreide beschrijving van de objecten, kun je 
verkrijgen bij de VVV Helmond (€ 2,50). Ook is de 
route opgenomen in de app Brabant Vertelt.

Fietsend langs het tuinpad van…
Treed in de voetsporen van bekende Deurnese 
kunstenaars	tijdens	deze	fietsroute	van	22,	30	of	43	
kilometer. De themaroute neemt je mee langs Wim 
Sonnevelds beroemde ‘Tuinpad van mijn vader’ en 
vertelt over Antoon Coolen, Jules de Corte en andere 
kunstenaars. Een prachtige route vol cultuurbeleving 
en	mooie	natuurlijke	elementen.	Zo	fiets	je	door	de	
Liesselse Bossen en de Brouwhuisse Heide. Download 
deze route via landvandepeel.nl of haal een 
routekaart met achtergrondinformatie bij VVV Deurne 
voor € 1,50.  Meer info op landvandepeel.nl/tuinpad

Van Gogh op de fiets
Vincent van Gogh maakt veel van zijn werken in 
Nuenen, grenzend aan de Peel. Het gebied vormt een 
soort openluchtmuseum vol monumenten, beelden 
en landschappen die een directe relatie hebben met 
Van	Gogh.	De	Van	Gogh	fietsroute	bestaat	uit	diverse	

Cultuursnuiven doe je 
in het Land van de Peel

Tentoonstelling 
‘In de ban van de Aa’

Open kunst en 
tuinroute Laarbeek

Begin 2020 startten de Deurnese 
kunstenaars Emelie Jegerings en Jolanda 
Tielens met een bijzonder kunstproject: 
twee en een half jaar lang volgen ze het 
stroomgebied van de Aa, van Ospeldijk tot 
aan ’s-Hertogenbosch en leggen wekelijks 
schilderend en fotograferend hun 
belevingen vast. 

Bezoek de tentoonstelling, doe mee met 
activiteiten of ga zelf op pad aan de hand van 
routes. Tentoonstelling ‘In de ban van de Aa’.
Museum De Wieger, 22 mei t/m 22 september, 
di t/m zo 12.00-17.00 uur.
www.landvandepeel.nl/indebanvandeaa

Op 12 en 19 juni zijn verschillende tuinen in 
Laarbeek open voor bezoek. Combineer de 
tuinenroute met de kunstroute en wees 
welkom bij diverse kunstenaars. 

Stap	op	de	fiets	en	ga	kunst	en	mooie	tuinen	
kijken op zondag 12 en 19 juni.
www.landvandepeel.nl/openkunstentuinroute

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

Murals Helmond
Heb jij ze al gespot? Hezelo, de eerste 
kasteelheer van Helmond, het industriële 
verleden en diverse kunstwerken zijn op de 
muren in Helmond te vinden. Ga op pad 
ontdek ze allemaal! 

Antropoceen ‘Het tijdperk van de mens’
t/m 11 september | Onze voetafdruk op 
aarde is vastgelegd in indrukwekkende 
beelden. Museum Helmond, locatie Kunsthal, 
Helmond www.museumhelmond.nl

1

Tuinpad van mijn vader
Belevingstuin rondom het museum 
verwijzend naar het lied, Tuinpad van mijn 
vader. Museum de Wieger, Deurne
www.dewieger.nl

Museum voor vluchtsimulatie
Vliegen in één of meerdere (historische) 
vliegsimulators? Museum voor vluchtsimulatie, 
Someren. www.vluchtsimulatie.nl

3

5

Groep Hurkkeramiek
4 t/m 26 juni | Bezoek de tentoonstelling of 
doe de speurtocht 25 jaar kunst in Laarbeek.
’t Oude Raadhuis, Beek en Donk
www.oudraadhuis.nl

2

Boerenbondsmuseum
Knipper met je ogen en sta in het Brabantse 
boerenleven van een eeuw geleden
Boerenbondsmuseum, Gemert
www.boerenbondsmuseum.nl

4

Getipt: Tentoonstellingen 
in het Land van de Peel

Bekijk meer exposities op 
www.landvandepeel.nl/tentoonstellingen

Dag van het kasteel
Op de dag van het kasteel beleef je de kastelen 
in het Land van de Peel. Bezoek op 6 juni, 2e 
pinksterdag, de kastelen en waan je voor één 
dag kasteelheer of kasteelvrouw.

www.landvandepeel.nl/dagvanhetkasteel 

© Museum Helmond

Uitgelicht 

www.landvandepeel.nl
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Het Elbeplantsoen, een unieke locatie in Helmond

20 woningen liggend aan een door groen omsloten hof

Nog enkele
woningen 
beschikbaar!
Wees er snel bij…

WE WANT
YOUR TALENT!
Dare to grow? Visit our campus of 4 locations with automation
and robotics during our job market! We are looking for:

Planners | Customer service employees | (assistant) Supervisors |
Custom agents | Engineers | Administrative staff | Operation
managers | Quality staff

Looking for a career in logistics?

Location: Edisonstraat 2-6, OOSTRUM
Date: June 7th, 2022
Time: 16:00 – 20:00

Berkvens Greenhouse Mobility is hét toonaangevende 
bedrijf voor hoogwaardige en efficiënte interne trans-
portoplossingen voor de glastuinbouw. We ontwikkelen 
en produceren innovatieve (zelfrijdende) transportmid-
delen, schaarhoogwerkers en complete turn-key oplos-
singen in onze moderne werkplaats in Asten. Hiermee 
waarborgen we onze topkwaliteit. Klanten waarderen 
onze bewezen techniek en ergonomische designs vanwe-
ge het gebruiksgemak en de lage onderhoudskosten.  
We gaan voor de slimste oplossingen in bereikbaarheid 
en mobiliteit. Vakkundig ontwikkeld door… jou?

Meer informatie over onze vacatures vind je op: 
www.berkvensgm.nl 

Stuur je CV met motivatie naar:  
personeelszaken@berkvensgm.nl
 
Vragen? Bel of mail ons gewoon even.

 Supply Chain Medewerker
• Beheert het electro- en onderdelen 

magazijn
• Coördineerende functie bij ont-

vangst en verzending goederen
• Spin in het web tussen Berkvens en 

leveranciers
• Locatie: hypermodern pand in 

Asten

Wij bieden
• Fulltime functie met uitzicht op 

vast
• Marktconfom salaris+
• Klein en gezellig team
• Ruimte voor zelfontwikkeling

Berkvens Greenhouse Mobility
Florapark 34 • 5721 VH Asten • Tel: 0493 670 087

We zoeken een enthousiaste, ervaren:
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Gebruikt u 
medicijnen? 
Veiligheid voorop in Elkerliek

Ongeveer 11 miljoen mensen in Nederland gebruiken 
regelmatig medicijnen. Pillen, zalven, druppels of injecties. 

Voorgeschreven door een arts of zelf gekocht bij een apotheek 
of drogist. “Dat is precies waarom wij nauwkeurig checken 

wat een patiënt die in het Elkerliek wordt opgenomen allemaal 
thuis gebruikt. Dat kan namelijk meer zijn dan bij ons bekend 

is. En dat is voor de arts belangrijk om te weten.” Aan het 
woord is Sonja Denker, farmaceutisch consulent bij de nieuwe 
Medicijn Poli van het Elkerliek. Deze poli is pas geopend. Vijf 

dagen per week wordt daar het medicijngebruik van patiënten 
zorgvuldig in kaart gebracht.

Speurwerk
“Vóór een geplande operatie bellen wij 
bijna alle patiënten om samen in kaart 
te brengen welke medicijnen hij of zij 
gebruikt. Mensen gaan er vaak vanuit 
dat ‘alles bij ons wel in de computer zal 
staan’, maar dat is niet zo. Zeker niet als 
iemand zelf medicijnen bij de drogist 
of bij verschillende apothekers haalt of 
via internet. Ook als iemand ooit in een 
ander ziekenhuis geopereerd is, krijgen 
wij die informatie niet automatisch door. 
Of wat te denken van mensen uit het 
buitenland die daar hun huisarts hebben 
en hele andere medicijnen gebruiken 
dan die wij hier kennen? Wij zoeken 
alles uit, zodat een arts altijd de actuele 
informatie heeft.” 

Persoonlijk contact
“Ook blijkt uit zo’n gesprek vooraf wel 
eens dat iemand een bepaald medicijn 
in huis heeft maar niet gebruikt. Of 
bijvoorbeeld in plaats van de drie 
voorgeschreven pillen er maar een slikt, 
om welke reden dan ook. 

Dat is natuurlijk belangrijke informatie. 
Als we merken dat het telefonisch niet 
lukt, omdat iemand bijvoorbeeld heel 
veel medicijnen gebruikt of een andere 
taal spreekt, dan nodigen wij deze 
patiënt uit om met alle medicatie naar 
de Medicijn Poli te komen en doen we de 
inventarisatie persoonlijk. Dat is eigenlijk 
ideaal, maar dat kan natuurlijk niet bij 
iedereen.” 

Medicatieveiligheid
“Dit alles gebeurt met één doel”, vertelt 
collega farmaceutisch consulent Marloes 
Respen. “Namelijk het voorkomen van 
medicatiefouten. Die ontstaan meestal 
bij de overdracht van medicatiegegevens, 
soms door slechts een schrijffout of een 
verkeerd begrepen recept.” Het komt 
ook voor dat een patiënt eenmaal thuis 
de medicatie niet op de juiste manier 
inneemt of helemaal vergeet. Door met 
de patiënt te bellen voorafgaand aan een 
opname, krijgen de medewerkers van de 
Medicijn Poli dit soort informatie boven 
tafel en kunnen zij de arts informeren. 
Marloes vervolgt: “Na de opname 
doen we ook een medicatiecontrole.  
Misschien zijn er nieuwe medicijnen 
bijgekomen of vervalt er juist iets? Ook 
dat registreren we. Deze informatie delen 
we met de huisarts en de thuisapotheek 
van de patiënt. Zo beschikken de 

verschillende zorgverleners die met 
elkaar samenwerken altijd over een 
actueel overzicht.” 

Service
De Medicijn Poli zit in de bezoekershal 
op een zichtbare plek. Je kunt er zo naar 
binnen lopen. “Als iemand vragen heeft 
over zijn of haar medicijnen, dan kunnen 
we hier altijd even toelichting geven. 
De verpakking verandert bijvoorbeeld 
best vaak, de ene keer is het een blauw 
pilletje, de andere keer wit. Dat is 
natuurlijk ook verwarrend. Dan kunnen 
we even meekijken. Wij adviseren 
patiënten altijd om goed voorbereid 
het gesprek met de arts in te gaan, hun 
vragen – ook over medicijngebruik – voor 
te bereiden. Patiënten zijn in feite zelf  
medebehandelaar. Goed op de hoogte 
zijn van medicijngebruik is voor je eigen 
veiligheid.”  

Wat kunt u zelf doen? 
Vraag bij elke apotheek waar u 
komt om een actueel medicatie-
overzicht: zij printen dat voor u uit. 
Bewaar dit in uw portemonnee of 
bij uw paspoort zodat u het altijd 
bij u heeft.  

Houd zelf goed bij wat u aan me-
dicijnen gebruikt die zonder voor-
schrift te verkrijgen zijn. 

MijnElkerliek is het digitale pati-
entenportaal van het Elkerliek. In 
deze beveiligde online omgeving 
staat een overzicht van uw medi-
catie die bij het Elkerliek bekend 
is. U kunt dit hierin zelf contro-
leren en eventuele wijzigingen in 
doorvoeren.  

Geef iedere apotheek waar u komt 
toestemming om uw medicijn-
gebruik digitaal met ons te delen. 
Daar zijn wij en u echt mee gehol-
pen. Waarom? Een voorbeeld: stel 
dat u in de avond via de Spoed-
eisende Hulp opgenomen wordt 
en niet zelf kunt vertellen wat uw 
medicijngebruik is. 

Dan staan we met lege handen. 
Het is voor u en de arts beter als 
we uw digitale medicatieoverzicht 
kunnen inzien.  

Alle medicatie-informatie wordt 
gedeeld in een beveiligde omge-
ving: u hoeft niet te vrezen voor 
uw privacy.

Collega Marloes Respen brengt samen met een patiënt haar medicijngebruik in kaart 
F Elkerliek Ziekenhuis

Farmaceutisch consulent Sonja Denker en haar collega’s van de Medicijn Poli checken voor 
opname van bijna alle patiënten de medicatie die zij gebruiken F Elkerliek Ziekenhuis
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De contactgroep heeft als doel voormalig luchtmacht-medewerkers te laten zien dat zij na een lang 
dienstverband onder de aandacht blijven van hun oud-werkgever Defensie. Hierdoor worden zij 
nog steeds gezien en gewaardeerd als waardevolle ambassadeurs voor de Koninklijke Luchtmacht. 
De contactgroep organiseert bijeenkomsten, zorgt voor delen van ervaringen en het ondersteunen 
van nabestaanden. De contactgroep bestaat uit zo’n 750 leden. Beide heren vervullen een 
voortrekkersrol in de organisatie. De heer Timmer is sinds de oprichting in 2002 bestuurslid en de 
heer Hussaarts is sinds 2005 secretaris.

Hiernaast hebben beiden zich ook langdurig ingezet voor het Sinterklaascomité De Peel en was 
de heer Timmer ook actief als vrijwilliger voor Voedselbank Stichting De Boodschappenmand in 
Valkenswaard. 

Na zijn toespraak reikte burgemeester Van Veen de versierselen uit die horen bij de benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Overzicht van de verdiensten van de heer H. Timmer, 79 jaar, Elsendorp
1995 - 1998: Voorzitter Onderofficiersmess Luchtmachtbasis De Peel
1996 - 2015: Vrijwilliger Sinterklaascomité De Peel
2002 - heden: Bestuurslid Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens
2017 - 2020: Vrijwilliger Voedselbank Stichting De Boodschappenmand, Valkenswaard

Overzicht van de verdiensten van de heer A.J.M. Hussaarts, 75 jaar, Helmond
onbekend - 1994: Divers vrijwilligerswerk tijdens verblijf in Duitsland voor Defensie
1995 – 1998: Secretaris Onderofficiersmess Luchtmachtbasis De Peel
1998 - heden: Vrijwilliger Sinterklaascomité De Peel
2005 - heden: secretaris Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens 

Koninklijke Onderscheiding voor Henk Timmer 
uit Elsendorp en Toon Hussaarts uit Helmond 

GEMERT-BAKEL Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel 
reikte op woensdag 18 mei een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer 
Henk Timmer uit Elsendorp en de heer Toon Hussaarts uit Helmond. Dat 
gebeurde tijdens de feestelijke viering van het twintigjarig bestaan van de 
Contactgroep Postactieven Groepen Geleide Wapens (CGPA GGW) op de 

Luitenant-generaal Bestkazerne.

F Gemeente Gemert-Bakel.

Uitslag bekend 
Tot 28 januari 2022 konden huurders die lid zijn van 
de vereniging Bergopwaarts zich kandidaat stellen 
voor de Ledenraad. In totaal stelden 7 huurders 
zich kandidaat. Van 9 tot en met 22 april mochten 
de leden van woningbouwvereniging Bergopwaarts 
hun stem uitbrengen op de kandidaten. De 
stemmen zijn inmiddels geteld en de uitslag is 
bekend. Alle kandidaten zijn gekozen als lid van de 
Ledenraad. 

De leden van de nieuwe Ledenraad zijn 
(op alfabetische volgorde op voornaam): 
• Berry Cuijpers, Asten 
• Hans Vos, Deurne Rijtse Vennen 

• Jan de Jong, Helmond Brandevoort 
• Mat Esser, Deurne Centrum 
• Tom van Krieken, Helmond-Noord 
• Wil Heinst, Asten 
• Wim van den Heuvel, Helmond-Noord 

Installatie 
Op donderdag 9 juni installeren we officieel 
de nieuwe Ledenraad. Bij deze gelegenheid 
aanvaarden de 7 nieuwe leden, met het zetten van 
hun handtekening, hun benoeming tot lid van de 
Ledenraad. 
Hiermee verbinden zij zich voor de komende vier 
jaar aan de Ledenraad van Woningbouwvereniging 
Bergopwaarts.

Nieuwe Ledenraad woningbouw-
vereniging Bergopwaarts gekozen

De komende tijd wil ik met u de verschillende 
onderzochte aandoeningen bespreken. 
Vandaag begin ik met reuma, want artrose, ook 
die in de knie, is een bepaalde vorm van reuma. 
Overigens is reuma niet één ziekte, maar een 
verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende 
vormen van reuma, die te verdelen zijn over 3 
categorieën:

1. Ontstekingsreuma: vormen met ontstekingen 
aan de gewrichten, zoals de ziekte van 
Bechterew en reumatoïde artritis (RA). 

2. Wekedelenreuma: vormen met klachten aan 
de weke delen van de gewrichten: de spieren, 
pezen en banden, zoals fibromyalgie.

3. Artrose: wordt ook wel gewrichtsslijtage 
genoemd, maar is een echte reumatische 
ziekte. Hierbij wordt het kraakbeen in de 
gewrichten steeds dunner en slapper. Dit 
leidt tot vervorming van het bot direct onder 
het kraakbeen. Zenuwen kunnen bekneld 

raken. Dat kan pijn, gevoelsstoornissen en 
krachtsverlies tot gevolg hebben.

Doordat de oorzaken van de meeste 
reumatische ziekten nog niet duidelijk zijn, 
zijn er geen medicijnen die reuma echt 
kunnen genezen. Acupunctuur is voor veel 
reumapatiënten een oplossing: tegen de pijn 
en de eventuele ontstekingen. Vaak leiden 
ontstekingen tot vergroeiingen. Bij de meeste 
van mijn patiënten lukt het me om de pijnen 
en de ontstekingen voor langere tijd sterk te 
verminderen of te stoppen. Doorredenerend 
zou je kunnen zeggen dat het erg jammer is 
dat niet meer patiënten en hun dokters hiervan 
op de hoogte zijn. Bij tijdige en regelmatige 
inzet van acupunctuur zouden we veel pijnen, 
ontstekingen, en dus vergroeiingen, kunnen 
voorkomen. Het mooie van acupunctuur is 
verder dat het geen nare bijwerkingen geeft. 
Daarnaast heeft het een positieve invloed op 
onze energiehuishouding en gemoedsrust. Je 
voelt je daardoor energieker en opgewekter. 

Acupunctuur: na een jaar 
nog effect op chronische pijn

Artrose, rug-, nek-, schouder-, hoofdpijn, migraine 

Acupunctuurbehandelingen voor chronische pijnklachten blijken tot een jaar 
na het einde van een behandelreeks nog effect te hebben. Dat blijkt uit een 
groot wetenschappelijk onderzoek (een meta-analyse) van wetenschappers 

van universiteiten in Engeland, Amerika en Duitsland. 17 oktober jl. 
publiceerde het gerenommeerde medische vakblad Pain de resultaten van 

deze studie. De chronische pijnklachten waarover het onderzoek ging, waren 
artrose in de knie, lage rugpijn, nek- en schouderpijn, hoofdpijn en migraine.

Column Harry Lieveld

krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

de
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DRANKEN

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

De fruitige aanvulling van cranberry 
en appel geeft deze aloë drank een 
milde, zoete twist. Aloë vera bevordert 
het natuurlijke afweersysteem* en 
Forever Aloe Berry Nectar bevat maar 
liefst 90,7% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van deze plant. De drank is 
rijk aan vitamine C, glutenvrij en bevat 
geen conserveermiddelen.  
Een fijne variant op de klassieker 
Forever Aloe Vera Gel! 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 734 | € 30,99      1 L

 7343 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® 
MINI
Geniet nu ook van Forever Aloe Berry 
Nectar onderweg! Handig verpakt in 
pakjes van 330 ml om je favoriete aloë 
drank met fruitige cranberry en appel 
smaak overal mee naar toe te nemen. 
Ook is de verpakking, net als de grote 
verpakking 100% recyclebaar.

73512 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml

6

DRANKEN

FOREVER ALOE PEACHES™

De heerlijke smaak van perzik geeft je  
een heerlijk zomers gevoel! Aloë vera 
bevordert het natuurlijke afweersysteem* 
en Forever Aloe Peaches bevat 84,3% 
pure aloë vera gel uit het binnenblad van 
deze plant. De drank is rijk aan vitamine C,  
bevat geen conserveermiddelen en  
geen gluten. Geniet dagelijks van deze 
zonnige aloë drank. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 777 | € 30,99      1 L

 7773 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Waarom wachten op de zomer om te 
genieten van de heerlijke smaak van 
zongerijpte perziken als je dit op elk 
moment van de dag kunt ervaren met 
Forever Aloe Peaches™ Mini. Met de 
330 ml verpakking van Aloe Peaches 
heb je de voordelen van deze aloë 
drank altijd binnen handbereik. 

77812 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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kracht
Wij de pure aloë vera gel, gemaakt uit het 
binnenste van het blad, binnen een paar 
uur na het oogsten verwerken om er zeker 
van te zijn dat elke Forever Aloe Vera Gel® 
verpakking zo vers als mogelijk is, zonder 
conserveermiddelen! 

Wist je dat?

FOREVER ALOE VERA GEL®

Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem*. Onze Forever Aloe Vera Gel 
komt met 99,7% pure aloë vera gel heel dicht 
in de buurt van dit natuurlijke product! Het is 
bijna alsof je op een aloë vera veld staat, het 
blad van een aloë plant opensnijdt en de gel 
direct kunt proeven. Het is niet voor niets het 
eerste product dat een certificaat ontving van 
het International Aloe Science Council (IASC) 
voor de puurheid en kwaliteit. 
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

 715 | € 30,99      1 L

 7153 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

100%
RECYCLEBAAR 

MATERIAAL

Een goede aanvulling op  
een uitgebalanceerd en 
gezond voedingspatroon.  
Ontdek de heerlijke smaken!

6 LAGEN 
BESCHERMEND 

MATERIAAL

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Je favoriete aloë vera drank is ook handig 
verpakt voor onderweg in pakjes van 330 ml. 
Kies voor Forever Aloe Vera Gel® Mini met 
99,7% pure aloë vera gel en ervaar de 
voordelen van aloë vera waar en wanneer je 
maar wilt.

71612 | € 123,94  

12 pakjes à 330 ml

20
21

 P
ro

du
ct

br
oc

hu
re

5

Bij Forever zijn we er enorm trots op dat wij de grootste teler en fabrikant 
van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst 
en binnen een paar uur verwerkt. Zo kunnen wij de beste kwaliteit van 
de aloë vera garanderen, gewoon zoals de natuur het bedoeld heeft. 
Van plant tot product voor jou.

Zoals de natuur het heeft bedoeld.
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad
+ Aloë vera bevordert het 
 natuurlijke afweersysteem*
+ Zonder conserveermiddelen
+ Suikervrij
+ Rijk aan vitamine C
+  Glutenvrij

Forever Aloe Vera Gel is een pure
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!
De gel is 100% aseptisch geproduceerd 
en komt rechtstreeks van onze eigen 
aloë velden in Texas en de Dominicaanse 
Republiek. Forever Aloe Vera Gel is rijk 
aan vitamine C, is suikervrij en bevat
geen conserveermiddelen.

LookbetterFeel better.
®
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Wil je meer informatie? 

Lenie
Klaasen 06-52716622
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Top-chefs koken op de velden
Het evenement biedt ook dit jaar 
weer een uitgebreid en gevarieerd 
programma. En is geschikt voor jonge 
en oude gasten, voor particulieren 
en zakelijke gezelschappen. 
Net als voorgaande jaren zullen 
toonaangevende restaurants in het 
pop-uprestaurant koken met de vers 
gestoken asperges van het land. Zo 
kunnen gasten genieten van de culinaire 
hoogstandjes van sterrenrestaurant 
Eden uit Valkenswaard. Daarnaast vormt 
Asperges op de Velden een podium voor 
bijzondere restaurants uit de omgeving 
waaronder Lugar uit Waalre, Nastrium 
uit Helmond, Truffelaer uit Veldhoven 
en Smaek uit Geldrop. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en geniet 
van uiteenlopende aspergegerechten 
die alle zintuigen prikkelen. Tijdens 
Hemelvaart en Pinksteren organiseren 
we traditiegetrouw de familiedagen, 
waarbij u ongestoord kunt genieten 
terwijl wij de kinderen vermaken met 
diverse activiteiten. 

Op de reguliere dagen worden de 
lunches en diners verzorgd door het 
team van Asperges op de Velden onder 
leiding van Ralph van Kroonenburg van 
Delicious at home en Tommy Luijten 
van Tommy’s Keuken. Twee culinaire 
vakidioten die hun vak geleerd hebben 
in uiteenlopende (sterren)restaurants. 

Ralph en Tommy zijn met elkaar in 
contact gekomen toen ze allebei 
werkzaam waren bij sterrenrestaurant 
De Gieser Wildeman in Noordeloos. 
Hieruit is een culinaire vriendschap 
ontstaan die al jaren wordt ingezet 
om gasten iedere keer weer te laten 
genieten. 

Verhuisd van Nuenen naar Veldhoven
Omdat de organisatie opmerkt dat er 
nog vaak onduidelijkheid bestaat over 
de locatie waar het pop-uprestaurant 
te vinden is, geeft zij graag extra 
opheldering. In 2015 werd het pop-
up restaurant Asperges op de Velden 
geboren en is destijds door de 
organisatie gekozen voor Raaijmakers 
Hoeve in Nuenen als locatie. Hier 
heeft het evenement tot en met 2018 
plaatsgevonden. Door de jaren heen 
had het evenement een dusdanige 
groei en ontwikkeling doorgemaakt 
dat een vernieuwde locatie niet kon 
uitblijven. Daarom zijn we ter ere van 
de lustrumeditie in 2019 verhuisd naar 
de velden van Aspergekwekerij John 
Kelders, gelegen in Veldhoven. Een 
prachtige locatie met een wijds uitzicht 
over het Kempische landschap. Naast 
het fraaie uitzicht, biedt deze locatie 
ook alle benodigde faciliteiten voor 
de gasten waaronder ruime, gratis 
parkeergelegenheid. De zesde editie die 
voor de deur staat, zal wederom plaats 
vinden in Veldhoven.

Start 6e editie 
Asperges op de Velden 

VELDHOVEN De 6e editie van Asperges op de Velden is 
gestart! Deze editie duurt tot en met 6 juni, tweede pinksterdag. 
Asperges op de Velden is een inmiddels welbekend evenement 

in de regio waar smaak, sfeer, kwaliteit en beleving elkaar 
vinden. Op en top genieten van het witte goud, de trots van het 
Brabantse land, in een unieke omgeving in de natuur. Bijna drie 
weken lang verrijst midden in de velden van Aspergekwekerij 
Kelders in Veldhoven een stijlvol ingericht pop-uprestaurant 

waar dagelijks culinaire lunches en diners worden bereid. 
Uiteraard met de vers gestoken asperges van het land, 
gecombineerd met diverse Brabantse streekproducten. 

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL F Asperges op de Velden

UW COMMUNICATIE 
PARTNER VOOR:

• Reclamecampagnes  
• 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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OOSTAPPEN  VAKANTIEPARKEN

OOSTAPPENVAKANTIEPARKEN.NL/VACATURE

Wij zijn op zoek naar medewerkers voor verschillende vakantieparken van Oostappen Groep 
(Oproep – Parttime – Fulltime)

 Horeca • Schoonmaak • Bewaking (dag/avond/nacht)

Receptie • Onderhoud – Groenvoorziening
Lifeguards • Zwembad • Portier

Functies zijn eventueel ook combineerbaar voor extra uren. Heb je interesse? 
Stuur dan een mail met voorkeur park(en) en functie(s) naar vacatures@oostappengroep.nl

Bekijk alle informatie en mogelijkheden op onze website:

BEN JIJ OP ZOEK NAAR 
DIE LEUKE BAAN?
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FESTIVALS

Het weer wordt warmer, de dagen worden langer 
en voor dat je het weet sta je weer lekker op het 
veld in het zonnetje met een drankje in je hand te 
genieten van de muziek. Je raadt het natuurlijk al: Het 
festivalseizoen staat weer voor de deur! In en rondom 
de Peel kan menig festivalliefhebber zijn hart ophalen 
want we hebben er best een hoop! Maar mocht je 
een festival-beginner zijn, hebben wij vast een aantal 
festivals in de buurt voor je op een rijtje gezet.

Waar is dat feestje?

Maak je klaar voor hét crossover 
weekendfestival van het jaar: WiSH 
Outdoor 2022! Er is meer dan 2 jaar 
gewerkt aan een compleet nieuw WiSH 
Outdoor, het must-visit driedaags cross-
over festival van Brabant. Een volledig 
nieuw festivalterrein, 4 onontdekte 
werelden, meer dan 10 verschillende area’s 
met verschillende muziekstijlen, de meest 
indrukwekkende live artiesten, grootste 
namen uit de hardstylewereld en meest 
exclusieve acts en onze geüpgradede 
camping: Nightsky City. Voor meer 
informatie ga naar www.wishoutdoor.com

Het begint allemaal met 
muziek. Maar waar zal het 
eindigen? Wie weet…
We zijn hier om mensen, 
culturen en disciplines te 
verbinden door middel van 
muziek. 10, 11 en 12 juni, 
Beekse Bergen

www.bestkeptsecret.nl

Lakedance keert terug 
in 2022. Zet 13 augustus 
dikgedrukt in je agenda. 
De magische sfeer van het 
strand brengt ons ieder 
jaar weer samen op de 
gronden van Aquabest. 

www.lakedance.nl

Karma Outdoor is back! 
Op 9 juli 2022 is Landsard 
Beach weer ons toneel 
waar we compleet 
los gaan! Na 2 jaar 
noodgedwongen stilte 
mogen we weer, en dat 
zullen jullie weten. Want 
dit wordt er een om nooit 
te vergeten!

karmahouseclassics.nl

Decibel outdoor 2022 
Decibels worden gemeten door de 
intensiteit van het geluid. Wat begon 
als een passie om de harder styles-
minded menigte te verzamelen 
tijdens een buitenevenement in 
2002, groeide uit tot een massief 
driedaags festival in nederland. 

www.b2s.nl

Het grootste hardcore festival ter wereld!
De volgende editie van Dominator Festival 
vindt plaats op 15 & 16 juli 2022 in Eersel.
The park of reckoning heeft alleen 
degenen met echte Hardcore DNA 
opgeroepen. Deze onverschrokken 
thrillseekers zijn klaar voor de meest 
extreme rit van hun leven. Bekijk de 
volledige line-up voor Dominator Festival – 
Hell of a Ride hier of op 
www.dominatorfestival.nl/line-up/

Jawohl, es gibt einen Himmel, einen Himmel
der Hei! Trek je lederhose of dirndl aan en ontdek 
een uniek stukje Beieren in Brabant.
Laat je meevoeren door de gemütliche sfeer in 
de Festzelt, dans de hele avond in het Megapark, 
doe mee aan alle gekkigheid in die Heise Stube
of pak een heerlijk speciaalbiertje in 
de Biergarten. www.dieheisebierfesten.nl

SNOLLEBOLLEKES PRESENTEERT: 
TOTAL LOSS FESTIVAL!
Na 6 uitverkochte stadionshows 
komt er nog een droom van 
Snollebollekes uit: Eindelijk een 
eigen festival! 3 én 4 september 2022 
op Aquabest Eindhoven organiseert 
Matrixx het festival TOTAL LOSS!

In december WOO HAH! en 
Rolling Loud, een van ‘s werelds 
toonaangevende hiphopmerken, 
kondigden een enorme 
samenwerking aan: WOO HAH! x 
Rolling Loud Festival 2022. Samen 
brengen ze de beste acts van de 
internationale hiphopscene naar 
het evenemententerrein van Beekse 
Bergen. woohahxrollingloud.com



18 mei | juni 2022 Groot PEELLAND

Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

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

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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De hemelse verzameling Astens
erfgoed van Peer Welten 

Wie op de website www.himmels.nl gaat rondkijken, kan zomaar uren blijven rondstruinen.
De hoeveelheid foto’s, anekdotes en andere verhalen is enorm uitgebreid. Peer Welten is de 

website ooit begonnen om de straat waar hij is geboren en zijn eerste zestien levensjaren heeft 
doorgebracht, te eren en in contact te komen met oud-bewoners. De site is echter uitgegroeid 

tot een geweldig groot archief met allerlei moois van vroeger over Asten en omgeving.

Door: Wendy Lodewijk

Uit de hand gelopen hobby
“Eerst begon ik met wat oude foto’s te 
bewerken voor vrienden en familie die 
het leuk vonden om die oude beelden 
van de Hemel, zoals de straat in het Ne-
derlands heet, terug te zien. In de loop 
van de tijd is dat uitgegroeid tot de grote 
site die het nu is. Ik heb een grote inte-
resse in Asten, het Astens dialect (alle 
verhalen op de site staan in het Astens 
opgetekend), de Astense geschiedenis 
en die van de nabije omgeving. Inmid-
dels heb ik er een dagtaak aan; elke dag 
komt er wel iets nieuws bij op de site. 
Daarnaast besteed ik best wat tijd aan 
het ‘oppoetsen’ van de foto’s. Ik heb wel 
25 fotobewerkingsprogramma’s op mijn 
computer staan. Hiermee trek ik de 
horizon recht, corrigeer ik kleuren en 
haal ik de fletsheid van sommige oude 
beelden eruit.” Het werk van Peer wordt 
enorm gewaardeerd: de website wordt 
dagelijks goed bezocht en het beheer 
doet hij helemaal zelf. Zijn computer-
kennis heeft hij opgedaan door zijn 
autodidactisch vermogen. “Ik ben bijna 
77, maar ik ben onder de indruk wat je 

allemaal kunt op dat pokkeding!” Dat 
‘pokkeding’ slaat dus op zijn computer. 
Hij noemt hem weliswaar zo (met een 
uitbundige lach), maar is er maar al te 
blij mee. De uitspraak typeert hoe Peer 
tegen de zaken aankijkt: kritisch, maar 
met een flinke dosis humor.

Genieten van het verzamelen
Het is dan ook erg gezellig aan de keu-
kentafel met Peer. De ene na de andere 
anekdote komt boven water. Over een 
schooljuffrouw, over de avondmaal-
tijden van een arm gezin, over de Fi-
atgarage, over de melkboer, over een 
klokkengieter en nog veel meer. Het zijn 
verhalen over alles en iedereen, maar 
met één belangrijke overeenkomst: de 
link met Asten, met als speciale ‘afde-
ling’ de Hemel. Himmel, zoals het in juist 
Astens dialect heet.
Het verzamelen zit Peer in het bloed. 
“Naast het verzamelen van oude foto’s 
en verhalen uit Asten, ben ik vroeger 
ooit ook begonnen met het verzamelen 
van informatie en verhalen van muziek-
orkestjes en bands uit de regio (de Peel-
rand, bestaande uit Someren, Asten, 
Deurne en de bijbehorende kerkdorpen) 

uit 1930 tot en met 2000. Daar heb ik 
zelfs, samen met Peter Michiels, een 
boek over gemaakt: ‘Een Peelrand vol 
Muzikanten’. Eerst waren het zo’n 30 
bands, dat werden er al snel 100. Toen 
het boek af was, stonden er wel 220 
bands uit de regio in! Ik had, toen ik hier-
aan begon, geen idee dat het er zoveel 
waren”, vertelt Peer enthousiast. Zelf 
speelde hij overigens ook in een band, 
namelijk The Secrets.

Nostalgie troef bij Peer. Zoals vroe-
ger de boeren elkaar hielpen met het 
omspitten van het land, zo wordt hij 
nu nog af en toe overstelpt met nieuw 
Astens beeldmateriaal. “Ik vind dit echt 
zo leuk om te doen, het is zo’n schitte-
rend mooie hobby”, zegt Peer zichtbaar 
tevreden. “Ik geniet hiervan. Ook van de 
reacties die ik krijg als ik foto’s op mijn 
website plaats. Asten leeft, zowel het 
heden als de geschiedenis.”

Muziek
Vroeger maakte Peer dus al muziek, 
maar ook dat zit hem nog altijd in het 
bloed. Regelmatig schrijft hij een mooie 
tekst voor een liedje en neemt deze dan 

zelf op. “Ook hierin probeer ik creatief te 
zijn. Boven heb ik een groen doek han-
gen, zodat ik de achtergrond kan veran-
deren. Zing ik over Frankrijk, dan plaats ik 
bijvoorbeeld de Eiffeltoren achter me. De 
filmpjes zet ik op YouTube. Een van mijn 
liedjes, Wa waar ut vruuger schôn, is al 
meer dan 75.000 keer bekeken! Zo leuk.”

Vrolijkheid troef
Een Astenaar in vlees en bloed, een 
wandelende encyclopedie en tegelijker-
tijd een vrolijke en opgewekte plaats-
genoot: het is niet voor niets dat Peer 
gevraagd is beheerder te worden van de 
Facebookpagina ‘Asten zoals het was’. 
Nog meer werk erbij. “Ik besteed elke 
dag wel een uur of 3, 4 aan deze hobby. 
Maar ik doe het met zoveel plezier. Ik 
haal hier echt voldoening uit. Het leven 
is schitterend.” Deze laatste zin laat dui-

delijk zien hoe positief Peer ingesteld is. 
Als even later zijn vrouw nog even bij 
ons aanschuift, beaamt ze dat: “Als ie-
mand geen goei zin heeft, zeg ik altijd: ga 
even bij Peer langs. Met lol en vrolijkheid 
zorgt hij dat je in een mum van tijd weer 
goed gemutst bent. Dat is de kracht van 
Peer.”

Wil je meer weten over Asten 
en haar geschiedenis?
Kijk op de website van Peer: www.him-
mels.nl. Daar kun je alle verhalen op je 
gemak teruglezen en oneindig kijken 
naar (oude) foto’s. Daarnaast kun je 
gratis lid worden van de Facebookpa-
gina ‘Asten zoals het was’. Heb je zelf 
misschien nog oude beelden liggen van 
Asten? Je doet Peer er een groot plezier 
mee! Neem contact met hem op via 
info@himmels.nl

Peer Welten in de prieel in zijn tuin | F Wendy Lodewijk

Vocal jazz group 
‘Take Eight’ zoekt sopraan

‘Take Eight’ bestaat uit 4 vrouwelijke en 4 
mannelijke zangers en wordt begeleid door 
een 4 koppig combo. Ons repertoire bestaat 
uit songs van onder andere de wereldver-
maarde vocale groepen als Manhattan Trans-
fer en New York Voices, maar ook uit vocale 
jazzy arrangementen van songs van  Stevie 
Wonder, Gregory Porter en Norah Jones.

We treden ongeveer 4-5 x per jaar op. Het streven is 
om op een hoog niveau te concerteren, maar doen 
het puur uit plezier. We zingen meestal vierstem-
mig: SATB met veel afwisseling in solo’s. Repetities 
zijn op woensdagavond, gemiddeld 1x per twee we-
ken, in het Brabantse Mierlo, thuis bij de muzikaal 

leider. Een kleine contributie wordt gevraagd. Om-
dat een van de 2 sopranen gaat stoppen, zoeken we 
naar een goede, ervaren jazz-sopraan, die bereid is 
om ook thuis, buiten de repetities om, te werken 
aan het instuderen van repertoire. Het liefst zouden 
we iemand willen verwelkomen tussen 40-55 jaar 
jong. Zij moet een goede jazzy solo neer kunnen 
zetten; een ruim stembereik hebben en zelfstandig 
in SATB-vorm, de eigen partij kunnen zingen en… 
vooral ook passen binnen de (vrienden)groep. Daar 
hechten we grote waarde aan. Interesse? Neem 
een kijkje op onze website www.takeeight.nl en 
neem contact op met Ruud van Vlerken (muzikale 
leider): telefoon 0492 – 662 925 of mail 
rapmvanvlerken@gmail.com.
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ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Al 75 jaar de 
Outdoorspecialist 
van de regio!

Wie jarig is trakteert!

OP DE HELE COLLECTIE
In de vorm van een waardecheque, 
alleen tijdens het pinksterweekend*

Vrijdag 3 juni 09.30 - 20.00 uur  |  Zaterdag 4 juni 09.30 - 17.00 uur |  2e pinksterdag 12.00 - 17.00 uur

*Waardecheque te verzilveren na het pinksterweekend 

10% KORTING

75
JAAR

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. 

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

Direct werd er van koers veranderd met de inbreng van pre-
mium outdoormerken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat 
de winkel uitgroeide tot dé specialist op het gebied van wan-

delen, outdoor, running, hiking en biking met altijd voorraad 
van elk artikel. Onder het mom van “je moet mee gaan met 
je tijd” werd de naam USA Shop gewijzigd in ADVENTURE 
STORE, een naam die beter paste bij de nieuwe veranderin-
gen en collecties. De winkel die jarenlang in Helmond en om-
streken 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 bergschoe-
nen in de hele regio! Wanneer je aan Theo van Houts vraagt 
waar hij voor staat, krijg je als antwoord: Wij zijn pas tevreden 
als de klant tevreden is! 

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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GEUKERSPARK KANAALDIJK HELMOND 
3-4-5 juni

VRIJDAG 3 JUNI
19:30 - 23:00u, een Grand opening en 
Sing Along op een groot podium. Zing en 
dans mee met de band X’cited samen met 
Theo Smits en Bart Abels. Zij brengen 
veel bekende Engels en Nederlandstalige 
meezingers.

ZATERDAG 4 JUNI
Aanvang races met teams van bedrijven 
13:00u. De finale rond 20:00u. Vanaf 
19:30u word je meegenomen in een 
muzikale tijdreis door de jaren 80 en 90 
met de band X’cited en het Helmonds 
zangduo 2onpoint. Vader Eddy zal samen 
met zijn dochter Nika the best of both 
worlds ten gehore brengen. Namelijk live 
muziek in de genres Motown Feel en Pop 
Throughout The Years. Ook deze avond 
wordt rond de klok van 23:00u afgesloten, 
waarna je gezellig verder kunt borrelen 
op De haven of elders in Helmond.

ZONDAG 5 JUNI
Aanvang races met teams van vereni-
gingen en vriendengroepen 11:00u. 
Finale rond 18:00u

Horlogemaker
Op 16 mei was het precies 150 jaar geleden dat Bonaventura -Ture- 
Eijsbouts (1847-1920) zich in Asten inschreef als horlogemaker. 
Ture stamde uit een oude Astense familie en was enkele jaren van 
huis geweest om in Delft het vak horlogemaker/uurwerkmaker te 
leren. Bij zijn terugkeer vestigde hij zich in een pand waar hij een 
ambachtelijke werkplaats kon opstarten. De gebouwen aldaar 
hebben enkele keren plaatsgemaakt voor nieuwbouw, maar feitelijk 
is Koninklijke Eijsbouts 150 jaar na dato nog steeds gevestigd op 
diezelfde plek. 

Familiebedrijf
Met zijn 150 jaar is klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts het oudste 
nog bestaande familiebedrijf in Asten. Bij haar eeuwfeest in 1972 
kreeg de gieterij het predicaat ‘koninklijk’. Torenuurwerk-fabrikant 
Eijsbouts had zich intussen ook toegelegd op het gieten van klokken 
en carillons en wist zijn prestigieuze producten van meet af aan 
wereldwijd af te zetten. Dat maakte Eijsbouts met afstand het 
beroemdste bedrijf van Asten. Royal Eijsbouts mag zich de grootste 
klokkengieterij ter wereld noemen. 

Museum
Dat Museum Klok & Peel nu een jubileumexpositie over het bedrijf 

heeft samengesteld is niet verwonderlijk. De vroegere Eijsbouts-
directeur André Lehr was met zijn klokkencollectie ruim 50 jaar 
geleden één van de grondleggers van het huidige Museum Klok 
& Peel. Museum en Koninklijke Eijsbouts versterken elkaar al 
tientallen jaren. Dat bleek onlangs nog tijdens de restauratie en 
uitbreiding van het Netherlands Carillon Arlington uit Amerika. 
Terwijl Eijsbouts deze eervolle opdracht uitvoerde, presenteerde het 
museum een mooie tentoonstelling rond dit bijzondere nationale 
geschenk aan Amerika uit de vorige eeuw. 

Expositie 
De expositie die nu aan Koninklijke Eijsbouts zelf is gewijd, is op 
uitdrukkelijk verzoek van klokkengieter Joost Eijsbouts bescheiden 
gehouden. Ze geeft op één lange museumwand in woord en 
beeld tweetalig een overzicht van de bedrijfsontwikkeling onder 
vier generaties Eijsbouts-directeuren (Ture, Johan, Tuur & Max 
en nu Joost). Via een handige lay-out is die bedrijfsgeschiedenis 
gekoppeld aan de ontwikkeling van het overige bedrijfsleven in Asten 
gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. De finishing touch is een 
mediapost met daarin diverse films over opzienbarende Eijsbouts-
projecten doorheen de jaren. De expositie is samengesteld door een 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het museum en 
van Eijsbouts. 

150 jaar Koninklijke Eijsbouts, 
het kroonjuweel van Astense bedrijvigheid

Museum eert klokkengieter met speciale tentoonstelling

ASTEN Met de officiële opening van de expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts, het kroonjuweel van Astense 
bedrijvigheid’ is op 15 mei in Museum Klok & Peel het startsein gegeven voor een bescheiden viering van 

het 150-jarig bestaan van Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij in Asten. Als openingshandeling mocht 
de Astense burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk samen met CEO Joost Eijsbouts de expo inluiden 

met de Beatrixklok van het museum.  

De openingshandeling van de expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts, het kroonjuweel van Astense bedrijvigheid’ met van links burgemeester 
Anke van Extel-Van Katwijk en rechts CEO Joost Eijsbouts. F Liliane Schriks.
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 BOSSCHEWEG 36-38 BEEK EN DONK
10.00-16.00 UUR

 

 

FORMULA AIR & VAN THIEL UNITED

#HIGHTECHHELMONDDEPEEL

HOTSPOT 
HIGHTECH HELMOND - DE PEEL

11 JUNI
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Golfdag
voor het 
goede doel 
MIERLO Stichting Fluffy Rabbit orga-
niseert op vrijdag 17 juni aanstaande 
een Golfdag voor het goede doel.

Dit toernooi wordt gehouden bij Golf de 
Gulbergen in Mierlo. De opbrengst gaat 
volledig naar het goede doel: de Ronald 
McDonald Huizen. In deze huizen loge-
ren de ouders en verzorgers van een ziek 
kind, om zo dichtbij te kunnen zijn. De 
huizen worden gerund door vrijwilligers 
en moeten het hebben van donaties. 

De dag start om 11.30 uur en wordt af-
gesloten met een gezellige BBQ. Tijdens 
de wedstrijd (Texas Scramble) worden 
de deelnemers voorzien van een luxe 
lunchpakket en drankjes. Het diner 
wordt verzorgd door Golfrestaurant De 
Hooghe Bergh. 

De kosten per deelnemer bedragen
€ 160,- (inclusief, lunch, drank, BBQ).

Wie zich hiervoor wil inschrijven kan een 
e-mail sturen naar: info@fluffyrabbit.nl

Gratis kaarten 
voor bezoekers 
De Wieger of 
Willibrorduskerk 
Deurne 
DEURNE Tot en met 30 okto-
ber 2022 ontvangen bezoekers 
aan de Sint Willibrorduskerk en 
bezoekers met een geldig toe-
gangsbewijs voor Museum De 
Wieger in Deurne een bon. 

Tegen inlevering van de bon ont-
vangen ze bij een bezoek aan de 
kerk of museum gratis een set 
kaarten. Bij de Willibrorduskerk is 
dat een set ansichtkaarten, bij het 
museum een set kunstkaarten. 

De Sint Willibrorduskerk aan de 
Markt in Deurne is tot en met 30 
oktober alle dagen behalve maan-
dag geopend van 14-16 uur. De 
Wieger aan de Oude Liesselseweg 
is dinsdag tot en met zondag ge-
opend van 12-17 uur. 

Meer info op:
www.willibroduskerkdeurne.nl 
of www.dewieger.nl

Centraal staan 100 werken van 
24 vooruitstrevende 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 samenwerking met Uitgeverij 
Waanders.

De 24 kunstenaars nemen allemaal 
hun eigen plaats in de moderne 
kunstgeschiedenis in, werkend in 
stijlen als het kubisme, expressionisme, 
luminisme, sociaal realisme, nieuwe 
zakelijkheid, cobra en abstract 
expressionisme. Ze hebben zich 
losgemaakt van de tradities, waarbij 
vrouwen vooral geacht werden om 
lieflijke landschappen of stillevens 
te schilderen. Ze maken nu bewuste 
keuzes voor avant-garde stijlen en 
gedurfde onderwerpen. Lou Loeber 
schrijft zelfs een theoretische grondslag 
voor haar werk. Veel van deze vrouwen 
zijn sociaal bevlogen, bereisd en staan 
open voor nieuwe levensbeschouwelijke 
opvattingen. Hun werk is in meerdere 
gevallen maatschappijkritisch. Anneke 
van der Feer bijvoorbeeld, is haar leven 

lang communistisch. De kritieken 
zijn wisselend. Vooral bij de sociale 
onderwerpen vroeg men zich af of 
het wel ‘vrouwelijk’ genoeg was. Het 
gedurfde werk van Hanny Korevaar 
werd zelfs eens ‘een afschuwelijke 
degeneratie’ genoemd. 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 getalenteerde 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 
gedomineerde kunstwereld. 

Vrouwen krijgen steeds meer kansen 
om zich te ontwikkelen in deze periode, 
maar huwelijk en het gezinsleven 
hebben wel grote invloed 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 tentoonstelling 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 
komen deze onderwerpen aan de orde, 
maar ook: hoe is het in de 21e eeuw 
gesteld met tentoonstellingen rond 
vrouwen en met hun werk in (museale) 
collecties? Zijn de verschillen beslecht 
of bestaan de hardnekkige stereotypes 
en vooroordelen nog steeds? 

Vrouwenpalet 1900-1950: 

haar kunst, haar verhaal 
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.

Bobette van Gelder, De goede partij, 1934, olieverf op paneel, 76 x 64,5 cm., 
Particuliere collectie Den Haag

Else Berg, Zelfportret, 1917, olieverf op doek, 73 x 82,5 cm. 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. Stedelijk 

Museum Schiedam

grootpeelland.nl
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ACTIE

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

Aanbiedingen geldig van 27 mei t/m 10 juni 2022

Lobbies 
Hondensnacks

Antos
Hondenijsjes

Zwembad
Honden

Bolfo
Mand en 
Tapijtspray

Koelvest
Honden

Koelmand
Honden

Koelplaat
Knaagdieren

2,99
Vanaf

22,95

3,95

Vanaf

Vanaf

(80x20x20)

19,98
Vanaf

50%
KORTING2,50

9,95

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Lobbies zijn overheerlijke 
snackjes voor jouw trouwe 
viervoeter. Deze hondensnack 
heeft een zachte buitenkant 
van maiszetmeel en een 
heerlijke vulling met kip. 
Door de zachte buitenkant 
is deze snack ook geschikt 
voor honden die problemen 
hebben met kauwen.

• Small: per 6
• Medium: zakje a 2
• Large per stuk

Met deze Ice Lollies ijsjes 
maakt u in een handomdraai 
natuurllijke en overheerlijke 
hondenijsjes! De Cranberry & 
Banana vulling staat garant 
voor een overheerlijke geur en 
smaak voor uw hond! 

Diverse maten

Op warme dagen is het erg belangrijk om jouw hond verkoeling te bie-
den, omdat honden nauwelijks zweetklieren hebben. Hierdoor ligt over-
verhitting al snel op de loer. Door een hondenzwembad aan te schaffen 
heeft jouw hond een fijne plek om in af te koelen.

Werkt direct tegen 
vlooien en vlooienlar-
ven in de omgeving.

• Helpt honden
 heerlijk koel te
 houden
• Gemakkelijk aan 
 te trekken door
 middel van het
 klittenband-
 systeem
• Het koelvest is
 herbruikbaar
• In 4 maten

Smoofl
Honden IJs 
Startersset

koelhalsband
Honden

Honden
koelmat
Met gelvulling

Met de Honden IJs Startersset van 
Smoofl maak je zelf verfrissende 
hondenijsjes voor onderweg (of 
thuis)
• Laag in calorieën
• 100% veggie en granen-, gluten- 
 en lactosevrij
• Goed voor 20 ijsjes in 2 smaken
 (inclusief eetbare stokjes en
 gietvorm)

Honden koelhals-
band met gel vulling. 
Zo bescherm je 
jouw hond tegen 
oververhitting en 
hittestress.

Diverse maten

Honden hebben weinig 
zweetklieren daarom is het belang-
rijk om hem de nodige verkoeling te 
bieden bij warme temperaturen. 
In 3 maten.

Houdt uw konijn of cavia koel tijdens de warme 
dagen met de koelplaat. Deze keramische plaat 
koelt vanzelf af in de schaduw of kan gekoeld 
worden in de koelkast. De plaat is makkelijk 
schoon te maken en beschikt over rubberen 
voetjes zodat deze niet gaat glijden.

6,98
van 10,95

24,95
van 29,95

19,95
88x49 cm

14,95
63x48 cm

34,95
94x79 cm

39,95
120x80 cm

9,99
Vanaf


