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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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Jeroen Bleker, Bram van Diggelen en Bas 
leerden elkaar kennen op de universiteit. Samen 
werkten zij in een studententeam waar ze 
ervaring opdeden in elektrisch rijden. Met dit 
team ontwikkelden ze de elektrische motorfiets 
Storm Wave, waarmee in tachtig dagen een 
reis rond de wereld werd afgelegd. Een flinke 
uitdaging, maar het is gelukt! Een geweldige 
manier om de wereld te laten zien dat het 
mogelijk is om overal elektrisch te rijden.  
 
Timing 
Na het succes besloot het drietal te stoppen 
bij het studententeam en samen een bedrijf 
te starten, met de focus op modulaire 
batterijpakketten. De timing was perfect, want 

deze pakketten zijn namelijk de toekomst, 
aangezien ze het belangrijkste onderdeel 
vormen van elektrische voertuigen en machines.  
 
Elektrische machines 
Bas: “Elektrische auto’s zijn inmiddels wel 
bekend in het straatbeeld. Waar vaak niet 
aan gedacht wordt, is dat andere machines 
en voertuigen – met name in de bouw - zeer 
milieuvervuilend zijn; ze stoten vaak nog CO2 uit. 
Denk aan graafmachines, tractoren en shovels. 
Ook deze voertuigen en machines gaan steeds 
meer over op elektrisch. Nog niet in groten getale, 
maar het zijn er steeds meer. Dat moet ook wel 
want volgens de Europese richtlijnen worden 
veel gebieden beschermd, om de biodiversiteit 

te behouden. Een bouwproject in de buurt van 
zo’n gebied mag geen stikstof uitstoten. En dat is 
niet mogelijk met een machine die op diesel rijdt. 
Resultaat is dat fabrikanten wel over móeten 
gaan op elektrische machines.” 
  
Systemen op maat 
De uitdaging bij (land)bouwmachines en 
-voertuigen zit hem in het feit dat ze allemaal 
een heel eigen toepassing hebben. De ene 
graafmachine is de andere niet. De een wordt 
gebruikt om sloten te scheppen, de andere om 
een gigantische kuil te graven. Dat heeft grote 
invloed op de grootte van het batterijpakket. 
Bas: “Ons systeem is geschikt voor zowel een 
graafmachine van 600 volt, als een veel kleiner 
voertuig van 50 volt. Twee totaal verschillende 
vragen, maar met dezelfde bouwstenen kunnen 
we systemen op maat bouwen.” 
 
Hoogwaardig batterijpakket 
“We willen een hoogwaardig batterijpakket 

leveren, zonder dat daarvoor een hoge 
investering nodig is. Ons product moet flexibel 
ingezet kunnen worden op een betrouwbare 
manier, maar het moet lang meekunnen 
natuurlijk. We gaan voor optimaal”, vertelt Bas. 
 
Een mooi streven 
“Onze missie is verduurzamen en door 
elektrificatie kunnen wij ons steentje bijdragen. 
Dankzij onze ervaring zien we dat we écht een 
verschil kunnen maken. We zorgen ervoor dat 
het steeds ‘normaler’ is dat ook bouwmachines 
elektrisch worden. En om deze ontwikkeling 
goed door te kunnen zetten hebben we nog 
meer ruimte (en slimme mensen) nodig. 

Daarom gaan we rond de zomer verhuizen 
naar een nieuw pand. Want ja, ons doel is om 
een wereldspeler te blijven op het gebied van 
batterijtechnologische industriële toepassingen, 
waarbij we ook uit willen breiden naar maritieme 
sector, bijvoorbeeld.” Een mooi streven, toch? 

‘Met elektrificatie kunnen we écht een verschil maken’ 
Wat gebeuren er toch mooie dingen op de Automotive Campus. Ook ELEO 
Technologies kwamen we er tegen. Een jong bedrijf dat batterijpakketten 

produceert. Geen penlites, zoals wij ze kennen. Maar wat dan wel? 
Wij spraken Bas Verkaik, een van de drie oprichters. Hij legt ons op een 

heldere manier uit wat ze doen. 

advertorial

Door: Wendy Lodewijk

Waarom nu al?
Veel mensen hebben de instelling ‘ik kijk 
na de vakantie wel weer’, maar omdat 
de vraag naar materialen momenteel 
erg hoog is én daarnaast installateurs 

hun handen vol hebben aan de vele 
klussen, is de levertijd/wachttijd helaas 
behoorlijk opgelopen. Als je nu in actie 
komt en offertes laat opstellen, kun je 
aankomende winter je rekening fors 
verlaagd of misschien wel gehalveerd 
hebben. 

Waar beginnen? Maak gebruik van 
het Zomerspreekuur! 
Heb je geen idee waar de verbeterpunten 
van jouw woning zitten? EnergieHuis 
Slim Wonen helpt je hierbij. Doe op 
www.energiehuisslimwonen.nl onder 
‘Slim starten’ de isolatie(lek)-zelfscan of 

de woning-quickscan (scan de qr-code!) 
en kijk waar jij kunt gaan besparen. 
Wist je dat via het dak al zo’n 30% aan 
warmte kan ontsnappen? Het isoleren 
van je dak kan hierbij dus een flinke 
besparing opleveren! 

Als je eenmaal je huis goed hebt 
leren kennen en daardoor weet 
waar je kunt verbeteren, kun je 
een offerte laten maken voor de 
betreffende investering(en). Heb je 
ergens in dit traject vragen? Kom 
langs of maak een afspraak met een 
deskundige Energiecoach tijdens ons 

Zomerspreekuur! Kijk op de website bij 
‘Contact’ voor openingstijden en om een 
afspraak te maken.

Tips
Ook met kleine investeringen of 
aanpassingen kun je al flink gaan 
besparen. Vervang je verlichting door 
ledverlichting. Douche niet te lang en 
zorg dat je cv-ketel ingesteld staat op 
60 graden (zie zetmop60.nl). Voer 
zelf klusjes uit zoals het dichten van 
kieren, aanbrengen van tochtband en 
het plaatsen van radiatorfolie. Kijk voor 
meer tips in bijgeplaatst kader. 

Kom nu in actie om er van de winter warmpjes bij te zitten! 
Zomerafspraak en inloopspreekuur bij het EnergieHuis Slim Wonen

Met zomerse temperaturen en lange zomeravonden ben je met je hoofd waarschijnlijk niet 
bij de winter. Toch is het slim om nú in actie te komen. Wie voor de zomer een verbeterplan 

heeft opgesteld voor zijn of haar woning, kan waarschijnlijk al energiebesparende maatregelen 
getroffen hebben vóórdat het echt koud wordt en kan daarmee de energierekening flink lager 

doen uitvallen. Het maandbedrag (dat voor sommigen al verdrievoudigd is!) wordt immers 
bepaald door de totale jaarafrekening, waarbij in de wintermaanden logischerwijs het meeste 

verbruikt wordt.

1. Zorg in de zomer voor een koel huis door ’s ochtends je 
zonwering, gordijnen en of rolluiken te sluiten 
2. Ventileer in de zomer ‘s nachts met open ramen en deuren 
om je huis te koelen in plaats van aircogebruik
3. Douche niet langer dan 5 minuten en koop een 
besparende douchekop
4. Vervang alle gloei- en halogeenlampen door ledlampen en 
bespaar 70% elektriciteit
5. Isoleer nu je huis (muren, dak, glas, vloer) en bespaar 20-
35% deze wintermaanden
6. Vervang nu enkel- en dubbel thermopane glas door HR++ 
isolatieglas en voorkom 10-15% warmteverlies (koudeval) en 
ervaar 4 graden extra comfort in de wintermaanden.

7. Zet in de zomer de cv op 17 graden zodat die ene koude 
dag/nacht geen gas verbruikt wordt.
8. Doe via de website de gratis Woning Quickscan inclusief 
je eigen Verbeterplan
9. Maak tussen 1 juli tot 8 augustus een zomerafspraak 
met een deskundige Energiecoach of bezoek het zomer-
inloopspreekuur op woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00 tot 17.00 uur in het EnergieHuis, Torenstraat 3 
Helmond.
10. Profiteer van de 15-30% isolatie- en 
warmtepompsubsidies, het lage 9%-tarief op isolatie-
arbeidsloon en de btw-teruggave bij de aanschaf van 
zonnepanelen.

10 ZomerDoeTips om in de winter veel gas en elektriciteit te beparen en in de zomer een koel huis te hebben!

Warmteverlies in doorsnee woning van voor 1990.
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De wedstrijd
Zo’n 40 grootvaders van de Golfclub speelden deze woensdag mee. Zij genoten van een stralende 
zonnige dag met temperatuur van boven de 25 graden. Het was een gezellige en sportieve wedstrijd, 
waarbij het in eerste instantie niet ging om het winnen, maar om een bijdrage aan het goede doel. Na 
afloop van de wedstrijd konden de consuls van de Old Grand Dad bij De Gulbergen, Marcel van Bree 
en André Dams, een bedrag van ruim € 1.200 euro aan de stichting overmaken.

De winnaar
Winnaar en best golfende grootvader 2022 bij De Gulbergen is Piet Heijl geworden. De 2e plaats ging 
naar Ben van Kuik, gevolgd door Hans Gielissen, Guus Henckens en André Dams. 

Deze 5 spelers mogen woensdag 13 juli naar de regiofinale op de golfbaan van het Golfclub Geijsteren 
in het Limburgse Geijsteren. Daar kunnen zij de strijd opnemen tegen andere winnende grootvaders 
uit de regio Zuid-Oost Nederland. Indien daar goed gepresteerd wordt, dan wacht voor de winnaar de 
landelijke finale op 9 augustus bij Golfbaan Crayensteijn in Dordrecht, waar golfclub Merwedelanden 
als gastheer zal optreden.

De winnaar van die wedstrijd mag zich best golfende opa van het jaar 2022 noemen!

Golfers van De Gulbergen steunen 
Stichting Old Grand Dad

MIERLO Woensdag 18 mei werd op de golfbaan van De Gulbergen de 
jaarlijkse Old Grand Dadwedstrijd gespeeld door opa’s (de Grand Dads). De 
Stichting Old Grand Dad is een landelijke stichting met als doel om jeugdige 
gehandicapten te ondersteunen bij hun sport of spel. Het motto van de Old 

Grand Dad Golfclub van Nederland is ‘grootvaders op de golfbaan een prettige 
dag laten beleven en iets ‘doen’ voor de gehandicapte jeugdige medemens’.

Winnaar Piet Heijl (rechts) die de prijs uitgereikt kreeg van de clubconsul André Dams F Ad van Gent
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Hier bleek – onder andere uit het aantal 
bezoekers – dat er geen gebrek is aan 
nieuwsgierigheid in de wereld van 
techniek in de regio, ook (en vooral) 
bij kinderen. Naar schatting was 70% 
van de bezoekers kind: precies zoals 
de organisatie het voor ogen had. Deze 
editie van het (jaarlijks terugkerend) 
evenement was de eerste sinds 2019, 
dat maakte afgelopen zaterdag extra 
bijzonder!

Dat er drie jaar zat tussen deze en 
de op één na laatste editie van het 
techniekspektakel was niet te merken. 
Tussen 10 en 16 uur bezochten 
meer dan 2500 mensen de Hotspot 
Hightech Helmond - de Peel. Tijdens 
dit evenement bundelden ruim 50 
technologiebedrijven, studententeams 

en onderwijsinstellingen uit de regio 
hun krachten met een zelfde doel: 
kinderen techniek laten beleven. “Het 
enthousiasme spatte er vanaf! Zowel bij 
de kinderen als bij de ouders. 

Diezelfde kids gingen, na een dag vol 
plezier, met tassen vol zelfgemaakte 
techniekwerkstukjes naar huis”, 
voegt Manon Pijnenburg (voorzitter 
Stichting Hightech Helmond –de 
Peel) toe. “Het is ontzettend leuk 
om kinderen bij sommige van de 
belevenissen zo verwonderd te zien 
kijken. Van bijvoorbeeld een VR-ritje 
in een achtbaan tot het maken van je 
eigen windmolen of zelf mogen lassen. 
Tijdens de Hotspot opent de techniek 
uit de regio letterlijk haar deuren om 
vervolgens naadloos aan te kunnen 

sluiten op de belevingswereld van 
kinderen en jeugd.”

De deelnemende bedrijven kijken 
tevreden terug op een geslaagd 
evenement en gaan zich binnenkort met 
hernieuwd enthousiasme voorbereiden 
op de volgende activiteiten. Volgend jaar 
vindt de Hotspot weer plaats bij één van 
de aangesloten bedrijven uit de regio. 
De bedrijven en onderwijsinstellingen 
komen samen in Stichting Hightech 
Helmond - de Peel. Deze is het hele 
jaar door actief, met als gezamenlijk 
doel het interesseren van verschillende 
doelgroepen voor techniek, met 
name kinderen en jeugd, en daarmee 
voldoende nieuwe aanwas genereren 
voor de technische sector in de 
Peelregio. 

Ruim 2500 bezoekers 
Techniekspektakel 
tijdens Hotspot Hightech 
Helmond - de Peel
BEEK EN DONK Zaterdag 11 juni markeerde een knallende start van het Dutch Technology Festival 
(#DutchTechFest) met een publieksevenement bij Formula Air en Van Thiel United in Beek en Donk. 

F | Brian Verheij.

Gedeputeerde Hagar Roijackers 
is blij met hun komst: “De wolf is 
een beschermde diersoort en levert 
een belangrijke bijdrage aan de 
biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we 
onze schaapskuddes veilig kunnen 
hoeden en zijn preventieve maatregelen 
noodzakelijk. De komst van de 
kuddebeschermingshonden is één van 
die maatregelen. Zo maken wij goed 
gebruik van de positieve ervaringen 
elders in Europa en leren wij omgaan 
met de nieuwe omstandigheden.”

Eeuwenoude methode
Sinds mensen schapen houden, is er 

behoefte aan bescherming van de kudde 
tegen wolven, beren, lynxen en andere 
wilde dieren. Om schaapskuddes te 
beschermen, worden al duizenden jaren 
kuddebeschermingshonden gefokt en 
ingezet. Het zit letterlijk in de genen 
van de honden om de eigen kudde te 
beschermen. De honden opereren heel 
zelfstandig en leren de kneepjes van het 
vak vooral van hun ouders. 

De kuddebeschermingshonden komen 
uit de Italiaanse bergen. Daar leven de 
honden met de kuddes en beschermen 
hen tegen de wilde dieren, waaronder 
ook wolven.

Omgangsvormen 
kuddebeschermingshonden
De kuddebeschermingshonden.
lopen bij de schaapskuddes van 
schapenhouderij De Wassum en 
Strijdom Landschapsbeheer. 

Ze hebben een belangrijke taak binnen 
de kudde en zijn dag en nacht bij de 
schapen om deze te beschermen tegen 
wolven. Het zijn vriendelijke honden 
voor schapen en mensen, maar niet 
voor wilde dieren. Als er gewone honden 
in de buurt van de kuddes komen, 
kan dat het werk van de herder en de 
kuddebeschermingshonden verstoren. 

Daarom is het belangrijk dat honden 
altijd aangelijnd zijn aan een korte 
lijn en de directe omgeving van de 
schaapskudde vermijden. 

Als de kudde in de buurt is, is het 
verstandig als honden even omlopen 
om afstand te bewaren.

De kuddebeschermingshonden zijn 
geen honden om direct te benaderen 
en te aaien. De honden beschermen de 
schaapskudde en kunnen gaan blaffen 
als mensen langslopen, te dichtbij 
komen of teveel aandacht aan ze geven. 

De honden worden weer rustig als 
mensen gewoon doorlopen en eventuele 
aanwijzingen van de schaapherder 
opvolgen. 

Wolf terug in Noord-Brabant
Sinds 2020 is de wolf weer officieel 
gevestigd in Noord-Brabant. De laatste 
wolf van Nederland werd in 1897 gezien 
in Heeze. Dat de wolf deze regio heeft 
gekozen als leefgebied is een groot 
compliment. 

De wolf vindt hier rust, ruimte én voedsel 
in de vorm van wilde dieren. De wolf is 
hier welkom en vervult een positieve rol 
in de natuur en in het ecosysteem. Na 
bijna tweeëneenhalf jaar aanwezigheid 

is deze wolf tijdelijk naar Duitsland 
uitgeweken, maar inmiddels lijkt hij 
– of anders een andere wolf - weer 
teruggekeerd.

Om wolven te zien, is erg veel geluk 
nodig. Ze zijn immers schuw en vooral ’s 
nachts actief. Voor de rust van alle dieren 
is dit natuurgebied niet toegankelijk 
tussen zonsondergang en zonsopkomst. 
Meer informatie over wolven en het 
melden van wolvenwaarnemingen: 
www.wolveninnederland.nl.

De inzet van de 
kuddebeschermingshonden wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de provincie Noord-Brabant. In 
dit eerste voorbeeldproject voor 
kuddebeschermingshonden in Brabant 
werken ARK Natuurontwikkeling, 
Canine Efficiency en Van Bommel 
Faunawerk samen met Staatsbosbeheer 
en schapenhouderij De Wassum en 
Strijdom Landschapsbeheer. 

Eerste kuddebeschermingshonden in Brabant 
REGIO Sinds kort leven er vier kuddebeschermingshonden bij de 
schaapskudde van Staatsbosbeheer op de Strabrechtse Heide 
in Heeze. Staatsbosbeheer heeft daarvoor bij de schaapskooi 
een informatiebord over het werk van deze honden geplaatst. 
De schaapskudde die op de Strabrechtse Heide graast, draagt 

bij aan het beheer van de heide. De kuddebeschermingshonden 
komen uit de Italiaanse bergen, waar de traditie van 
kuddebeschermingshonden nooit verloren is gegaan.
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ZOMER

Voor de mensen die de fietsvakantie heb-
ben ontdekt, is Adventure Store de juiste 
startlocatie. Of je nu een korte trip op de 
elektrische fiets gaat maken of de wereld 
gaat ontdekken op je sportfiets, voor de 
juiste uitrusting hebben ze een complete 
collectie van de beste merken. 

Van fietskleding tot aan het ondergoed, van 
schoen tot helm. Om alles op een veilige en dro-
ge manier te vervoeren zijn er vele mogelijkhe-
den van onder meer het merk Ortlieb. Maar ook 
de lichtgewicht en  compacte tent, slaapzak en 
mat zijn onmisbaar voor een goede nachtrust.  
Om de reis helemaal compleet te maken kan 
je ook zelf je eten klaar maken, op een licht-
gewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan 
genieten van de natuur.

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

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

On is gestart in 2010 in de Zwitserse Alpen en bestaat dit jaar dus alweer 
tien jaar. Ondanks dat dit in de hardloopwereld niet eens heel lang is, heeft 
On in de afgelopen jaren de harten (en voeten) van vele hardlopers weten 
te veroveren. Om precies te zijn: meer dan zeven miljoen hardlopers in 
meer dan 50 verschillende landen zijn fan van het merk.

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

Kamperen
Voor zowel de mensen die lekker in hun eigen tuin recreëren als voor de mensen die er met de 
tent of luxe caravan opuit trekken, voor campingartikelen kun je bij Adventure Store terecht. 
Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles wat er verder bij komt kijken zoals haringen, tarpen, 
grondzeilen en toiletvloeistoffen. Een grote slaapafdeling met slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubelen om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met de vele zeer scherpe prijspakkers.

BACKPACKING
Je gaat op reis en staat op het punt je spullen in te pakken. Dat 
kooksetje, die extra trui en dat dikke boek lijken individueel niet 
zoveel te wegen, maar zodra het allemaal samen in je rugzak zit 
blijkt het toch wel erg zwaar. Hoe kun je alles meenemen wat je 
nodig hebt, zonder je een breuk te sjouwen? Het begint met het 
kiezen van de juiste rugzak.

Wat je inpakt en hoe je het inpakt is afhankelijk van de type reis 
die je gaat maken. In alle gevallen geldt dat je bepakking het liefst 
zo compact en lichtgewicht mogelijk is. Het is zonde om onno-
dig gewicht mee te dragen, zowel onderweg als op locatie. Van 
plek naar plek met een te zware rugzak is eigenlijk alleen maar 
hinderlijk.

Bij Adventure Store hebben we een ruim assortiment rugzak-
ken. Van daypacks tot backpacks en tourpacks, kom langs en 
laat je adviseren!

Adventure Store is 
de dealer voor het 
Zwitserse merk On!

On is een merk dat altijd dicht bij zichzelf 
blijft en dat merk je aan alles. Authenticiteit 
staat hoog in het vaandel en performance 
en design zijn de core values van het bedrijf. 
Ondanks dat het merk de afgelopen jaren 
flink geëvolueerd is, blijven de focus en fi-
losofie hetzelfde als die van dag één. Het 
ontwerpen van de schoenen (en kleding!) 
vindt nog altijd plaats binnen Zwitserland, 
want Swiss Engineering is belangrijk voor 
het merk. Er prijkt niet voor niets op elke 
schoen een Zwitserse vlag!

Op technisch vlak is On bijzonder. De tech-
nologie die ze gebruiken is compleet gericht 
op een zachte landing, gevolgd door een 
explosieve afzet. Het resultaat is een ongelo-
felijk lichte ervaring, zonder dat de demping 
en de impact-bescherming hiermee teniet 

worden gedaan. In andere woorden: ‘run-
ning on clouds’ (hardlopen op wolken), dat 
klinkt aantrekkelijk. Wanneer je de grond 
raakt met een On-schoen, zorgen de rub-
beren Cloud-elementen -met horizontale én 
verticale krachten- voor een zachte landing 
en bereiden ze tegelijkertijd een voorwaartse 
beweging voor. Het CloudTec®-systeem is 
het eerste systeem dat alleen demping geeft 
gedurende de landing (wanneer je het echt 
nodig hebt). Zodra je de grond hebt geraakt, 
vormen de Cloud-elementen een solide ba-
sis voor een natuurlijke en krachtige afzet. 

On heeft een complete collectie running-
schoenen, maar ook een aparte lijn met 
wandel- en hikingschoenen. Gebaseerd op 
dezelfde basiswaarden en technieken, maar 
dan met de stabiliteit voor een wandelaar. 

BIKEPACKING

By Adventure Store

Waarom zou je je outdoor & kampeerspullen 
ver weg kopen als het ook lokaal kan?

#SHOPLOKAALKom snel de On collectie 
eens bekijken en proberen 

bij Adventure Store!
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ZOMER

Voor de mensen die de fietsvakantie heb-
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elektrische fiets gaat maken of de wereld 
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ge manier te vervoeren zijn er vele mogelijkhe-
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gewicht kookbrandertje, zodat je optimaal kan 
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On heeft een complete collectie running-
schoenen, maar ook een aparte lijn met 
wandel- en hikingschoenen. Gebaseerd op 
dezelfde basiswaarden en technieken, maar 
dan met de stabiliteit voor een wandelaar. 
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IN KASTEEL HELMOND

9 JULI    4 SEPTEMBER

M U S E U M H E L M O N D . N L

VIER DE 
ZOMER 

In een tijdlijn volg je thema’s vanaf de oorsprong 
en het luiden van de klok tot en met het gieten en 
stemmen. Je ziet, en hoort er klokken van over de 
hele wereld.  Zelf een klok luiden, bekijken waar de 
klepel hangt en spelen op een beiaard wordt een 
nieuwe belevenis.

Nieuw
Nieuw is de tijdelijke tentoonstelling over 
klokkengieter Koninklijke Eijsbouts. Geheel 
vernieuwd zijn de permanente tentoonstellingen 
met daarin klokken van heel de wereld en de 
tentoonstelling waarin je te weten komt over de 
rijke geschiedenis van luidklokken. 
De andere collectie omvat de natuur- en 
cultuurhistorie van De Peel. Het unieke gebied 
op de grens van Brabant en Limburg met rauwe 

natuur met een geschiedenis die miljoenen jaren 
terug gaat. Bekijk de fossielen uit de prehistorie 
met o.a. een mammoetskelet, sta oog in oog met 
de wolf en leer welke dieren je vandaag de dag in 
het nationale park de Groote Peel kunt zien. 

Museumtuinen
In de fraai aangelegde museumtuinen komen 
de collecties bij elkaar ‘van kruidentuin tot 
klankentuin’. In het museumcafé of op het 
overdekte museumterras kunt u genieten van een 
hapje en drankje.

Het museum is een niet te missen belevenis en won 
niet voor niets diverse keren de ANWB verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. Iedereen is van 
harte welkom in Museum Klok & Peel!

In Asten, klokkendorp in De Peel, worden al meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Voor families met jonge kinderen zijn er doe-tochten en cultuurliefhebbers 

genieten er van de grootste collectie klokken en carillons ter wereld. 

Museum 
Klok & 

Peel

Rijkgekleurde verhalen
Ieder dag zijn er kasteelbewoners aanwezig. 
Het blijft nog even een verrassing wie dat zijn! 
Misschien komt kasteelheer Wesselman wel 
langs, of de kok van de familie Van Cortenbach. 
Hij kan je precies vertellen hoe je het gerecht 
Dondeijne kunt maken! Ook krijg je het recept 
mee naar huis.

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote ridderzaal is jouw 
kans voor een unieke selfie. Als je dan ook nog 
jezelf lekker verkleedt als een echte jonkvrouw of 
ridder, dan is het feest compleet.

Spelen en speuren
Ook kun je elke dag op z’n middeleeuws spelen 
op het binnenplein en speuren in de spannende 
kelders van het kasteel.

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

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

Smikkel smakkel

In ons gezellige Kasteelcafé kun je smakelijke 
zomergerechten bestellen en je eigen 
zomerdrankje tappen en proeven.

Ontdek het zoldermysterie
Op de eeuwenoude zolder van het zomerkasteel 
kan jij het verhaal beleven van de grote brand in 
1549 toen het halve kasteel in lichterlaaie stond. 
Gelukkig kon men de brand blussen en het kasteel 
weer prachtig mooi opbouwen. De eeuwenoude 
zolder vertelt jou via allerlei kasteelfiguren uit een 
ver verleden, zijn verhaal. Ga maar gauw langs en 
luisteren bij de zoldertour! Je kunt meedoen op 
dinsdag tot en met zondag om 11.00 uur, 14.00 
uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Let op: reserveren is niet nodig. De tour is geschikt 
voor bezoekers van 8 jaar en ouder die goed 
mobiel zijn, het is niet mogelijk om in een rolstoel 
de zolder te bezoeken. Bij te hoge temperaturen is 
er een kans dat de zoldertour niet doorgaat.

Over Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van Museum 
Helmond, samen met Kunsthal Helmond. De 
beide locaties liggen in het centrum van Helmond 
en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 -15 minuten lopen naar 
Museum Helmond. Parkeren kan op 3 minuten 
lopen van het kasteel of onder de parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de Kunsthal bevindt. 
Ga naar www.museumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

Vier de zomer bij het 
sfeervolle Zomerkasteel 

Helmond!
Van 9 juli tot en met 4 september kun je in de zomervakantie met de (klein)
kinderen in de grootste waterburcht van Nederland, Kasteel Helmond, een 
vol programma beleven, gevuld met heerlijke historische verhalen verteld 

door onze kasteelpersonages.

F | Museum Helmond.
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Gezonde mensen, 
hebben 1000 wensen. 
Een ziek mens, 
heeft maar 1 wens!
Bezoek ons. Sponsor ons.
zaterdag 25 juni 14.00 uur tot 

zondag 26 juni 16.00 uur
Kasteeltuin Helmond - 26 uur - meer dan 500 lopers

www.inbewegingtegenkanker.com
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Activiteiten 
agenda juli

12 Mariahout - ABBA fever
 9 juli. The Ultimate ABBA Tribute Een muzikale
 reis terug naar de tijd van ‘s werelds grootste
 popgroep. www.openluchttheatermariahout.nl

13 Someren - Openluchttoneel in
 natuurtheater De Donck
 9,10,13,15,16 en 17 juli. Toneelvereniging De
 Speledonckers viert dit jaar hun 50-jarig
 jubileum. www.speledonckers.nl

14 Gemert - Gimmert Gist
 Bierfestival
 10 juli. Met 15 deelnemende brouwerijen proef
 je verschillende bieren en geniet je van
 live-muziek. www.gimmertgist.nl

15 Deurne - Jubileumtentoon-
 stelling ‘Vrouwenpalet
 1900-1950 haar kunst 
 haar verhaal’
 Vanaf 10 juli, di t/m zo 12.00-17.00 uur. 
 www.dewieger.nl

16 Lieshout - Wandeltocht
 Runnersclub Lieshout
 10 juli. Een goede oefening voor de 4-daagse
 van Nijmegen. www.runnersclublieshout.nl

17 Gemert - Rondleiding 
 historisch centrum
 11 juli. Rondleiding door het historische
 centrum van Gemert met een VVV gids.
 Aanmelden bij de VVV Gemert-Bakel. 

18 Mariahout - Zomerton
 15 juli. Tonpraters, lokale tonpraters, dans
 vermaak voor iedereen.
 www.openluchttheatermariahout.nl

19 Gemert - Nostalgische kermis
 Boerenbondsmuseum
 16 t/m 18 juli. Draaien in de zweefmolen,
 eendjes vangen, touwtrekken en genieten van
 ouderwets lekkers! www.boerenbondsmuseum.nl

20 Deurne - Fiets4daagse De Peel
 26 t/m 29 juli. 4 dagen georganiseerde
	 fietstochten	door	De	Peel	voor	jong	en	oud.	
	 www.fiets4daagsedepeel.nl

21 Mariahout - Music Festival
 AMIGOS
 30 juli. In tropische stijl losgaan op mooie
 muziek. www.openluchttheatermariahout.nl

Ontdek de Warande in Helmond en doe de 
Warandeling! Voor de kinderroute is er een gratis 
doe-boekje vol verhalen en opdrachten verkrijgbaar 
bij VVV Helmond. Zin in een groot veenavontuur? 
Vrolijk Veenhoppen gaat over het veen, turfsteken, de 
dieren en planten. Luister, kijk en ervaar de prachtige 
natuur	in	de	Deurnese	Peel	en	voel	hoe	het	is	om	op	
zachte grond te staan! De route is gratis verkrijgbaar 
bij VVV Deurne

Bekijk deze en alle andere kinderroutes op 
landvandepeel.nl/kinderroutes 

Zwemmen in de natuur
Schiet de temperatuur omhoog, dan is het goed 
toeven bij de recreatieplassen Strandbad Nederheide. 
In Helmond geniet je van van de zomer bij 
Recreatieplas	Berkendonk.	Ook	bij	de	Rooyse	Plas	in	
Handel is het heerlijk plonsen.

Speuren en ontdekken in de buitenlucht. Zoek kabouters in 
het bos, begroet de dieren of stamp lekker met je blote voeten 
door de modder. En regent het een keer? Ook onder de pannen 
wacht het avontuur je op! 

Blotevoetenpad
Trotseer modderpoelen en loop over boomstronken, 
wiebelbruggen en spannende obstakels. Ontdek de 
blotevoetenpaden	in	het	Land	van	de	Peel.	Schop	je	
schoenen	uit	en	ga	naar	het	Toon	Kortooms	Park	in	
Deurne	of	de	Christoffelhoeve	in	Elsendorp.	

Kinderroutes
In Bospark Bakel ga je op zoek naar kabouters. Volg 
de wandelpaden en kijk goed om je heen om ze 
allemaal te ontdekken! Nog meer dieren ontmoeten? 
Doe dan de biggetjesroute! Je start vanaf de 
Brabantse Kluis in Aarle Rixtel en gaat op stap met 
een rugzakje. 

Op pad met 
kleine avonturiers 
in het Land van de Peel

Met Tuurke op 
reis door de wereld 
van klokken
9 juli t/m 4 september

Museum Klok & Peel laat kinderen tijdens 
de zomervakantie reizen langs de klokken 
van de wereld. 

Ga samen met Tuurke op reis en ontdek de 
verschillen en overeenkomsten tussen klokken 
uit alle werelddelen! 

museumklokenpeel.nl

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

Zwieren en Zwaaien
Op	naar	de	Speeltuin!	In	de	Peel	zijn	er	
speeltuinen genoeg om lekker te spelen. Hup, de 
deur uit, pak je spullen en verzamel de kids! 

1.	Speeltuin	Prinses	Irene,	Someren	Einde
2. Leonardus Speeltuin, Helmond 
3. Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
4. Verhalenspeeltuin, Burgemeester
 Geukerspark, Helmond
5. Speelpark ‘Het hertenkamp’, Asten
6. Speeltuin Het Zonnehoekje, Gemert
7.	Porcus	Campus,	Aarle	Rixtel

Bekijk	alle	speeltuinen	in	de	Peel	op	
landvandepeel.nl/speeltuinen

Vlindertuin Klein Costa Rica, Someren
Ben je ooit in de tropen geweest? 
In de overdekte tropische vlindertuin Klein 
Costa Rica is het net alsof je het oerwoud 
binnenstapt!

1

Kidsplaza, Helmond
Een indoor speelparadijs voor urenlang 
vertier. Duik in de ballenbak of roetsj van 
de glijbanen.

Ames Sport, Deurne
In het trampolinepark van Ames Sport vind je 
maar liefst 1200m2 aan indoor speelplezier!

3

5

Porcus Campus, Aarle Rixtel
Varkens	knuffelen,	spelen	in	het	zand,	
levend varkensbord spelen en met je tractor 
het strobalen parcours trotseren!

2

Vlindersafari, Gemert
Hier ontmoet je de meest bijzondere 
vlinders uit alle windstreken. Beleef de 
tropen in Gemert.

4

Getipt: Pret onder de pannen

Bekijk meer activiteiten met de kinderen 
op landvandepeel.nl/kinderactiviteiten

Peelpaspoort
Ontrafel de geheimen van de Peel
Binnenkort gratis verkrijgbaar! Kinderen gaan op 
reis	door	het	Land	van	de	Peel	en	ontdekken	
eeuwenoude kastelen, indrukwekkende 
fossielen, exotische vlinders en reizen terug in 
de tijd! Met het paspoort in de hand helpen ze 
het mysterie op te lossen door op de 6 locaties 
opdrachten uit te voeren. Als beloning 
ontvangen ze een stempel in het paspoort en 
een leuke verrassing op de locatie. 

www.landvandepeel.nl/peelpaspoort

© Robin Hartman
Boerenbondsmuseum © Jo van Es

©	Museum	Klok	en	Peel

© Marijke Vaes

© Yamilla Azdad

Een dagje regen? Geen probleem, ook onder de 
pannen	is	er	van	alles	te	beleven	in	de	Peel.	

© Klein Costa Rica

01 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 het Carat paviljoen
 in Stadspark De Warande. 
 www.caratconcerten.nl/programma  

02 Laarbeek - Wish Outdoor
 1 t/m 3 juli. Het cross-over weekendfestival van
 het jaar! Hardstyle, house, urban en pop &
 dance. www.wishoutdoor.com 

03 Someren - Kennedymars
 2 en 3 juli. Als fanatieke wandelaar kun je ook
 dit jaar weer deelnemen aan dit grootse
 wandelevenement. www.kennedymars.nl

04 Deurne - ‘Geloof in Gips- 
 Keramiek in kerk’
 Hele maand, di t/m zo. Expositie van gipsen en
 keramische beelden. 
 www.willibrorduskerkdeurne.nl 

05 Helmond - Musique en 
 Plein Public
 1 t/m 3 juli. Jong talent dat studeert aan het
 conservatorium krijgt hier de kans om hun
 kunsten te laten zien. 
 www.lambertushofhelmond.nl 

06 Asten - Zomeravond-rondleiding
 kasteel Asten-Heusden
 7,14,21,28 juli. Aanvang 19.00 uur bij
 kasteelruïne van Asten-Heusden, duur
 ongeveer 1,5 uur.

07 Helmond - Kasteeltuinconcerten
 8,15,22,29 juli. De hele zomer worden er op
 vrijdagen in Helmond De Kasteeltuinconcerten
 georganiseerd! www.kasteeltuinconcerten.nl 

08 Asten - Top 100 Heuze concert
 Asten-Heusden
 8 en 9 juli. De favoriete nummers aller tijden
 van Heusdenaren. Entree € 18.50.

09 Asten - Kermis Asten
 8 t/m 12 juli.  In het centrum van Asten is er
 weer een grote variatie aan attracties te vinden.

10 Deurne - Vlierden 1300
 8 en 9 juli 19.00 uur en 10 juli 13.30 uur
 Een reizend toneel neemt je mee op wandeling
 naar drie markante locaties in Vlierden.. 
 www.vlierden1300.nl

11 Helmond - Zomer Kermis
 8 t/m 13 juli. Bezoek de gezellige zomerkermis
 in het hart van Helmond. www.helmondkermis.nl

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda juli
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een rugzakje. 

Op pad met 
kleine avonturiers 
in het Land van de Peel

Met Tuurke op 
reis door de wereld 
van klokken
9 juli t/m 4 september

Museum Klok & Peel laat kinderen tijdens 
de zomervakantie reizen langs de klokken 
van de wereld. 

Ga samen met Tuurke op reis en ontdek de 
verschillen en overeenkomsten tussen klokken 
uit alle werelddelen! 

museumklokenpeel.nl

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

Zwieren en Zwaaien
Op	naar	de	Speeltuin!	In	de	Peel	zijn	er	
speeltuinen genoeg om lekker te spelen. Hup, de 
deur uit, pak je spullen en verzamel de kids! 

1.	Speeltuin	Prinses	Irene,	Someren	Einde
2. Leonardus Speeltuin, Helmond 
3. Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
4. Verhalenspeeltuin, Burgemeester
 Geukerspark, Helmond
5. Speelpark ‘Het hertenkamp’, Asten
6. Speeltuin Het Zonnehoekje, Gemert
7.	Porcus	Campus,	Aarle	Rixtel

Bekijk	alle	speeltuinen	in	de	Peel	op	
landvandepeel.nl/speeltuinen

Vlindertuin Klein Costa Rica, Someren
Ben je ooit in de tropen geweest? 
In de overdekte tropische vlindertuin Klein 
Costa Rica is het net alsof je het oerwoud 
binnenstapt!

1

Kidsplaza, Helmond
Een indoor speelparadijs voor urenlang 
vertier. Duik in de ballenbak of roetsj van 
de glijbanen.

Ames Sport, Deurne
In het trampolinepark van Ames Sport vind je 
maar liefst 1200m2 aan indoor speelplezier!

3

5

Porcus Campus, Aarle Rixtel
Varkens	knuffelen,	spelen	in	het	zand,	
levend varkensbord spelen en met je tractor 
het strobalen parcours trotseren!

2

Vlindersafari, Gemert
Hier ontmoet je de meest bijzondere 
vlinders uit alle windstreken. Beleef de 
tropen in Gemert.

4

Getipt: Pret onder de pannen

Bekijk meer activiteiten met de kinderen 
op landvandepeel.nl/kinderactiviteiten

Peelpaspoort
Ontrafel de geheimen van de Peel
Binnenkort gratis verkrijgbaar! Kinderen gaan op 
reis	door	het	Land	van	de	Peel	en	ontdekken	
eeuwenoude kastelen, indrukwekkende 
fossielen, exotische vlinders en reizen terug in 
de tijd! Met het paspoort in de hand helpen ze 
het mysterie op te lossen door op de 6 locaties 
opdrachten uit te voeren. Als beloning 
ontvangen ze een stempel in het paspoort en 
een leuke verrassing op de locatie. 

www.landvandepeel.nl/peelpaspoort

© Robin Hartman
Boerenbondsmuseum © Jo van Es

©	Museum	Klok	en	Peel

© Marijke Vaes

© Yamilla Azdad

Een dagje regen? Geen probleem, ook onder de 
pannen	is	er	van	alles	te	beleven	in	de	Peel.	

© Klein Costa Rica

01 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 het Carat paviljoen
 in Stadspark De Warande. 
 www.caratconcerten.nl/programma  

02 Laarbeek - Wish Outdoor
 1 t/m 3 juli. Het cross-over weekendfestival van
 het jaar! Hardstyle, house, urban en pop &
 dance. www.wishoutdoor.com 

03 Someren - Kennedymars
 2 en 3 juli. Als fanatieke wandelaar kun je ook
 dit jaar weer deelnemen aan dit grootse
 wandelevenement. www.kennedymars.nl

04 Deurne - ‘Geloof in Gips- 
 Keramiek in kerk’
 Hele maand, di t/m zo. Expositie van gipsen en
 keramische beelden. 
 www.willibrorduskerkdeurne.nl 

05 Helmond - Musique en 
 Plein Public
 1 t/m 3 juli. Jong talent dat studeert aan het
 conservatorium krijgt hier de kans om hun
 kunsten te laten zien. 
 www.lambertushofhelmond.nl 

06 Asten - Zomeravond-rondleiding
 kasteel Asten-Heusden
 7,14,21,28 juli. Aanvang 19.00 uur bij
 kasteelruïne van Asten-Heusden, duur
 ongeveer 1,5 uur.

07 Helmond - Kasteeltuinconcerten
 8,15,22,29 juli. De hele zomer worden er op
 vrijdagen in Helmond De Kasteeltuinconcerten
 georganiseerd! www.kasteeltuinconcerten.nl 

08 Asten - Top 100 Heuze concert
 Asten-Heusden
 8 en 9 juli. De favoriete nummers aller tijden
 van Heusdenaren. Entree € 18.50.

09 Asten - Kermis Asten
 8 t/m 12 juli.  In het centrum van Asten is er
 weer een grote variatie aan attracties te vinden.

10 Deurne - Vlierden 1300
 8 en 9 juli 19.00 uur en 10 juli 13.30 uur
 Een reizend toneel neemt je mee op wandeling
 naar drie markante locaties in Vlierden.. 
 www.vlierden1300.nl

11 Helmond - Zomer Kermis
 8 t/m 13 juli. Bezoek de gezellige zomerkermis
 in het hart van Helmond. www.helmondkermis.nl

www.landvandepeel.nl
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Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant. 

Slimme bewoners website 
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl  kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden. 

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars 
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal). 
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in. 

Showroom- en bezoekerscentra 
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.  

Lokale initiatieven en collectieve acties 
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier.  
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

  

 

 

 

 

 

ZOMER SPREEKUUR 
ACTIVITEITEN 
JULI-AUGUSTUS 
ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN 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 

1 juli – 5 augustus Zomerafspraak of zomer inloopspreekuur in Helmond 
• Helmond zomer inloopspreekuur op wo-do-vr 13.00-17.00 uur EnergieHuis, Torenstraat 3
• Helmond zomer afspraak  van 1 juli – 5 augustus met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3

1 juli – 5 augustus Serviceloket 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

Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl 
• Slim starten met je eigen woning QuickScan met eigen verbeterplan
• Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jou woning
• 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte
• Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort 
• Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, 
   zie Slim starten

Openingstijden en beperkte dienstverlening in de regio zie website ‘Contact’
1 juli – 26 augustus zijn er geen themabijeenkomsten en beperkte lokale 
inloopspreekuren, 
8 augustus – 26 augustus is het EnergieHuis Helmond gesloten en beperkt 
bereikbaar.

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

OUTLET STORE
Elke woensdag t/m zaterdag van 10:00-16:00 uur

Cockeveld 3 in Nuenen

Parasols • Schommelbanken • Beschermhoezen 
Overkappingen • Hangmatten

Extra voordelig geprijsd

Website:  www.sorara.eu
Telefoonnummer:  040-780 4397

SORARA OUTDOOR LIVING

Met jouw verkoopervaring de wereld mooier maken

Goede doelen helpen de wereld vooruit. Een doel als CliniClowns geeft zieke 
kinderen een fi jne dag. De Reddingsbrigade redt letterlijk mensenlevens, elke 
zomer weer. Donateurs zijn daarvoor van levensbelang. 
Het werven van donateurs is een vak en is verkoop. 

Een prima bijbaan voor 65-plussers waarmee je de wereld mooier maakt. 
Bel 023 - 56 77 028 of stuur een mail naar info@socialtalk.nl

SocialTalk_advertentie 130x96.indd   1 23-5-2022   21:02:55

Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

 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.

Wil je reageren, dan ontvangen wij graag je sollicitatie 
met recente pasfoto vóór 8 juli 2022 via info@abbs.nl

Onderhoudsmonteur 
Sprinklerinstallatie 

40 uur m/v

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

www.abbs.nl
Meer info?
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De start verliep niet optimaal. Door pech 
bij de loting moest Lars op de laatste rij 
starten achter 42 van Nederlands beste 
renners. Het parcours bestond uit een 
recht stuk van circa 400m met op het 
begin de start en op het eind de finish. 

Na het rechte stuk bevindt zich een 
klim van gemiddeld ca 4% over 100m. 
Via een paar snelle bochten kwam het 
parcours uit op een lekkere afdaling met 
op het eind een scherpe bocht terug het 
rechte stuk op. Met een totale lengte van 

1,1 km en een hoogteverschil van 8m is 
dit best een pittig rondje te noemen. 
Meteen in de eerste klim wist Lars 
zijn positie van achter naar voor te 
verschuiven door in de buitenbocht van 
de klim het hele peloton te passeren. 
Eenmaal boven kwam het signaal dat er 
een herstart plaats moet vinden omdat 
enkele renners tijdens de start gevallen 
waren. Door zijn goede inhaalrace 
startte Lars dit keer wel vooraan.
Na 7 slopende rondes was er nog een 
klein kopgroepje van circa 12 renners 
overgebleven. In de 8ste en laatste 

ronde ging het er op aan komen. Lars 
kwam als eerst uit de afdaling het 
rechte stuk op gedraaid en besloot 
meteen te beginnen aan de eindsprint 
van 400m. Hoewel 1 renner hem nog 
lang bij kon houden moest ook hij in de 
laatste meters zijn meerdere erkennen 
en passeerde Lars met een mooie 
voorsprong van 1m bij een snelheid van 
44km/h als eerste de streep.  
Onder begeleiding van het Wilhelmus 
kreeg Lars het begeerde rood-wit-
blauwe shirt uitgereikt waar hij komend 
jaar zijn wedstrijden in mag gaan rijden.

Lars Kleuskens wint NK Jeugdwielrennen 2022 
Lars Kleuskens werd 1e op het NK jeugdwielrennen. F | R&TC Buitenlust.

ASTEN/NIJVERDAL Zaterdag 11 juni was in Nijverdal het 
NK jeugdwielrennen 2022. Na een kwalificatieperiode van 

5 wedstrijden heeft de Astense Lars het voor elkaar gekregen 
om als eerst geplaatste van het district zuid-oost mee te 

mogen doen aan dit NK. Lars rijdt sinds 2 jaar onder de vlag 
van R&TC Buitenlust in Helmond, in categorie 2, dit zijn 

jongens geboren in 2013 (8-9 jaar).

“Het was leuk”, zei een trotse Lieke met 
de bokaal in haar handen. “Mijn naam 
staat erop, dat vind ik wel heel leuk, al 
had ik toch gehoopt dat ik wat hoger 
was geëindigd.” Misschien daarom dat 
ze het niet de mooiste beker vond die ze 
heeft gewonnen. “Mijn podiumplaats in 
het BNL-kampioenschap vorig jaar vond 
ik toch wat mooier. Ik was toen tweede. 
Maar ik ben wel trots hoor.”

Dit seizoen bewijst Lieke in de Micromax-
klasse opnieuw haar talent. Ze is tijdens 
de eerste twee ronden van het huidige 
NK respectievelijk als derde en tweede 
geëindigd. “Het gaat best goed, maar ik wil 
nu ook graag een keer een race winnen. 
Dat moet kunnen.”
 
Ondertussen is ze ook al bezig met 
een overstap naar de hogere Minimax-
klasse. Tijdens de tweede ronde van het 
BNL-kampioenschap eind deze maand 
debuteert ze daarin. Ze heeft in Genk 
inmiddels al in een Minimax-kart getraind 

en die sessie was veelbelovend. “Ik was 
meestal de snelste”, zei ze triomfantelijk. 
Hoe dat kon? “Door het sturen. Ik had het 
niet verwacht. Ik dacht dat de rest wat 
sneller zou zijn dan ik. Toen ik zag dat ik de 
snelste tijd had gereden, was ik heel blij. 
Ik snapte het wel door het sturen, maar 
ik snapte het ook weer niet omdat ik pas 
voor de eerste keer in de Minimax reed. 
Ik vond het heel mooi. Ik vond het ook 
superleuk om erin te rijden.”   

De eerste ronde moest ze wel even 
wennen aan de nieuwe kart. “Ik schrok 
toen ik startte. Het duurde één ronde 
voordat ik het maximale eruit durfde te 
halen. Ik ga gewoon in één keer snel, ik 
weet niet waarom. Gewoon durven, denk 
ik. In het begin was ik wel bang dat het 
fout zou gaan omdat-ie zo hard ging. Toen 
dacht ik: als ik maar niet uit de bocht vlieg.” 

Het deed haar terugdenken aan haar 
eerste keren in een kart. “Toen was ik 
wel bang. Ik durfde in een Micromax niet 

hard te gaan. Maar toen ik mijn allereerste 
wedstrijd in de Micromax had, probeerde 
ik dat wel en het ging goed.”

Inmiddels veel ervaring en snelheid rijker, 
kijkt Lieke reikhalzend uit naar haar 
debuut in de Minimax-klasse. Dat gaat 
gebeuren op het circuit van Mariembourg 
in Zuid-België. Een flinke uitdaging. Het 
wordt haar eerste race in een voor haar 
nieuwe klasse en ze kent de baan nog niet 
goed. “Ik heb daar pas één keer gereden 
in de Micromax. Ik vond het wel een 
moeilijke baan. Maar uiteindelijk was het 
toch wel leuk.”

Gezien haar aanpassingsvermogen 
moet het wel goed komen met Lieke in 
Mariembourg. Daar rekent ze stiekem zelf 
ook wel een beetje op. “Ik denk dat ik wel 
in de top vijf moet kunnen eindigen”, zei ze 
zelfverzekerd. “In de Minimax-training in 
Genk reden veel wedstrijdmannen en die 
kon ik bijhouden en zelfs inhalen. Ik heb 
er zin in!”

Karttalent Lieke van Boekel (11) 
met fraaie bokaal op zak op weg naar nieuwe klasse

F | Bas Kaligis/RaceXpress.nl.AARLE-RIXTEL Met een mooie beker als bewijs van haar topseizoen stond Lieke van Boekel te 
glunderen op het podium in Venray. De elfjarige kartster uit Aarle-Rixtel ontving er de trofee voor 

haar derde plaats in de Micromax-klasse van het NK Rotax Max van 2021. Door corona was de jaar-
lijkse prijsuitreiking flink verlaat, maar het maakte de talentvolle snelheidsduivel niet minder blij.   
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COLOFON

De route is op verschillende punten 
vernieuwd. Zo maken de lopers na de 
start eerst een lus door Someren-Eind. 
Heen gaan ze via de Zandstraat en 
Vlasstraat, terug via de Boerenkamplaan 
en Kommerstraat. Door de Postelstraat 
bereiken ze na 9 kilometer de eerste 
post op de parkeerplaats bij de Jumbo 
aan de Speelheuvelstraat. Hier passeren 
ze tussen 21.00 en 22.30 uur. Via het 
Wilhelminaplein lopen ze vervolgens 
richting Asten, Ommel, Vlierden en 
Deurne.

In Deurne is de route ook vernieuwd. 
Na enkele jaren keert de Kennedymars 
terug in de Sint Jozef, waar ook een 
post is bij de atletiekvereniging. Rond 
22.15 uur komt de eerste wandelaar 
Deurne binnen. De passage over de 
Markt mag niet ontbreken. Via een post 
bij het Rijtven lopen de wandelaars naar 
Helmond-Rijpelberg en vanuit daar 
dwars door de stad naar Brandevoort. 
Daar is de grote post na 43 kilometer.

Via Mierlo komen de lopers in Lierop, 
waar ze zelf kunnen kiezen welke 
route ze lopen: of over de halfverharde 
paden van de Strabrechtse Heide of 
een volledig verharde route om het 
natuurgebied heen. Bij de Soete Inval 
is het 60 kilometer-punt en de meet & 
greet waar wandelaars en toeschouwers 
elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunnen 
de lopers ook weer zelf hun route 
kiezen: langs het Keelven of om het 
natuurgebied heen.

Het laatste deel van de Kennedymars 
gaat door Someren-Heide en 
Someren-Eind. Omdat een deel van 
de Boerenkamplaan is afgesloten, 
maken de lopers een ommetje door 
het Waterdael. Na 80 kilometer 
hebben ze dan hun tocht volbracht en 
finishen ze door de Kanaalstraat op het 
Wilhelminaplein in Someren.

Aanmoedigen
Wandelaars geven aan dat de 

Kennedymars in Someren de gezelligste 
Kennedymars van Nederland is. Dat 
komt vooral door de sfeer onderweg, 
met applaus, aanmoedigingen, muziek 
en gezelligheid langs de route. Dit 
wordt door de wandelaars enorm 
gewaardeerd. Elk jaar wordt door de 
organisatie een sfeerprijs uitgereikt 
aan de straat of buurt met de mooiste, 
origineelste of gezelligste doorkomst 
voor de wandelaars! Gaat de sfeerprijs 
dit jaar naar jouw straat of buurt?

Volledige route
Wil je weten of de Kennedymars dit jaar 
langs jouw deur komt? Kijk op www.
kennedymars.nl. Daar vind je de route 
en de verwachte doorkomsttijden. Ook 
handig, download de Kennedymars-
app. En voor het laatste nieuws volg 
je de Kennedymars op Facebook, 
Instagram en Twitter. 
Op de kanalen vind je ook informatie 
over het Rondje Someren en de Mini 
Kennedymars.

De Kennedymars is terug met een vernieuwde route!
SOMEREN/REGIO Zaterdag 2 juli is het zover. Dan wordt om 20.00 uur het startschot gegeven 
van de 58e Kennedymars in Someren. Het wandelevenement is terug van weggeweest, met een 

vernieuwde route. Organisator JOEK hoopt er weer een groot (wandel)feest van te maken. De gezelligste Kennedymars 
van Nederland !

8 km
49 e

2 & 3 juli 2022 Start 20:00 u

Vliegende start
tussen 06:00-07:00 u

Start 12:00 u

zondag 3 juli 2022

zaterdag 2 juli 2022

Kennedymars Someren

Rondje Someren

Mini Kennedymars

58
80 km

e

40 km
26 e

Als je nog niet vaardig bent in het 
opstarten van een laptop, het gebruik 
van de muis en het bezoeken van een 
website, attenderen we je graag op de 
Klik & Tik-training in de bibliotheek 

in Geldrop en Mierlo. Je kunt altijd 
instromen en deelnemen aan de serie 
van 6 weken/lessen. 
Graag inschrijven aan de balie van de 
bibliotheek.

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

Meer informatie: 
J. van Herk Bibliotheek Dommeldal 
Marketing en Communicatie 
040 2854224 
j.vanherk@bibliotheekdommeldal.nl

Doe ook mee aan de gratis computercursus 
Klik & Tik in de bibliotheek in Geldrop en Mierlo! 

Instromen is altijd mogelijk

F | Bibliotheek Dommeldal.

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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Dagelijks pollenbericht helpt 
in strijd tegen allergie

Pollenvanger 
Op het dak van het Elkerliek staat 
een pollenvanger: een apparaat dat 
lucht aanzuigt en die langs een rol 
plaktape leidt. “Eerst werd er dagelijks 
een microscoopglaasje met vaseline 
in geplaatst waarop de pollen bleven 
plakken”, vertelt Mieke Koenders, 
laboratoriumspecialist klinische chemie 
en lid van het pollenteam. 

“Tegenwoordig gebeurt dit via een 
rol tape die gedurende de hele week 
pollen opvangt.” Na deze week wordt 
er van de tape een 7-tal preparaten 
gemaakt. De leden van het pollenteam 
beoordelen hoeveel en welke pollen in 
deze preparaten aanwezig zijn. Deze 
gegevens worden vervolgens gebruikt 
om een pollenverwachting af te geven. 

Dit zogenaamde ‘hooikoortsweerbericht’ 
vind je op de website: www.
hooikoortsradar.nl. Mieke: “Onze 
bevindingen en het weerbericht zijn 
voor longartsen, astmaverenigingen en 
patiënten een handig hulpmiddel om 
meer inzicht te krijgen in de allergieën.”

Invloed klimaat 
De pollentellingen zijn essentieel 
voor mensen met hooikoorts. Maar 
ze geven ook inzicht in de invloed 
van klimaatveranderingen op de 
bloei en stuifmeelontwikkeling 
van pollenverstuivers. Carola van 
Diermen, analist op het algemeen 
klinisch laboratorium van het Elkerliek 
en tevens lid van het pollenteam: 
“Veel Nederlanders hebben de 
afgelopen periode last gehad van 
hooikoortsklachten door bloeiende 
berken en hazelaars. Dat komt onder 
andere door de warme winter, waardoor 
het aantal boompollen in de lucht is 
toegenomen.” 

Graspollenseizoen
Voor mensen met een graspollenallergie 
is het momenteel een zware maand. 
Eind mei is de piekperiode van het 
graspollenseizoen begonnen en deze 
houdt de hele maand juni aan. De 
kans op hooikoortsklachten neemt 
bovendien toe bij warm en overwegend 
droog zomerweer. “De maand juni 
staat bekend als de piekmaand 

van het hooikoortsseizoen. In deze 
zomermaand hebben een paar miljoen 
Nederlanders last van hun allergie voor 
graspollen. Dit komt doordat er dan 
zeer veel verschillende soorten gras 
bloeien en pollen zich verspreiden”, 
vult Mieke aan. De piekperiode van het 
graspollenseizoen houdt aan tot en met 
30 juni. Ook in juli komen nog graspollen 
in de lucht voor, maar in minder hoge 
hoeveelheden dan in juni. 

Carola: “Daarnaast kan in de tweede 
helft van juli de bloeiende bijvoet 
allergische klachten veroorzaken, 
maar bij een kleinere groep mensen. 
Het seizoen sluit eind augustus en in 
september af met de alsemambrosia. 
Ook deze plant verspreidt zeer sterk 
allergeenpollen en kan lokaal klachten 
veroorzaken. 
Het seizoen duurt dus nog even, maar 
gelukkig kun je als hooikoortspatiënt 
zelf iets doen tegen die vervelende 
hooikoortsaanvallen.”

Niesbuien, loopneuzen, tranende ogen: het hooikoortsseizoen is volop aan de gang. In deze 
periode geeft hooikoortsradar in samenwerking met het pollenteam van het Elkerliek ziekenhuis 
wekelijks een pollenweerbericht af. Daarmee kunnen hooikoortspatiënten rekening houden met 
activiteiten buitenshuis. Handig! Maar het pollenteam doet nog meer belangrijk werk. En dat al 

zevenenveertig jaar.

• Blijf op de hoogte van de kans op klachten via het dagelijkse 
 hooikoortsweerbericht van www.hooikoortsradar.nl. Op die manier kunt u 
 goed inschatten of u rekening moet houden met hooikoortsklachten.
•  Gebruik op tijd (preventief) uw hooikoortsmedicatie.
•  Douche voordat u naar bed gaat om pollen uit uw haar te wassen en uw 
 kussen schoon te houden.
•  Was uw kleding regelmatig en droog deze niet in de buitenlucht.
•  Houd ramen en deuren gesloten of gebruik pollenwerende horren.
•  Smeer vaseline aan de binnenkant van uw neus, zodat de 
 stuifmeelkorreltjes in de vaseline blijven kleven en niet op uw slijmvliezen 
 terechtkomen. Ook rondom uw ogen kan vaseline helpen. 
•  Gebruik een (zonne)bril. Hierdoor komt het stuifmeel minder 
 makkelijk in uw ogen.
•  Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht.
•  Kies de juiste planten in uw tuin. Vermijd planten waar u last van heeft. 

Wilt u graag de pollentelling in uw mail ontvangen of meer informatie hierover? 
Stuur dan een mailtje naar pollen@elkerliek.nl. 
Kijk ook eens op www.elkerliek.nl/pollentellingen 
voor de werkwijze en actuele pollentellingen. 

Al ruim zevenenveertig jaar telt het algemeen klinisch laboratorium van het El-
kerliek de hoeveelheid pollen in de lucht. Een mooie mijlpaal! Maar waarom is 
het ziekenhuis ermee begonnen? En wat is er in al die tijd veranderd? Mieke 
Koenders vertelt: “De oorsprong van de pollentellingen bevindt zich in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Daar werkte een bioloog, dokter Spieksma, die 
erg geïnteresseerd was in allergische luchtwegklachten. Omdat hij graag meer 
wilde weten over de pollen in de lucht richtte hij in 1969 een pollentelstation 
op. Maar Leiden ligt dicht bij de kust en dat heeft invloed op de pollencon-
centratie. In zijn zoektocht naar een meer landinwaartse locatie kwam hij in 
contact met het Elkerliek ziekenhuis. Helmond bleek een geschikte plek en zo 
zijn we in 1975 gestart met de pollentellingen.”

Tips tegen hooikoorts 

Pollentellingen, van vroeger tot nu
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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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De organisatie, Stichting Helmond City 
Events, zal dit jaar extra uitpakken met 
een extra editie vanwege het twintigjarig 
jubileum. De opzet zal gelijk zijn aan 
voorgaande jaren op dezelfde locatie, 
op dezelfde tijden, met dezelfde sfeer 
en zoals altijd gratis toegankelijk. 

Ook dit jaar belooft het een mooie 
variatie aan muziekgenres te worden 
tijdens de 20e jubileumeditie van 
de Kasteeltuinconcerten. Naast het 
programma op het hoofdpodium 
komt het Lokaal Talentenpodium dit 
jaar terug met een nieuwe naam: 
PodiumTwee. 
De programmering op dit podium is 
meer gericht op lokale en regionale 
bands. Zoals gewoonlijk zijn er bij 
dit podium voldoende zitplaatsen. 
Bezoekers die behoefte hebben aan 
een rustiger alternatief of slecht ter 
been zijn, hebben bij PodiumTwee 
een prettige plek om te genieten van 
De Kasteeltuinconcerten. Ook de 
Foodgarden tussen de duiventorens is 
in 2022 weer aanwezig en hier staan 
diverse foodtrucks met een terras.

In dit persbericht maakt de organisatie 
Stichting Helmond City Events de eerste 
drie bands die op het hoofdpodium 
geprogrammeerd staan bekend. De 
organisatie maakt de komende weken 
de rest van het programma bekent 
via de nieuwsbrief, Facebookpagina, 
Instagrampagina en website van De 
Kasteeltuinconcerten. 

HOOFDPODIUM 
08/07 – FEEST – HARD2GET 
Hard2Get bestaat uit vijf zeer muzikale 
jongens met ieder een eigen stijl. Het 
maakt niet uit naar wie je op het podium 
kijkt, bij iedereen hoor je de muzikaliteit 
en straalt het plezier ervan af. Hard2Get 
is poppy, blues en ruig. 

De mannen van Hard2Get geven 
een show vol opwinding, overgave en 
ontlading. Met bekende hits en special 

fx’s weten zij ieder optreden tot een 
feest te maken. Eerder speelde deze 
topband onder andere op de Zwarte 
Cross en The Voice of Holland. 

15/07 – SALSA – AXIOMA Naast 
de Cubaanse zanger zijn het de twee 
vrouwelijke zangeressen van AXIOMA 
die zingend en swingend de aandacht 
van het publiek trekken in de frontlinie. 
AXIOMA bestaat uit elf ervaren 
muzikanten met pit. 

Zij spelen afwisselende salsa, 
merengue, bolero, rumba, chachacha 
en son/munito uit diverse Zuid-
Amerikaanse windstreken. AXIOMA 
staat bekend om haar standvastige en 
vlotte muziekspel waarop diverse dans- 
en salsastijlen gedanst kunnen worden. 
Zoals elke editie is er ook deze week 
een speciale dansvloer voor het podium 
aanwezig.

19/08 – REGGAE – THE 
ROOTSRIDERS | BOB MARLEY 
TRIBUTE The Rootsriders staan 
bekend als één van de beste Bob 
Marley tributebands ter wereld. Zij 
zullen tijdens hun optreden laten zien 
én horen dat Marley’s tijdloze liedjes 
vandaag de dag nog altijd even relevant 
zijn als toen ze indertijd door Marley 
werden geschreven. 

Ook zijn The Rootsriders dit jaar tweede 
geworden bij het programma Battle of 
the Bands (SBS6) én stonden zij met 
groot succes eerder als afsluitende act 
bij De Kasteeltuinconcerten. Positive 
vibrations gegarandeerd!  

20e jubileumeditie van de 
Kasteeltuinconcerten Helmond

F | Helmond City Events.

CENTRUM De Kasteeltuinconcerten Helmond viert dit jaar 
eindelijk het 20-jarig jubileum tijdens acht vrijdagavonden van 

vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 26 augustus in de prachtige 
kasteeltuin in Helmond. In 2019 bezochten tijdens de zeven 

avonden toen 50.000 bezoekers het evenement. 

Wilt u vrijwilliger worden bij dit mooie evenement? Of heeft 
u interesse in een het partner- of sponsorschap? Stuur 
dan een e-mail naar info@kasteeltuinconcerten.nl.

Meer informatie over de Kasteeltuinconcerten Helmond 
vindt u op www.kasteeltuinconcerten.nl. Volg de 
Kasteeltuinconcerten Helmond ook op Facebook en 
Instagram om op de hoogte te blijven!

Als eerste alle nieuwtjes omtrent De Kasteeltuinconcerten 
ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief: www.kasteeltuinconcerten.nl/nieuwsbrief
Facebook: www.facebook.com/
kasteeltuinconcertenhelmond
Instagram: www.instagram.com/
kasteeltuinconcertenhelmond
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De aftrap is gemaakt met de ZLM-tour 
en afgelopen weekend was er het in 
de verre regio bekende Pitpop met z’n 
decibellen op het molenplein. We krijgen 
nog het heerlijke Kersenoogstfeest met 
een heuse parade door het dorp en 
loopt heel Mierlo ‘live in de wei’ tijdens 
het Dorpszeskamp. De afsluiter voordat 
iedereen op zomervakantie gaat, is in 
handen van het kunstzinnige Mierlo-
Artistique. 

Op zondag 17 juli 2022 veranderd 
Mierlo weer even in het Montmartre 
van Parijs. Dit jaar met enige vertraging 
dan toch eindelijk die vierde editie van 
het ondertussen in de regio steeds 
meer gewaardeerde evenement voor 
jong en oud, Mierlo-Artistique. Waar 
kunst en creativiteit neerstrijkt op de 
pleinen rondom de Heilige Luciakerk in 
Mierlo. Van 12.00 tot 17.00 uur komen 
een 60-tal kunstenaars en hobbyisten 
van heinde en verre om hun creatieve 
uitspattingen te tonen aan bezoekers uit 
Mierlo en omgeving. 

Tevens zijn er wederom diverse 
workshops waar jij zelf ook mee aan 
de slag kan. De gehele dag is er muziek 

van diverse ‘straat’muzikanten op deze 
zomerse vakantiemarkt en is het heerlijk 
vertoeven op de terrasjes met een hapje 
en drankje in de zon, één van onze 
trouwste bezoeksters. Vanaf 17.00 tot 
20.00 uur sluiten we deze inspirerende 
dag af en kletsen we nog wat na tijdens 
de After Party op het terras bij Carolien 
van Gasterij ’t Spitje met muziek van de 
nieuwe formatie Stiekum Gesjanst.

Mierlo-Artistique staat voor Arts and 
Crafts – Food and Music, maar ook voor 
‘samen doen en beleven’. Deelnemen 
aan de markt met jouw creatieve 
bezigheden, of dit nu schilderen is, of 
boetseren, hakken, knippen, plakken, 
naaien, bakken, schuren, dansen, 
acteren, zingen of welke andere 

activiteit je ook maar kan verzinnen, is 
nog steeds mogelijk. 

Wil jij je naam ook verbinden aan 
Mierlo-Artistique? We hebben 
verschillende opties om dit evenement 
te ondersteunen. Vraag ons dus 
vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

De organisatie van Mierlo-Artistique 
en de After-Party, beide gratis 
toegankelijk, is in handen van Stichting 
Mierlo-Artistique. Informatie over de 
zomermarkt is te vinden op www.
mierlo-artistique.nl en op Facebook en 
Instagram. De laatste puntjes moeten 
nog op de i, maar we kunnen wel alvast 
verklappen…het belooft een gezellige 
zomer te worden in ons skon Mierlo. 

Mierlo bruist als nooit tevoren!
Arts and Crafts – Food and Music

MIERLO Na twee jaar niks staat iedereen in de startblokken om van een geweldige zomer te 
gaan genieten, het mag weer. De weken in aanloop naar de zomervakantie is het elk weekend 

feest en staat Mierlo bol van te gekke evenementen.
Mijn patiënt Pieter Wijnands (gefingeerde naam) was midvoor bij een niet 
onverdienstelijke amateurvoetbalclub. Vooral in de herfst kreeg Pieter 
steeds vaker last van zijn gewrichten. De ene week voetbalde hij de 
sterren van de hemel. De week erna ging het een stuk minder. De pijnen 
begonnen in zijn handen en bovenarmen. Na een tijdje breidde de pijn zich 
uit naar zijn knieën en bovenbenen. Bij Pieter werd reuma geconstateerd: 
reumatoïde artritis, ook wel RA genoemd. 

Reumatoïde artritis (RA) betekent letterlijk: reumatische 
gewrichtsontsteking. Het is een  auto-immuunziekte. Het 
afweersysteem keert zich dan tegen het eigen lichaam. Hoe RA ontstaat, 
weten we nog niet precies. De ziekte kan zich ineens openbaren, maar 
ook sluipenderwijs. Het is een  chronische aandoening, die helaas 
nog steeds niet echt te genezen is. Met RA heb je last van pijnlijke 
gewrichtsontstekingen: de ene keer meer dan de andere.  

Vroeger schreven we mensen met reuma vaak rust voor, maar uit 
onderzoek blijkt dat het juist belangrijk is om in beweging te blijven. 
Bewegen zorgt ervoor dat gewrichten soepel blijven en het houdt spieren 
en botten sterk. Wat Pieter doet, voetballen, is misschien uitzonderlijk, 
maar niet slecht voor hem. Integendeel.

Wel kon Pieter pas weer op behoorlijk niveau gaan voetballen nadat hij een 
eerste serie acupunctuurbehandelingen had gehad. Acupunctuur heeft 
namelijk een positieve invloed op ons afweer-en energiesysteem: niet 
alleen bij reuma, maar bij veel verschillende klachten. Zoals bij hoofdpijn 
en migraine, MS, slaapproblemen, burn-out en depressie.

Daarnaast stimuleert acupunctuur het lichaam om meer lichaamseigen 
pijnstillers en ontstekingsremmers aan te maken. Dat heeft Pieter ook 
gemerkt. Zo gauw hij een zwelling of een ontsteking ontdekt, komt hij 
langs voor een behandeling. Ik behandel hem dan niet alleen met enkele 
superdunne en pijnloze naaldjes, maar ook met laseracupunctuur. 
Daardoor heeft Pieter geen last van vergroeiingen.

De World Health Organisation (WHO) maakte een analyse van het 
moderne wetenschappelijke onderzoek naar acupunctuur. Op basis 
daarvan adviseert de WHO acupunctuur voor meer dan 100(!) ziekten, 
symptomen en aandoeningen. Ook voor reumatoïde artritis beveelt de 
WHO acupunctuur aan. Evenals voor veel andere vaak voorkomende 
klachten: zoals hoofdpijn, lage rugpijn, depressie, RSI, menstruatiepijn, 
hoge bloeddruk en fibromyalgie.

Column Harry Lieveld

De midvoor, reuma 
en acupunctuur

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. 
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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
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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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Naarmate de tijd vorderde, groeide de aspiratie bij de stichting om weer 
te beginnen en gelukkig is het nu zover dat het weer kan. Twee jaar 
stilstand heeft de stichting benut om haar activiteiten op het plein eens 
te evalueren en zijn er voor wat betreft planning nieuwe inzichten tot 
stand gekomen. Tot nog toe was er klassiek, pop en film op verschillende 
data. In samenspraak met het Muziekcafé, de partner die sinds jaren de 
horeca verzorgt, is besloten om de 2022 editie alles in één weekend te 
concentreren en ‘de film’ in te ruilen voor iets nieuws. En dat betekent dat 
het op 1, 2 en 3 juli borrelt en bruist op de Lambertushof. Dat weekend is 
niet geheel willekeurig gekozen. Het feit dat de route van de Kennedymars 
’s avonds 2 juli de Lambertushof letterlijk passeert, gaf het besluit een zetje.

Kortweg ziet het programma voor het weekend er als volgt uit: vrijdagavond is 
voor liefhebbers van Lindyhop en wordt het swingen op jazz-achtige muziek 
van The Kalishnikovs. Zaterdag vanaf de namiddag het popprogramma 
met optredens van 4 bands, waarna tijdens de laatste ‘wewantmore’ de 
eerste lopers van de Kennedymars passeren. Zondagmiddag staat de 
Steinway-vleugel op het podium klaar voor het klassieke programma met 
internationale artiesten van grote allure.

Kijk voor alle informatie over wie, wat, waar en wanneer op 
www.lambertushofhelmond.nl. Alle dagen zijn gratis toegankelijk.

Zij heeft altijd bij de alten gezongen. 
Tonnie Mertens een gouden speldje 
voor 50 jaar. Behalve als een actieve 
zangeres heeft ze zich ook ingezet 
voor andere zaken om het zingen 
heen. Helma van den Heuvel en Dina 
Bouwmans kregen een oorkonde omdat 
zij beiden 40 jaar bij het koor zijn. 

Helma zingt bij de sopranen, een solo 
zingen gaat ze niet uit de weg. Ook is ze 

al meer dan 20 jaar een gewaardeerd 
bestuurslid. Dina zingt bij de alten en is 
al heel lang een trouw lid.

En natuurlijk werden ze in de bloemetjes 
gezet. Inmiddels zijn de dames 
zelfs al langer lid, omdat vanwege 
de coronaperikelen deze huldiging 
uitgesteld moest worden. Het leverde 
alsnog een gezellige avond op met leden 
en introducés.

Vier jubilarissen bij 
Kunst en Vermaak 

Van links naar rechts de jubilarissen: Tonnie Mertens,  Dina Bouwmans, 
Riekie Verbakel en Helma van den Heuvel. F | Koor Kunst en Vermaak.

BAKEL Onlangs werden 4 jubilarissen van koor Kunst en 
Vermaak uit Bakel gehuldigd. Riekie Verbakel ontving een 

zilveren speldje voor 25 jaar lidmaatschap. 

Opnieuw Musique en Plein 
Public op de Lambertushof

HELMOND Eind augustus 2019 sloot de Helmondse band 
Funtain het eendaags muziekfestival ‘Musique en Plein 

Public’ af op de Lambertushof. Een van oorsprong jaarlijks 
terugkerend evenement moest, net zoals de volledige nati-
onale culturele agenda, vanwege corona staken. Dat leek in 

eerste instantie voor een jaar, het werden er twee.

Grootste vorm van plasticvervuiling
Zwervende sigarettenfilters zijn de 
grootste vorm van plasticvervuiling, 
aldus het Plastic Peuken Collectief, 
waarvan onder andere Stichting de 
Noordzee, Recycling Netwerk Benelux 
en de Plastic Soup Foundation deel uit 
maken. Het collectief vraagt de overheid 
tot wetgeving te komen die plastic in 
filters verbiedt,  zodat het probleem bij 
de bron wordt aangepakt. 

De vervuiling is veel ernstiger dan 
op het eerste oog lijkt. In de filters zit 
celluloseacetaat, een plastic dat alleen 
onder extreme omstandigheden vergaat. 
In de natuur vallen sigarettenfilters 
langzaam uiteen in steeds kleinere 
deeltjes die de hele voedselketen 
verontreinigen. En bij plastic blijft het 
niet…

Rattengif en pesticiden in filters
Sigarettenfilters bevatten niet alleen 
plastic maar ook arseen (rattengif!), 
lood, nicotine en pesticiden. Als het 
weggegooide filter uiteenvalt, sijpelen 
die giftige stoffen de grond of het water 
in. Op een universiteit liet men vissen 
zwemmen in water waarin 24 uur 
sigarettenpeuken gedobberd hadden 
(één filter per liter). Na een paar dagen 
was de helft van de vissen dood. Niet 
zo gek dus dat de kans op longkanker 
door het sigarettenfilter zelfs groter lijkt 
te worden.

2 juli: weg met die meuk!
Op 2 juli gaan vrijwilligers in Geldrop-
Mierlo peuken opruimen. Schoon 
Geldrop-Mierlo en de Mierlose Schonen 
trekken hierin op met de Werkgroep 
Duurzaamheid van IVN Geldrop en 

IVN Mierlo. IVN Mierlo start om half 
tien vanuit natuurinformatiecentrum 
‘t Klokhuis, Goorsedijk 1. IVN Geldrop 
vertrekt vanaf de Heuvel, bij de passage. 
Grijpers, hesjes en afvalzakken zijn 
aanwezig. Voor handschoenen moet 
men zelf zorgen, (hand)veger en blik 
kunnen ook nuttig zijn om mee te 
nemen. 

Aanmelden vóór 29 juni
Het is handig te weten op hoeveel 
mensen de organisatie kan rekenen. 
Aanmelden verdient daarom de 
voorkeur. Voor Geldrop kan dat door 
een mailtje naar arendbolt@outlook.
com, voor Mierlo naar Aanmelding@
ivnmierlo.nl. Kijk zekerheidshalve kort 
voor de actie op de website van IVN met 
het oog op weersomstandigheden of 
andere bijzonderheden. 

Sigarettenfilters opruimen tijdens actie 
Plastic PeukMeuk op 2 juli: wie helpt?

F | Arend Bolt.

GELDROP/MIERLO Tijdens de actie Plastic PeukMeuk willen vrijwilligers in het hele land samen 
zo’n 250.000 peuken opruimen. Sigarettenfilters zijn met hun microplastics en gifstoffen 

namelijk erg schadelijk voor de natuur. Wie mee wil doen kan zich aansluiten bij de afvalruimers 
van de Werkgroep Schoon Geldrop-Mierlo en IVN. In beide dorpskernen gaan groepen ’s 

ochtends om 9.30 uur aan de slag. Na afsluiting rond 12 uur is er een traktatie.

Bezoek ons. Sponsor ons.
zaterdag 25 juni 14.00 uur tot 

zondag 26 juni 16.00 uur
Kasteeltuin Helmond - 26 uur - meer dan 500 lopers

www.inbewegingtegenkanker.com
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Sheba 
Perfect Portions

Catsifaction
snackbox

Fortiflora
hond

Fortiflora
kat

Pacific
Panorama aquarium

Adrespenning

Sheba 
Classic Soup

Gemakkelijk om je kat 
te verwennen met de 
smaak waar ze van houdt, 
gemaakt van kwalitatief 
hoogwaardige ingrediënten, 
vers geserveerd wanneer 
gewenst.

12 zakjes

Fortiflora is een aan-
vullende voeding voor 
honden van klein tot 
groot, van jong tot oud. 
Deze voeding op basis 
van probiotica draagt bij 
aan het bevorderen van 
het immuunsysteem,on-
dersteunt de darmge-
zondheid. Inzetbaar bij 
wisselende maag- en 
darmklachten, antibiotica 
gebruik of verandering 
van dieet.

Prebiotisch aanvullend 
voer voor katten, met 
mineralen & levende 
melkzuurbacteriën ter 
ondersteuning van een 
gezonde darmflora & een 
gezond immuunsysteem, 
gewoon over het voer 
strooien.

160 liter | 90x42x58.5 cm
inclusief filter en 
verlichting.

Inclusief graveren , klaar 
terwijl u wacht ! div mo-
dellen en kleuren

4x40gram

Een heerlijke soep van fijngesneden 
stukjes kip in een fluweelzachte 
bouillon. Een buitengewoon recept 
waardoor je kat zal miauwen om 
meer. Sheba Soup bevordert de 
vochtinname van je kat.

2,49
Van 2,99

14,99
Nu

10%
Ter kennismaking

1+1

10%
Ter kennismaking

50%
Van 349,95

10,-
5 voor

2,49
Van 2,99

10,-
5 voor

Doggy 
Rade

Kitty 
Rade

Maak de dag van uw hond goed 
met deze verfrissende, energie 
verhogende, isotone drank 
met een heerlijke kippensmaak 
waar uw hond dol op zal zijn. 
Geef als heerlijke traktatie of 
revitaliserende lekkernij.

Maak de dag van uw kat goed 
met deze verfrissende, energie 
verhogende, isotone drank met 
een geweldige kippensmaak om 
de vochtopname te stimuleren! 
Geef als heerljjke traktatie of als 
vloeibare aanvulling.

2,99
Nu

2,99
Nu

KORTING

GRATIS

KORTING

KORTING

6,95
Van 9,95

Aanbiedingen geldig van 24-6-2022  t/m 09- 07-22

Smolke
puppy 3 kg of 
kitten 2 kg


