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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!
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Geldstress zorgt voor gezondheidsproblemen 
Nu heeft het kabinet allerlei goede voornemens om 
de burgers te helpen om de koopkracht weer wat 
aan te laten sterken, zoals het verhogen van het 
minimumloon, (sociale) uitkeringen en toeslagen, 
maar feit blijft nog steeds dat we niet eerder in zo’n 
situatie zijn beland. Veel mensen zijn hier dan ook 
niet op voorbereid en moeten de eindjes aan elkaar 
knopen. Er zijn zelfs gezinnen die niet meer rond 
kunnen komen en die aan het eind van hun salaris 
structureel een stukje maand overhouden. De situ-
atie is zelfs zo schrijnend dat ook huisartsen de in-
flatie opmerken in hun spreekkamer. Steeds meer 
patiënten melden zich met klachten veroorzaakt 
door geldstress. Financiële problemen veroorzaken 
niet alleen psychische klachten, maar ook fysieke. 
De hoge mate van stress heeft een zeer slechte 
uitwerking op het lichaam en daarmee veroorzaakt 
armoede een grote aanslag op de gezondheid van 
mensen. Daarnaast zijn er patiënten die uit angst 
voor dure behandelingen of medicijnen, niet naar 
de huisarts gaan. Hierdoor kunnen ze in een neer-
waartse spiraal terecht komen qua gezondheid, 
wat het niet makkelijker maakt om financiële pro-
blemen het hoofd te bieden.

Ook voor bedrijven een zeer lastige tijd
Voor bedrijven is het echter ook niet makkelijk. Door 
de toch wel extreem te noemen spanning op de ar-
beidsmarkt is het in haast elke sector een behoorlijke 
kluif om aan (goed) personeel te komen. Vanuit di-
verse hoeken wordt er geroepen dat werkgevers hun 
lonen moeten verhogen om de werknemers wat rui-
mer in de slappe was te laten komen, maar dan moe-
ten zij ook wel het werk gedaan krijgen. Anders wordt 
het lastig winst maken en winst is nodig om loons-
verhogingen door te kunnen voeren, simpel gezegd. 
Een andere mogelijke oplossing die de afgelopen 
periode regelmatig is aangehaald, is het meer uren 
laten werken van bestaand personeel. Dat kan in-
derdaad bijdragen, maar voelt voor veel bedrijven als 
een druppel op de gloeiende plaat. Het is tevens zo 
dat bedrijven vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk 
duurder uit zijn bij de belasting, wat het allemaal niet 
makkelijker maakt.

Overal en nergens zie je kreten als ‘personeel ge-
zocht’, ‘wij zoeken collega’s of ‘kom jij ons team 
versterken?’ Dat is niet voor niets. Er is haast geen 
branche te benoemen waar geen krapte in het 
personeelsbestand heerst. Denk aan restaurants 
die hun deuren moeten sluiten omdat er regelma-
tig geen koks of obers beschikbaar zijn, terwijl zij 
juist blij zouden moeten kunnen zijn dat ze eindelijk 
weer voluit mogen draaien na een coronatijd vol 
verplichte sluitingen.

Of wat denk je van de zorg? Zij hebben tijdens coro-
na op hun tandvlees gelopen. Nu zijn er veel wacht-
lijsten die ingehaald moeten worden mede hierdoor 
en juist nu is er bijna niet aan helpende handjes te 
komen. De situatie is triest te noemen en stimuleert 
hopelijk iedereen die wil, om aan de slag te gaan. 

Ben je op zoek naar een baan? Solliciteer dan nu!
Ben jij op zoek naar een baan? Wacht dan niet lan-
ger en ga solliciteren, zoek iets dat bij je past. Waar 
word jij blij van? Blader deze krant eens door en 
zie welke bedrijven in de regio jou zoeken en rea-
geer gelijk! Zij blij, jij blij. Je zult je zeker gewaar-
deerd voelen. Ben je bang niet de juiste papieren 
te hebben? Vraag dan eens na bij het betreffende 
bedrijf wat de mogelijkheden zijn. Niet overal heb 
je een (hoge) opleiding voor nodig. Toch nog niet 
overtuigd? Dan kan het aanvragen van een STAP-
budget wellicht iets voor je betekenen. Dit budget is 
bedoeld voor scholing en ontwikkeling. Werkenden 
en werkzoekenden kunnen een bedrag van maxi-
maal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en 
ontwikkeling. 
Deze subsidie kan gebruikt worden voor een 
training, cursus of opleiding. De subsidie heet 
STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt 
Positie. Kijk voor meer informatie op de site van 
rijksoverheid. Maar… het is goed om te realise-
ren dat dit in de meeste gevallen echt niet no-
dig is. De overvloed aan vacatures zorgt ervoor 
dat je als werkzoekende keuze te over hebt. 
Gegarandeerd dat er werk te vinden is waar jij 
met plezier naartoe gaat. Lees gauw verder in  
deze vacaturekrant!

Vacatures te over,
hoogste inflatie ooit 

Al maanden horen we niets anders dan dat de inflatie stijgt en stijgt. In augustus was het zelfs de hoog-
ste inflatie ooit: 12%. Zelf merkt eenieder het ook dat haast alles duurder wordt. Of je het nu hebt over de 

dagelijkse boodschappen, grondstoffen voor de bouw, papier of de niet te missen stijgende prijzen voor 
energie. Alle crisissen bij elkaar (denk aan corona, de oorlog in Oekraïne, stikstof etc) zorgen voor een 

enorme daling in koopkracht.

Door Wendy Lodewijk  |  F Shutterstock

“De overvloed aan 
 vacatures zorgt ervoor dat je als 
 werkzoekende keuze te over hebt”. 



4 september 2022 Groot PEELLAND

Met plezier werken bij familiebedrijf De Schatberg 
SEVENUM | De Schatberg is een familiebe-
drijf dat meer dan 55 jaar geleden begon als 
een zwemplas met restaurant in Sevenum 
en groeide uit tot een veelzijdig vakantiepark. 
Toen daar in 2018 het Fun & Entertainment 
Center (FEC) bij werd gebouwd, kwamen er 
in één klap vier bedrijven en 150 tot 200 me-
dewerkers bij. Vandaag de dag werken er op 
Midden Peelweg 5 en 7 in Sevenum zeker 300 
mensen. Onder de noemer ‘Werken in Leisure’ 
worden alle bedrijven gebundeld. Dit is het 
werkgeversmerk waar De Schatberg, Mattel 
Play, ABC Restaurant, Bar & Balls en The Por-
tal Action House & Lasergame onder vallen. 

Waarmee onderscheiden jullie je?
We zijn in een keer heel groot geworden, maar zijn 
wel altijd ‘lekker gewoon’ gebleven. We zijn nog 
steeds een echt familiebedrijf. Er heerst een hele 
informele sfeer en er zijn korte lijntjes naar manage-
ment en directie. Iedereen kent onze driekoppige di-
rectie bij naam. Dat komt omdat zij heel erg betrok-
ken zijn, maar ook gewoon meewerken op de vloer 
als het nodig is. Dat laatste is iets wat hier heel be-
langrijk is: collegialiteit. We helpen elkaar waar nodig. 
Kantoorpersoneel helpt mee in de horeca, het ani-
matieteam bij het zwembad en ook de dames van de 
receptie en de mannen van de TD pakken regelmatig 
een dienblad als dat nodig is. Dat is vooral nu met de 
krapte op de arbeidsmarkt heel belangrijk geweest. 
Daardoor houden we ons hoofd boven water. Daar-
naast is er hier ook heel veel ruimte voor plezier. Na-
tuurlijk moet er hard gewerkt worden, maar er moet 
ook gelachen worden. We zijn heel erg bezig om onze 

medewerkers blij te maken. Dit doen we door leuke 
feestjes te organiseren nu dat weer kan, we werken 
met bonussystemen en proberen een goede werk/
privé-balans te creëren. Binnenkort komt er voor het 
eerst een masseur en mogen al onze vaste mede-
werkers een gratis massage nemen. Zo blijven we 
steeds weer nieuwe dingen bedenken om onze me-
dewerkers extra te belonen. 
 
Wat maakt werken voor jullie bedrijf 
het allerleukst?
Het allerleukst is toch wel het team, collega’s onder 
elkaar. Er ontstaan hier mooie vriendschappen en 
we maken mooie herinneringen samen. We maken 
er niet alleen op de werkvloer samen een feestje 
van, maar ook daarbuiten.  Dat je hier veel kunt le-
ren maakt het werk ook erg aantrekkelijk. Niet alleen 
op werkgebied, maar ook op persoonlijk vlak kun je 
hier echt veel leren. 
Je leert hier hard werken, omgaan met stress, maar 
ook op sociaal gebied leer je veel door het contact 
met gasten. Het harde werken wordt ook gezien, re-
gelmatig groeien collega’s door naar hogere functies. 
Een oproepkracht die later een managementfunctie 
vervult, is iets wat hier regelmatig voorkomt. Daar-
naast is het ook leuk meegenomen dat we goed be-
taald krijgen. De lonen hier liggen boven de CAO en 
dat is voor de horeca- en recreatiebranche wel echt 
een pluspunt.

Wat typeert de collega’s?
Ons team is erg gevarieerd. Jong of oud, met of 
zonder horeca- of recreatie-achtergrond, wel of 
geen diploma’s, het maakt hier eigenlijk niets uit. 

Wij geloven dat je alles kunt leren en met een goede 
wilskracht kom je heel ver. Iedereen is heel sociaal 
en gezellig. Harde werkers met gevoel voor humor 
die elkaars werkdag iedere dag extra leuk maken. 

“Dat je het gevoel hebt te werken met vrienden 
in plaats van collega’s, dat maakt het werken 

hier zo leuk.” – Mathijn (Medewerker ABC 
Restaurant) 

“Wat mij erg aanspreekt is dat je zonder diploma 
hogerop kunt komen door te laten zien wat je 
kan.” – Wessel (Sous-chef ABC Restaurant) 

“Werken bij FEC Sevenum is lekker afwisselend. 
Het is heel gezellig met collega’s onderling, 

maar ook met de gasten. De flexibele werktijden 
zijn voor mij als mantelzorger ideaal” – Jolita 

(Allround medewerker FEC Sevenum)

“Het leukste aan werken bij De Schatberg is de 
sfeer en gezelligheid met collega’s. We kunnen 

hier écht op elkaar rekenen.” – Cindy (Receptie-
medewerker De Schatberg) 

“Je hebt heel veel afwisseling in je werk, door-
dat je op meerdere plekken werkt. Het is hier 
gezellig en het verdient goed.” – Eva (Oproep-

kracht De Schatberg) 

Wat zijn belangrijke eigenschappen
om bij jullie te werken?
Je moet natuurlijk vriendelijk en gastgericht zijn. 
Onze gasten staan natuurlijk altijd op één. Maar 
een goede werksfeer staat bij ons ook hoog in het 
vaandel, dus collegialiteit en het werken in team-
verband is ook heel belangrijk.  Als laatste verwach-
ten we van alle collega’s flexibiliteit ten aanzien van 
bijvoorbeeld werkzaamheden en werktijden. 
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Minimumloon 
stijgt in 2023

Open Bedrijven Route 
Deurne 2022

De afgelopen periode heeft de koopkracht van de Neder-
landers flink in moeten boeten. Om dit te herstellen, treft 
het kabinet een aantal maatregelen die op Prinsjesdag 
bekend worden gemaakt. Ten tijde van het ter perse gaan 
van deze krant, moet Prinsjesdag nog plaatsvinden en zijn 
deze maatregelen nog niet definitief bekend gemaakt. Toch 
is al naar buiten gekomen dat het wettelijk minimumloon 
(hoogstwaarschijnlijk dus) met 10% verhoogd wordt per 1 
januari 2023.

In het coalitieakkoord eerder dit jaar waren de kabinetspartijen 
al overeengekomen dat het wettelijk minimumloon in totaal met 
7,5% verhoogd zou worden, gefaseerd tot en met 2025. De uit-
zonderlijke situatie waar we nu in verkeren voor wat betreft de 

inflatie, heeft ervoor gezorgd dat deze verhoging in één keer inge-
voerd gaat worden, zo is naar buiten gekomen. Daarnaast gaat het 
dus niet om 7,5%, maar om 10%. Op basis van het minimumloon-
bedrag dat in juli 2022 bekend is gemaakt, stijft het minimumloon 
dan waarschijnlijk met afgerond 176 euro per maand (naar 1932 
euro bruto per maand). Het is wel aannemelijk dat de halfjaar-
lijkse indexatie ook in deze verhoging verwerkt zit. Daarnaast is 
het de verwachting dat de verhoging op het minimumloon uitein-
delijk ook een verhoging van lonen van alle werknemers tot gevolg 
zal hebben. Het is al vaker benoemd dat het kabinet de hulp van 
werkgevers nodig heeft bij de ‘koopkrachtreparatie’.

De verwachting is ook dat het voorstel om vanaf 2024 het mini-
mumloon te baseren op een 36-urige werkweek, niet verandert. 

Het pakket voor 2023 om de koopkracht te herstellen is uitge-
breid, al zal het wellicht niet voldoende zijn om het verlies aan 
koopkracht volledig te compenseren. Maar… alle beetjes helpen. 
Door de razendsnel stijgende inflatie staat er grote druk op het 
kabinet om de lasten voor de burgers te verlagen. 

Naast het minimumloon zullen dan ook, naar alle waarschijnlijk-
heid, de (sociale) uitkeringen, zoals de Wajong en de AOW, omhoog 
gaan. Daarnaast is de verwachting dat diverse toeslagen, zoals de 
zorg- en huurtoeslag, omhoog zullen gaan. De arbeidskorting zal 
omhoog gaan, zodat werknemers netto meer overhouden. Zoals 
het er nu naar uitziet, blijft ook de korting op brandstofaccijnzen 
tot 1 juli 2023 gehandhaafd. Stapsgewijs zullen vermogende men-
sen en bedrijven meer belasting gaan betalen.

F | Shutterstock

DEELNEMERS

Aarts Verspaningstechnieken B.V.
Haspelweg 23
Arrow Productions B.V.
Grote Bottel 2
Atoom 13
Vuurijzer 9E
Bulex Metaaltechniek B.V.
As 2
Craft Education B.V.
Dukaat 17
Driessen United Blenders
Voltstraat 5
Ebusco
Vuurijzer 23
EDCO Deurne
Helmondsingel 139
Grobeco Heftrucks

Dr Huub van Doorneweg 1
HBL Prefab B.V.
Energiestraat 21
Hoppenbrouwers
Techniek Deurne
Dr. Huub van Doorneweg 44
Jetstone
Beukelsdijk 1
Keukencentrum Berkers
Florijn 10A
Knapen Trailers B.V.
Theo van Doesburgstraat 8
Kortooms Interieur
Liesselseweg 130A
Maakwerk B.V.
Doctor Huub van Doorneweg 24
Movico B.V.
Daalder 9
Openhaardencentrum Deurne

Florijn 5
ORO Facilitair Centrum
Florijn 15
Pascal Ramen en Deuren B.V.
Vuurijzer 9
Secpro B.V.
Dubloen 11
Techniekcentrum Brainport
Indumastraat 13
TP Heftruck service B.V.
Industrieweg 18B
Variant Deurne
Dubloen 8
Verhees en van Dijk
Installatietechniek B.V.
Industrieweg 7
Wivo Beregening
en Tuinmachines
Dubloen 13

ZONDAG 
25 SEPTEMBER

www.bedrijvenroutedeurne.nl
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40 jaar Plameco. Vier je mee?

40 fantastische jaren,
40 fantastische prijzen!
Meer weten? plameco.nl/40

Plameco Van Osch
Zandstraat 22,

5683 PL Best
0499 78 54 08  |  plameco.nl

jaar Plameco

Grenzeloze ontwerpen en 
perfecte verlichting
Het begon met twee 
tinten wit. Vandaag kun 
je kiezen uit meer dan 
140 kleurvariaties. E� en, 
gemarmerd of fotobedrukt 
- spanplafonds zijn er voor 
elke smaak.

Van plafondspots 
tot ultramoderne 
ledverlichting, van 
klassieke hanglampen 
tot lichtdoorschijnende 
lichtplafonds, van vrolijk 
daglicht tot sfeervolle, 
rustgevend gedimd licht, 
van standaardverlichting 
tot Human Centric Lighting 
- spanplafonds en de 
gewenste verlichting 
vormen een perfect paar!

Slimme technologie en 
rustgevende akoestiek
Ook de bediening van de 
verlichting wordt steeds 
handiger, want natuurlijk 

zijn er ook smart home-
concepten beschikbaar.
En je kunt de akoestiek 
in de ruimte aanzienlijk 
verbeteren door akoestisch 
materiaal achter het 
spanplafond te gebruiken. 
Dat brengt veel rust en 
comfort! 

Jubileumactie
Wil je zelf zo’n plafond 
zien? Bezoek dan onze 
showroom. Om onze 
verjaardag in de herfst te 
vieren, kun je bij aankoop 
van een spanplafond 
deelnemen aan onze 
winactie. 40 geweldige 
prijzen liggen op jou te 
wachten! Een Samsung 
TV The Frame, een 
cadeaubon voor een luxe 
tapijt, een De’Longhi 
ko�  ezetapparaat en nog 
veel meer. Tot snel!

Een spanplafond? Een echte innovatie in 1982! In 
slechts één dag konden oude plafonds opnieuw 
worden bekleed, waarbij zelfs het meubilair kon blijven 
staan. En dat is vandaag de dag nog steeds zo - heel 
relaxed! In vier decennia zijn ontelbare vierkante meters 
spanplafond geïnstalleerd voor duizenden klanten. Na 
het eerste plafond worden er vaak nog meer kamers 
aangepakt, omdat men de lange levensduur, de 
duurzaamheid en vooral het gemakkelijke onderhoud op 
prijs stelt. In feite gaat een spanplafond tientallen jaren 
mee en is het praktisch onderhoudsvrij. Natuurlijk zijn er 
in 40 jaar een heleboel nieuwe opties bijgekomen.

Maak kans op één van de 40 fantastische prijzen!

IN KASTEEL HELMOND

15 OKTOBER    30 OKTOBER

VIER DE 
HERFST 

KBWO is zo 
spoedig mogelijk, 

op zoek naar: 
Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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

Vormgeving
Adcommunicatie
Chris Thielen | Rik Aarts
www.adcommunicatie.nl

Redactie
Adcommunicatie
Wendy Lodewijk 
Land van de Peel
info@grootpeelland.nl   
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 28 OKTOBER

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

COLOFON
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Vier de herfst 
bij Museum 

Helmond!
Ontmoet de kasteelgidsen
Zij zijn elke dag aanwezig om span-
nende verhalen te vertellen over dit eeu-
wenoude kasteel. Ze laten je de mooiste 
plekken zien. Luister en kijk maar goed!

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

Selfie jezelf en je vrienden
Zittend op de troon in de grote ridder-
zaal is jouw kans voor een unieke selfie. 
Ook kun je elke dag op z’n middeleeuws 
spelen op het binnenplein en speuren in 
de spannende kelders van het kasteel.

Kijk uit, kasteel in brand! 
Ontdek het mysterie op de eeuwenoude 
zolder tijdens een spannende tour. Dan 
weet jij straks vast wie de brand op zol-
der heeft veroorzaakt. Reserveren is niet 
nodig, je kan meedoen met de zolder-
tour op dinsdag tot en met zondag om 
11:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. Kom 
alvast in de sfeer en speel het XXL bord-
spel in de ronde torenruimte. Wie wint, 
die verliest dus kijk uit!

Emelie Wesselman
Zij was de dochter van de laatste kas-
teelheer. In een tentoonstelling over 
haar leven maak je kennis met allerlei 
voorwerpen die van haar zijn geweest. 
Zoals een pop met haar eigen haar. Of 
haar poëziealbum en kinderservies, kle-
ding en nog veel meer. Maak de speur-
tocht en ontdek alles over haar leven.

Smikkel smakkel 
Zin in smakelijke herfstgerechten en 
herfstdranken? Kom je eigen drankje 
tappen en proeven in ons gezellige Kas-
teelcafé.

Ga voor meer info over het programma, 
tarieven en openingstijden naar mu-
seumhelmond.nl. Je kan online een 
ticket aanschaffen via de website of aan 
de balie.

HELMOND | Kom het beleven van 15 tot en met 30 oktober bij Herfstkasteel 
Helmond, de grootste waterburcht van het land. Samen met jouw familie, 
gezin, vrienden en wie maar wil. Kasteel Helmond dat midden in de stad 
staat, zit barstensvol verhalen! Kom luisteren, spelen en ontdekken.

Ontmoeting – 
expositie
in Kunstzaal 
Dommeldal

Het spelen met hun motief op de drager – hetzij hout, lino, klei of een ander materiaal 
is een uitdaging, want het uiteindelijke resultaat in de prent of in het object kan op 
verschillende manieren uitgewerkt en opgevat worden. Enkelvoudig of in meerdere 
lagen, in reductie of met meerdere dragers, in kleur of zwart-wit, op de pers of met de 
hand, de druktechniek kan op verschillende manieren toegepast worden. De klei laat 
zich transformeren in beeld of voorwerp al dan niet voorzien van een sjabloon. Een 
motief kan gevonden worden in het landschap of figuur. Iedere uitwerking daarvan is 
een ontmoeting tussen de maker en zijn motief.

In deze tentoonstelling willen grafici en keramiste elkaar ONTMOETEN in hun 
werk. De tentoonstelling is bovendien een ONTMOETING met elkaar en publiek. De 
expositie is gratis te bezichtigen in Kunstzaal Dommeldal, tijdens openingstijden van 
de bibliotheek: maandag tot en met vrijdag van 14.00 - 17.00 uur én op zaterdag van 
11.00 - 14.00 uur. 

MIERLO Tot en met zaterdag 22 oktober 2022 is in Kunstzaal 
Dommeldal, in de bibliotheek in Mierlo, de expositie 
Ontmoeting te zien. Vijf grafici en een keramiste laten hun 
werk zien in Kunstzaal Dommeldal. Divers is hun werk, maar 
plezier in het maken staat altijd voorop.
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Opgericht in 1947 en uitgegroeid tot de wandel- en outdoorspecialist van 
Zuidoost-Brabant. Op het gebied van wandel- en bergschoenen en outdoor 
artikelen, waan je je in een snoepwinkel. Van een superlichtgewicht 
titanium besteksetje tot een fietstentje van MSR van 900 gram voor 2 
personen of een UV- en insectwerende kledinguitrusting en alles wat 
daar tussenin zit. 

MET DE OUTDOOR
SPECIALIST IN 
HELMOND

WERKEN 
  IN DE 
  WINKEL?

Adventure Store is voet- en schoenexpert, 
maar heeft ook 1 keer in de maand gratis 
medische specialisten in huis zoals podo- 
en fysiotherapeuten. Ook zijn wij gespeci-
aliseerd in lichtgewicht reizen, wandel- en 
fietsvakanties. Van een A-categorie schoen 
tot en met een C-categorie schoen, het zit 
allemaal in onze collectie. Wij hebben pas-
sie voor onze klanten en voor de activitei-
ten die zij gaan ondernemen! Dus ook voor 
de topproducten die erbij horen om deze 
activiteiten zo comfortabel en functioneel 
mogelijk te laten verlopen. Klant, kwaliteit, 
service en expertise zijn de kernwoorden bij 
Adventure Store Helmond. 

De beste merken worden hier getoond op 
1500 m2 winkelvloer. Meindl, Lowa, Tec-
nica, Hanwag, Oofos, Teva, Injinji, Falke, 
Vaude, Icebreaker, Rab, Schöffel, Fjäll-
räven, Sprayway, Jetboil, Ortlieb, Leki, Jack 
Wolfskin, Bauerfeind, Smartwool en ga zo 
maar door...

Onze experts nemen uitgebreid de tijd voor 
uw wensen en zijn pas tevreden als u dat 
bent. Wij maken gratis een 2D of 3D voets-
can en loopanalyse, ook kunt u 1 keer in de 
maand gebruik maken van onze podothe-
rapeut op afspraak of voor het maken van 
een venoscan, dit is hoe de opvultijd van uw 
bloedvaten is. 

Als deze waarde te laag is, krijgt u last 
van vermoeide benen, krampen in de 
kuit of houden uw voeten en benen 
vocht vast. Deze ongemakken kunt u 
dan weer verminderen door compressie-
wandelsokken van Bauerfeind te dragen. 
Maak een afspraak op www.adventure 
store.nl . Wij staan klaar voor u!

BUITEN 
GEWOON 
GOED

DAAROM NAAR
ADVENTURE
STORE
• Dé specialist in wandelschoenen
 en outdoor kleding & equipment 
• Altijd meer dan 1000 paar
 wandelschoenen op voorraad
• Verkoop van veganistische
 schoenen
• Persoonlijk advies van voet- 
 en schoenspecialist 
• Gratis advies van onze 
 podotherapeut en podologen
• Eigen testpodium in winkel
 aanwezig met diverse 
 ondergronden 
• Eigen schoen- en reparatie-
 service
• 10% spaartegoed bij aankoop
 van onze producten
• Gratis parkeren voor de deur
• Vertrouwd adres sinds 1947
• Gratis APK bon bij aankoop 
 wandelschoenen

WIL JIJ GRATIS ADVIES 
VAN ONZE MEDISCH 
SPECIALISTEN?
SCAN DE QR-CODE EN
MAAK EEN AFSPRAAK.

ZONDAG 25 SEPT.KOOPZONDAG& ADVENTURESTORE WANDEL-TOCHT

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

Gratis parkeren voor 
de deur en 10% korting met
 ons spaarsysteem* 
(niet in combi met aanbiedingen).
De koffie staat klaar.
 Tot ziens !

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

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

INSPIRATIE

 RAB 
GORETEX JAS

WATERDICHT | VENTILEREND

€ 269.-

OLIGHT
SEEKER 3 PRO ZAKLAMP
SCHOK- EN WATERBESTENDIG 

€ 169.99

HELINOX
OPVOUWSTOEL

OERSTERK | SUPER LICHT 

€ 119.99

ORTLIEB
FIETSTASSEN 

WATERDICHT | OERSTERK

€ 119.95

JETBOIL
FLASH BRANDERTJE 

CAPACITEIT 12 LITER

€ 124.99

PETZ
HOOFD LAMP   

MET OPLAADBARE BATTERIJ

€ 19.99

€ 21.99 € 75.99

INJINJI
PERFORMANCE TOESOCKS

STABILITEIT | COMFORT

MERINO
 WOL SHIRT   

VUIL EN WATERAFSTOTEND
Vanaf

Vanaf

Vanaf Vanaf Vanaf

Vanaf

Vanaf Vanaf

Solliciteer dan via 
info@adventurestore.nl
of loop gewoon 
even binnen.
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M/V
monteur

WWW.STRAKK.NL/VACATURES
INTERESSE? BEL, APP OF MAIL MET MARION ALDERS 06-51776323 | MARION.ALDERS@STRAKK.NL

i n f o @ a d c o m m u n i c a t i e . n l   |   w w w . a d c o m m u n i c a t i e . n l   0 4 9 2 - 8 4 5 3 5 0

Als websitebouwer hebben we veel 
expertise en SCHERPE tarieven.

Let op uw inkoop, juist nu!
 

Vraag vrijblijvend prijzen bij ons, een offerte is zo gemaakt.

BEZUINIGEN?
HET BEGINT 
BIJ EEN GOEDE 
INKOOP!

WEBSITES
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Spanning op 
de arbeidsmarkt

loopt verder op

Hiermee komen de aantallen vacatures 
en banen uit op nieuwe recordcijfers, 
terwijl het aantal werklozen de laagste 
stand bereikt in de reeks met kwartaalcij-
fers vanaf 2003. Stonden er in het eerste 
kwartaal nog 133 vacatures tegenover 
elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen 
tot 143 per 100. Dit blijkt uit de arbeids-
marktcijfers van het CBS. De krapte op 
de arbeidsmarkt leidt ertoe dat steeds 
meer bedrijven te maken hebben met een 
personeelstekort. Aan het begin van het 
derde kwartaal van 2022 gaf 38 procent 
van de bedrijven aan dat een tekort aan 
arbeidskrachten de belangrijkste belem-
mering voor de productie of activiteiten 
vormde. Begin vorig jaar was dat nog 10 
procent. 

Recordaantal vacatures
Eind juni stonden er 467 duizend vaca-
tures open, 16 duizend meer dan aan het 
einde van het eerste kwartaal. Dit is het 
achtste kwartaal op rij dat het aantal va-
catures toeneemt. In twee jaar tijd is het 
aantal openstaande vacatures meer dan 
verdubbeld.

Net als in voorgaande kwartalen stonden 
de meeste vacatures open in de handel 
(100 duizend), de zakelijke dienstverle-
ning (75 duizend) en de zorg (65 duizend). 
Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken 
goed voor de helft van alle openstaande 
vacatures.

Vacatures meest toegenomen 
in de handel
Het aantal vacatures nam in het tweede 
kwartaal toe in bijna alle bedrijfstakken. In 
de handel kwamen er de meeste bij (+10 
duizend), waardoor deze bedrijfstak nu 
100 duizend openstaande vacatures telt. 
In de horeca liep het aantal terug met 5 
duizend, nadat het aantal vacatures in 
deze bedrijfstak eind maart een record-
stand van 45 duizend had bereikt.

Iets minder nieuwe vacatures
In het tweede kwartaal ontstonden 394 
duizend nieuwe vacatures. Dat is 24 dui-

zend minder dan het recordaantal van 
het eerste kwartaal, maar nog steeds het 
een na hoogste aantal ooit. Er werden 
378 duizend vacatures vervuld (inclusief 
vervallen vacatures), waardoor het record 
van het eerste kwartaal met 18 duizend 
werd overtroffen.

Vacaturegraad weer hoger
De vacaturegraad, het aantal open-
staande vacatures per duizend banen van 
werknemers, liep in het tweede kwartaal 
verder op van 51 naar 54. Het hoogst is de 
vacaturegraad in de horeca, waar in het 
tweede kwartaal op elke duizend werk-
nemersbanen 96 openstaande vacatures 
waren. Een kwartaal eerder werd in deze 
bedrijfstak nog de recordstand van 112 
bereikt. Ook de informatie en communi-
catie heeft met 89 vacatures per duizend 
banen een bovengemiddelde vacature-
graad. Het laagst is de vacaturegraad in 
het onderwijs, namelijk 25 vacatures per 
duizend banen.

Aantal banen stijgt opnieuw
Het totaal aantal banen van werknemers 
en zelfstandigen nam in het tweede 
kwartaal met 94 duizend toe naar een 

recordhoogte van 11 395 duizend (+0,8 
procent). In het eerste kwartaal was de 
stijging nog groter (+124 duizend). In deze 
cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en 
deeltijd. Het aantal banen stijgt voor het 
vijfde kwartaal op rij. Vanaf het tweede 
kwartaal van 2021 zijn er 628 duizend 
banen bij gekomen.

Toename bij zowel banen werkne-
mers als zelfstandigen
Het aantal werknemersbanen steeg met 
71 duizend, een toename van 0,8 pro-
cent. Het totaal aantal werknemersbanen 
kwam daarmee uit op 8 909 duizend. 
Het aantal banen van zelfstandigen nam 
toe met 22 duizend (0,9 procent) naar 2 
485 duizend. Ruim 1 op de 5 banen is een 
zelfstandigenbaan.

Grootste stijging aantal banen 
in handel, vervoer en horeca
In de handel, vervoer en horeca kwamen 
er 35 duizend banen bij in het tweede 
kwartaal, een stijging van 1,3 procent. 
Andere bedrijfstakken met een grote ba-
nengroei waren zakelijke dienstverlening, 
exclusief de uitzendbureaus (19 duizend), 
onderwijs (8 duizend) en informatie en 

communicatie (7 duizend). Alleen in de 
bedrijfstak landbouw en visserij was er 
een daling (-4 duizend).

Werknemersbanen in cultuur, recre-
atie en overige diensten 
terug op niveau
Het aantal werknemersbanen in de cul-
tuur, recreatie en overige diensten steeg 
met 7 duizend en is daardoor voor het 
eerst terug op het niveau van het eerste 
kwartaal van 2020. Tegenover de stijging 
van het aantal werknemersbanen stond 
een daling van het aantal banen van zelf-
standigen (-3 duizend). Het totaal aantal 
banen in de cultuur, recreatie en overige 
diensten steeg daardoor met 4 duizend.

Meer gewerkte uren
Werknemers en zelfstandigen werkten 
in het tweede kwartaal van 2022 in to-
taal ongeveer 3,7 miljard uur. Dat is, ge-
corrigeerd voor seizoensinvloeden, 2,6 
procent meer dan een kwartaal eerder. 
In de cultuur, recreatie en overige dien-
sten steeg het aantal gewerkte uren het 
sterkst, met 6,6 procent.

Meer flexibele werknemers 
en zzp’ers
In het tweede kwartaal van 2022 waren 
er 2,8 miljoen werknemers met een flexi-
bele arbeidsrelatie. Dat zijn er 85 duizend 
meer dan een kwartaal eerder. Hiermee 
is het aantal flexibele werknemers vier 
kwartalen op rij gestegen en voor het eerst 
weer hoger dan in het eerste kwartaal van 
2020, aan het begin van de coronacrisis. 
Het aantal werknemers met een vaste 
arbeidsrelatie daalde met 23 duizend en 
bedroeg 5,3 miljoen. Dit is nog bijna 40 
duizend hoger dan een jaar geleden. Het 
aantal zelfstandigen groeide opnieuw, en 
wel met 31 duizend, en kwam in het twee-
de kwartaal van dit jaar uit op 1,5 miljoen. 
Deze toename betreft alleen de zzp’ers.

Werkloosheid verder gedaald
In het tweede kwartaal van 2022 waren 
er 327 duizend mensen van 15 tot 75 jaar 
werkloos, 3,3 procent van de beroepsbe-

volking. Het gaat daarbij om mensen die 
geen betaald werk hebben, maar daar wel 
naar hebben gezocht en op korte termijn 
beschikbaar zijn. De werkloosheid bereikte 
hiermee een laagterecord in de reeks met 
kwartaalcijfers vanaf 2003. Wel is de werk-
loosheid in de twee laatste maanden van 
het kwartaal, mei en juni, licht toegenomen. 
Ten opzichte van het eerste kwartaal daalde 
het aantal werklozen met 11 duizend. Bij 25- 
tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen daalde 
de werkloosheid in het afgelopen kwartaal 
naar respectievelijk 2,6 en 2,3 procent en 
bij jongeren naar 7,2 procent.

Meer baanvinders dan baanverliezers
De ontwikkeling van de werkloosheid (-11 
duizend personen) in het tweede kwartaal 
van 2022 is het resultaat van een aantal 
stromen op de arbeidsmarkt. Aan de 
ene kant daalde de werkloosheid door-
dat meer werklozen werk vonden dan er 
werkenden werkloos raakten. Hierdoor 
daalde de werkloosheid in het afgelopen 
kwartaal met 51 duizend.

Aan de andere kant groeide de werk-
loosheid doordat het aantal mensen 
dat zonder direct resultaat op zoek ging 
naar werk (van niet-beroepsbevolking 
naar werkloos) groter was dan het aan-
tal mensen dat stopte met zoeken en/of 
niet beschikbaar was (van werkloos naar 
niet-beroepsbevolking). Per saldo was er 
in het tweede kwartaal een toestroom 
van 41 duizend werklozen vanuit de niet-
beroepsbevolking.

Aantal langdurig werklozen 
verder afgenomen
Het aantal langdurig werklozen, degenen 
die al een jaar of langer op zoek zijn naar 
werk, bedroeg 77 duizend in het tweede 
kwartaal van 2022. Een kwartaal eerder 
waren dat er 83 duizend. Hiermee is de 
langdurige werkloosheid sinds het eerste 
kwartaal van 2021 vrijwel voortdurend 
gedaald. Het percentage van alle werklo-
zen die een jaar of langer op zoek zijn naar 
werk kwam hiermee - evenals afgelopen 
kwartaal - uit op 24 procent.

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en 
opnieuw een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de 

arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder op. Er kwa-
men 16 duizend openstaande vacatures bij, het gemiddeld aantal 
werklozen daalde met 11 duizend. Verder nam het aantal banen 

opnieuw toe, en wel met 94 duizend. 

Bron: CBS

Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoengecorriegeerd, verandering t.o.v. een kwartaal eerder, x 1000  | F CBS

Openstaande vacatures, seizoengecorrieerd  | F CBS

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Activiteiten 
agenda oktober

12 Asten - Wandeldag
 16 oktober. Start bij Museum Klok & Peel.
 Onderweg kan er op diverse bijzondere plekjes
 gestopt worden voor een kleine pauze. De
 wandelroute is 15 km lang. Deelname is gratis.

13 Gemert - Pompoenen in het
 Boerenbondsmuseum
 16 oktober. Kinderen kunnen herfststukjes
 maken. www.boerenbondsmuseum.nl

14 Deurne - Gratis rondleiding
 expositie Vrouwenpalet
 18 oktober. Sluit je gratis aan (op vertoon van
 entreeticket) bij de instaprondleiding over de
 nieuwe tentoonstelling Vrouwenpalet
 1900-1950. Reserveren via www.dewieger.nl

15 Gemert - Gezinsgriezeltocht
 22 oktober. Griezelen met het hele gezin. 
 www.wsvzuth.nl

16 Laarbeek - Javier Guzman 
 in Ons Tejater
 22 oktober. Hedendaagse variant op
 apenkooien. www.dorpshuizenlaarbeek.nl

17 Asten - Pompoendagen
 22  t/m 30 oktober. Bezoekers van de
 Pompoendagen mogen rekenen op geweldige
 activiteiten voor kinderen, denk aan het
 populaire pompoensnijden. 
 www.museumklokenpeel.nl/pompoendagen

18 Gemert - Avond in het
 Boerenbondsmuseum
 22 oktober. Beleef de sfeer van het avondleven
 in een Brabants dorp anno 1900. 
 www.boerenbondsmuseum.nl

19 Vlierden - Rock aan de Ring
 22 oktober. Optredens van diverse Tribute
 bands o.a. Coldplay, Muse , Imitallica , Volbeat,
 Artic Monkeys tribute bands. www.vlierden.com

20 Someren - Björn van der Doelen
 en de Huursoldaten 
 28 oktober. Een avond vol prachtige verhalen
 en Brabantse liederen. www.deruchte.nl

21 Helmond - Bluesroute Helmond
 28 t/m 30 oktober. Gratis toegankelijk
 bluesfestival verspreid over het centrum van
 Helmond. www.bluesroutehelmond.nl

21 Deurne - Nacht van de Nacht
 29 oktober. Hoe voelt de Peel in het donker?
 Kies uit een pikkedonker peeldiner of ga mee
 met de wandeling. www.toonkortoomspark.nl

een complete ervaring waarbij de kinderen worden 
ondergedompeld in de wereld van ridders, klokken of 
techniek. Denk bijvoorbeeld aan Museum Klok & Peel, 
Museum Techniek met ’n Ziel, Kasteel Helmond of het 
verrassende Home Computer Museum!

Het is herfst! Lekker wandelen door de bossen, op zoek 
naar paddenstoelen en speuren naar kabouters. In het Land 
van de Peel is in de herfst genoeg te beleven. Laat je 
inspireren met deze tips!!

Of je nu gaat crossen op de MTB door de Bakelsche 
Bossen, struinen door het uitgestrekte natuurgebied 
de Stippelberg of samen met de kinderen gaat 
speuren naar kabouters op het kabouterpad bij 
Nationaal Park de Groote Peel. Doe een warme jas 
aan, ga naar buiten en geniet van de herfst! Wat is nu 
lekkerder dan jezelf verwarmen met warme 
chocolademelk, zittend naast de warme houtkachel, 
na een frisse herfstwandeling? Of genietend van het 
najaarszonnetje op het terras met een lekker 
bockbiertje? Natuurpoorten en boscafés zijn de ideale 
uitvalsbasis voor je wandel- of fietsroute deze herfst. 

Frisse wandeling
De herfst is het seizoen van weer en wind, van 
prachtige kleuren en aardse geuren. En natuurlijk van 
paddenstoelen, groot en klein. Ontdek dit prachtige 
seizoen samen met een Peelgids tijdens een frisse 
wandeling in De Groote Peel. Of meld je aan voor een 
paddenstoelwandeling in het Bakelsbosch van IVN 
Helmond.

Slecht weer uitjes met kinderen
Ook als het een keertje regent hoef je je niet te 
vervelen in het Land van de Peel. De Peel is rijk aan 
binnenactiviteiten, van overdekte speeltuinen tot 
kidsproof musea als Kasteel Helmond en Museum 
Klok & Peel in Asten. Wij hebben de leukste 
binnenactiviteiten op een rijtje gezet! Ga je op pad met 
kinderen, dan zit je in een indoor speelparadijs altijd 
goed. Daar kunnen de kinderen lekker hun energie 
kwijt terwijl jij ontspannen geniet vanaf de zijlijn. Ga 
ravotten bij een van de overdekte speeltuinen zoals 
Billy Barn, Kidsplaza, We-Jump of Ames Sports. 

Wil je de kinderen, naast plezier, ook wat anders 
meegeven over de regio? Dan zijn er ook genoeg 
educatieve uitjes. Hier geen muffe schilderijen maar 

Beleef de herfst
in het Land van de Peel

Uitgelicht

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

Woudloperspad – Asten
Tussen Liessel en Vlierden stroomt de 
ongekanaliseerde Astense Aa door het 
natuurgebied De Berken. Prachtige 
wandeltocht langs de kronkelende Astense Aa.

1

Pak de Biezen – Aarle Rixtel
Wandel over mooie paadjes, houten knuppel- 
bruggetjes, langs weides en door het bos. 

Ripse Boswandelroute – Gemert-Bakel
Een prachtige wandelroute door het bos- en 
natuurgebied Beestenveld en Klotterpeel. 
Onderweg komt je langs veel bijzondere en 
historische plaatsen

3

5

Stiphoutse Bossen – Helmond
Een afwisselend natuurgebied met bossen, 
vennen en heide. Er zijn diverse wandelingen 
uitgezet in het gebied.

2

Buntvenroute – Deurne
Het wondermooie Buntven is de parel in 
de kroon van het Zandbos, deze route 
voert door dit bosgebied en leidt je 
rondom het Buntven.

4

Getipt: Herfstroutes 

Kijk voor meer  
wandelroutes op 
Landvandepeel.nl/routes

© Robin Hartman

Fotowedstrijd
Ontdek het mysterie van de herfst.
Doe mee aan onze fotowedstrijd! Heb jij een 
prachtige foto gemaakt van een paddenstoel in 
de Peel? Of heb jij het ultieme herfstplaatje 
geschoten? Stuur hem in en doe mee met de 
fotowedstrijd! 
Stuur je foto naar info@landvandepeel.nl o.v.v. 
Fotowedstrijd Herfst, met je naam, leeftijd en 
contactgegevens.

Voor de prijzen en wedstrijdvoorwaarden 
kijk je op Landvandepeel.nl/herfst 

© Klein Costa Rica

01 Handel – Kermis
 30 september t/m 3 oktober. 
 Kermis in het centrum van Handel. 
 Facebook.com/kermisopdekermis

02 Laarbeek - Rommelmarkt
 2 oktober. Rommelmarkt georganiseerd door
 buurtvereniging De Eendracht. 
 www.buurtverenigingdeeendracht.nl

03 Laarbeek – Rommelmarkt 
 Manage D’n Perdenbak
 2 oktober. Speuren naar tweedehands
 schatten. www.landvandepeel.nl/
 vlooienmarkt-laarbeek  

04 Deurne - Cinema Het Witte Doek
 5 en 19 oktober. De 5e met ‘Belfast’ en op de
 19e ‘The Worst Person in the World’. 
 www.ccdeurne.nl

05 Helmond - She is the man
 8, 9, 14, 15, 16 oktober. Toneelstuk over de
 liefde. Maar ook over de verwarring over wie 
 je zelf bent en wie degene is waar je op valt.
 www.annatheater.nl

06 Laarbeek - Mark van de
 Veerdonk in Ons Tejater
 8 oktober. Podiumbeest ontsnapt, een
 overdosis aan oneliners en anekdotes. 
 www.dorpshuizenlaarbeek.nl

07 Someren - Tribute To 
 The Cats Band
 8 oktober. Alle legendarische hits van 
 The Cats komen weer voorbij! www.deruchte.nl

08 Asten - Het Mysterie van Asten
 9 oktober. Op verschillende punten tijdens de
 wandeling moeten puzzels opgelost worden
 waarmee uiteindelijk het (fictieve) Mysterie 
 van Asten wordt opgelost. Teams moeten zich
 aanmelden. www.hetmysterievanasten.nl

09 Asten - Griezelig gezellige
 koopzondag
 9 oktober. Koopzondag compleet in het 
 thema van Halloween en pompoenen.

10 Helmond - Vier de herfst   
 15 t/m 30 oktober. Het eeuwenoude Kasteel
 Helmond wordt omgetoverd tot een echte
 herfstburcht. www.museumhelmond.nl/
 kasteel-helmond

11 Someren - MuziekQuiz XXL
 15 oktober. Wil jij je muziekkennis meten?
 www.deruchte.nl

Herfst in het Kasteel

Herfstkasteel Helmond belooft weer een gezellig, leuk 
en leerzaam evenement te worden. Het eeuwenoude 
Kasteel Helmond wordt hiervoor omgetoverd tot een 
echte herfstburcht. Met herfsttierelantijnen en 
herfstlekkernijen! 

www.museumhelmond.nl/evenementen/
vier-de-herfst-bij-ons/

Een avond naar het 
Boerenbondsmuseum
22 oktober
Met sfeervol verlichte gebouwen, spelletjes van 
vroeger en een gezellig dorpscafé kom je 
helemaal in de sfeer van het avondleven in een 
Brabants dorp anno 1900. Er is gezellige muziek 
rond het dorpsplein en natuurlijk ook demon- 
straties zoals smeden, klompen maken en 
weven. www.boerenbondsmuseum.nl 

© Museum Helmond

Pompoendagen 
22 t/m 30 oktober. 
De tuin van Museum Klok & Peel in Asten ligt 
bezaaid met duizenden pompoenen en 
kalebassen. Kom pompoensnijden, proef 
heerlijke gerechten met pompoen en ontdek nog 
vele andere leuke activiteiten voor kinderen! 

www.museumklokenpeel.nl/pompoendagen

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda oktober

12 Asten - Wandeldag
 16 oktober. Start bij Museum Klok & Peel.
 Onderweg kan er op diverse bijzondere plekjes
 gestopt worden voor een kleine pauze. De
 wandelroute is 15 km lang. Deelname is gratis.

13 Gemert - Pompoenen in het
 Boerenbondsmuseum
 16 oktober. Kinderen kunnen herfststukjes
 maken. www.boerenbondsmuseum.nl

14 Deurne - Gratis rondleiding
 expositie Vrouwenpalet
 18 oktober. Sluit je gratis aan (op vertoon van
 entreeticket) bij de instaprondleiding over de
 nieuwe tentoonstelling Vrouwenpalet
 1900-1950. Reserveren via www.dewieger.nl

15 Gemert - Gezinsgriezeltocht
 22 oktober. Griezelen met het hele gezin. 
 www.wsvzuth.nl

16 Laarbeek - Javier Guzman 
 in Ons Tejater
 22 oktober. Hedendaagse variant op
 apenkooien. www.dorpshuizenlaarbeek.nl

17 Asten - Pompoendagen
 22  t/m 30 oktober. Bezoekers van de
 Pompoendagen mogen rekenen op geweldige
 activiteiten voor kinderen, denk aan het
 populaire pompoensnijden. 
 www.museumklokenpeel.nl/pompoendagen

18 Gemert - Avond in het
 Boerenbondsmuseum
 22 oktober. Beleef de sfeer van het avondleven
 in een Brabants dorp anno 1900. 
 www.boerenbondsmuseum.nl

19 Vlierden - Rock aan de Ring
 22 oktober. Optredens van diverse Tribute
 bands o.a. Coldplay, Muse , Imitallica , Volbeat,
 Artic Monkeys tribute bands. www.vlierden.com

20 Someren - Björn van der Doelen
 en de Huursoldaten 
 28 oktober. Een avond vol prachtige verhalen
 en Brabantse liederen. www.deruchte.nl

21 Helmond - Bluesroute Helmond
 28 t/m 30 oktober. Gratis toegankelijk
 bluesfestival verspreid over het centrum van
 Helmond. www.bluesroutehelmond.nl

21 Deurne - Nacht van de Nacht
 29 oktober. Hoe voelt de Peel in het donker?
 Kies uit een pikkedonker peeldiner of ga mee
 met de wandeling. www.toonkortoomspark.nl

een complete ervaring waarbij de kinderen worden 
ondergedompeld in de wereld van ridders, klokken of 
techniek. Denk bijvoorbeeld aan Museum Klok & Peel, 
Museum Techniek met ’n Ziel, Kasteel Helmond of het 
verrassende Home Computer Museum!

Het is herfst! Lekker wandelen door de bossen, op zoek 
naar paddenstoelen en speuren naar kabouters. In het Land 
van de Peel is in de herfst genoeg te beleven. Laat je 
inspireren met deze tips!!

Of je nu gaat crossen op de MTB door de Bakelsche 
Bossen, struinen door het uitgestrekte natuurgebied 
de Stippelberg of samen met de kinderen gaat 
speuren naar kabouters op het kabouterpad bij 
Nationaal Park de Groote Peel. Doe een warme jas 
aan, ga naar buiten en geniet van de herfst! Wat is nu 
lekkerder dan jezelf verwarmen met warme 
chocolademelk, zittend naast de warme houtkachel, 
na een frisse herfstwandeling? Of genietend van het 
najaarszonnetje op het terras met een lekker 
bockbiertje? Natuurpoorten en boscafés zijn de ideale 
uitvalsbasis voor je wandel- of fietsroute deze herfst. 

Frisse wandeling
De herfst is het seizoen van weer en wind, van 
prachtige kleuren en aardse geuren. En natuurlijk van 
paddenstoelen, groot en klein. Ontdek dit prachtige 
seizoen samen met een Peelgids tijdens een frisse 
wandeling in De Groote Peel. Of meld je aan voor een 
paddenstoelwandeling in het Bakelsbosch van IVN 
Helmond.

Slecht weer uitjes met kinderen
Ook als het een keertje regent hoef je je niet te 
vervelen in het Land van de Peel. De Peel is rijk aan 
binnenactiviteiten, van overdekte speeltuinen tot 
kidsproof musea als Kasteel Helmond en Museum 
Klok & Peel in Asten. Wij hebben de leukste 
binnenactiviteiten op een rijtje gezet! Ga je op pad met 
kinderen, dan zit je in een indoor speelparadijs altijd 
goed. Daar kunnen de kinderen lekker hun energie 
kwijt terwijl jij ontspannen geniet vanaf de zijlijn. Ga 
ravotten bij een van de overdekte speeltuinen zoals 
Billy Barn, Kidsplaza, We-Jump of Ames Sports. 

Wil je de kinderen, naast plezier, ook wat anders 
meegeven over de regio? Dan zijn er ook genoeg 
educatieve uitjes. Hier geen muffe schilderijen maar 

Beleef de herfst
in het Land van de Peel

Uitgelicht

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

Woudloperspad – Asten
Tussen Liessel en Vlierden stroomt de 
ongekanaliseerde Astense Aa door het 
natuurgebied De Berken. Prachtige 
wandeltocht langs de kronkelende Astense Aa.

1

Pak de Biezen – Aarle Rixtel
Wandel over mooie paadjes, houten knuppel- 
bruggetjes, langs weides en door het bos. 

Ripse Boswandelroute – Gemert-Bakel
Een prachtige wandelroute door het bos- en 
natuurgebied Beestenveld en Klotterpeel. 
Onderweg komt je langs veel bijzondere en 
historische plaatsen

3

5

Stiphoutse Bossen – Helmond
Een afwisselend natuurgebied met bossen, 
vennen en heide. Er zijn diverse wandelingen 
uitgezet in het gebied.

2

Buntvenroute – Deurne
Het wondermooie Buntven is de parel in 
de kroon van het Zandbos, deze route 
voert door dit bosgebied en leidt je 
rondom het Buntven.

4

Getipt: Herfstroutes 

Kijk voor meer  
wandelroutes op 
Landvandepeel.nl/routes

© Robin Hartman

Fotowedstrijd
Ontdek het mysterie van de herfst.
Doe mee aan onze fotowedstrijd! Heb jij een 
prachtige foto gemaakt van een paddenstoel in 
de Peel? Of heb jij het ultieme herfstplaatje 
geschoten? Stuur hem in en doe mee met de 
fotowedstrijd! 
Stuur je foto naar info@landvandepeel.nl o.v.v. 
Fotowedstrijd Herfst, met je naam, leeftijd en 
contactgegevens.

Voor de prijzen en wedstrijdvoorwaarden 
kijk je op Landvandepeel.nl/herfst 

© Klein Costa Rica

01 Handel – Kermis
 30 september t/m 3 oktober. 
 Kermis in het centrum van Handel. 
 Facebook.com/kermisopdekermis

02 Laarbeek - Rommelmarkt
 2 oktober. Rommelmarkt georganiseerd door
 buurtvereniging De Eendracht. 
 www.buurtverenigingdeeendracht.nl

03 Laarbeek – Rommelmarkt 
 Manage D’n Perdenbak
 2 oktober. Speuren naar tweedehands
 schatten. www.landvandepeel.nl/
 vlooienmarkt-laarbeek  

04 Deurne - Cinema Het Witte Doek
 5 en 19 oktober. De 5e met ‘Belfast’ en op de
 19e ‘The Worst Person in the World’. 
 www.ccdeurne.nl

05 Helmond - She is the man
 8, 9, 14, 15, 16 oktober. Toneelstuk over de
 liefde. Maar ook over de verwarring over wie 
 je zelf bent en wie degene is waar je op valt.
 www.annatheater.nl

06 Laarbeek - Mark van de
 Veerdonk in Ons Tejater
 8 oktober. Podiumbeest ontsnapt, een
 overdosis aan oneliners en anekdotes. 
 www.dorpshuizenlaarbeek.nl

07 Someren - Tribute To 
 The Cats Band
 8 oktober. Alle legendarische hits van 
 The Cats komen weer voorbij! www.deruchte.nl

08 Asten - Het Mysterie van Asten
 9 oktober. Op verschillende punten tijdens de
 wandeling moeten puzzels opgelost worden
 waarmee uiteindelijk het (fictieve) Mysterie 
 van Asten wordt opgelost. Teams moeten zich
 aanmelden. www.hetmysterievanasten.nl

09 Asten - Griezelig gezellige
 koopzondag
 9 oktober. Koopzondag compleet in het 
 thema van Halloween en pompoenen.

10 Helmond - Vier de herfst   
 15 t/m 30 oktober. Het eeuwenoude Kasteel
 Helmond wordt omgetoverd tot een echte
 herfstburcht. www.museumhelmond.nl/
 kasteel-helmond

11 Someren - MuziekQuiz XXL
 15 oktober. Wil jij je muziekkennis meten?
 www.deruchte.nl

Herfst in het Kasteel

Herfstkasteel Helmond belooft weer een gezellig, leuk 
en leerzaam evenement te worden. Het eeuwenoude 
Kasteel Helmond wordt hiervoor omgetoverd tot een 
echte herfstburcht. Met herfsttierelantijnen en 
herfstlekkernijen! 

www.museumhelmond.nl/evenementen/
vier-de-herfst-bij-ons/

Een avond naar het 
Boerenbondsmuseum
22 oktober
Met sfeervol verlichte gebouwen, spelletjes van 
vroeger en een gezellig dorpscafé kom je 
helemaal in de sfeer van het avondleven in een 
Brabants dorp anno 1900. Er is gezellige muziek 
rond het dorpsplein en natuurlijk ook demon- 
straties zoals smeden, klompen maken en 
weven. www.boerenbondsmuseum.nl 

© Museum Helmond

Pompoendagen 
22 t/m 30 oktober. 
De tuin van Museum Klok & Peel in Asten ligt 
bezaaid met duizenden pompoenen en 
kalebassen. Kom pompoensnijden, proef 
heerlijke gerechten met pompoen en ontdek nog 
vele andere leuke activiteiten voor kinderen! 

www.museumklokenpeel.nl/pompoendagen

www.landvandepeel.nl
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We spreken Roland Pijnappels, mon-
teur van het eerste uur en al meer dan 
25 jaar werkzaam bij Miko Koffie en An-
dre Durner, monteur in opleiding, over 
waarom zij gekozen hebben voor Miko 
als werkgever. “Je bent er geen num-
mer”, zegt Andre direct. “Zo komt de 
CEO van het moederbedrijf regelmatig 
over de werkvloer en kent iedereen bij 

naam. Dat vind ik bijzonder voor zo’n 
multinational.”

Meegroeien met de techniek
Als we Roland vragen wat na 25 jaar 
het monteursvak uitdagend houdt, 
geeft hij aan: “Het meegroeien met de 
techniek. De ontwikkelingen op het ge-
bied van espresso- en koffieapparatuur 

staan niet stil. Zo is het bijvoorbeeld bij 
steeds meer machines mogelijk deze 
op afstand uit te lezen. Hierdoor is een 
klant vaak in korte tijd geholpen zonder 
dat een monteur ter plaatse gaat. Dat is 
met name voor de horeca ideaal, want 
zonder koffie zitten in een volle zaak is 
funest. Ook voor Miko als koffieleveran-
cier uiteraard!”

De hele dag koffie drinken én 
in een vette Mercedes rijden
Als monteur ga je op pad met materiaal 
dat ondersteunend is aan het werk dat 
je doet. Naast een degelijke bus met 
het nodige zitcomfort, beschik je over 
kwalitatief gereedschap en werkkleding 
waarmee je veilig kan werken. “Als extra 
arbeidsvoorwaarde mag je inderdaad 
de hele dag koffie drinken”, zegt Roland 
lachend. Zelfs de koffie voor thuis wordt 
door Miko geregeld!

Gebruik maken van elkaars kennis
Als een monteur ter plaatse even wil 
overleggen is hiervoor een vaste collega 
beschikbaar die gebeld kan worden. 
Ook de verkoopafdeling weet de tech-
nische dienst te vinden. Bij de invulling 
van grote projecten kijken we samen 
naar de beste technische oplossing voor 
het vraagstuk van de klant. Regelmatig 
vinden er technische trainingen plaats 
bij de leverancier van de automaten. Bij 
espressoleverancier La Cimbali in Italië 
bijvoorbeeld. Dat zijn de leukere werkt-
ripjes! Inmiddels heeft Miko vanwege 
het hoge niveau van technische kennis 
een positie verworven bij leveranciers 
waarbij we mee mogen denken in de 
ontwikkeling van nieuwe apparatuur. 

Naast werken ook veel
ruimte voor plezier
Er wordt hard gewerkt, maar er is ook 
voldoende ruimte voor plezier. Miko 
heeft de P van Plezier zelfs opgenomen 

in de bedrijfsdoelstellingen! Zo is er ie-
dere vrijdag om 16:30 uur een borrel ter 
afronding van de werkweek, wordt er 
geregeld met het technische team naar 
de plaatselijke Griek gegaan en vallen de 
bedrijfsfeestjes bij Miko écht wel in de 
categorie ‘feest’. Zo mogen we binnen-
kort met het hele gezin naar De Efteling 
bijvoorbeeld.

Miko is een gezonde onderneming
Miko Koffie is een gezonde onderne-
ming en we zijn trots op de mooie klan-
tenportefeuille die we in de loop der 
jaren samen hebben opgebouwd. Om 
die verder uit te kunnen bouwen zoeken 
we extra monteurs die samen met ons 
in willen zetten op groei.
 
Kom zelf eens kijken 
of het vak iets voor je is
Als je een technische achtergrond hebt 
en eens wil kijken of het vak iets voor 
je is, ben je meer dan welkom in onze 
werkplaats in Valkenswaard. Laat je ge-
gevens achter op: www.mikocoffee.
nl/contact zodat we je hiervoor een 
uitnodiging kunnen sturen. Direct sol-
liciteren is natuurlijk nóg beter!

Een carrière in de koffie!
Miko Koffie in Valkenswaard levert koffie en bijproducten zoals thee, 

suiker en koekjes aan bedrijven en horeca. Daarnaast leveren ze professionele espressomachi-
nes en koffieautomaten die geplaatst én onderhouden worden door een eigen technische dienst. 

Het gaat goed met het bedrijf. Zo goed dat ze inzetten op groei en op zoek zijn naar nieuwe
collega’s voor de technische afdeling. 
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Lager opgeleide
jongeren hebben 

minst stabiele 
loopbanen 

Bij het onderzoek zijn drie opleidingsniveaus on-
derscheiden. Onder lager opgeleid vallen mensen 
die geen startkwalificatie hebben, maximaal mbo1 
of havo/vwo onderbouw. Onder middelbaar opge-
leid vallen de bovenbouw van havo/vwo, de basis-
beroepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) 
en de middenkader- en specialistenopleidingen 
(mbo-4). Onder hoger opgeleid vallen hbo en wo. 
Het opleidingsniveau is gemeten aan het eind van 
de geobserveerde periode.

Vroege loopbaan van jongeren op een
nieuwe manier in kaart gebracht
Loopbanen van jongvolwassenen verlopen deels 
dynamisch. Beschrijvingen van arbeidsposities 
naar leeftijd suggereren een rechtlijnige ontwik-
keling, waarin steeds meer werkenden een vast 
contract krijgen en steeds minder mensen een tij-
delijk contract of geen werk hebben. Op individueel 
niveau verlopen loopbanen niet altijd rechtlijnig, 
maar vaak veel dynamischer.

Er wordt in veel loopbanen flink gewisseld tussen 
de verschillende arbeidsmarktposities. Het komt 
bijvoorbeeld regelmatig voor dat mensen op een 
bepaald moment een vast contract hebben, maar 
na verloop van tijd een flexibel contract hebben of 
misschien niet werkzaam zijn. Zo heeft een flink 
deel van de mensen die bij aanvang een vast con-
tract hebben uiteindelijk geen vast contract meer.
Van degenen die op hun 23e niet werkzaam zijn is 
bijna een derde de gehele periode tot hun 32e niet 
werkzaam, maar heeft een deel ook tussendoor 
een vaste of flexibele baan. Een deel van de jonge-
ren van 23 jaar volgt nog voltijds onderwijs, en gaat 
aan het werk op latere leeftijd, vaak eerst via een 
flexibel contract.

Hoger opgeleiden meest stabiele loopbanen
Ook als het gaat om verschillen naar opleidingsni-
veau geven ‘traditionele’ tabellen en figuren slechts 
een beperkt beeld van het werkelijke verloop van 
loopbanen. Zo blijkt dat onder lager opgeleiden het 

aandeel mensen met een vast contract redelijk sta-
biel blijft door de tijd, terwijl bij middelbaar en hoger 
opgeleiden het aandeel mensen met een vast con-
tract door de tijd toeneemt. Bij lager opgeleiden is 
ook te zien dat het aandeel flexibele contracten af-
neemt en het aandeel niet-werkend toeneemt. Dat 
doet vermoeden dat een deel van de flexwerkers na 
verloop van tijd zijn baan kwijtraak

Hoewel langdurig niet werken meer voorkomt on-
der lager opgeleiden dan onder middelbaar en hoger 
opgeleiden, zijn er ook veel mensen die na verloop 
van tijd geen werk meer hebben. Dit geldt vrij vaak 
voor mensen met een flexibel contract, maar ook 
een deel van degenen die beginnen met een vast 
contract heeft na verloop van tijd geen werk meer. 
Dit gebeurt vaker onder lager opgeleiden dan onder 
middelbaar en hoger opgeleiden. Zeker voor lager 
opgeleiden is een vast contract dus niet zo vast 
als de naam suggereert. Onder hoger opgeleiden is 
nog te zien dat een groot deel (meer dan de helft) 

in het begin van de loopbaan nog onderwijs volgt, 
om daarna de arbeidsmarkt te betreden. Dat loopt 
vaak via een flexibel contract naar een vast contract. 
Hoger opgeleiden hebben in het algemeen dus sta-
bielere loopbanen dan lager opgeleiden.

Verschil tussen mannen en vrouwen het 
grootst onder lager opgeleiden
Tot slot zijn er ook verschillen tussen mannen en 
vrouwen in hun loopbanen. In het algemeen blijven 
mannen iets langer onderwijs volgen dan vrouwen. 
De loopbanen van mannen en vrouwen verschillen 
het meest onder lager opgeleiden. Langdurig niet 
werken komt het vaakst voor onder lager opgeleide 
vrouwen. Ook maken lager opgeleide vrouwen va-
ker de transitie van vast of flexibel werk naar niet-
werken. Onder middelbaar opgeleide vrouwen komt 
die transitie een stuk minder vaak voor, en onder 
hoger opgeleide vrouwen vrijwel niet. Onder hoger 
opgeleiden zijn er juist weinig significante verschil-
len tussen de loopbanen van mannen en vrouwen.

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele 
loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen 

werk en maken minder vaak de overstap van een flexibel naar een vast contract. Als ze al een 
vast contract hebben, is de kans groter dat ze weer flexwerk gaan doen of zonder werk raken. 

Dat blijkt uit nieuw CBS-onderzoek naar de dynamiek van beginnende loopbanen van 
jongeren geboren tussen 1983 en 1985.

Arbeidsmarktposities van personen geboren 
in 1985 - 1999, per leeftijdsjaar

Arbeidsmarktposities van personen geboren in 
1985 - 1999, per leeftijdsjaar, laagopgeleiden

Arbeidsmarktposities van personen geboren in 
1985 - 1999, per leeftijdsjaar, hoogopgeleiden

Bron: CBS  |  F Shutterstock
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Beste ondernemer, 
doe jij al mee?

Medio oktober valt de nieuwe uitgave van 

Helmond Onderneemt in uw brievenbus! 

Vol met prachtig opgemaakte redactie-

stukken over écht lokale Helmondse 

ondernemingen. 

Maar de vraag is, doe jij al mee? 

Veel Helmondse ondernemers zijn je al 

voorgegaan dus blijf niet achter! Wil je 

graag een spotlight schijnen op jouw bedrijf 

of onderneming? Mail dan naar:

Danielle@adcommunicatie.nl

Uitgave medio oktober
Deadline 30 september

Helmond Onderneemt Magazine is een product van Weekkrant De Loop Helmond.

TROTS OP 
HELMOND!
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NUENEN | SHE Art Gallery viert het kunstseizoen met al haar klanten, 
kunstenaars, belangstellenden en vrienden van de galerie! Zondagmiddag 
25 september is het tijd voor een gezellig feestje, met z’n allen! Of zoals in 

Brabant ‘mezzenalle’.

SHE Art Kunstenaars komen deze feestzondag bij 
SHE Art Gallery voor een meet & greet met iedereen 
die langskomt. Een gezellige middag tussen de kunst, 
met een muziekje en een hapje en een drankje erbij.

En om alles nog gezelliger te maken schenkt Brouwerij 
De Graas deze middag voor wie dat wil, doorlopend een 
mini bierproeverij van 3 nieuwe Graas-specials, waaron-
der de heerlijke nieuwe Mezzenalle Rose bier. Jullie zijn 
van harte uitgenodigd, om dit feestje te komen vieren 
tussen, zondag 25 september, van 13-17 uur.

En wat een selectie kunst (en kunstenaars) hebben 
ze, apetrots dat ze al deze gevestigde Nederlandse 
kunst van deze eeuw in huis hebben, in diverse stij-
len en materialen! Er valt veel nieuws te ontdekken, 
ook nieuwe kunstenaars zoals Edith Tergau, Mariska 
Teeuwen, Stef van Strij, Gert Kist etc. En uiteraard 

onze bekende kunstenaars zoals Elke Meulendijks, 
Mainkunstenaars, Yvonne Jochems, Bas Berkel-
mans, Bart van der Voort en Cynthia Vandanbor en 
nog veel meer. 

Welke kunstenaars er allemaal komen maakt SHE Art 
Gallery komende weken bekend op hun websitepa-
gina: www.sheartgallery.com/agenda.

De 400m2 grote galerie heeft plaats genoeg dus kom 
gerust, ze hebben gevulde glaasjes voor u klaarstaan, 
en ook iets lekkers …  Meet & greet en geniet! De re-
guliere openingstijden zijn: woensdag en zondag van 
13-17 uur en op vrijdag van 13-20 uur. Meer info vindt 
u op de website: www.sheartgallery.com.

SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen

Kunst en een te gekke 
meet & greet bij 

SHE Art Gallery

ASTEN De zomervakantie voorbij, tijd om na 
de welverdiende ontspanning weer een ge-
zonde inspanning te zoeken. Dat kan ook op 
relaxte wijze en wel door lid te worden van de 
‘museumfamilie’ bij Museum Klok & Peel in 
Asten. Deze familie bestaat uit meer dan 200 
vrijwilligers, die voor en achter de schermen 
uiteenlopende taken uitvoeren met varia-
bele intensiteit. Sommige vrijwilligers komen 
meerdere dagdelen per week, andere een paar 
keer in het jaar bij bepaalde evenementen. 

Dat Museum Klok & Peel voor een belangrijk ge-
deelte draait op vrijwilligers is de kracht van het 
museum en iets om te koesteren. Daarom probeert 
de professionele leiding het de vrijwilligers zoveel 
mogelijk naar de zin te maken. Bijvoorbeeld door te 
zorgen voor een professionele en prettige werkom-

geving. Altijd belangrijk is tijdige vervanging of ver-
sterking. Want hoe gemotiveerd de museumvrijwil-
ligers ook zijn, er is tegelijk altijd verloop. Vandaar 
dat het museum altijd ruimte heeft voor nieuwe 
vrijwilligers. 

Je hoeft niet per se tot de senioren te behoren om 
een succesvol vrijwilliger te zijn. Bij het museum 
melden zich ook vaak jonge mensen die vrijwilli-
gerswerk zien als een mooie aanloop naar of aan-
vulling op een betaalde baan, bijv. om iets extra’s bij 
te dragen aan de maatschappij. Het aardige van een 
vrijwilligersbestaan bij Museum Klok & Peel is hoe 
dan ook, dat je je altijd kunt verdiepen in wat je daar 
interessant vindt, of in de klus waarin je je het best 
in je element voelt. Lijkt het je iets om gastvrouw 
of gastheer te worden in ons museumcafé? Meld 
je aan, want dat kan. Wij hebben daarin vacatures. 

Ben je liever rondleider en vertel je bezoekende 
toeristen graag over de mooie klokkengeschiedenis 
van Asten of een spannend verhaal uit de mysteri-
euze Peel, dan kan dat ook. Liever een rol achter de 
schermen, maar even belangrijk voor het museum? 
Wij zoeken nog een medewerker administratie en 
ook medewerkers onderhoud gebouw. Krijg je in 
het weekend te weinig bezoek naar je zin? Word 
medewerker receptie op zaterdag of zondag en je 

krijgt continu mensen op bezoek. Zo heeft Museum 
Klok & Peel nog meer vacatures voor bepaalde 
klussen. Wie zich aangesproken voelt, kan contact 
zoeken met het museum via de e-mail (info@mu-
seumklokenpeel.nl) of kan bellen met 0493 – 691 
865. Wie graag eerst alle vacatures wil raadplegen, 
kan de website bekijken: www.museumkloken-
peel.nl/vacatures. U zult versteld staan van de 
ontplooiingskansen bij Museum Klok & Peel Asten.

Museum Klok & Peel
verwelkomt graag nieuwe 

vrijwilligers

Volop ontplooiingskansen

Vrijwilligers in het museumcafé  |  F Cor van de Ven

www.grootpeelland.nl
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Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website ‘Agenda’ of lokale email-adres

• Asten: 11 oktober19.30: “In behapbare stappen naar een energiezuinige woning” Museum Klok en Peel 

• Elsendorp 29 sept. 20:00 ‘Verwarming en warmtepompen’ in De Dompelaar, Sint Janstraat 49-51

• Bakel 4 okt. 20:15: thema: ‘Verwarming en warmtepompen’ in Parochiehuis, Gemertseweg 2

• Gemert 13 okt. 20:00: thema: ‘Verwarming en warmtepompen’ in De Eendracht, Sint Annastraat 60

• Gemert-Bakel 11 okt. 20:00 vrije inloop bij het bedrijf Isolatie.com, Broeder Hogardusstraat 5-7, Handel,

 thema en informatie over ‘Besparen door je huis goed te isoleren’ 

• Geldrop- Mierlo : kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl  bij in ‘Jouw Gemeente’

• Helmond  10 okt 19.30: Slim isoleren en ventileren  oudere woningen (<1990)EnergieHuis Torenstraat 3.

• Helmond  24okt 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? EnergieHuis Torenstraat 3

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)

• Asten: zaterdag 8+22 oktober in de bibliotheek, Emmastraat 9-Midas

• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd, Haageind 31

• Geldrop: zaterdag 8+22 oktober 11.00-13.00 in de bibliotheek, Heuvel 9

• Mierlo : zaterdag  1+15 oktober in d’n Intheek, Dorpsstraat 113 in Mierlo

• Gemert-Bakel: 8+22 okt. 9:30-12.30uur in de Boelthiek, St Gerardusplein, 1 Gemert

• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00, EnergieHuis Torenstraat 3 Helmond

• Laarbeek/Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00, Torenstraat 3 in Helmond

• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen

• Someren: elke 2de en 4de zaterdag van de maand, van 10:00 tot 12:30 in de Bibliotheek, Molenstraat 

12

Gratis afspraak met Energiecoach via de website ‘Afspraak’

• Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3 in Helmond 

Nieuw: Huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10)

• Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo en Nuenen: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), 

 via website ‘Afspraak’

• Laarbeek: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), via website Duurzaam Wonen Laarbeek

Deelnemen aan duurzame activiteiten en evenementen in ‘Jouw gemeente’ 

• Asten: 8-15 oktober; 5 lokale acties, kijk op  www.asten.nl/week-van-de-duurzaamheid

• Asten: 9 oktober ‘Duurzame HuizenRoute’, kijk op www.asten.nl/week-van-de-duurzaamheid

• Asten: 15 okt. Groene markt in het gemeentehuis, www.asten.nl/week-van-de-duurzaamheid

• Deurne: 28 okt en 5 nov ‘Duurzame HuizenRoute’,  kijk op de website bij in ‘Jouw Gemeente’

• Gemert-Bakel: kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl  bij in ‘Jouw Gemeente’ 

• Gemert-Bakel 15 oktober van 13 – 17.00u, Markt ‘Huurdersbelangen’ Parochiehuis, Gemertseweg 2

• Laarbeek: kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl bij in ‘Jouw Gemeente’ 

• Helmond: kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl bij in ‘Jouw Gemeente’ 

• Nuenen: kijk op website  www.energiehuisslimwonen.nl/nuenen of www.nuenen.nl/stroomversnelling 

• Someren: 8-15 oktober Week van de duurzaamheid, zie www.somerennatuurlijkduurzaam.nl wo. ;

• Someren: 8 okt.  ‘Duurzame HuizenRoute’, kijk op www.energiehuisslimwonen.nl/someren/

• Someren: 15 oktober informatiemarkt voor woningeigenaren over isoleren en (hybride) warmtepompen , 

kijk voor tijden en locatie op www.energiehuisslimwonen.nl/someren/ 

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

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

REGIOKALENDER ACTIVITEITEN 
OKTOBER ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN 2022

Niets doen is geen 
optie, kom nu in actie 
en bespaar 35%! 

Weet u niet waar te beginnen met uw woning? 
Kijk eens op de website onder het kopje ‘Slim star-
ten’ en doe de WoningQuickScan met verbeterplan 
en bespaar tot wel 35% energie. Liever in gesprek 
met iemand die kennis van zaken heeft? Maak dan 
een afspraak met een Energiecoach. EnergieHuis 
Slim Wonen heeft inmiddels 100 Energie- en Be-
spaarcoaches opgeleid, ook in uw gemeente. Dat 
betekent dat u nooit lang hoeft te wachten op de 
antwoorden op uw vragen. Niets doen is geen optie, 
kom nu in actie! Alle bespaarmaatregelen die u nu 
al treft, kunnen deze winter al voordeel opleveren. 
Iedereen ziet graag zijn of haar energierekening lager 
uitvallen. Dat gebeurt echter niet vanzelf. U hebt zelf 
de touwtjes in handen. Het is goed om te realise-
ren dat niet alle maatregelen veel geld kosten. Een 
warmtepomp of zonnepanelen zijn wellicht (nog) 
een te grote aanslag op uw portemonnee, maar 
ook kleine maatregelen kunnen een grote besparing 
opleveren. Maak dus nu uw eigen persoonlijke ver-
beterplan, samen met het EnergieHuis Slim Wonen!

100 Bepaar- en Energiecoaches, 
ook in jouw gemeente!
EnergieHuis Slim Wonen verzorgde dit voorjaar 
voor de 2e maal de opleiding Bespaar- en/of Ener-
giecoach. En wederom was de deelname groot van-
uit de 8 samenwerkende gemeenten in de regio. 46 
nieuwe Energiecoaches ontvingen 8 juli een certifi-
caat van deelname. Hiermee groeit het aantal vrij-
willige Bespaar- en Energiecoaches van het Ener-
gieHuis Slim Wonen tot boven de 100, zodat iedere 
deelnemende gemeente over voldoende coaches 
beschikt om de inwoners deskundig te informeren. 
Kijk op de website bij ‘Afspraak’. 

Voor en door bewoners 
Bespaarcoaches helpen huurders en woningeige-
naren met eenvoudige maatregelen om energie te 
besparen, wat hard nodig is met de al maar stijgen-
de energieprijzen. Energiecoaches gaan een stap 
verder. Zij ondersteunen huiseigenaren met een 
concreet verbeterplan om door isolatiemaatregelen 
en zelf opgewekte energie de eigen woning stapsge-

wijs te verduurzamen. 

Vraag naar onafhankelijke 
voorlichting verdubbeld
Door de hoge energieprijzen is de vraag naar des-
kundige onafhankelijke voorlichting verdubbeld. 
Vooral de gratis ‘Woning-QuickScan’ met verbeter-
plan op de website is zeer populair. Ook het aan-
tal persoonlijke afspraken met Energiecoaches is 
sterk toegenomen en de vrije inloopspreekuren 
worden zeer goed bezocht. Er waren tevens meer 
deelnemers bij de lokale themabijeenkomsten over 
warmtepompen, zonnepanelen, slim isoleren en 
ventileren en bij de workshop Woning-QuickScan 
met verbeterplan maken.

100 Bespaar- en Energiecoaches in de regio
In de regio staan 8 teams met deskundige Bespaar- 
of Energiecoaches klaar om bewoners te helpen met 
energie besparen en het geven van gratis voorlich-
ting. Huurders en vooral huiseigenaren hebben veel 
profijt bij de onafhankelijke voorlichting door de des-
kundige coaches van het EnergieHuis Slim Wonen. 

Afspraak of inloopspreekuren met
Energiecoach (zie ‘Contact’ op de website)
• Vrij inloopspreekuren in de regio, kijk op de 
 website bij ‘Contact’
• Gratis ‘Afspraak’ met een Energiecoach in 
 EnergieHuis, Torenstraat 3 Helmond 
• Nieuw: Huisbezoek door Energiecoach (€ 10), 
 kijk op de website bij ‘Afspraak’

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, 
slim besparen en gratis voorlichting 
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een sa-
menwerking van, voor en door bewoners van 8 
gemeenten in de regio: Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nue-
nen en Someren.  Bekijk alle lokale initiatieven via 
onze website en kies 'In Jouw gemeente’ of ‘In mijn 
buurt’.  Meer weten: info@energiehuisslimwo-
nen.nl of www.EnergieHuisSlimWonen.nl.

Maakt u zich zorgen? Bent u bang dat u binnenkort uw energierekening 
niet meer kunt betalen? U bent niet de enige! De prijzen van zowel gas als 
elektriciteit rijzen de pan uit en het einde van de prijsstijgingen is helaas nog 
niet in zicht. Het goede nieuws is dat er iets aan te doen is! Uiteraard hoeft u 
dat niet alleen te doen. EnergieHuis Slim Wonen voorziet u gratis van 
deskundige voorlichting en helpt daar waar nodig. Zo kunt u meer informatie 
krijgen over een specifiek onderwerp door naar het inloopspreekuur te 
komen of naar een thema-avond.

De Bespaar- en Energiecoaches  | F Anton van Stekelenborg
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Veel mensen kampen met (langdurige) klachten 
zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, migrai-
ne, uitstralingspijn naar ledematen, maag- en 
darmklachten, burn-out klachten of energiege-
brek. Veelal is er sprake van een gemeenschap-
pelijke oorzaak: vastgezette spierspanning door 
overmatige stress, die voortkomt uit lichame-
lijke, geestelijke of chemische overbelasting. 
Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt het 
zenuwstelsel waardoor de communicatie van en 
naar de hersenen niet meer optimaal verloopt en 
daarmee het zelf herstellend vermogen van het 
lichaam ondermijnt. Het gevolg is dat je lichaam 
niet meer goed kan functioneren en er allerlei 
klachten en ongemakken ontstaan.
 
BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze BSR 
techniek en runt sinds 1 februari 2020 zijn eigen 
praktijk in Mierlo. Aanhoudende rug- en nekklach-
ten brachten hem uiteindelijk in contact met Body 
Stress Release. Dirk was dermate onder de in-
druk van de resultaten dat hij het ook zelf wilde 
leren. Hiervoor volgde hij een speciale opleiding 
in Zuid-Afrika, alwaar deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behande-
lingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel fors 
verminderde pijnklachten ervaren en daar word 
ik héél blij van.  Net zoals je je auto onderhoudt, 
is het ook belangrijk om goed voor je lichaam te 
zorgen en ernaar te luisteren. 

Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben van 
bekkeninstabiliteit en ook mensen met kantoor-
banen of juist met zwaar lichamelijk werk. Zelfs 
baby’s kunnen baat hebben bij BSR, bijvoor-
beeld als ze veel huilen of zich overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van loslaten 
en herstellen dat altijd met drie behandelingen 
start. Na een zorgvuldige intake omtrent actuele 

klachten vindt aansluitend de eerste behande-
ling plaats. Vervolgbehandelingen worden op de 
4e en 11e dag ingepland. Bij behandeling houdt 
u kleding en schoenen gewoon aan. Het resul-
taat van de behandeling verschilt per individu en 
hangt o.m. af van hoe lang de spanning er al zit. 
De behandelbank beschikt over een kantelsys-
teem wat de opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost vanaf 1 
januari 2022  60 euro . Kinderen betalen minder. 
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behan-
delingen vanuit de aanvullende zorgverzekering. 
Check altijd even of dat in uw geval geldt bij 
Zorgwijzer.nl. Bent u benieuwd wat Body Stress 
Release voor u kan betekenen?  Kijk dan op de 
website www.bsr-mierlo.nl of neem contact 
op via info@bsr-mierlo.nl.

Body Stress Release Mierlo is
aangesloten bij de beroepsvereniging
BSRAN en lid van de VBAG. 

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 

Heren Senioren speelden
voor Stichting Connected 

to Namibia

Ook dit jaar was er weer een flight met 
de huidige voorzitter en drie ex-voorzit-
ters van de golfclub; Michaël Munnich, 
Paul Bierman, Kees Koedam en Daan 
Warners. Inmiddels een jaarlijkse tradi-
tie die door vele Heren Senioren, maar 
zeker ook door de (ex-)voorzitters wordt 
gewaardeerd.

Het goede doel
Medelid Fred Heering had zich seri-
eus verdiept om het juiste goede doel 
te kiezen dat het meest aansloot bij de 
vooraf opgestelde criteria. Dit keer was 
de keuze gevallen op Stichting Connec-
ted to Namibia, Nuenen. De stichting 
bestaat dit jaar 15 jaar, een reden van 
ons om hen in het zonnetje te zetten. Op 
het terras, met vele schaduwplekken, 
vertelde de voorzitter van deze stichting, 

Toos Verbruggen, op een enthousiaste 
manier over de werkzaamheden en de 
doelstellingen en hetgeen zij inmiddels 
bereikt hadden gedurende deze 15 jaar. 
Voor de prijsuitreiking en tijdens de bor-
rel kon daarna een bedrag van € 1.300 
aan Toos Verbruggen worden overhan-
digd. Hierna volgde de prijsuitreiking. 
De wedstrijdvorm was individueel sta-
bleford met handicapverrekening. Gelet 
op het aantal deelnemers op de Sprook-
jes/Libellenbaan (SB/LB) en op de Old 
Course (OC) was de prijsverdeling naar 
verhouding. Bij de SB/LB ging het om 
de eerste vijf plaatsen, bij de OC om de 
eerste drie. 

Prijswinnaars
* Sprookjes/Libellenbaan
1e prijs Jan Gabriëls, 42 punten

2e prijs Ignace Smulders, 40 punten
3e prijs Piet van Happen, 39 punten
4e prijs Ollie Olsthoorn, 38 punten
5e prijs Walter Pijls, 38 punten
* Old Course
1e prijs Albert van Oss, 45 punten
2e prijs Theo Heutinck, 35 punten
3e prijs Frits Dirckx, 35 punten

Daarnaast werd nog gespeeld om de 
Longest en de Neary. Hier gingen de 
prijzen naar:
Sprookjes/Libellenbaan hcp
< =24, hole 15: Ad van Zoggel
Sprookjes/Libellenbaan hcp 
> 24, hole 6: Frank Duits
Sprookjes/Libellenbaan Neary, 
hole 5: Jan Gabriëls
Old Course hcp < =24, hole 8: niemand
Old Course hcp > 24,

hole 2: Jo Melenhorst
Old Course Neary, 
hole 6: Albert van Oss

Na deze prijsuitreiking volgde uiteraard 
nog de loterij met vele leuke en aardige 

prijzen. Hiermee kon de dag worden 
afgesloten met de vaststelling dat het 
weer een mooie golfdag was geweest 
met een goed resultaat voor het goede 
doel, de Stichting Connected to Nami-
bia, Nuenen.

NUENEN | Eén keer per jaar spelen de Heren Senioren voor een goed doel. Dit keer was het goede doel 
de Stichting Connected to Namibia, Nuenen. Vorige maand was het zover. Onder een strak blauwe hemel 

en een stralende zon werd er door 89 heren om 9.30 en om 10.00 uur op de Sprookjes- en de Libellen-
baan en op de Old Course afgeslagen. De zon liet de Heren die dag niet in de steek. Bij een temperatuur 
van rond de 30 graden waren de meeste heren goed voorbereid tegen deze warmte. Zij sloegen hun bal, 

chipten en putten, onder het motto: het is voor een goed doel.

De overhandiging van de cheque van € 1.300 door de penningmeester 
van de Heren Senioren, Eric Nagtegaal aan Toos Verbruggen | F Heren Senioren



20 september 2022 Groot PEELLAND

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

ENGELSEWEG
 NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT

H E L M O N DShopping

Bij De Engelseweg hebben 
we alles om het gezellig te maken in huis.

Alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, 
huishouden, accessoires en interieur. Van hobby 

en vrije tijd, tot alles voor je auto en tuin. 
We hebben het allemaal.

Kom langs en breng het herfstgevoel in huis!

Alvast veel shopplezier.

Het seizoen van
lekker samen 

op de bank
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NLWWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

nánávóórvóór

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

 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.

i n f o @ a d c o m m u n i c a t i e . n l   |   w w w . a d c o m m u n i c a t i e . n l   0 4 9 2 - 8 4 5 3 5 0

Als grootste drukwerkinkoper van de regio Helmond, 
hebben we veel expertise en SCHERPE tarieven.

Let op uw inkoop, juist nu!

Vraag vrijblijvend prijzen bij ons, een offerte is zo gemaakt.

BEZUINIGEN?
HET BEGINT 
BIJ EEN GOEDE 
INKOOP!

DRUKWERK

Als ik oud geworden 
ben, dat ik geen mens 
meer herken. En niet 
eens jouw naam meer 
weet, pak dan mijn 
hand heel even beet.
En zeg me gedag,
laat me voelen dat je me 
mag. Wellicht dat ik het 
gevoel herken,
dat ik voor iemand, 
iemand ben…

GEDICHT
Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405

WOUT VAN VLERKEN
Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405

WOUT VAN VLERKEN

KOM NAAR 
ONS ACTIE
WEEKEND
14 | 15 | 16 
OKTOBER

www.electroworld.nl
Hoofdstraat 105, Helmond

Kanaalstraat 4B, Someren
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SDK Elektrotechniek 
is in beweging en wij 
breiden ons team 
graag uit.

Over SDK Elektrotechniek

SDK Elektrotechniek is een compleet 

elektrotechnisch installatiebedrijf dat zowel 

eigen projecten ontwerpt en realiseert als 

voor andere installatiebedrijven actief is. 

Ons team bestaat uit zo’n 30 collega’s en 

wij richten ons op projecten in de regio 

Brabant / Limburg. Hierbij kun je denken 

aan bedrijfshallen, kantoorgebouwen, 

zorginstellingen, onderwijsgebouwen en 

appartementencomplexen.

• Klein bedrijf met open cultuur  

 en korte lijnen

• Gezellige en gemoedelijke sfeer

• Volop doorgroeimogelijkheden

Is je interesse gewekt?

Aarzel dan niet een neem contact op met Margriet Verbakel. 

Zij is te bereiken via m.verbakel@sdkelektrotechniek.nl of whatsapp of bel haar op nummer 06 211 98 653.

Wij zijn op zoek naar:

Zelfstandig monteur

Chef monteur

Werkvoorbereider

Projectleider

Wat neem jij mee?
Ervaring in de woningbouw en utiliteit.

www.sdkelektrotechniek.nl
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PLANNING 2022
NR  WEEK VERSPR. DATUM  DEADLINE  THEMA

9. 43 28 okt. 19 okt. Duurzaam wonen en leven

10. 47 25 nov. 16 nov. Zorgspecial

11. 50 16 dec. 7 dec. Kerstspecial

TARIEVENKAART

Prijzen excl. btw.

1x  3x 6x 9x 11x 

1/1 pagina | 262x377 mm € 1601,-  € 1521,- € 1445,- € 1373,- € 1304,-

1/2 pagina | 262x186 mm € 1000,-  € 950,-  € 903,- € 858,- € 815,-

1/4 pagina | 130x186 mm € 589,-  € 560,- € 532,-  € 505,-  € 480,-

1/8 pagina | 130x90 mm € 326,-  € 310,-  € 295,-  € 280,-  € 266,- 

Maandelijkse uitgave. Oplage 100.000 ex.
Helmond I Someren I Someren-Eind I Someren-Heide I Lierop | Asten | Ommel

Heusden I Deurne I Liessel I Vlierden I Gemert I Bakel | Milheeze | De Mortel I Mierlo
Nuenen I Gerwen | Nederwetten | Aarle-Rixtel | Beek en Donk

www.grootpeelland.nl

Buikwandcentrum
Elkerliek toonaangevend

in Nederland
HELMOND | Slechts een beperkt aantal chirurgen in Nederland is 

in het bezit van een Europese certificering op het gebied van buikwandchirur-
gie. Dat in het Helmondse Elkerliek ziekenhuis inmiddels drie chirurgen een 

dergelijk kwaliteitscertificaat kunnen overleggen, zegt veel over de status van 
het Elkerliek Buikwandcentrum of het Expertisecentrum voor lies- en buik-

wandbreuken, zoals het officieel heet. Uit het hele land komen patiënten met 
‘gaten’ in de spier- en peesbladen van de buikwand voor hun 

behandeling naar Helmond.

Tien tot vijftien Nederlandse chirurgen voldoen 
inmiddels aan de hoge Europese standaarden. Twee 
daarvan zijn als chirurg werkzaam in het Elkerliek 
ziekenhuis, een andere chirurg, afkomstig uit het 
Eindhovense Catharina Ziekenhuis, maakt ook 
deel uit van het Helmondse team. “Maar er is meer 
nodig om echt uit te kunnen blinken in de complexe 
materie van buikwandchirurgie”, zo zegt een van 
de chirurgen, Tammo de Vries Reilingh: “Naast 
de deskundigheid van de chirurgen, die elkaar 
aanvullen en ondersteunen, is er een uitgebreid 
multidisciplinair team geformeerd met bijvoorbeeld 
een anesthesioloog, longarts, intensivist, physician 
assistant en een gespecialiseerd fysiotherapeut. 
Die samenwerking in het team draagt bij aan de 
hoge kwaliteit van zorg die we kunnen leveren.”

Hevige pijnklachten
De aandacht voor de buikwandchirurgie in het 
Elkerliek ontstond zo’n tien jaar geleden. Al in 2012 
werden de eerste zorgpaden ontwikkeld. Voor 
mensen met liesbreuken, maar ook voor patiënten 
met complexe litteken- en buikwandbreuken. Een 
littekenbreuk ontstaat vaak na een buikoperatie. 
Het buikvlies en wat buikinhoud zoals vetweefsel 
en soms een stukje darm gaan dan uitpuilen. Bij een 
buikwandbreuk is er geen litteken, maar ontstaat 
er zomaar een ‘gat’ in de spier- en peesbladen. 
Een litteken- of buikwandbreuk verdwijnt nooit 
vanzelf en kan groter worden. Hierdoor kunnen 
meer pijnklachten optreden. Een enkele keer komt 
het voor dat een stukje van de darm bekneld raakt. 
Hierdoor raakt niet alleen de darminhoud bekneld, 
maar ook de bloedcirculatie van de darm. Dit gaat 
gepaard met hevige pijnklachten.

Snel en efficiënt 
Volgens Tammo de Vries Reilingh was er jarenlang 
relatief weinig aandacht voor de vaak heftige 
klachten waarmee patiënten met een breuk in de 

buikwand kampten. “Dit kan behoorlijk beperkend 
zijn”, zegt hij. “Mensen raken beperkt in hun 
mobiliteit, krijgen moeite op hun werk, soms veel 
pijn en ook mentaal heeft het impact. Omdat er in 
het land maar weinig aandacht voor was, hebben 
wij dit tien jaar geleden hoger op de agenda gezet.” 

Het effect daarvan is inmiddels duidelijk. Zo was 
het Elkerliek het eerste ziekenhuis in Nederland 
dat een zorgpad met een multidisciplinair team 
rondom deze aandoening inrichtte, kregen de 
patiënten in Helmond als eerste een casemanager, 
werden operatietechnieken in de Helmondse 
OK’s verbeterd en werd op dit gebied intensief 
samengewerkt met het Catharina Ziekenhuis. 
De Vries Reilingh: “Na tien jaar kunnen we met 
trots zeggen dat we echt meerwaarde leveren 
voor een patiëntengroep waar anderen maar 
weinig aandacht voor hadden. We zijn er nu ook 
helemaal op ingericht om patiënten uit het hele 
land te ontvangen. De onderdelen uit het zorgpad 
zijn zo op elkaar afgestemd dat we mensen snel en 
efficiënt kunnen helpen.”

Ontwikkeling
Nadat door corona de ingrepen op het 
Buikwandcentrum lange tijd nagenoeg stil lagen, 
wordt nu hard gewerkt aan het verkorten van de 
ontstane wachtlijsten. Ondertussen is er een vierde, 
door de artsen zelf opgeleide chirurg in het centrum 
aan het werk en vindt er ook wetenschappelijk 
onderzoek plaats. “We zitten nu op zo’n 400 
liesbreuken per jaar, 200 niet-complexe ingrepen 
en 75 complexe buikwandoperaties. Dat zijn forse 
aantallen, die ook aangeven hoe hoog de nood is 
bij de patiënten die we hier uit het hele land zien. 
Het sterkt ons in de gedachte dat we tien jaar 
geleden een goede keuze hebben gemaakt. De 
doorontwikkeling met de Europese certificering van 
drie chirurgen onderstreept dat nog eens.”

Chirurgen van het Expertisecentrum voor lies- en buikwandbreuken, van links naar rechts: dr. Wegdam, 
drs. Schipper en dr. de vries Reilingh | F Elkerliek Ziekenhuis
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DIERENDAG

LAAT JOUW HUISDIER PRATEN!

DINSDAG 4 OKTOBER

Bij besteding van 25,-
of meer op dierendag.

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

Petspeaker aanbieding geldig van 01-10-2022 t/m 04-10-222

t.w
.v29.95

Bevestig de Petspeaker aan de 
halsband of riem en speel een 
opgenomen audiobestand of via 
de speaker en het lijkt alsof je 
huisdier kan praten!Kom op dierendag 4 oktober langs in onze winkel 

en ontvang daarnaast nog een gratis verrassing 
voor uw huisdier tegen inlevering van deze bon.

Naam:

Email:

Nieuwsbrief: Ja Nee


