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Thuiszorg in Helmond en 
Eindhoven bij u thuis.

Onze zorgmedewerkers helpen u om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. Wij leveren persoonsgerichte zorg waaronder: 

 Verpleging en verzorging

 Palliatieve- en terminale zorg

 Verpleegtechnische handelingen

SAMENVERDER.NL

Adresgegevens

Samen Verder “Wijkverpleging”

President Rooseveltlaan 4

5707 GD Helmond

Wijkverpleging is onderdeel van Samen 

Verder. U kunt bij ons terecht voor 

dienstverlening in wonen, welzijn en zorg 

in de regio Zuid- en Oost Brabant.

0492 - 476 001  |  info@samenverder.nl

Zorg nodig?
Bel

0492-476 001

19576 Advertentie Wijkverpleging 262x186 liggend.indd   119576 Advertentie Wijkverpleging 262x186 liggend.indd   1 17-11-2022   11:2217-11-2022   11:22

Vergeet Mij Niet:
ondersteuning bij

dementie thuis
Samen Verder biedt ondersteuning 
aan mensen met geheugenproble-
matiek of waarbij dementie is vast-
gesteld. Dementie is een snelgroei-
ende ziekte onder de Nederlandse 
bevolking. Op dit moment wordt 1 
op de 5 mensen met deze ziekte ge-
diagnosticeerd. Wanneer dementie 
is vastgesteld, begint er een lange 
reis waarbij er veel geregeld moet 
worden met het oog op de toekomst. 
Maar ook in het begin ontstaan vaak 
al moeilijkheden waar de gediag-
nosticeerden en de mantelzorgers 
tegenaanlopen. Het omgaan met 
dementie is al een uitdaging op zich. 
Daarom heeft Samen Verder het ini-
tiatief ‘Vergeet Mij Niet’ opgericht om 
hierin hulp en begeleiding te bieden. 

‘Vergeet mij niet’ biedt een totaalpakket 
van ondersteuning in de thuissituatie, 
bestaande uit:

• Individuele begeleiding
• Zorgtechnologie
• Casemanager dementie 
• Wijkverpleging
• Huishoudelijke ondersteuning

Onze individuele begeleiders zijn ge-
traind om mensen met dementie in de 
thuissituatie te ondersteunen. Deze 
ondersteuning kent allerlei vormen: de 
cliënt gezelschap bieden, het behou-
den van vaardigheden, het activeren, 
de mantelzorg ontlasten en het aan-
sluiten bij andere wensen van de cliënt. 
Zorgtechnologie kan in de thuissituatie 
worden ingezet. Bijvoorbeeld door een 
digitale agenda, die helpt als geheugen-
steun voor cliënten zodat de dag, tijd en 
geplande afspraken duidelijk zichtbaar 
zijn. We bieden ook sensoren aan waar-
bij de cliënt in huis via een app door 
mantelzorgers, gevolgd kan worden, 
hetgeen vaak een gerust gevoel geeft. 

De casemanager dementie begeleidt 
de cliënt en mantelzorgers, biedt een 
luisterend oor en regelt wat nodig is om 
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen, maar ook een opname in een 
zorginstelling te realiseren wanneer dit 
nodig is. Ook het organiseren van logeer-
opvang behoort tot de mogelijkheden. 
Wijkverpleging en huishoudelijke onder-
steuning kunnen worden ingezet als dit 

nodig is. Denk aan persoonlijke verzor-
ging of hulp bij de medicatie. Huishou-
delijke hulp kan ondersteunen bij een 
schoon en leefbaar huis. 

‘Vergeet mij niet’ kan ondersteuning bie-
den in de volgende gemeenten: Aarle-
Rixtel, Asten, Beek en Donk, Deurne, 
Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laar-
beek en Someren. 

Neem gerust contact op met Samen 
Verder en informeer naar de mogelijk-
heden bij ‘Vergeet mij niet’ via telefoon-
nummer 0492 – 476 001. Wij helpen u 
graag verder.

Vergeet Mij Niet: 
ondersteuning bij dementie thuis
President Rooseveltlaan 4,
5707 GD Helmond

www.grootpeelland.nl
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Kwart eeuw specialistische zorg 
voor kwetsbare oudere patiënt

‘Wij kijken naar 
de totale mens’ 

Medische zorg voor de oudere, kwetsbare patiënt. Dat noemen 
we: geriatrie. Het Elkerliek ziekenhuis vierde het feit dat een 
kwart eeuw geleden de geriatrische afdeling het levenslicht 
zag.  Geriater Benoit de Leest stond destijds mede aan de 

basis van de GAAZ, ofwel de Geriatrische Afdeling van een 
Algemeen Ziekenhuis. “Er is in de loop van de jaren veel 
ontwikkeld in dit vakgebied”, zegt hij. “Het Elkerliek geldt 

daarbij als een van de goede voorbeelden, vind ik. Als je hier 
als oudere in het ziekenhuis komt, is er alle aandacht voor 
de mogelijke risico’s die je loopt vanwege je leeftijd en een 

eventueel kwetsbare gezondheid.”

Geriater Benoit de Leest op de afdeling GAAZ in het Elkerliek: “Soms wordt een patiënt 
opgenomen met de klacht ‘het gaat niet meer’.  Dan gaan wij de hele mens in kaart brengen 

om achter de werkelijke klacht te komen.” | F René Manders/DCI Media 

Maatwerk
Het is nog niet zo lang geleden dat elke 
oudere die werd opgenomen in het zie-
kenhuis, ‘gewoon’ op een afdeling kwam 
en dezelfde behandeling en benadering 
kreeg als elke andere patiënt. Die tijd is 
voorbij. Tegenwoordig wordt bij elke opna-
me van een oudere patiënt breed gekeken 
naar de individuele behoeften en eventu-
ele risico’s. “Als een patiënt van zeventig 
jaar of ouder binnenkomt, bijvoorbeeld 

via de Spoedeisende Hulp, vindt er met-
een een screening plaats”, vertelt Tineke 
Nader. Tineke is verpleegkundig specialist 
geriatrie en lid van het consultatieteam 
geriatrie. Dat team ondersteunt verpleeg-
kundigen en artsen bij de zorg voor de 
kwetsbare oudere. “Bij de screening op 
de SEH, maar ook op een andere afdeling, 
kijken we naar wat er speelt bij deze pati-
ent. Is de voedingssituatie op orde, hoe is 
het met de mobiliteit, is er een valrisico, is 

de patiënt verward, hoe is de medicatie? 
Als een patiënt moet blijven wordt ook di-
rect gekeken welke extra hulp ingeroepen 
moet worden. Een fysiotherapeut, een di-
etiste? En mochten de verpleegkundigen 
of artsen er op de afdeling niet uitkomen, 
of de patiënt is erg kwetsbaar, dan roepen 
ze het consultatieteam in om mee te kij-
ken en te adviseren.” De verpleegkundig 
specialisten werken daarbij nauw samen 
met de geriaters. 

De totale mens
Als sprake is van meerdere gezond-
heidsproblemen komt een oudere 
patiënt terecht op de GAAZ. Marieke 
Franse is daar verpleegkundige. “Hier 
leggen we de puzzel om te weten wat 
er achter een bepaald beeld of bepaalde 
klacht zit.” Benoit de Leest geeft een 
voorbeeld: “Een tachtigjarige heeft een 
longontsteking en is in de war. Hij heeft 
suikerziekte en zijn nieren werken niet 
goed. Door breed te kijken en te onder-
zoeken zien we dat de suiker volledig 
ontregeld is door de longontsteking. De 
patiënt heeft slecht gegeten en gedron-
ken waardoor zijn nieren nóg slechter 
zijn gaan werken. Door al die klachten 
is hij ziek geworden en in een acute 
verwardheid geraakt.” En dan? “Met een 
goed beeld van de totale mens, kun je 
gestructureerd aan oplossingen wer-
ken. Wat moeten we op lichamelijk vlak, 

welke medicatie, hoe pakken we de ver-
wardheid aan, hoe zorgen we ervoor dat 
deze meneer mobiel blijft? Daarnaast 
kijken we ook naar het sociale aspect: 
Hoe kan deze meneer straks zijn leven 
weer oppakken?”

Samenwerking
Samenwerking is volgens de geriater het 
sleutelwoord. “Welke artsen hebben we 
nodig, welke therapeuten? Wat moet er 
thuis of op een andere locatie geregeld 
worden? Door die brede kijk en door de 
mens als geheel te onderzoeken, berei-
ken we bijzonder goede resultaten.” Be-
ter dan 25 jaar geleden? De Leest lacht. 
“Dat is niet te vergelijken. We begonnen 
op nul en hebben nu een structuur die 
een kwalitatief uitstekende zorg voor de 
oudere, kwetsbare patiënt garandeert.”

De afdeling heeft een eigen 
huiskamer. “Zo’n huiskamer is 
belangrijk voor het besef van 
dagstructuur voor onze patiëna
ten. We activeren de patiënten 
hier bewust, want dat is belanga
rijk om onnodig functieverlies 
tegen te gaan”, zo vertelt Margo 
Verhoeven, al 24 jaar activiteia
tenbegeleider. “Patiënten eten 
er een maaltijd en we bieden er 
beweegactiviteiten en hersena
gymnastiek aan. Tijdens hun 
aanwezigheid in de huiskamer 
observeren wij de patiënt; hoe 
gaat het met iemand? Zien we 
terugval, gaat iemand vooruit? 
Dit bespreken we in het wekea
lijkse patiëntenoverleg.” 

“De mooiste afdeling van het ziekenhuis”, noemt voedingsassistente 
Jeanine van den Wildenberg de GAAZ. “Goed eten en drinken is voor 
deze mensen extra belangrijk. We stimuleren de patiënten om te eten in 
de gezamenlijke huiskamer. Daarbij proberen we de functies die mensen 
nog beheersen te gebruiken. Als het moet, nemen wij het over, bijvoora
beeld het smeren of snijden van het brood. Bijna elke dag is er een extraa
tje om het eetmoment nog aantrekkelijker te maken. Een pasteitje, een 
gebakken eitje of we maken een tosti. Als mensen niet in de huiskamer 
kunnen of willen eten? Dan helpen we ze in hun kamer. Het moet wel fijn 
zijn. Dat is het allerbelangrijkste.”
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Dagbehandeling MKD
‘Onze zoon Daan van 4,5 jaar was na een half jaar 
basisschool niet meer welkom. Hij poepte in zijn broek 
en zou andere kinderen slaan. Wat nu? Waar moeten 
we dan met hem terecht?’ Dat was de vraag waar de 
ouders van Daan mee worstelden.

De basisschool adviseerde ons om Daan te laten onder-
zoeken. Uit onder zoek bij een extern bureau kwam naar 
voren dat zijn intelligentie gemiddeld was en voldoende 
om naar het regulier onderwijs te kunnen. Maar dat 
Daan wel duidelijke, korte begeleiding nodig had, die hij 
op dat moment niet kreeg op de basisschool.

Denken in kansen en mogelijkheden
Het extern bureau verwees ons naar de gezins- en 
jongeren coach van de gemeente. Zij adviseerde om 
Daan te laten starten bij het MKD (multidisciplinaire 
kinder dagbehandeling) van Combinatie Jeugdzorg en 
zijn gedrag nader te onderzoeken. Voordat hij daar 
startte, kreeg Daan al een welkomstkaartje van het 
MKD. Hij kwam in een klein klasje met drie hele lieve 
leidsters. De leidsters dachten in kansen en mogelijkhe-
den in plaats van beperkingen en negativiteit, zoals wij 
bij de basisschool gewend waren. 

Inzet van in-huis specialisten
Er waren dagen dat wij ook niet meer wisten wat te 
doen tegen het broekpoepen. Maar de leidsters en 
ander gespecialiseerd personeel (kinderarts) van 
het MKD dachten met ons mee. Er werd aan Daans 
lichaamshouding gewerkt door een fysiotherapeut. Hij 
leerde een pen/potlood correct vast te houden (fijne 
motoriek) door een ergotherapeut. Kortom een warm 
bad waarin wij terechtkwamen. 

Ervaringen delen met andere ouders
Ook was het fijn om andere ouders te spreken over de 
situatie waarin onze zoon Daan zat. Wij dachten op een 
gegeven moment dat wij de enigen waren met deze 
problemen maar dat was gelukkig niet zo. Vanwege 
de tijdelijke beschikking die de kinderen krijgen, heb ik 
verschillende kinderen zien komen en gaan. De ouders 
en vooral de moeders heb ik hier echt een traantje zien 
laten bij het afscheid. 
Bij het MKD van Combinatie Jeugdzorg is er nog passie 
en individuele aandacht voor de kinderen, wat in het 
basisonderwijs met grote klassen vaak niet mogelijk is.

Dag- en nachtbehandeling
Vanwege de vele ruzies met geweld tussen zijn moeder 
en stiefvader kan de 12-jarige Kasper niet thuis wonen. 
Hij wordt tijdelijk geheimgeplaatst in een crisisgroep 
en komt daarna in een Dag- en nachtbehandelgroep 
van Combinatie Jeugdzorg. Hier verblijft hij samen met 
zeven meisjes en jongens tussen 12 en 15 jaar. 

In zijn jonge leven heeft Kasper veel geweld gezien en 
ervaren. Toen hij 4 was stierf zijn vader, met wie hij een 
fijne band had. Er was thuis weinig structuur en Kasper 
moest vaak voor zichzelf en zijn moeder zorgen. Hij 
praat niet over wat hij heeft meegemaakt en herkent 
en uit zijn emoties niet. Verdriet en boosheid laat hij vaak 
zien in verbale of fysieke agressie.

Veilige situatie creëren
In de groep bieden behandelaars nabijheid en geven 
taal aan zijn emoties. In een veilige omgeving met een 
duidelijke structuur weet Kasper wat hij kan verwachten 
en ervaart hij dat volwassenen voor hem zorgen. De 
ambulant helpverlener biedt hulp aan Kaspers moeder 
die zo leert om ook thuis een veilige omgeving te 
creëren. Moeder en zoon ontmoeten elkaar eerst onder 
begeleiding van de ambulant hulpverlener, zodat het 
contact tussen Kasper en zijn moeder op een veilige 
manier voor Kasper plaatsvindt.

Hulp bij verwerkingsproces
Kasper krijgt de behandelmethode ‘Slapende honden 
wakker maken’ voor chronisch getraumatiseerde kinde-
ren aangeboden. Voordat hij en zijn moeder met trauma-
verwerking kunnen beginnen, is eerst meer inzicht nodig. 
Daarom maakt Kasper met zijn mentor zijn levenslijn 
en brengt in beeld wat er allemaal gebeurd is en wat 
zijn trauma’s zijn. De ambulant hulpverlener maakt 
met zijn moeder een traumaverwerkingsverhaal en zij 
geeft haar zoon toestemming om over zijn trauma’s te 
praten. Kasper kan hierdoor steeds beter aangeven wat 
hij denkt en voelt en schrijft veel op. Zo ontdekt hij dat 
de oorzaak van zijn boosheid in het verleden ligt.

Hoe gaat het nu?
Kasper en zijn moeder zien elkaar elk weekend en dit 
verloopt ontspannen. Moeder volgt een eigen hulpver-
leningstraject en leert beter voor zichzelf te kiezen en 
voor Kasper te zorgen. Kasper start binnenkort met de 
trauma verwerkingstherapie EMDR. Hij geeft goed aan 
wanneer hij verdrietig of boos is, kan beter over zichzelf 
vertellen en vindt sneller rust.

Intensieve dagbehandeling
Marieke is 15 jaar. Zij zorgde voor haar ouders in 
plaats van andersom. Hierdoor ging ze niet meer naar 
school. Vanwege deze situatie is zij uit huis geplaatst 
en woont nu in een Dag- en nachtbehandel groep van 
Combinatie Jeugdzorg. Marieke wil héél graag naar 
school, maar dat lukt niet meteen voltijds. Daarom 
start ze met Intensieve dagbehandeling en dat helpt 
haar stap voor stap terug naar school.

Marieke is vaak boos. Ze is gewend om haar eigen gang 
te gaan en vindt omgaan met volwassenen die voor haar 
zorgen en die grenzen stellen, lastig. Wil zij iets anders 
dan haar begeleiders, dan gaat ze schelden, slaan of 
loopt weg. Toch komt ze steeds terug en probeert het 
opnieuw. Al snel dringt tot haar door dat de begeleiders 
juist samen met haar willen zoeken naar manieren om 
haar terug naar school te krijgen. Haar houding veran-
dert en het lieve, zorgzame meisje dat Marieke is, is 
steeds vaker zichtbaar.

Hulp bij de terugkeer naar school
Vanaf de start is er contact tussen Marieke, haar ouders, 
de behandelgroep, begeleiders van Intensieve dagbe-
handeling en school. Haar ouders kunnen door privé-
omstandigheden niet aansluiten bij gesprekken, maar 
worden meegenomen in alle beslissingen. Marieke start 
in het voortgezet speciaal onderwijs. Eerst gaat ze een 
uur per dag, want het is best lastig om weer in de klas te 
zitten en te luisteren. Op het schoolplein ontstaan vaak 
problemen met leeftijdgenoten. Daarom leert Marieke 
vaardigheden om op een fijne manier op school te zijn.

Intensief programma met resultaat
Marieke volgt een programma waarin ze onder meer 
leert wat risicogedrag is voor haar en hoe zij om kan 
gaan met anderen. Ook sporten is onderdeel van het 
programma. Ze werkt daarbij aan haar eigen leerdoelen 
die samen met alle betrokkenen zijn afgesproken. Na elk 
thema kijkt ze terug op wat zij wilde leren en hoe dat is 
gegaan. Zo leert Marieke kijken naar haar eigen gedrag. 
Het programma is erg intensief en helpt haar enorm. 
Marieke ontwikkelt zich positief, is minder vaak boos en 
kan beter met haar gevoelens omgaan. Ze gaat nu drie 
lesuren naar school en dat worden er binnenkort meer.

Meer informatie? 
Kijk op www.combinatiejeugdzorg.nl

Combinatie Jeugdzorg | Nuenenseweg 4 | 5631 KB Eindhoven | t 040 245 1945 | www.combinatiejeugdzorg.nl

Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugd- & opvoedhulp
Combinatie Jeugdzorg biedt professionele 
hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij 
complexe vragen op het gebied van opvoe-
den en opgroeien. Veiligheid staat hierbij 
voorop. Afhankelijk van de hulpvraag bieden 
we behandeling in het gezin of op een van de 
locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is 
(tijdelijke) opvang en begeleiding mogelijk in 
een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie 
Jeugdzorg. 
We gunnen elk kind een thuis & toekomst. 
Samen met het gezin zoeken we naar 

oplossingen die een stevige basis vormen om 
samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Ons behandelaanbod bestaat uit:
 • Specialistisch ambulante hulp
 • Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) 
 • Echtscheidingshulpverlening en 

Omgangshuis
 • MKD (Multidisciplinaire 

kinderdag behandeling)
 • Dagbehandeling Boddaert (na school)
 • Intensieve dagbehandeling

 • Dag- en nachtbehandelgroepen 
(24-uurszorg)

 • Woonbegeleiding jonge moeders
 • Gezinshuizen
 • Pleegzorg

Combinatie Jeugdzorg werkt met name 
in Zuidoost-Brabant met hoofdlocaties in 
Eindhoven, Helmond en Veldhoven en onge-
veer 30 kleinere locaties verspreid over de 
regio. Ook onze 450 pleeggezinnen wonen 
vooral in deze regio.

Volg ons ook op

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk
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Deeltijdpleegzorg 
past perfect bij de 
situatie van Eddie 

en Silvia

‘Dat het hier rustig en 
opgeruimd is, betekent al veel’

De wens om pleegouders te worden, sluimerde al jaren bij 
Eddie (49) en zijn vrouw Silvia (46). Maar pas toen ze een 

anonieme oproep voorbij zagen komen voor de opvang van een 
jongetje uit hun eigen stad, dachten ze: dit is het moment. “Dat 
er zó dichtbij huis een kind was dat wij konden helpen, gaf de 
doorslag”, vertelt Silvia. “Natuurlijk bleef het een spannend 
besluit, maar we hebben ervaren dat gewoon meedraaien in 

het gezinsleven al veel kan betekenen voor een kind.”

Allebei een goede baan, fijn huis, leuke 
zoon van (toen) 16, steeds meer vrijheid 
– Eddie en Silvia hadden een prima le-
ven. En toch bleef de wens aanwezig om 
iets te betekenen voor andere kinderen. 
Zittend aan hun keukentafel vertellen 
ze: “We hadden graag een groter gezin 
gewild, maar het liep anders. We had-
den al eens informatie opgevraagd over 
pleegouderschap, maar verdere actie 
daarop ondernemen was er nog niet 
van gekomen. Tot we dus die oproep 
zagen.” Het stel besloot door te pakken 
en meldde zich aan voor een informa-
tieavond bij Combinatie Jeugdzorg. 
“Het verraste ons dat er meer mogelijk 
was dan fulltime pleegzorg. Weekend-/
vakantiepleegzorg paste perfect bij onze 
situatie”, vertelt Silvia. “Thuis vroegen 
we eerst onze zoon naar zijn mening. Hij 
wilde het best een kans geven, mits het 
hem niet zou beperken. Dat vonden we 
redelijk.” 

Zorgvuldige voorbereiding
Omdat Eddie en Silvia iets wilden bete-
kenen voor het jongetje uit de oproep, 
doorliepen ze een versneld traject om 
zich voor te bereiden op het pleegouder-
schap. “We hadden een aantal individu-
ele gesprekken en volgden daarnaast 
ook plenaire sessies die onderdeel wa-
ren van de reguliere VESP-training”, ver-
telt Eddie. “We leerden veel over belang-
rijke thema’s als hechting, maar óók over 
onszelf. Ik vond het proces zeer diep-
gaand en zorgvuldig.” Ook voor de mat-
ching met het kind uit de oproep werd 
uitgebreid de tijd genomen. Hoewel het 
echtpaar wel met hem kennismaakte, 
ging de plaatsing uiteindelijk niet door 

omdat de jongen tijdens hun vakantie 
met spoed uit huis werd geplaatst. 

Ons eerste pleegkind
Een paar maanden later, eind 2018, 
kwam er een nieuw jongetje in beeld: 
Niels (10). “Zijn ouders waren toen nog 
bij elkaar, maar de thuissituatie was 
hectisch. Daarom zou hij twee keer per 
maand bij ons komen logeren”, zegt Ed-
die. In het begin was dat best spannend: 
“De positie van een pleegkind is kwets-
baar: je wordt naar mensen gebracht die 
je nauwelijks kent en als het niet werkt, 
kun je weer vertrekken. Dat wilden we 
echt voorkomen, die verantwoordelijk-
heid voelden we heel sterk.”

Zoeken naar je rol
De contacten met Niels werden lang-
zaam opgebouwd, inmiddels komt hij 
twee keer per maand van donderdag 
tot en met maandag. “Ik moest wel 
even zoeken naar mijn rol”, vertelt Silvia. 
“Niels is bij ons om op adem te komen, 
we hebben niet per se een opvoedkun-
dige taak. Tegelijkertijd is hij wel onder-
deel van ons gezin. We willen samen-
werken met zijn ouders, maar ergens zit 
daar ook een grens aan. Over dat soort 
afwegingen kunnen we gelukkig goed 
praten met onze pleegzorgbegeleider. 
Hij bracht ons ook in contact met meer 
ervaren pleegouders. Het is fijn om met 
hen te kunnen sparren.”

Gewoon ons leven leiden
Het meedraaien in het gezin gaat Niels 
inmiddels goed af. “Ik kook graag en 
Niels is een echte smulpaap”, vertelt 
Eddie. “Het duurde even voordat ik wist 

Ook pleegouder worden?
Om pleegouder te worden, moet 
je minimaal 21 jaar zijn. Er zijn 
geen voorwaarden aan de gezins-
samenstelling, wel is het belang-
rijk dat je leefsituatie stabiel is en 
dat je een kind structuur, warmte 
en veiligheid kunt bieden. Ook 
moet de Raad voor de Kinder-
bescherming een verklaring van 
geen bezwaar afgeven. 

Meer informatie?
Vraag een informatiepakket aan 
of volg vrijblijvend een van de 
maandelijkse informatieavonden 
van Combinatie Jeugdzorg. Tij-
dens deze avond worden alle kan-
ten van pleegzorg op een heldere 
en realistische manier belicht en 
vertelt een ervaren pleegouder uit 
de regio over de eigen ervaringen. 
De eerstvolgende zijn op 13 de-
cember en 16 januari van 20.00 
tot 22.00 uur bij Combinatie 
Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 
4 in Eindhoven. Op 7 februari is 
er een online bijeenkomst van 
20.00 tot 21.15 uur. Meer in-
formatie, een informatiepakket 
aanvragen of je aanmelden voor 
een informatieavond gaat heel 
eenvoudig via pleegzorg.combi-
natiejeugdzorg.nl. 

pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl

wat hij lekker vindt; in het begin haalde 
hij alleen zijn schouders op als ik ernaar 
vroeg. Maar hij wordt steeds opener.” 
Dat Niels het niet gewend is om zich 
uit te spreken, maakt het ook moeilijk 
om te beoordelen hoe hij in zijn vel zit. 
“Er waren weekenden bij dat hij alleen 
maar op de bank zat. Dat vond ik lastig”, 
vertelt Silvia. 

“Bij onze zoon voel ik het meteen als er 
iets aan de hand is, maar Niels ken ik 
minder goed. Dus toen zijn ouders twee 
jaar geleden uit elkaar gingen, was ik 
hem continu aan het peilen: wat had hij 
nodig? Soms dacht ik: heeft het wel zin 
wat we doen?” Maar toen Silvia hem ’s 
avonds voor het slapen eens vroeg wat 
hij wenste als hij de wereld kon veran-
deren, zei Niels iets dat haar aan het 
denken zette. “Hij antwoordde: dan wou 
ik dat het thuis net zo opgeruimd was als 
hier. Daardoor besefte ik dat we hem al 
helpen door gewoon ons leven te leiden.”

Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Ook het stellen van regels werkt volgens 
Eddie en Silvia anders met een pleeg-
kind dan met hun zoon. “Andere ouders 

vertrouwen jou hun kind toe, dus daar 
ben je extra zuinig op. We voelen ons 
voor Niels nét wat meer verantwoor-
delijk en zijn ons bewuster van onze 
manier van reageren”, verklaart Eddie. 
“Als hij van huis gaat, moet hij altijd laten 
weten waar hij is – net als onze zoon. 
Meestal houdt Niels zich er keurig aan, 
maar laatst ontdekten we dat hij had ge-
logen. Daar maken we dan wel even een 
stevig punt van.”

Hoe bevalt het Niels?
De keukendeur zwaait open en Niels 
komt binnen. Silvia zet een bord pas-
tasalade voor hem neer en nodigt hem 
uit om ook wat te vertellen over zijn le-
ven bij hen. Even is het stil. “Er zijn wel 
twintig dingen die ik fijn vind hier”, zegt 
hij uiteindelijk. “Het is hier rustig. Eddie 
en Silvia helpen me met mijn huiswerk. 
En mijn matras is lekker zacht.” Silvia is 
aangenaam verrast. “Ik vind dit fijn om 
te horen, Niels. Ik hoop dat we de deur 
naar een mooie toekomst voor jou een 
stukje verder openzetten.” 

Om privacyredenen is Niels niet de 

echte naam van deze jongen.



6 ZORGSPECIAL  |  november | december 2022 Groot PEELLAND

Kun jij een steuntje in de rug gebruiken? Of wil je als vrijwilliger aan de slag?

Helmond
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Helmond

Omgangsregeling 
bij echtscheiding

Hulp bij administratie

Voorlichting 
Gevaarlijke Liefde

Ruilwinkel, ook voor 
taal en participatie

Opvoedondersteuning

Door jongeren voor jongeren

Mail 
helmond@humanitas.nl

Of scan 
de QR code

Humanitas helpt als het 
alleen (even) niet lukt. 

Help jij ook mee?
Niet voor iedereen verloopt het le-
ven even makkelijk. Soms is een 
steuntje in de rug welkom. Dat wil 
niet zeggen dat je gelijk naar een 
professionele hulpverlener moet. 
Een goede buur of vriendin kan 
wellicht al erg behulpzaam zijn. 
Maar wat nou als je niemand in je 
omgeving hebt die je om hulp kunt 
vragen? Misschien dat dan een vrij-
williger van Humanitas voor jou iets 
kan betekenen. Bijvoorbeeld bij het 
opvoeden van je kind, het invullen 
van papieren, het helpen met je fi-
nanciën of als je gescheiden bent en 
de bezoekregeling loopt niet lekker. 

Vrijwilligers van Humanitas zijn ge-
schoold. Ze vinden het belangrijk dat jij 
de beslissingen neemt en dat hun steun 

er toe leidt dat je het na een tijdje weer 
zelf kan. Jij blijft degene die bepaalt wat 
er gebeurt. Onze deelnemers zijn bijna 
altijd heel erg tevreden over de steun die 
ze kregen. Velen van hen starten daarna 
zelf als vrijwilliger, hoe mooi is dat?

Toch hebben we nog altijd plaats voor 
vrijwilligers voor diverse van onze pro-
jecten. Voor Home-Start zoeken we 
mensen die gezinnen tijdelijk willen 
ondersteunen, het gaat om enkele uur-
tjes per week, gedurende 6-9 maanden. 
Voor AdministratieMaatje zoeken we 
mensen die goed zijn met formulieren en 
budgetteren. Dit kan zowel voor spreek-
uren zijn, als voor individuele (tijdelijke) 
buddy. Voor Begeleide Omgangs Re-
geling (BOR) zoeken we mensen die 
begeleiding willen bieden aan ouders bij 

de bezoekregeling van hun kind. Voor de 
Verschilmakers! zoeken we enthousi-
aste jongeren (14-27 jaar) die anderen 
willen ontmoeten en zich in willen zet-
ten voor een ander. Dat kan op allerlei 
manieren. En voor Gevaarlijke Liefde 
zoeken we vrijwilligers,  die het leuk vin-
den om voorlichting te geven op scholen 
over seksuele weerbaarheid. Omdat 

alles erop gericht is dat de hulp niet 
langer duurt dan nodig is, is Humanitas 
een mooie organisatie om het verschil  
te maken. 

Ook voor vrijwilligers die zich niet direct 
jarenlang willen verbinden. We doen 
het met elkaar. Een ieder is overigens 
sowieso welkom in onze Humanitas 

Ruilwinkel, waar we spullen en dien-
sten met elkaar ruilen. Dit is voor alle 
Helmonders!  Laat van je horen als vrij-
willigerswerk je wat lijkt of als je wel wat 
hulp kunt gebruiken. Mailen kan naar 
helmond@humanitas.nl. Of pak de 
telefoon: 0492 – 537 323. Voor meer 
informatie over ons, zie www.humani-
tas.nl/afdeling/helmond.

www.humanitas.nl/afdeling/helmond

Vrijwilligers van Humanitas zijn geschoold en bieden de steun die jij nodig hebt | F Humanitas
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Het is half november. De zon schijnt nog krachtig en het licht 
daalt neer op de mooie herfstkleurenpracht om me heen. Ik 
kom aan bij de locatie van ‘Power to the people’. Een dagopa

vang in AarleaRixtel. In een gezellige woonkamer zie ik de gasa
ten zitten, die druk doende zijn met het schillen van appels. Ik 
loop door en kom in het kantoortje van Frans van den Heuvel, 

de man die in maart 2021 begon met de dagopvang en hiermee 
nog de grootste plannen heeft.

Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

“De mensen komen hier vooral terecht 
door mond- tot- mondreclame”, begint 
Frans. “De naam ‘Power to the people’ 
valt steeds vaker in mijn omgeving, als 
mensen het hebben over een dagbeste-
ding. Dat is toch wel de beste reclame. 
We zitten doordeweeks dan ook al een 
heel eind vol. 
Er kunnen zo’n 18 gasten bij ons op 
bezoek komen, maar op sommige da-
gen zijn er nog maar een paar plekjes 
over.” Ik vraag aan hem hoe hij destijds 
is begonnen. Hoe komt het dat een af-
gestudeerde varkensboer, die daarnaast 
actief was in de tuinbouw, uiteindelijk 
een dagopvang voor ouderen is begon-
nen? “Ik ben eerst gestart met de winkel 
met onze eigen producten, waarin we 
later begonnen met het aanbieden van 
maaltijden”, vertelt Frans. 

“Dat liep echt als een tierelier. Op een 
gegeven moment wilde ik wat anders en 
kwam met het idee om een dagopvang 
te beginnen. Ik zorg al een paar jaar voor 
mijn moeder en zag hoe belangrijk het 
is, dat mensen regelmaat houden in 
hun leven en in beweging blijven. Hier 
in de dagbehandeling houden we de 
mensen lekker actief. Ze helpen met van 
alles mee, gaan er op uit met de fiets of 
maken een wandeling. Daarnaast is het 
ook fijn dat de mantelzorger even ontlast 
wordt. Mensen hebben er soms geen 
idee van, hoe zwaar dat kan zijn.”

Vrijwilligers
“Naast zeven professionele zorgkrach-
ten werken hier gelukkig ook heel veel 
vrijwilligers die de mensen actief hou-
den”, legt Frans uit. “Die heb je natuur-
lijk nooit genoeg, dus er zijn nog altijd 
vrijwilligers van harte welkom. Al is het 
maar voor een paar uurtjes of een dag-
deel. Misschien vind je het leuk om met 
de mensen te fietsen op de duo-fiets, of 
om te knutselen, een spelletje te spe-
len, te schilderen, kleien, borduren of 
breien of om gewoon een luisterend oor 
te bieden aan onze gasten. Je kunt me 
altijd een berichtje sturen. Kijk voor de 
gegevens op onze site www.zorginaarle.
nl.” De regelmaat van de komst van de 
gasten verschilt. “Sommigen komen één 
dag, een ander komt misschien 2 of 3 
dagen in de week. In de toekomt willen 
we zelf de gasten thuis ophalen, zodat 
er meteen een soort van sociale controle 
is, hoe het gaat in de thuissituatie van 
onze gasten”, aldus Frans.

De gasten
Ik kom binnen in het gastenverblijf waar 
ik word verwelkomd door de heerlijke 
geur van cake die op dat moment in 
de oven wordt gebakken en door de 
vriendelijk lachende aanwezigen in de 
woonkamer. Rond het middaguur ben ik 
getuige van een heerlijke verse maaltijd 
die door de kok Bas Ermens is bereid 
voor de gasten. Vooraf genieten ze eerst 
nog even van een lekker vers gemaakt 
soepje. Als ik me tussen de gasten be-

geef, vertellen de aanwezige dames hoe 
leuk ze het hier vinden bij ‘Power to the 
people’. “Als je wilt kun je morgen terug-
komen”, roept één van de dames, die de 
appels aan het schillen is. “Morgen heb-
ben we verse appelmoes en als je geluk 
hebt hebben we straks ook nog ap-
pelcake”, glundert ze. Als ik vraag of de 
dames hier graag komen, antwoordt één 
dame, waarvan haar dochter bij haar aan 
tafel zit, dat ze de eerste keren eigenlijk 
niet wilde gaan, maar dat ze het nu zo ge-
zellig vindt, dat ze hier al vanaf het begin 
elke week aanwezig is. De andere dames 
vinden het vooral fijn dat ze allemaal zo 
goed met elkaar kunnen opschieten. 

“Zelfs met die Helmondse met haar grote 
mond”, lacht één van de dames. Aan de 
andere tafel zitten enkele heren die op 
het gemak een puzzeltje aan het maken 

zijn. De ruimte waarin de gasten zich 
bevinden heeft een keuken, twee gezellig 
grote tafels en een knus huiselijk hoekje. 
In een kamertje naast deze ruimte, staan 
diverse comfortabele stoelen, waarin de 
gasten eventueel een middagdutje kun-
nen doen. Ik vraag aan Frans of mensen 
hier ook kunnen blijven slapen. Hij vertelt 
me dat dat op dit moment nog niet moge-
lijk is, maar dat hij daar wel over nadenkt 
voor in de toekomst.

Eenzame ouderen
Ik vraag hem naar de toekomst, want 
plannen heeft hij nog voldoende. “Er 
zijn heel veel eenzame ouderen in Ne-
derland, dus ook hier in onze omgeving”, 
vertelt Frans. “Vanaf januari willen we 
deze doelgroep ook gaan bereiken, door 
één keer in de maand een gezellige mid-
dag te houden van 11.30 tot 13.30 uur. 
Mensen hoeven hiervoor geen zorgindi-
catie te hebben, maar het is wel handig 
als men zich van tevoren aanmeldt. Tij-
dens deze middag krijgen de gasten gra-
tis koffie, thee en soep met broodjes. De 
achterliggende gedachte is dan ook, dat 
de stap makkelijk wordt gezet mochten 
de gasten in de toekomst naar de dagbe-
handeling willen komen.” 

Appartementjes
Naast het idee van ‘de eenzame oude-
ren-dag’ heeft Frans ook nog de wens 
om zijn boerderij te verbouwen tot klei-
ne appartementen. “Een beetje de opzet 
van Melrose Place”, vult hij aan. “Als je 
al wat ouder bent, is het soms fijn en 
misschien zelfs beter, om wat kleiner te 
gaan wonen. Hoe prettig is het dan, als 
er meer ouderen om je heen wonen die 

je kunnen helpen en hoe mooi zou het 
zijn, als je daar kunt blijven wonen, zo-
dat wij jou in de toekomst de zorg kun-
nen bieden die je nodig hebt.” 

Handig
Dat Frans handig is, blijkt als ik terug-
loop door de schuur. Van hout heeft hij 
een kerstboom gemaakt met 3 etages, 
waarop kersthuisjes gezet kunnen wor-
den. Dat doet hij er gewoon tussendoor 
nog even bij. Wanneer we buiten op het 
mooie grote terrein lopen, laat hij me 
zien waar hij voor de gasten verhoogde 
tuintjes wil gaan maken, zodat de gasten 
zelf kunnen tuinieren. Er staat zelfs een 
ooievaarsnest in de tuin. “Ik heb er al 
een ooievaar overheen zien vliegen, dus 
volgend jaar hoop ik dat ze ook landen 
op het ooievaarsnest. Hoe mooi zou dat 
zijn”, glundert Frans. Hij laat me tevens 
weten dat er iemand in de omgeving 
gaat zorgen dat er wat dieren op het ter-
rein komen. Nu zijn er alleen maar wat 
kippen, die op dat moment door één van 
de gasten gevoerd worden met de ap-
pelschillen van de geschilde appels voor 
de appelmoes en appelcake. 

Frans zegt tot slot: “Ik blijf altijd denken: 
hoe kan het anders, hoe kan het beter. 
Ik ben nog lang niet klaar.” Ik spreek dan 
ook met hem af dat ik volgend jaar zeker 
nog een keer terug zal komen. Voor meer 
informatie over de dagopvang van ‘Po-
wer tot he people’ kunt u kijken op www.
zorginaarle.nl of bellen naar Frans van 
den Heuvel, telefoon 06 – 42 99 31 62.

Frans van den Heuvel, 
de grondlegger van Power tot the people

Opstal 8, 5735 CA Aarle-Rixtel

De gezellige huiskamer van Power to the people Kok Bas Ermens bereidt het eten
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

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

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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Huishoudelijke Hulp nodig?
Bel

0492 - 476 001

Huishoudelijke hulp bij u thuis.
De huishoudelijk hulp van Samen Verder ondersteund u bij het schoonhouden 
van uw woning. Hulp bestaat o.a. uit:

Schoonmaken van toilet en badkamer
 Stofzuigen en dweilen
 Bedden verschonen en opmaken
 Afsto  en
 Wassen en strijken

SAMENVERDER.NL

Adresgegevens

Samen Verder “Huishoudelijke Hulp”

President Rooseveltlaan 4

5707 GD Helmond

Huishoudelijke Hulp is onderdeel van 

Samen Verder. U kunt bij ons terecht 

voor dienstverlening in wonen, welzijn en 

zorg in de regio Zuid- en Oost Brabant.

0492 - 476 001  |  info@samenverder.nl

19576 Advertentie Huishoudelijke Hulp 262x186 liggend.indd   119576 Advertentie Huishoudelijke Hulp 262x186 liggend.indd   1 17-11-2022   11:2217-11-2022   11:22

Een doorsnee dag 
bij SamenThuis 

Eenmaal binnen word ik uitgebreid begroet door 
mijn collega’s die ieder op hun eigen manier de 
bevlogenheid en liefde voor het vak laten zien, die 
elkaar aanvullen en met zijn allen een stevig team 
vormen. De eerste bewoner is wakker en komt ge-
zellig bij de overdracht zitten, ze krijgt koffie aan-
geboden en luistert aandachtig mee. Na de koffie 
wordt ze meegenomen naar haar kamer om de 
ochtendzorg te gaan doen.

De zorg start en iedereen is welkom om even bin-
nen te lopen en een praatje te maken. Ik zie steeds 
meer bewoners voorbijlopen in de richting van de 
eetzaal, waar ze een uitgebreid ontbijt aangeboden 
krijgen. Daarna beginnen de ochtendactiviteiten. 
Eén van de bewoners komt binnenwandelen. Ze 
wil even praten en pakt er een stoel bij. Ik probeer 
erachter te komen hoe ik haar kan helpen en zet 
de acties in gang. Samen lopen we naar de woon-
kamer en ik ga gezellig tussen de bewoners zitten 

om met ze te praten. Ik vertel ze dat ik morgen weer 
een dagje mee loop in de zorg en daar enorm veel 
zin in heb. 

De wijze van zorg verlenen bij SamenThuis sluit 
perfect aan op mijn persoonlijke visie op zorg. We 
hebben nog tijd voor de bewoners, denken met 
ze mee en zijn creatief in het vervullen van hun 
wensen en behoeften. Er is een uitgebreid activi-
teitenprogramma en een team van collega’s die de 
connectie met de bewoners en onze medewerkers 
weet vast te houden, waardoor hiaten snel opge-
pakt kunnen worden. Dat is hoe zorg ook echt ver-
zorgend werkt.”

Woonlocatie Samen huis
Wonen met Zorg voor ouderen
Vlierdenseweg 109A
5753 AC Deurne
0493 – 354 741

Een medewerker vertelt over een doorsnee werkdag bij de kleinschalige woona
locatie voor ouderen SamenThuis in Deurne. “De eerste woorden die in mij 

opkomen als ik denk aan SamenThuis zijn rust, gezelligheid, saamhorigheid en 
jezelf mogen zijn. Wanneer ik start met mijn werkdag, sta ik altijd even stil bij 
het openmaken van het groene poortje. Steeds weer verbaasd over de rust en 
schoonheid die rondom het huis heerst. De haan die kraait en laat weten dat 

de dag weer begint. De moestuin waar steeds meer groenten en fruit hun kleur 
krijgen. De pony’s en alpaca’s die je vrolijk komen begroeten.
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Solidariteit onder vrouwen leidt 
tot indrukwekkend Social Design

De stichting YvYa is onlangs ge-
slaagd in haar recordpoging BRA-
connecting. Meer dan 3 km bh’s zijn 
met elkaar verbonden tot een gigan-
tische slinger van BRA’s. De bh’s zijn 
in amper 4 weken gedoneerd door 
duizenden vrouwen van alle leeftij-
den. In totaal zijn er ook meer dan 
3000 bh’s verzameld. Ze kregen een 
tweede leven in een Social Design 
tijdens de Dutch Design Week 2022. 

Dit Social Design heeft een 
grote symbolische waarde
Iedere bh symboliseert een vrouw die 

dit jaar overleden is aan borstkanker. Zo 
maakt de stichting YvYa de ernst van het 
probleem visueel. 17.000 vrouwen krij-
gen jaarlijks de diagnose borstkanker. 
Meer dan 3000 vrouwen overlijden om-
dat ze er te laat bij waren... Nagenoeg 
alle vrouwen hebben blijvende gezond-
heidsschade na de behandeling. “Het is 
een onbegrijpelijke ziekte met een ogen-
schijnlijk willekeurig verloop.”

Vroeg ontdekken
De enige optie om de schade bij vrou-
wen te beperken is vroeg ontdekken. 
Daartoe ondersteunt de stichting YvYa 

de ontwikkeling van de Early Warning 
Scan voor borstkanker (EWS). Met de 
recente acties vraagt YvYa speciale 
aandacht voor de ontwikkeling van deze 
nieuwe vorm van borstkankerscreening.

Geef meiden kans op een 
ongedwongen toekomst
Ook jonge vrouwen hebben een grote 
kans dat zij voor hun vijftigste levensjaar 
getroffen worden door borstkanker. Op 
dit moment is zo'n 20% van de slachtof-
fers in Nederland jonger dan vijftig jaar. 
Dat zijn maar liefst 3500 jonge vrou-
wen. 850 van hen (25%) overlijden aan

borstkanker. Ze zijn er te laat bij omdat 
de reguliere borstkankerscreening voor 
hen niet werkt.

Daarom maakt YvYa haast met 
het wetenschappelijk onderzoek
De effectiviteit van de Early Warning 
Scan moet zo snel mogelijk aangetoond 
worden met een wetenschappelijk on-

derzoek. Een team van wetenschappers 
staat daarvoor in de startblokken. Nu 
alleen het geld nog. “Borstkanker voor-
komen kan niet. Insteken op zeer vroeg-
tijdig ontdekken van borstkanker is de 
enige optie om vrouwen deze ellende te 
besparen. Of je nu 16 jaar bent of 100.”

Doneren? Scan de qr-code.

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en 
zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis is 

dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur. 

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

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Bezoek voor meer informatie onze website www.
weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.
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We hebben afscheid genomen van onze geliefde vader, 
schoonvader, opa en vriend

We zijn heel dankbaar voor alle steun en medeleven die we 
afgelopen tijd hebben mogen ontvangen. Deze hebben ons 

enorm gesteund bij dit verlies.
 

Het heeft ons ontroerd dat tijdens de uitvaart 
zovelen hem de laatste eer hebben bewezen. 

 
Fijn om te merken dat hij bij menigeen 

een plekje in hun hart heeft.

Koosje
Lenie en Ad • Helene en Caroline, Bjorn

Ardy en Tijn • Maxine
Gidy en Kees • Olivia

Patrick en Maudy • Amy, Ruben, Niels

Oktober 2022 

Giel 
Vervoort

Showen met gepimpte BRA's op 'BRA-bant Verbindt’, 16 oktober 2022 | F Stichting YvYa

DDW Sectie C, Kan ik jou de tent in lokken? | F Stichting YvYa
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Kozo: 
dagbesteding voor 

jongeren 

 Het uitgangspunt is terug te keren in het maat-
schappelijk leven. Dit doen de vakmensen van 
Kozo door het aanbieden van uitdagend maatwerk. 
In de werkplaats kunnen de jongeren aan de slag 
met technieken zoals hout- en metaalbewerking, 
auto- en brommertechnieken, maar ook creatieve 
technieken zoals 3D printen. Door aan de slag te 
gaan ontdekken ze hun talenten en wordt er onder-
tussen ook gewerkt aan hun sociale vaardigheden. 
Inmiddels zijn er al een aantal succesvolle uitstro-
mers terug naar school gegaan. 

Medio 2022 is er een plan gemaakt om de jongeren 
die uitstromen richting arbeid een betere aanslui-
ting op de arbeidsmarkt te geven. Dit plan wordt 
uitgevoerd door Edwin van Thuijl, timmerman en 
jobcoach met een sociale achtergrond. De jongeren 
die een oefenperiode in de werkplaats hebben door-
lopen en hun competenties hebben behaald mogen 
met Edwin op pad om bij echte klanten klussen uit 
te voeren. De jongeren krijgen door zijn individuele 
begeleiding, en Kozo op de achtergrond, een goede 
voorbereiding op het echte werkveld. Niet alleen 

kunnen ze op deze manier op hun eigen tempo het 
vak leren maar ook werken aan een cv, wat normaal 
gesproken zonder diploma, problematisch kan zijn. 
Jongeren en jongvolwassenen met een zorgindica-
tie kunnen op de Panovenweg 33 in Helmond te-
recht. Dit jaar is er een nieuwe locatie bijgekomen, 
een kleinschalige wasserij & stomerij, met een ge-
zellige en huiselijke sfeer aan de Vondellaan in Hel-
mond. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen hier een leuke en nuttige dagbesteding 
volgen en weer deelnemen aan het maatschappe-
lijk leven. Door het verzorgen van de was kunnen 
mantelzorgers ontlast worden van hun zorgtaken, 
mensen met een drukke baan meer vrije tijd bele-
ven en een sportvereniging elke week weer sporten 
in frisse en schone kleding. De deelnemers kunnen 
er eigen tempo leren wassen, sorteren, strijken en 
vouwen. Ook het ontvangen van klanten hoort bij de 
bezigheden. Als de bezigheden gedaan zijn, is er tijd 
voor een spelletje of even lekker creatief bezig zijn.

Van woensdag tot en met vrijdag, van 9:00 tot 
16:00 uur, staat de deur open voor bezoek. Oude-
ren die een wasje komen brengen kunnen meteen 
een kopje koffie drinken en kletsen. De wasserij 
neemt opdrachten aan van bedrijven en particulie-
ren. De wasserij heeft professionele grote machi-
nes waardoor men ook terecht kan voor het laten 
wassen van dekbedden. Voor mensen die minder 
mobiel zijn is er een GRATIS haal- en brengservice.  
Mensen met WMO of pgb kunnen op de Vondellaan 
2 in Helmond terecht.

Kozo staat voor Koeter Zorg en wordt gerund door de sociale ondernemers 
Gaby en Simon Koeter. Met een jong team bieden ze sinds 2020 dagbesteding 
aan jongeren en jongvolwassenen met verschillende problematieken. Het kan 

gaan om jongeren die tijdelijk niet naar school of werk kunnen. Vaak is er sprake 
van autisme, ADHD, een verstandelijke beperking, een psychosociale stoornis 

of een combinatie van aandoeningen.
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die uitstromen richting arbeid een betere aansluiting 
op de arbeidsmarkt te geven. Dit plan wordt 
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De leukste en meest uitdagende dagbestedingen van Helmond!

Aanmelden, meer info of 
werken in een gezellig 

jong team? 
Mail naar info@kozo.nu

@koeterzorgwerkplaats 
@koeterzorgwasserij

@koeterzorgwerkplaats
@kozowasserij.nu
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Het Huis van de Kerstman 
Van 8 t/m 24 december opent de Kerstman in 
de Elzaspassage in Helmond zijn huis! Neem een 
kijkje in de keuken van Mrs. Claus, bezoek de 
speelgoedfabriek en schuif aan in de 
knutselkamer.

Activiteiten 
agenda december

Naar het museum in wintersfeer
Bezoek musea in winterse sferen. Bij Museum 
Klok & Peel in Asten start op 23 december een 
14-daagse manifestatie vol winterse activiteiten, met 
onder andere kerststalletjes van over de hele wereld 
en een lego-expositie. In Winterkasteel Helmond vind 
je in de Kerstvakantie gezellige lichtjes, winterse 
muziek en mooie verhalen. Een sfeervol uitstapje 
voor het hele gezin. 

Met sprookjesachtige kastelen, ijsbanen, kerstmarkten en culturele 
activiteiten is er in december genoeg te beleven in het Land van de Peel. 
Wil je met de kinderen eropuit in de kerstvakantie of gezellig samen een 
dagje op pad? Het team van de VVV’s en toeristische organisaties in de regio 
deelt tips voor een sfeervolle, actieve en verrassende decembermaand. 

IJspret in de Peel 
Het Boerenbondsmuseum in Gemert is van 16 
december t/m 8 januari het toneel van het 
winterpleinfestijn waar je de schaatsen kunt 
onderbinden in de nostalgische omgeving van het 
museum. Op 16 december vindt het IJsfestijn in 
Deurne voor de 12e keer plaats op de Markt. Tot en 
met 8 januari geniet je hier van schaatspret, 
activiteiten en een hapje en drankje. 

Uitgelicht

Kalender onder voorbehoud. 
Ga voor een volledig overzicht van alle activiteiten 

naar www.landvandepeel.nl/agenda

Kerststallen en winterfairs

© Dave van Hout

Circus van Sinterklaas
Helmond - 16 november 2022 t/m 4 december
2022. Het circus van Sinterklaas met een
voorstelling voor alle leeftijden. 

The most wonderful time
Helmond - 9 & 10 december. Accordeonorkest 
Accordeana speelt een muzikale kerstvertelling 
voor jong en oud. www.accordeana.nl

Dorpsquiz
Someren - 10 december. De 6de editie van
de populaire Dorpsquiz Someren. 
www.deruchte.nl

Kerst in de Peel bij het 
Toon Kortooms Park 
Deurne - 10 & 11 december. Kerstmarkt 
met kunst, kerststallen en curiosa.
www.toonkortoomspark.nl

Theatercollege WK 1974 
Helmond - 11 december. Een unieke 
herbeleving van het iconische WK in 
het theater. www.cacaofabriek.nl

IJsfestijn Deurne 
Deurne - 16 december t/m 8 januari. 
Schaatspret en winterse activiteiten op de 
markt in Deurne. www.ijsfestijndeurne.nl

Gala der Spartanen
Beek en Donk - 16 december. Avondvullend 
cabaretprogramma. www.sparta25.nl

Theatershow Natasja & Edwin
Deurne  -16 december. Kerstshow vol muziek, 
prachtige evergreens en mooie verhalen. 
www.ccdeurne.nl

Kapellekeswandeltocht  
Gemert - 17 december. 
Kapellekeswandeltocht in de griebelgrauw. 
www.boerenbondsmuseum.nl

KerstROLLERshow 
Beek en Donk - 17 & 18 december. 
Rolschaatsshow met het ultieme kerstgevoel. 
www.rcdeoudemolen.nl/kerstrollershow2022

Winterpleinfestijn 
Gemert - 17 december t/m 8 januari. IJsfestijn 
voor jong en oud bij het Boerenbondsmuseum 
Gemert. www.boerenbondsmuseum.nl

Kerstconcert A-orkest MJNA
Asten - 17 december. A-orkest MJNA geeft 
sfeervol kerstconcert in H. Maria 
PresentatiekerK onder leiding van 
Antoine van Rooij.

Kerstconcert Gemengd 
Koor Amuze
Asten - 17 december. Met gastoptreden van 
Vocal Suprise en Gemengd koor Amuze Asten. 
www.gemengdkooramuze.nl

Winterkasteel Helmond
Helmond - 18 december 2022 t/m 8 januari 
2023. Sfeervol aangekleed kasteel, met 
gezellige lichtjes en winterse muziek.

Kerstconcert Lambertuskerk 
Someren - 18 december. Aanvang 14.30 uur. 
Het jaarlijkse Kerstconcert door het Somerens 
Dameskoor en Muziekvereniging Somerens 
Lust. 

Kerstevent  
Gemert - 18 december. Muziek, entertainment 
en de winkels zijn open. www.gemertvorsten-
dom.nl

Koopzondag 
Asten - 18 december t/m 8 januari. Vanaf 13.00 
uur zijn in het centrum van Asten de winkels 
open in een gezellige Kerstsfeer.

Museum in Wintersfeer
Asten - 23 december t/m 8 januari. Winterse 
taferelen, kinderactiviteiten, rondleidingen en 
optredens voor jong en oud in Museum Klok & 
Peel. www.museumklokenpeel.nl

Kerstloop
Gemert - 26 december. Hardloopwedstrijden 
met diverse afstanden. www.gacgemert.nl

Patisserie Hoeben 
Jeugdveldrit Liessel
Liessel - 28 december. Kom fietsen door het bos 
rond de Schietberg óf ga kijken naar de renners 
van de toekomst. www.bikefunliessel.nl

Toneelvereniging Crescendo 
presenteert August,August,
August!  
Someren - 28 december t/m 4 januari. 
August,August,August; “een ode aan de clown”. 
www.deruchte.nl

Kwizut 
Beek en Donk  -29 december. Dorpskwis van 
Beek en Donk. www.kwizut.nl. 

Oud en Nieuw Country 
dance party  
Lieshout - 31 december. Country dansavond 
met BBQ. www.blacklonghorn.nl  

1. PeelPeuzel cadeaubon
Voor de PeelPeuzel fans! In maart 2023 verschijnt 
het nieuwe PeelPeuzel boekje. Met de feestelijk 
verpakte PeelPeuzel cadeaubon liggen de lekkere 
Peelse hapjes alvast in het verschiet. De 
cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle 
toeristische organisaties in de regio. 
www.landvandepeel.nl/peelpeuzelen 

2. Worstenbroodjespakket 
Gezellig samen de keuken in met dit 
worstenbroodpakket van Bakkerij Adrie Loomans 
in Asten. Het pakket is voor € 4,95 verkrijgbaar bij 
VVV Asten, Slagerij van Kemenade en PLUS Erik 
Gorissen in Asten en bevat het recept en de mix 
voor 20 ambachtelijke worstenbroodjes.

3. Streekproducten
Er komt heel veel lekkers uit de Peel! Geef een 
mooi pakket cadeau met producten uit de regio, 
zoals Peelreusbier, vers gemaakte jams of een 
bourgondisch Peelneutje. Streekproducten zijn te 
koop bij o.a. de VVV’s in Helmond, Deurne en 
Asten of via www.vvvdepeelshop.nl. 

Cadeautips uit het 
Land van de Peel

Beleef de feestdagen
in het Land van de Peel

Tip: Kapellekes wandeltocht 
door de Griebelgrauw
Wandel op 17 december in de avond met 
kaarslicht langs de vele mooie kapelletjes die 
Gemert rijk is. Onderweg is er muziek en de 
diverse gildes treden op. De kapelletjes zijn 
allen geopend. Tegen een kleine vergoeding 
zijn warme dranken, soep en warme broodjes 
verkrijgbaar. Meer informatie 
www.landvandepeel.nl/kapellekestocht

Neem een kijkje bij de kerststal in Someren, 
die traditiegetrouw vanaf zaterdagavond 10 
december te bezoeken is op het 
Wilhelminaplein. De sfeervolle stal is tot 5 
januari dagelijks te bezichtigen van 09:00 tot 
22:00 uur. 

Op 10 en 11 december is er de Kerstmarkt 
Kerst in de Peel bij het Toon Kortooms Park. 
Een sfeervolle kerstmarkt met diverse kramen, 
kunstenaars en curiosa. Het Peelreus Proeflokaal 
is ook geopend!

De Mega Kerstmarkt in Beek en Donk vindt 
plaats op 11 december op het Piet van 
Thielplein. 

In de sprookjesachtige omgeving van het 
kerstbomenbos van de familie Schuurmans 
wordt de Winterbosfair in Aarle-Rixtel op 11 
december gehouden. 

Op de Markt in Helmond is van 9 december t/m 
9 januari een overdekt winterterras, kerstkramen 
en een kerstwensboom. Op www.visithelmond.
nl zijn alle activiteiten te vinden van 
Winterstad Helmond.

Fotowedstrijd: 
Winter in de Peel
Doe mee aan onze fotowedstrijd! Heb jij een 
prachtige foto gemaakt van een wit landschap, 
sprookjesachtige bossen of ijspret?  Stuur hem in 
en doe mee met de fotowedstrijd! 

Voor deelname, prijzen en wedstrijdvoorwaarden 
kijk je op Landvandepeel.nl/winter 

© Yamilla Azdad
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prachtige evergreens en mooie verhalen. 
www.ccdeurne.nl

Kapellekeswandeltocht  
Gemert - 17 december. 
Kapellekeswandeltocht in de griebelgrauw. 
www.boerenbondsmuseum.nl

KerstROLLERshow 
Beek en Donk - 17 & 18 december. 
Rolschaatsshow met het ultieme kerstgevoel. 
www.rcdeoudemolen.nl/kerstrollershow2022

Winterpleinfestijn 
Gemert - 17 december t/m 8 januari. IJsfestijn 
voor jong en oud bij het Boerenbondsmuseum 
Gemert. www.boerenbondsmuseum.nl

Kerstconcert A-orkest MJNA
Asten - 17 december. A-orkest MJNA geeft 
sfeervol kerstconcert in H. Maria 
PresentatiekerK onder leiding van 
Antoine van Rooij.

Kerstconcert Gemengd 
Koor Amuze
Asten - 17 december. Met gastoptreden van 
Vocal Suprise en Gemengd koor Amuze Asten. 
www.gemengdkooramuze.nl

Winterkasteel Helmond
Helmond - 18 december 2022 t/m 8 januari 
2023. Sfeervol aangekleed kasteel, met 
gezellige lichtjes en winterse muziek.

Kerstconcert Lambertuskerk 
Someren - 18 december. Aanvang 14.30 uur. 
Het jaarlijkse Kerstconcert door het Somerens 
Dameskoor en Muziekvereniging Somerens 
Lust. 

Kerstevent  
Gemert - 18 december. Muziek, entertainment 
en de winkels zijn open. www.gemertvorsten-
dom.nl

Koopzondag 
Asten - 18 december t/m 8 januari. Vanaf 13.00 
uur zijn in het centrum van Asten de winkels 
open in een gezellige Kerstsfeer.

Museum in Wintersfeer
Asten - 23 december t/m 8 januari. Winterse 
taferelen, kinderactiviteiten, rondleidingen en 
optredens voor jong en oud in Museum Klok & 
Peel. www.museumklokenpeel.nl

Kerstloop
Gemert - 26 december. Hardloopwedstrijden 
met diverse afstanden. www.gacgemert.nl

Patisserie Hoeben 
Jeugdveldrit Liessel
Liessel - 28 december. Kom fietsen door het bos 
rond de Schietberg óf ga kijken naar de renners 
van de toekomst. www.bikefunliessel.nl

Toneelvereniging Crescendo 
presenteert August,August,
August!  
Someren - 28 december t/m 4 januari. 
August,August,August; “een ode aan de clown”. 
www.deruchte.nl

Kwizut 
Beek en Donk  -29 december. Dorpskwis van 
Beek en Donk. www.kwizut.nl. 

Oud en Nieuw Country 
dance party  
Lieshout - 31 december. Country dansavond 
met BBQ. www.blacklonghorn.nl  

1. PeelPeuzel cadeaubon
Voor de PeelPeuzel fans! In maart 2023 verschijnt 
het nieuwe PeelPeuzel boekje. Met de feestelijk 
verpakte PeelPeuzel cadeaubon liggen de lekkere 
Peelse hapjes alvast in het verschiet. De 
cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle 
toeristische organisaties in de regio. 
www.landvandepeel.nl/peelpeuzelen 

2. Worstenbroodjespakket 
Gezellig samen de keuken in met dit 
worstenbroodpakket van Bakkerij Adrie Loomans 
in Asten. Het pakket is voor € 4,95 verkrijgbaar bij 
VVV Asten, Slagerij van Kemenade en PLUS Erik 
Gorissen in Asten en bevat het recept en de mix 
voor 20 ambachtelijke worstenbroodjes.

3. Streekproducten
Er komt heel veel lekkers uit de Peel! Geef een 
mooi pakket cadeau met producten uit de regio, 
zoals Peelreusbier, vers gemaakte jams of een 
bourgondisch Peelneutje. Streekproducten zijn te 
koop bij o.a. de VVV’s in Helmond, Deurne en 
Asten of via www.vvvdepeelshop.nl. 

Cadeautips uit het 
Land van de Peel

Beleef de feestdagen
in het Land van de Peel

Tip: Kapellekes wandeltocht 
door de Griebelgrauw
Wandel op 17 december in de avond met 
kaarslicht langs de vele mooie kapelletjes die 
Gemert rijk is. Onderweg is er muziek en de 
diverse gildes treden op. De kapelletjes zijn 
allen geopend. Tegen een kleine vergoeding 
zijn warme dranken, soep en warme broodjes 
verkrijgbaar. Meer informatie 
www.landvandepeel.nl/kapellekestocht

Neem een kijkje bij de kerststal in Someren, 
die traditiegetrouw vanaf zaterdagavond 10 
december te bezoeken is op het 
Wilhelminaplein. De sfeervolle stal is tot 5 
januari dagelijks te bezichtigen van 09:00 tot 
22:00 uur. 

Op 10 en 11 december is er de Kerstmarkt 
Kerst in de Peel bij het Toon Kortooms Park. 
Een sfeervolle kerstmarkt met diverse kramen, 
kunstenaars en curiosa. Het Peelreus Proeflokaal 
is ook geopend!

De Mega Kerstmarkt in Beek en Donk vindt 
plaats op 11 december op het Piet van 
Thielplein. 

In de sprookjesachtige omgeving van het 
kerstbomenbos van de familie Schuurmans 
wordt de Winterbosfair in Aarle-Rixtel op 11 
december gehouden. 

Op de Markt in Helmond is van 9 december t/m 
9 januari een overdekt winterterras, kerstkramen 
en een kerstwensboom. Op www.visithelmond.
nl zijn alle activiteiten te vinden van 
Winterstad Helmond.

Fotowedstrijd: 
Winter in de Peel
Doe mee aan onze fotowedstrijd! Heb jij een 
prachtige foto gemaakt van een wit landschap, 
sprookjesachtige bossen of ijspret?  Stuur hem in 
en doe mee met de fotowedstrijd! 

Voor deelname, prijzen en wedstrijdvoorwaarden 
kijk je op Landvandepeel.nl/winter 

© Yamilla Azdad
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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

Vraag in de winkel naar onze prijzen. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

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

Een interieur waar je echt blij van wordt?
Wij helpen je droominterieur te verwezenlijken!

Een mooi interieur begint met een goed gesprek 

Bij Stijl & Co houden we ervan als het plaatje klopt en wij denken dat jij je pas thuis voelt als je inteieur echt bij je past. Vind je het zelf lastig om dat voor  

elkaar te krijgen? Dan helpt een van onze deskundige interieurcoaches je graag.

 “We kunnen niet wachten om je te verrassen met een verbluffend advies dat prachtig tot zijn recht komt in je woning.” Om een beeld te kunnen vormen van je 

wensen en voorkeuren, nodigen we je bij ons uit aan tafel, om ons advies op vak- en productkennis en ervaring te laten versmelten met jouw voorkeuren. 

Wij zijn een multibrand store en kunnen zo alle expertises bij elkaar brengen. Dus meubels met vloeren, gordijnen, verf en behang. 

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

17 DECEMBER  8 JANUARI

IN KASTEEL HELMOND

Winterkasteel Helmond 
HELMOND |  Tijdens en rondom de Kerst-
vakantie is er weer veel te ontdekken voor 
families en kasteelliefhebbers bij Museum 
Helmond. Kasteel Helmond, de grootste wa-
terburcht van het land, wordt van 17 decem-
ber tot en met 8 januari omgetoverd tot Win-
terkasteel Helmond. Het kasteel is sfeervol 
aangekleed, met gezellige lichtjes, winterse 
muziek en zit barstensvol mooie verhalen, 
bijvoorbeeld van Gast Fantast en Aaltje Ver-
haaltje in hun heerlijke warme kamer met hun 
wonderlijke spulletjes. 

Wat is een snotneusje?
De kasteelgidsen zijn elke dag aanwezig om de 
mooiste kasteelplekjes te laten zien en spannende 
verhalen over dit eeuwenoude kasteel te vertellen: 
weet jij bijvoorbeeld wat ‘een snotneusje’ is?

Ontmoet de kasteelbewoners 
In het kasteel is iets vreemds aan de hand. De 
kasteelverhalen en herinneringen dreigen verloren 
te gaan. Gelukkig kan de Winterkoning, een statige 
man met een blauwe mantel uit een koud land hier 
ver vandaan, daar een stokje voor steken. En de 
Marskramer, de kokkinnen uit 1783 en Rentmees-
ter Jadoulle vertellen jou precies hoe je het kasteel 
nu eigenlijk beheert. Help dienstmeid Geertrui ook 
maar even met het zilver te poetsen! 

Maak een selfie op de arrenslee
Bij de arrenslee op het binnenplein van het Winter-
kasteel is jouw kans voor een unieke selfie. Ook kun 
je elke dag spelen en speuren bij en in het kasteel. 

Maak een speurtocht door de kelder en speel met 
de middeleeuwse spellen.

Kasteel in brand!
Loop mee met de tour op de eeuwenoude zolder 
van het Winterkasteel. Weet jij wie de brand op zol-
der heeft veroorzaakt? De zoldertour hoef je niet te 
reserveren, aanmelden kan op de dag zelf. 

Openingstijden
Voor alle actuele informatie over opening, tarieven en 
het programma, ga naar www.museumhelmond.
nl. Of bel naar 0492 – 587 716. Museum Helmond 
is gesloten op 25 december en op 1 januari.

Er zijn vele verhalen te ontdekken in het Winterkasteel 
| F FotoStudio5700.nl
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15% INTRODUCTIE

KORTING

KLEINE BEURT VAN 29,99
NU 14,50 EN GROTE 
BEURT VAN 36,99 
NU 18,50

SNOW
ACTIES

GRATIS 2D
EN 3D 
VOETSCAN

50% KORTING OP 
SKI-ONDERHOUD

Acties geldig t/m 10-12-22 | OP=OP

BUITEN GEWOON GOED ADVENTURE STORE

ADVENTURE STORE 
NU OOK DE 
WINTERSPORTSpecialistSpecialist

Adventure Store in Helmond, al jaren bekend als dé wandel- en outdoorspe-
cialist in de regio, heeft zijn assortiment onlangs uitgebreid met een nieuwe 
afdeling waarin alles verkocht wordt op het gebied van SKIËN.  Denk hierbij 

aan ski’s, skischoenen en kleding, maar ook aan alles wat daarbij hoort, zoals 
skihelmen, brillen, handschoenen en aanverwante accessoires. 

Met verschillende leesten, met zooltjes van Sidas die volledig 
op maat gemaakt kunnen worden voor de juiste voetstand in 
de skischoen en met de mogelijkheid tot bootfitten wanneer 
u pijnlijke drukpunten voelt , zorgen wij voor de basis van wat 
bedoeld wordt met een comfortabel zittende skischoen. Ad-
venture Store gaat nu ook een begrip worden wat betreft zijn 
ski-afdeling in Helmond en omgeving! 

Met veel plezier en enthousiasme bieden wij onze klanten de 
mogelijkheid bij ons te komen voor alle wintersportartikelen, 
het aanmeten van skischoenen en het adviseren bij de aan-
schaf van ski’s en thermokleding. Comfort en kwaliteit staan 
hoog in ons vaandel en daarom hebben wij dan ook de beste 
merken in huis zoals Nordica, Sinner, Völk, Sidas, Leki, Pro-
test,  Fischer, Rab, Fjall Raven en Jack Wolfskin.

Comfort en kwaliteit staan 
hoog in ons vaandel en 
daarom hebben wij dan ook 
de beste merken in huis. 

Natuurlijk zou Adventure Store niet dé specialist zijn, 
wanneer er geen deskundig personeel zou zijn met alle 
knowhow die nodig is om zijn klanten grondig en profes-
sioneel te kunnen adviseren. Er zijn drie gecertificeerde 
Black Belt medewerkers die alle kennis hebben van ski-
schoenen en voeten en uw skischoenen kunnen bootfit-
ten, zodat u tijdens uw skivakantie geen pijn meer heeft 
aan uw voeten. Goed advies geven begint bij maatwerk 
leveren en dat is wat wij doen voor onze klanten. 

FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM - DEVELOPED TO SUPPORT ATHLETES

MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

FA L K E  · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

OP ALLE SKI’S, 
SKISCHOENEN
EN SKIKLEDING.

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

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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skihelmen, brillen, handschoenen en aanverwante accessoires. 
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Natuurlijk zou Adventure Store niet dé specialist zijn, 
wanneer er geen deskundig personeel zou zijn met alle 
knowhow die nodig is om zijn klanten grondig en profes-
sioneel te kunnen adviseren. Er zijn drie gecertificeerde 
Black Belt medewerkers die alle kennis hebben van ski-
schoenen en voeten en uw skischoenen kunnen bootfit-
ten, zodat u tijdens uw skivakantie geen pijn meer heeft 
aan uw voeten. Goed advies geven begint bij maatwerk 
leveren en dat is wat wij doen voor onze klanten. 
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

ENGELSEWEG
 NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT

H E L M O N DShopping

Bij De Engelseweg hebben we alles 
om Sint te helpen met de feestinkopen.

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

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

Kom langs en ben klaar voor de feestdagen!

Alvast veel shopplezier.

HOOR WIE 
KLOPT DAAR 
KINDEREN?
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Themabijeenkomsten en workshops in de regio, aanmelden via website ‘Agenda’ 
• Deurne: 29 november 19.30-21.30 “isoleren en ventileren” in de Ossenbeemd, 
 aanmelden via deurne@energiehuisslimwonen.nl 
• Helmond: 28 november 19.30 : Zonnepanelen in EnergieHuis Slim Wonen (Torenstraat 3)
• Helmond: 6 december 19.30- 22.00 : Warmtepomp in EnergieHuis Slim Wonen (Torenstraat 3)
• Helmond: 12 december 19.30 Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met de WoningQuickScan
• Helmond: 19 december 19.30 : Slim isoleren en ventilatie in EnergieHuis Slim Wonen (Torenstaat 3)

Gratis afspraak met Energiecoach via de website ‘Afspraak’
• Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3 in Helmond 

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis) via de website ‘Agenda’

Nieuw: Huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10) via de website ‘Afspraak’

Deelnemen aan lokale activiteiten en evenementen in ‘Jouw gemeente’ 
Ga naar website en kies ‘Jouw gemeente’ voor meer lokale activiteiten en acties. 

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

www.energiehuisslimwonen.nl

Themabijeenkomsten,
inloopspreekuren en 
afspraak maken

Doe de gratis 
Woning QuickScan

Workshop samen Verbeterplan maken met 
WoningQuickScan zorgt voor heldere inzichten

Gratis dienst van EnergieHuis Slim Wonen 

Door: Wendy Lodewijk

Buiten bovengenoemde organiseert EnergieHuis 
Slim Wonen ook regelmatig workshops ‘Verbeter-
plan maken met de WoningQuickScan’. Op een 
dergelijke avond word je aan de hand meegenomen 
door de WoningQuickScan (die je overigens ook zelf 
gratis kunt uitvoeren op de website) en kun je op 
elk moment vragen stellen aan deskundige Ener-
giecoaches.

Te veel stroomverbruik?
Allereerst wordt gekeken naar je verbruik. Zeker 
qua stroomverbruik zijn er een aantal apparaten 
die vaak continu aan staan, maar die echte ener-
gieslurpers zijn. Denk aan oude koelkasten, oude 
vijverpompen en oude ventilatieboxen. Over het 
algemeen kun je stellen dat het loont om alle ap-
paratuur van ouder dan 15 jaar te vervangen. Het 
is misschien even de aanschaf om een nieuwe te 
kopen, maar deze betaalt zich gegarandeerd terug 
door de verlaagde energierekening. Tip: vervang 
oude apparatuur ouder dan 15 jaar door een nieuw 
exemplaar.

Matige isolatie en hoog gasverbruik? 
Als het gaat om gas, zit het grootste verbruik in de 
verwarming van je huis, tot wel 75%. Iedereen weet 
inmiddels wel dat het loont om de verwarming en-
kele graden terug te draaien in de nacht en bij afwe-
zigheid, maar wist je bijvoorbeeld al dat het slim is 
om je cv in te stellen op 60? Dit heeft geen invloed 
op je tapwater (geen zorgen over legionella!) en is 
helemaal niet moeilijk. 

Zet je CV op 60 graden
Ben je bang iets verkeerd te doen? Kijk op www.
zetmop60.nl, zoek je cv-ketel op en bekijk een 
filmpje hoe je in enkele simpele handelingen je cv 
lager zet en gelijk gaat besparen op je energiereke-
ning. Tip: stel je cv in op 60 en bespaar 5-10% gas. 
Kijk op www.zetmop60.nl hoe je dat doet.

Doe de gratis WoningQuickScan en 
ontdek je isolatiescore 
Verder is het belangrijk, liefst voordat je overstapt 
op een warmtepomp, om de isolatie van je woning 
eens goed onder de loep te nemen en te bekijken 
waar het beter kan. Warmte die je goed vasthoudt, 
hoef je immers niet te genereren en dus ook niet te 
betalen. Uiteindelijk moet je zorgen voor een dikke 
extra bontjas voor je hele huis. 

Heb je geen idee hoe het met de isolatie van je 
woning gesteld is? Doe eerst de gratis Woning-
QuickScan, want aan de hand van de gegevens die 
je vooraf invoert (zoals het bouwjaar) wordt al een 
goede inschatting gemaakt of je woning goed, matig 
of slecht scoort op isolatie.

Maak samen een Verbeterplan voor je woning
Isolatie pas je op diverse plaatsen toe in je huis. 
Denk aan de vloer, de spouw en het dak. Vergeet 
ook het glas niet, maar daar komen we in volgende 
alinea op terug. De ene isolatie is kostbaarder om 
uit te voeren dan het andere. Tijdens de workshop 
wordt je geholpen met het kiezen van slimme ver-
betermaatregelen en krijg extra tips van de Energie-
coaches. Heb je bijvoorbeeld een slechte dakisola-
tie, maar is de bovenste verdieping een bergzolder? 
Dan is het vele malen goedkoper de (houten) vloer 
van die zolder extra te isoleren, in plaats van het 
schuine dak. Tip: vloerisolatie van een bergzolder 
is goedkoper dan het isoleren van het dak en geeft 
dezelfde besparing op je energierekening.

Ga je zelf je woning extra isoleren, dan is het van be-
lang om op de rc-waarde van het isolatiemateriaal 
dat je aanschaft te letten. De dikte van het materiaal 
zegt niet altijd iets over de isolatiewaarde.

Vervang je oude dubbel glas
Veel mensen denken dat ze goed glas hebben, op 
het moment dat er dubbel glas in hun kozijnen zit. 
Het dubbel glas van jaren geleden is echter lang niet 
meer zo goed in vergelijking met het dubbel glas van 
nu. Het kan een aanzienlijke besparing opleveren 
als je je ‘gewone’ dubbele (thermopane) glas ver-
vangt door HR++ glas. Ga je je kozijnen vervangen? 
Kies dan voor driedubbel HR+++ glas. Het verlaagt 
je energierekening en verhoogt het comfort in de 
woonruimte aanzienlijk met wel 4-5 graden. Vergeet 
in dit plaatje ook de slaapkamers niet; het mag op 
een slaapkamer dan weliswaar kouder zijn, toch is 
het slim om ook daar ook te voorkomen dat warmte 
ontsnapt. Warmte gaat immers omhoog in je woning 
en als je dan ook nog eens een open trappenhuis 
hebt, trekt dat als een schoorsteen alle warmte uit je 
woonruimtes. Tip: zorg dat je hele huis, ook boven, 
goed geïsoleerd is met HR++ glas.

Tips gaandeweg de workshop 
Tijdens de workshops krijg je dermate veel tips, 
het zijn er te veel om hier allemaal te benoemen. 
Sommige kun je direct morgen uitvoeren, zoals je 
cv op 60 zetten, verlichting vervangen door led of 
een tochtgordijn en/of brievenbus met dubbele 
klep in je voordeur plaatsen (de meeste voordeuren 
zijn immers een grote bron van tocht en warmte-
verlies!). Het loont om de WoningQuickScan uit te 
voeren, je wordt immers wijzer en krijgt een verbe-
terplan, toegespitst op jouw huis, inclusief een indi-
catie van de kosten van de betreffende maatregelen 
en wat het aan besparing ongeveer gaat opleveren. 
Zo kun je zelfs berekenen wanneer je een investe-
ring ongeveer terugverdiend zult hebben. Tip: Je 
kunt de WoningQuickScan altijd voltooien, ook als 
je iets niet weet. Er wordt een inschatting gemaakt 
van de situatie bij jou thuis. Vergeet na voltooiing 

niet het verbeterplan naar jezelf te mailen, zodat je 
altijd terug kunt kijken.

Aanmelden workshop WoningQuickScan
12 december 2022 via website ‘Agenda’
Het loont nog meer om de WoningQuickScan sa-
men met het EnergieHuis te doen. Zij kunnen za-
ken aanstippen waar je zelf nog niet aan gedacht 
hebt. De volgende workshop vindt plaats op 12 de-
cember bij het EnergieHuis aan de Torenstraat 3-5 
in Helmond. Meld je hiervoor aan via de website, 
onder ‘Agenda’. Iedereen wil zijn energierekening 
wel met 35% verlagen, toch?

Bij EnergieHuis Slim Wonen kun je terecht voor allerhande voorlichting om je 
huis energiezuiniger te maken. Zo kun je een afspraak maken met een Energiea
coach, kun je een inloopspreekuur binnenwandelen, vind je heel veel informaa
tie op hun website (energiehuisslimwonen.nl) en kun je themabijeenkomsten 
bijwonen. Al deze vormen van deskundige voorlichting van EnergieHuis Slim 
Wonen zijn gratis en zijn met name interessant voor woningbezitters met een 

woning ouder dan 1990.

Na de workshop Verbeterplan maken ga je een stuk wijzer naar huis | F EnergieHuis Slim Wonen
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VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.
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De verkoop van nieuwbouwproject
Loverbosch Asten Deel 4 is nog maar een paar 
weken in volle gang. Inmiddels zijn de eerste 
overeenkomsten getekend en daarmee is er al 
bijna 30% van de woningen verkocht!

Heb je interesse in een woning van het project? Er zijn nog enkele 
hoek- en tussenwoningen (type B) en tweekappers (type C) beschikbaar. 
Duurzaam, gasloos én energiezuinig wonen. Een win-win situatie!

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155 5706 AL Helmond  |  0492-661884  |  nieuwbouw@heuvel.nl

www.loverbosch-deel4.nl

NOG ENKELE WONINGEN BESCHIKBAAR

'Bezoekers moeten echt een wow-gevoel krijgen' 
Mega Kerstmarkt op het Piet van Thielplein
BEEK EN DONK | Over bijna een 
maand is het zover: De Mega Kerst-
markt op het Piet van Thielplein in 
Beek en Donk. Op zondag 11 decem-
ber van 15.00 tot en met 19.00 uur 
wordt het Piet van Thielplein om-
getoverd tot één grote kwalitatieve 
kerstmarkt. De kerstmarkt belooft 
spectaculair te worden met leuke 
kraampjes, lekker eten/drinken, live 
muziek én volop activiteit voor jong 
en oud!

Tot op heden zijn er ruim 70 kramen ver-
huurd. Dat stemt Marco van der Vleu-
ten, een van de organisatoren van de 
Mega Kerstmarkt, zéér tevreden. "Voor 
de eerste editie van de Mega Kerstmarkt 
zijn we erg blij dat er al zoveel animo is. 
Het moet een grote kwalitatieve kerst-
markt worden waarbij bezoekers uit 
Laarbeek en omliggende dorpen niets 
tekort komen. Met de kramen die we nu 
verhuurd hebben moet dat zeker gaan 
lukken! Het is dan ook fijn om te horen 
dat de Kerstmarkt met zoveel enthousi-
asme wordt ontvangen. Als deze editie 
een succes wordt, is het de bedoeling 
dat de Mega Kerstmarkt jaarlijks terug 
gaat komen en we per jaar gaan kijken 
hoe we het nóg groter en mooier kunnen 
gaan maken."

Sfeervol met volop activiteit
De Mega Kerstmarkt is geheel gratis 
te bezoeken. Met ruim 150 meter aan 
marktkramen wordt het Piet van Thiel-
plein sfeervol aangekleed en heeft de 
organisatie aan alles gedacht: "Er zijn 
overdekte tenten en alles komt vol te 
hangen met lichtjes. Zowel voor volwas-
senen en kinderen is er volop activiteit. 

Er is een foodmarket met het lekkerste 
eten en drinken en een kidsplace met 
onder andere een zweefmolen en lucht-
kussen. Ook is er een kerstman met ar-
renslee aanwezig en wordt er om 18.00 
uur een loterij met ‘Rad van Fortuin’ ge-
organiseerd", vertelt mede-organisator 
Kristel Vereijken. "Voor de loterij, waarbij 
mooie prijzen te winnen zijn, dien je op 

de kerstmarkt een coupon in te vullen 
en deze te deponeren in de ton die op 
het podium staat."

Niet voor niets wordt de kerstmarkt van 
15.00 tot en met 19.00 uur georgani-
seerd. Jan van Eeten, die de 'werkgroep 
Kerstmarkt' compleet maakt: "Naarma-
te het later op de middag wordt, wordt 

het natuurlijk ook donker. Dat zal extra 
sfeer geven aan de kerstmarkt, zodat 
iedereen echt een 'wow-gevoel' moet 
krijgen. Wat sneeuw erbij zou het na-
tuurlijk helemaal af maken, maar helaas 
hebben we het weer niet in de hand. 
Vandaar dat we er ook voor hebben ge-
kozen om tenten neer te zetten, zodat 
de bezoekers droog kunnen staan als 
dat nodig is."

Verkeersinformatie
Om alles veilig te laten verlopen moeten 
bezoekers en bewoners wel rekening 
houden met een aantal dingen. Zo mo-
gen er zondag van 7.30 tot 21.00 uur 
géén auto's op het Piet van Thielplein 
komen en wordt vanaf 10.00 uur ook de 
Koppelstraat rondom het plein afgeslo-
ten voor verkeer.

Nog enkele kramen beschikbaar
Spijt dat je nog geen kraam gehuurd hebt 
om jouw spulletjes te verkopen? Er zijn 
nog enkele kramen beschikbaar! Neem 
contact op via kristel@goedemorgen-
media.nl onder vermelding van je naam, 
telefoonnummer en product in de kraam. 
Een kraam huren kost slechts € 50,00 
en alle verkopen zijn voor jezelf. Wil je 
meer informatie? Neem dan ook contact 
op met bovenstaand e-mailadres.
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Zin in een interessante lezing? Dat kan elke tweede
dinsdag van de maand. Op 13 december is het
onderwerp ‘van kelten en druïden’.

Begin 2023 starten weer nieuwe cursussen. Interesse?
Check: vuhelmond.nl of bezoek onze infoavond op
vrijdag 16 december van 19.00 uur tot 21.00 uur in
wijkhuis Westwijzer aan de Cortenbachstraat 70 in
Helmond. 

Daarnaast is er elke
week een inloopuur in
Westwijzer op
donderdag van 10.00
uur tot 11.30 uur.

VOOR IEDER
WAT WILS!
De volksuniversiteit Helmond (VUH) biedt voor elk niveau
en ieder interessegebied cursussen aan.

Dit varieert van talen tot kunst en cultuur. Voor de talen
(Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans en Frans) kan
zowel op beginners als op gevorderd niveau gestart
worden. Daarnaast kun je bij ons terecht voor cursussen
(vegetarisch) koken, bridge, psychologie, kunst & cultuur,
schilderen, fotografie, muziek en creatief.

Begemann reünie

HELMOND | Aan alle oud-werknemers van Be-
gemann! Het alom bekende bedrijf dat in 1992 
na 120 jaar uit Helmond verdween. Zij kunnen 
zich nu aanmelden voor deze reünie, dat ge-
houden wordt op zaterdagmiddag 16 septem-
ber 2023 van 14.00 tot 18.00 uur. Beleef de 
sfeer van toen!

Het aanmelden kan bij;  Cor Vrijken, telefoon: 0492 
- 54 99 89  of email  c.vrijken@chello.nl.
Piet Beks, telefoon 06 - 49 87 89 49 
of email piet_beks@hotmail.com.
Met vermelding van met of zonder partner.
Locatie word later nog bekend gemaakt. 
Meld je aan A.U.B.

Kanaal met het Begemann complex 1990 | F Aangeleverd

zakelijk ontmoeten 
in helmond 
Helmond, stad sinds 1232. Een bloeiende stad midden in 
het groen, met bijzondere architectuur en een prachtig 
kasteel. Een eeuwenoude stad met vele gezichten waar 
natuur, cultuur, historie, gastvrijheid en culinair genieten 
hand in hand gaan.

En naast al dat moois heeft Helmond ook een uitgebreid 
aanbod locaties voor zakelijke bijeenkomsten. Allemaal 
goed bereikbaar en van alle gemakken voorzien. 

Ben je op zoek naar de perfecte 
plek voor een brainstorm, 
personeelsuitje of vergadering?

Bekijk de mogelijkheden 
op visithelmond.nl. 

   laat je inspireren op visithelmond.nl



22 november | december 2022 Groot PEELLAND

In Donker paradijs vertelt Ellen Klijnstra het bewogen 
leven van Eva. Het tragische liefdesverhaal kent 
hedendaagse thema’s, zoals de wens om aan de buitenkant 
ambitieus en succesvol te zijn, terwijl er diep van binnen 
een gevoelswereld heerst die steeds donkerder wordt en 
waar Eva grip op verliest. 

Onopgemerkt voor de buitenwereld raakt Eva steeds meer 
verwikkeld in haar innerlijke strijd, tot een punt dat haar 
grote liefde de prijs ervoor moet betalen. Donker paradijs 
is een roman over leven en verlies, onvervuld verlangen 
en noodlottige keuzes.

Te koop op 
BOL.com of 
andere webshops.De debuutroman van      Ellen Klijnstra

W W W . E L L E N K L I J N S T R A . N L

€ 20,50

Hele week op afspraak geopend. 
Van september tot maart zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur. T: 06-14992150

Brikettenhout Helmond
Kanaaldĳ k zuid west 3, Helmond

Verkoop van o.a.: ovengedroogd kachelhout, 
briketten en pelletkorrels

Donker Paradijs, het eerste 
boek van Ellen Klijnstra 

“Een goed verhaal is als een symfonie”

‘Donker paradijs’ is de titel van het eerste boek 
van schrijfster Ellen Klijnstra. Hoewel ze in 
Amersfoort is geboren, heeft Ellen op veel 
verschillende plekken in het binnen- en bui-
tenland gewoond. Inmiddels is ze nu met haar 
vriend neergestreken in ons Brabantse Asten 
waar ze in alle rust kon schrijven aan haar 
eerste fictie-roman. Ik ga met haar vijftien jaar 
terug in de tijd en we praten over het ontstaan 
van haar eerste ‘boekvullende’ verhaal.

Tekst en foto: Anton van Stekelenborg 

Korte verhaaltjes
In haar 17e levensjaar begon Ellen met schrijven. 
“Dat waren in die tijd vooral kleine losse verhaaltjes”, 
vertelt Ellen. “Free writings. Stukken tekst tussen 
poëzie en proza in. Soms waren dat niet eens echt 
verhaaltjes. Later tijdens mijn studie aan de univer-
siteit in Utrecht ging dat meer richting de korte ver-
halen. Eén van die kleine losse verhaaltjes is uitein-
delijk het eerste hoofdstuk van mijn boek geworden.”

Klassieke muziek
De vraag waarom ze is gaan schrijven kan natuur-
lijk niet uitblijven. Ellen antwoordt dat ze als kind al 
een beetje een dromer was en ze vindt het mooi om 
vanuit het niets iets te creëren. “Vanaf m’n zesde 
speel ik al viool”, vertelt Ellen. “Voor mij een mooie 
creatieve uitspatting. Het geeft me voldoening om 
emoties over te brengen.” De klassieke muziek 
komt dan ook terug in haar boek. De hoofdpersoon 
luistert af en toe naar een symfonie. Een paar van 
die symfonieën, zijn stukken die Ellen zelf heeft 
gespeeld met het orkest. “Soms hebben ze ook 
een functie in het verhaal om een scène, sfeer of 
emotie te versterken”, voegt Ellen toe. “Het is zelfs 
zo dat ik de manier van schrijven vergelijk met een 
grote symfonie. Als je echt kijkt hoe een symfonie in 
elkaar zit, daar zitten zoveel parallellen in met het 

schrijven van een boek. Dat was voor mij wel een 
hele stevige basis.”

Schrijven
Het vioolspelen bleek uiteindelijk niet meer vol-
doende te zijn om haar creativiteit kwijt te kunnen. 
“Ik weet zelf niet eens meer waarom, maar opeens 
is het schrijven begonnen”, lacht Ellen. “Schrijven 
is voor mezelf een kunstzinnige expressie. Ik merk 
ook dat ik het nu belangrijk vind om mede door mijn 
schrijven een stem in de wereld te hebben. Ik denk 
meer na over wat voor een impact ik wil hebben.” 

Het verhaal
Uiteindelijk was het dan zover voor haar. Na wat sla-
peloze nachten presenteerde ze 31 oktober jl. haar 
allereerste boek ‘Donker Paradijs’. Een verhaal over 
Eva, die op het politiebureau vertelt dat ze haar vriend 
heeft vermoord. In hoofdstuk 2 brengt het ons terug 
naar de begintijd dat hoofdpersoon Eva haar vriend 
Vincent heeft leren kennen. Het boek neemt je verder 
mee in de ontwikkelingen van Eva; haar pijn en haar 
verdriet door een onverwerkt trauma uit haar jeugd en 
de latere vervreemding van zichzelf en van Vincent.

Via ‘Schrijverspunt’ is haar boek uitgebracht. De foto 
en het boekontwerp is door Ellen Klijnstra zelf ge-
daan. Helemaal haar eigen ‘kindje’ dus. Nieuwsgierig 
geworden? Bestel je exemplaar via www.ellenk-
lijnstra.nl of online via de boekwinkels of bol.com.

Herfstconcert Puur Sangh

ASTEN Op zondag 27 november gaat Puur 
Sangh weer flink uitpakken met een Herfst-
concert. Het concert begint om 15.00 uur en is 
te beluisteren in de Heilige Maria Presentatie-
kerk te Asten. 

Als hoofdwerk zal uitgevoerd worden het Gloria van 
Antonio Vivaldi. Het orkest Brabant Sinfonia en Rob 
Nederlof met (kist)orgel, begeleiden het koor. So-

praan Evelyne Bohen en countertenor Rob Meijers 
zullen de solopartijen uitvoeren. In het verdere pro-
gramma wordt Northern Lights van de Noorse com-
ponist Ola Gjeilo en Cantique de Jean Racine van 
Gabriel Fauré ten gehore gebracht. De algehele lei-
ding is in handen van de nieuwe, jonge dirigent van 
Puur Sangh: Rob Jacobs. Toegangsbewijs kost € 10 
en is te koop bij Primera en VVV Asten, via de site 
puursangh.nl of bij de ingang van de kerk.

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…
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NLWWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?
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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!

Pas veertien en al persfotograaf:
Jan Raaijmakers uit 

Nuenen doet het 
NUENEN | Jan Raaijmakers is pas veertien jaar, maar hij werkt al een paar jaar 

als persfotograaf. Zijn pager heeft hij altijd op zak en als er een incident gebeurt in de buurt,
dan springt hij zo snel mogelijk op zijn fiets om er foto’s van te maken. “Als het aan het einde 

van de dag gebeurt, mag ik zelfs weg van school.”

Tekst en foto: Kristie Raaijmakers

De passie voor het maken van 
nieuws(foto’s) begon een paar jaar gele-
den toen zijn oma Jo Klomp vierde dat 
ze veertig jaar een stoffenwinkeltje had 
in Nuenen. “Ze werd gefilmd voor de Lo-
kale Omroep Nuenen (LOM) en dat vond 
ik erg interessant.” Die interesse maakte 
hij kenbaar en al snel mocht hij een paar 
dagen komen proefdraaien bij LOM. “Ik 
ben er begonnen als cameraman, heb 
een tijdje als editor gewerkt om alle film-
beelden te bewerken en daarna ben ik 
als webredacteur aan de slag gegaan.”

Traumaverwerking
Het fotograferen van 112-incidenten 
begon eigenlijk als een soort traumaver-
werking. “In 2019 was ik in België toen er 
recht voor mijn ogen een motorrijder te-
gen een boom reed. Hij heeft dat ongeluk 
niet overleefd en dat heeft veel indruk op 

me gemaakt. Om dat trauma te verwer-
ken ben ik dit werk gaan doen.” Heel zijn 
leven lang was Jan al gefascineerd door 
politie en brandweer, dus heel gek was 
deze keuze niet. “Ik zie nu andere dingen 
voorbijkomen en kan het nu behandelen 
als mijn werk. Dat maakt het gemakke-
lijker om met zulke heftige situaties om 
te gaan. Na afloop bespreek ik ook altijd 
even wat er aan de hand was, met mijn 
ouders of met de politieagenten op loca-
tie. Thuis drink ik dan nog wat en daarna 
kan ik het goed achter me laten.”

Vanwege zijn jonge leeftijd keken agen-
ten en brandweerlieden aanvankelijk wel 
een beetje raar op. “Dan zag je ze den-
ken: wat doet hij hier”, vertelt Jan, maar 
die reacties gingen al snel weer voorbij. 
Inmiddels kennen veel agenten, brand-
weerlieden en zelfs de burgemeester 
hem goed. “De hulpdiensten hebben 
een hekel aan 112-spotters, voorbijgan-

gers die met hun mobieltjes foto’s ma-
ken van een ongeluk. Zij lopen vaak in de 
weg. Ik probeer er heel goed op te letten, 
dat ik niet in de weg loop.” Eigenlijk vor-
men zij voornamelijk de reden dat Jan 
dit werk wil doen. “Als mensen een si-
rene horen zijn ze erg nieuwsgierig, vaak 
gaan ze dan ook online zoeken of er iets 
te zien is. Hoe sneller iets online staat, 
des te minder mensen naar de plek van 
het ongeval komen.”

Snelheid
Zodra de pager gaat en Jan heeft de 
kans, laat hij alles uit zijn handen vallen 
om naar een melding te gaan. Meestal 
springt hij dan zelf op zijn fiets, maar als 
een groter incident ver weg is dan wil zijn 
vader hem nog wel eens brengen met de 
auto. “Je moet er zo snel mogelijk zijn, 
want tijdens de eerste tien à twintig mi-
nuten gebeurt er het meest.” Hij maakt 
foto’s, filmpjes en interviewt omstanders 

om te ontdekken wat er gebeurd is. Ter 
plekke bewerkt hij de foto’s op zijn tele-
foon en dan stuurt hij ze meteen door 
naar de media. “Snelheid is belangrijk.” 
Tijdens zijn werk heeft Jan al veel ge-
zien: zware ongelukken, gekantelde 
auto’s, een vrachtwagen die in brand 
gevlogen is. Hij heeft al van meer dan 
zeventig 112-incidenten verslag gedaan. 
“Op mijn eigen site zet ik alle meldingen. 
De wat grotere meldingen gaan ook naar 
LOM en soms kan ik foto’s aan andere 
media verkopen, zoals 112-online.”

Moeilijk vindt Jan het vooral als er een 
motorrijder betrokken is bij een ongeval, 
dat rakelt herinneringen op. Verder heeft 
hij gelukkig niet veel nare dingen mee-
gemaakt. “Het enige wat je soms hebt 

is dat mensen niet willen dat er foto’s 
gemaakt worden, maar dan blur ik ze 
gewoon. En als er situaties zijn waarbij 
mensen gefrustreerd zijn, houd ik extra 
afstand.”

Mark Elbers
Naast de 112-incidenten fotografeert 
Jan ook regelmatig evenementen zoals 
carnaval en de avondvierdaagse en hij 
werkt nog aan een documentaire over 
de Nuenense Mark Elbers die vorig jaar 
is overleden. “Dat wordt een ode aan 
Mark, met heel veel herinneringen, oud 
beeldmateriaal en zelfs beeldmateri-
aal dat nog nooit eerder naar buiten is 
gebracht. De bedoeling is dat de docu-
mentaire in november klaar is, precies 
een jaar na zijn dood.”

Als je na 50 jaar nog in het vak zit, 
dan zal je wel iets goed doen!

Voor jou bestaat er misschien geen 
alternatief voor je oude vertrouwde 
bank die zo lekker zit, maar na al die 
trouwe jaren is het beste er inmid-
dels wel vanaf. De Lederdokter is ge-
specialiseerd in het repareren, her-
stofferen en renoveren/restaureren 
van diverse meubelen, maar ook 
in het verhelpen van zitproblemen 
en verbeteren van het zitcomfort. 
De Lederdokter helpt al sinds 1971 
versleten en beschadigde meubel-
stukken van hun kwaaltjes af. De te 
repareren schades lopen uiteen van 

kleine gaatjes, diverse soorten vlek-
ken en losse naden, tot aan grote 
winkelhaken en reparaties aan het 
framewerk, als ook complete reno-
vaties.

Renoveren en herstofferen
Gelukkig zijn de vederkernen en het 
frame vaak niet versleten. Je hoeft dus 
geen nieuwe meubels te kopen, maar 
laat ze (gedeeltelijk) herbekleden en ze 
zien er weer net zo goed uit als toen ze 
uit de fabriek kwamen. Onze naam doet 
misschien vermoeden dat we alleen le-

deren meubels weer als nieuw maken, 
echter bekleden we zeker net zo vaak 
stoffen meubelstukken.

Kwaliteit maakt het verschil
De Lederdokter gebruikt enkel stoffen 
en leder van de beste kwaliteit en heeft 
een indrukwekkende collectie meu-
belstoffen en ledersoorten in huis. De 
voorraad omvat ontelbaar veel kleuren 
en dessins. Jarenlange ervaring en een 
ongekend oog voor detail maken het 
mogelijk dat een meubelstuk de werk-
plaats in een betere staat verlaat dan 

F | De Lederdokter

toen het nieuw uit de fabriek kwam. 

Niet alleen maar reparatie 
van meubelstukken
De Lederdokter is er voor meerdere 
reparaties aan diverse lederen spul-
len zoals campers, autobekleding, 
buddyseats, kleding en tassen. De Le-

derdokter maakt ook uiterst comforta-
bele kussens voor caravans, boten en 
lounge-sets. 

Heb je zelf een meubelstuk dat wel wat 
aandacht en liefde kan gebruiken?  Mail 
naar info@lederdokter.nl of bezoek 
onze website www.lederdokter.nl.
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ACTIE

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

Hapki
Hondensnacks

3 HALEN

2 BETALEN

Alle soorten

Doggonesmart
Benchmatten

Doggonesmart
Hondenkussen

Doggonesmart
Donutmand

Piss off
Geur en
vlekkenverwijderaar

Pluche
Eco speeltjes

Krabpaal
Type gorilla 
206

50%
KORTING

50%
KORTING

50%
KORTING

35%
KORTING

Water en vuilafstotend Water en vuilafstotend

Kattenbak
Eco

Water en vuilafstotend

Met enzymen

Almo Nature
Limited edition

Made in italy

Aanbiedingen geldig van 28-10-2022 t/m 11-11-2022 of zolang de voorraad strekt.

14,98
van 29,95
Bijv. maat 2

34,98
van 69,95
Bijv. 85cm

9,99

7,98 34,98

van 18,99

34,98
van 69,95
Bijv. maat m

6,49
van 9,99
Bijv. uil

+ GRATIS
pot vogel-
pindakaas

4,99

1,39

Strooivoer
4 kg

van 14,98

9,99
10 voor

van 69,95

Krabpaal
Type gorilla 
216

34,98
van 69,95


