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Ook Wilco Kelderman bij ‘De Mijl’
onze correspondent
Jen Mansvelt
Maarheeze

‘F

ietsen, Fun en Feesten’ is
ook dit jaar weer het motto van de Mijl van Mares,
die op vrijdag 5 augustus wordt gehouden. De organisatie wil met
dit motto aangeven dat ‘De Mijl’
meer is dan een wielerwedstrijd:
het is een dagje uit voor het hele
gezin. Natuurlijk is de hoofdmoot
het profcriterium dat om 19.30 uur
van start gaat. De profs rijden zo’n
vijftig rondjes over het parcours
Stationsstraat- Sterkselseweg-Vogelsberg-Moonslaan. Hoewel de
organisatie nog druk doende is
een aantal gevestigde namen aan

de start te krijgen, is men er al
wel zeker van dat de Tourrenners
Roy Curvers en Wilco Kelderman
in Maarheeze hun rondjes zullen
fietsen. Curvers stond in de Tour
Tom Dumoulin bij en Wilco Kelderman was de kopman van Lotto-Jumbo. Hoewel hij dit jaar als
32ste eindigde in het eindklassement, zijn de toekomstverwach-

tingen hooggespannen. Het programma van ‘De Mijl’ begint al
om 15.00 uur met een dikkebandenrace voor kinderen van zeven
tot twaalf jaar.
Om 15.45 uur gaat de ATB-tocht
van start. In de omgeving van
Maarheeze zijn twee parcoursen
uitgezet: één van dertig en één
van bijna vijftig kilometer. Om

Wilco Kelderman eindigde
dit jaar als 32ste in het
eindklassement van de Tour
de France

16.00 uur starten de eliterenners/
beloften voor hun wedstrijd over
tachtig kilometer en om 18.30 uur
trekt de reclamekaravaan over het
parcours. Voor de kinderen is aan
het Jan Verheesplein een kinderplein ingericht met klim- en
springtoestellen. Kinderen kunnen er ook knutselen en zich laten schminken. Het Jan Verheesplein wordt verder ingericht met
eet- en drinkgelegenheden voor
het Pruuvenement. Om de gezelligheid te verhogen is er ook muziek.
Dweilorkest Ut Toeternietoe
trekt langs het parcours en ook de
band The Ties zal op verschillende plekken optreden. De entree
bij ‘De Mijl’ is gratis.

EINDHOVEN

Workshops voor
werkzoekenden
in Pand P
Werkzoekenden kunnen
maandag 1 augustus tijdens het maandelijkse
In Between Café in Pand P
op Leenderweg 65 in Eindhoven deelnemen aan
diverse workshops. Die
worden door vrijwilligers
verzorgd en gaan over persoonlijke ontwikkeling en
het vinden van betaald
werk. Na afloop is er gelegenheid om na te praten
en te netwerken.
De gratis workshops duren
van 11.00 tot 13.00 uur.

■ Aanmelden kan via
inbetweencafeeindhoven
@gmail.com.

Nog tot
2020 steun
Brabantsedag
▲

onze correspondent
Ton Spoelder
Heeze-Leende

De in 2012 afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Heeze-Leende en Stichting Brabantsedag zal worden verlengd tot 2020. Daarmee kan het
evenement rekenen op een jaarlijkse directe financiële ondersteuning van ruim 32.000 euro.
Daarnaast betaalt Heeze-Leende
de helft van de gezamenlijke promotieactiviteiten, tot een maximumbedrag van 10.000 euro. Verder zorgt de gemeente onder
meer voor het plaatsen van dranghekken langs het optochtparcours,
het reinigen van de openbare
ruimten en de noodzakelijke verkeersmaatregelen. Vergeleken met

De Brabantsedag
wordt ingedeeld
in de zwaarste van
de drie mogelijke
categorieën
het eerder in 2012 gesloten convenant zijn vooral de veiligheidseisen stevig verscherpt. Dit hangt samen met de vorig jaar vastgestelde toekomstvisie brandweerzorg
van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarin wordt de
Brabantsedag in de zwaarste van
de drie mogelijke categorieën ingedeeld. Vooral vanwege de grote publieke belangstelling, de moeilijke
bereikbaarheid van gebouwen op
het optochtparcours en de niet-alledaagse activiteiten tijdens het
evenement.
Hoewel Stichting Brabantsedag
de eerstverantwoordelijke is voor
de veiligheid, ziet de gemeente
een belangrijke rol voor zichzelf
als het gaat om het creëren van de
juiste voorwaarden.

EINDHOVEN

De Doornakker
houdt kittendag

䊱 Locatiemanager

Carin van Bommel bij de moestuin van de Genneper Hoeve.
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Gewoon werken bij De
Seizoenen in Gennep
onze correspondent
Geert van Elten
Eindhoven

Of de benoeming van Carin van
Bommel tot locatiemanager Gennep aanleiding was voor een verhaal in de krant, vroeg de communicatieadviseur van De Seizoenen uit Eindhoven in een e-mailbericht aan de redactie. Jazeker,
want we waren al langer nieuwsgierig naar het werk dat mensen
met een handicap doen aan de
Genneperweg.
De Seizoenen begeleidt mensen met een handicap bij wonen
en werken. De grootste locatie is
Bronlaak in Oploo, drie jaar geleden nam de organisatie de zorg
aan de Genneperweg na een faillissement over van Zonnehuizen.
Het gaat daar om kleinschalige
zorg voor 22 bewoners in 4 woonhuizen. Allemaal werken ze.
„Wij noemen het bewust geen
dagbesteding, want zij zien het

ook als werk.”
Van Bommel houdt kantoor in
één van de drie gerestaureerde
boerderijen aan de Genneperweg. Binnen valt gedempt licht
door de smalle ramen van de
voormalige woonkamer. Daar en
in de gang hangen schilderijen
van Frans, één van de cliënten.
Met de fotograaf gaan we naar de
Genneper Hoeve, waar veel cliënten van De Seizoenen hun vertrouwde werkplek hebben. Daar
zien we Evert, die met twee anderen het gemaaide gras aan het verzamelen is. Van Bommel is geroerd als ze vertelt dat Evert een

Ik verwacht niet
dat ik hier veel zal
veranderen, want
de basis is goed

paar jaar geleden gespannen en
weerspannig was. „Nadat dit zijn
werk is geworden, is hij helemaal
tot rust gekomen.”
De locatiemanager komt van
Bronlaak en is de eerste weken in
Gennep vooral bezig met het kennismaken met cliënten hun familie en medewerkers. „Ik verwacht
niet dat ik hier veel zal veranderen, want de basis is goed.”
Wel gaat ze aan de slag met de
voormalige graanschuur, waaruit
enige tijd terug het Milieu Educatie Centrum is vertrokken. Ze
denkt aan duurzame horeca, misschien een theehuis. Duurzaam
past bij de antroposofische overtuiging van De Seizoenen, waarbij respect voor de natuur centraal staat. „En bij deze prachtige
omgeving. Ik voel het als een cadeautje dat ik hier mag werken.”
Omwille van de privacy zijn de
namen van de cliënten gefingeerd.

Dierenopvangcentrum De
Doornakker in Eindhoven
houdt op zaterdag 30 juli
van 13.00 tot 16.00 uur een
kittenmiddag. De bijeenkomst is bedoeld om jonge
katjes aan nieuwe baasjes
te helpen.
Het opvangcentrum op
Doornakkersweg 51 vangt
jaarlijks zo’n achthonderd
jonge katten op. Hierbij
werkt De Doornakker samen met gastgezinnen.
Dit zijn vrijwilligers die de
jonge katjes tijdelijk in huis
nemen.
Om een kitten te kunnen
adopteren, moet een geldig identiteitsbewijs overlegd worden.

EINDHOVEN

Zelf jam maken
bij Kunsterij
Samen met mensen van
stichting De Kunsterij kunnen bezoekers morgen tussen 10.00 en 12.00 uur jam
maken van verschillende
vruchten die klaarliggen.
De activiteit vindt plaats in
wijkcentrum ’t Bellefort
op Iepenlaan 40 in Eindhoven.
De Kunsterij heeft als doel
vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt
meer verantwoordelijkheid
te geven door het ontwikkelen van eigen initiatief,
Voor 1 euro per potje mogen bezoekers de gemaakte jam mee naar huis nemen.

