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Laat U verrassen en inspireren door de 
laatste nieuwe voorjaars trends.

Deze zijn allemaal te vinden aan de 
Engelseweg te Helmond. 

Elke zondag geopend - Gratis parkeren

www.engelseweg.nl

HEERLIJK...
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‘Ik ga gezonder leven!’

Interesse?

Voorlichtingsbijeenkomst
Data: Maandag 5 maart en Woensdag 7 maart

Start: 18.15 uur en duurt tot 19.45 uur
Door: sportarts, diëtist en leefstijladviseur
Locatie: VITA_LIEK, Julianalaan 2, Helmond

Direct aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst? Mail uw 
naam en gewenste datum naar: gezondgewicht@elkerliek.nl  

Individueel begeleidingsprogramma van 1 jaar. U zoekt 
ondersteuning bij het krijgen van een gezondere leefstijl? 

Een betere fitheid bij verantwoord gewichtsverlies? 
En u wilt uw huidige leefgewoontes veranderen? 

Dan bent u bij VITA_LIEK aan het juiste adres!

Gezond Gewicht Elkerliek is een leefstijlprogramma van VITA_LIEK, Sport 
Medisch Centrum Elkerliek en Re. Entry, samenwerkend met o.a Zorgboog 

in Balans en andere lokale en regionale gezondheidsorganisaties. 
Gevestigd: Julianalaan 2, Helmond

Gezond Gewicht Elkerliek, 
samen uw gezondheidsdoelen bereiken!
U wilt toch ook gezond(er) leven? Kun-
nen spelen met uw (klein)kinderen zon-
der direct moe te worden? Of een aantal 
kilo’s afvallen of uw medicijngebruik ver-
minderen bij diabetes of hoge bloeddruk? 
Dan is Gezond Gewicht Elkerliek een pro-
gramma voor u. Meer dan 100 deelnemers 
met overgewicht of obesitas hebben het 
programma afgelopen jaren afgerond en 
momenteel zijn ruim 40 mensen volop 
hiermee bezig. 

Gezond Gewicht Elkerliek is een individu-
eel programma van een jaar, waarbij u door 
verschillende professionals wordt begeleid 
om uw gezondheidsdoelen te bereiken. 
Een fysiotherapeut, diëtiste, sportarts, leef-
stijladviseur en/of psychologe staan voor 
u klaar. Naast de individuele begeleiding 
vinden  ook maandelijks groepsactivitei-
ten plaats. Theo van Gerwen, deelnemer 
sinds twee maanden zegt ‘een deel van 
mijn bloeddruk medicijnen heb ik kunnen 
later vervallen, hierdoor ben ik echt een an-
der mens geworden, veel energieker!’  Ben 
Goossens heeft het programma recentelijk 
afgerond, ‘je gaat meer genieten van het 
leven als je minder kilo’s met je meedraagt 
en je fitter voelt. 

Het leven is nu gewoon veel en veel ple-
zieriger!’ Afvallen staat overigens niet bij 
iedereen centraal. Zeker bij mensen met 
een eetstoornis ligt de nadruk vooral op 
het onder controle krijgen van bijvoor-
beeld emoties. In het programma speelt 
dit bij een kwart van de deelnemers een 
belangrijke rol. ‘De gehele samenwerking 

is super, niet kijken naar wat niet kan en 
mag, maar naar wat wél mag en kan, dat 
doet iedereen en dat helpt echt’, aldus 
Theo van Gerwen. Positieve gezondheid, 
uitgaan van wat je zelf kunt, durven vallen 
en weer opstaan. Dat zijn een paar thema’s 
waar Vita_Liek zich al ruim een jaar sterk 
voor maakt, samen met o.a. sportartsen 
van het Elkerliek, Re. Entry en sinds kort 
ook Zorgboog in Balans.

U kunt vrijblijvend kennis  maken met 
Gezond Gewicht Elkerliek. Op maandag 
5 en woensdag 7 maart wordt een voor-
lichtingsbijeenkomst georganiseerd. Deze 
vindt plaats bij Vita_Liek (Julianalaan 2 te 
Helmond) van 18:15 tot 19:45 uur. Sport-
arts, diëtist en leefstijladviseur geven u dan 
meer informatie.

Wilt u graag bij deze 
avond aanwezig zijn? 
Meld u dan snel aan 
via gezondgewicht@
elkerliek.nl en 
vermeld daarbij uw 
naam, telefoon-
nummer en op welke 
datum u graag wilt 
komen. 

ReumaActief 
de Peel zoekt 
collectanten
Dit jaar wordt de jaarlijkse collecteweek 
van het Reumafonds gehouden in de week 
van 19 t/m 24 maart. Het Reumafonds 
kan dankzij het collectegeld werken aan 
een beter leven voor de bijna 2 miljoen 
mensen in Nederland met een reumatische 
aandoening. 

De vereniging ReumaActief de Peel wil 
het Reumafonds graag ondersteunen en is 
daarom op zoek naar vrijwilligers die een 
paar uurtjes van hun tijd willen inzetten 
om te collecteren in hun eigen straat 
of omgeving. Ook mensen die liever 
meewerken aan de organisatie van de 
collecte zijn van harte welkom. Vooral 
in Brandevoort en Stiphout is er een 
tekort aan organisatoren.

Informatie is te verkrijgen bij het 
secretariaat van de vereniging:
info@verenigingreumaactiefdepeel.nl 
of 06 485 71 220
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* Geldig t/m 31-03-18, bij vermelding en/of inlevering van deze advertentie. Niet geldig i.c.m. andere
kortingen, acties en/of aanbiedingen. Voor meer info kijk op hetloopcentrum.nl of hethockeycentrum.nl

*

*

*

*

Ons hardloop-, wandel- en hockeyschoenadvies komt tot stand d.m.v. een
analyse waarbij we gebruik maken van geavanceerde high-speed camera’s

en een RS-scan, een twee meter lange drukplaat met 16.000 sensoren. 
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DE OPPAS VAN
ORO

Joost en Heidi Gruijters hebben 
twee kinderen. Tess van vijf en 
Finn van twee. Bij Finn werd, 
vrij snel na de geboorte, een 
hartafwijking geconstateerd. 
Een openhartoperatie was het 
gevolg, zuurstoftekort in de 
hersenen zorgde daarna voor 
ontwikkelingsproblemen. “Finn 
was blind en halfzijdig verlamd”, 
legt moeder Heidi uit. “Maar hij 
ontwikkelde zich daarna eigen-
lijk verrassend goed. Wat rest is 
epilepsie en het feit dat hij veel 
moeite heeft met het verwerken 
van prikkels.”

WELLNESSCENTRUM
Natuurlijk waren er zorgen om 
de jongste telg. En waar voor 
Tess met enige regelmaat
een oppas werd ingeschakeld, 

weken vader of moeder maar 
zelden van de zijde van Finn. 
“Kijk zo’n epilepsieaanval komt 
maar heel af en toe voor, maar 
als het gebeurt is het wel levens-
bedreigend”, vertelt Joost. “Dan 
moet je snel de juiste beslissin-
gen nemen. Dat doe je jezelf, 
maar zeker ook een jonge oppas 
niet aan.”

En dus kwam er een rem op het 
sociale leven. Heidi: “Ik geloof 
dat we in de afgelopen tweeën-
eenhalf jaar één keer samen naar 
de sauna zijn geweest. Toen wa-
ren de kinderen bij opa en oma. 
Als er een feestje is? Dan gaat 
één van ons. De ander blijft thuis.
We hebben vorig jaar een dagje 
in een wellnesscentrum gewon-
nen. De bon ligt nog in de kast.”

OPPASCENTRALE
Bij ORO leefde al langer de wens 
om iets te kunnen betekenen 
voor ouders als Joost en
Heidi. Projectmedewerker Elle 
Verhoeven vertelt: “We heb-
ben met veel ouders gesproken 
over hun vragen en wensen. Van 
daaruit hebben we samen nage-
dacht over wat we écht zouden 
willen zien in zo’n oppascentrale. 
Vervolgens zijn we een pilot ge-
start met twaalf gezinnen. De 
‘oppassers’ die aan de slag zijn 
gegaan zijn op dit moment alle-
maal medewerkers van ORO. Zij 
hebben een korte opleiding ge-
had en kunnen altijd met ORO 
bellen voor vragen.” Toen Joost 
en Heidi zich aanmeldden kwam 
Elle op bezoek. “Dat was heel 
prettig”, zegt Heidi. “Ze wilde een 

indruk krijgen van de
kinderen; waar moet rekening 
mee gehouden worden, wat is 
belangrijk voor onze kinderen.
Daarna werd er een ‘match’ ge-
maakt.”

VOELDE GOED
Al vrij snel daarna zat Deveny 
van den Boogaard bij Joost en 
Heidi op de bank om kennis te 
maken. Joost: “Het moet natuur-
lijk wel klikken. En dat deed het. 
We hadden meteen het gevoel: 
hier stapt een professional bin-
nen. Ook aan de kinderen zagen 
we dat het goed zat.” In septem-
ber werd het eerste gezamenlijke 
etentje sinds lange tijd gepland. 
“De kinderen hadden niet eens 
in de gaten dat we weggingen”, 
lacht Heidi. “Dat gaf meteen een 
goed gevoel.” 

Afgelopen week besloten de 
twee het nog eens dunnetjes 
over te doen. Maar dan samen 
met Tess. “Je bent stiekem toch 
heel veel met Finn bezig. Wat ex-
tra quality-time voor Tess schiet 
er dan soms bij in. Samen met 
papa en mama uit eten, dat vindt 
ze heel bijzonder. En dat is het 
voor ons ook!”

Deveny van den Bogaard (21) 
werkte bij ORO op het logeer-
huis en bij het kinderdagcen-
trum Binderen. Over het werken 
als oppas zegt ze: “Ik heb ook 
een broertje met een beperking 
en deze vorm van oppassen is 
echt iets wat wij vroeger misten. 
Ik ben blij dat ik dat nu aan ande-
ren kan bieden.”

DE OPPAS VAN
ORO
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7 JAAR GARANTIE  |  HET BESTE ZITCOMFORT  |  GRATIS  BEZORGING  |  HOFFELIJK AFGELEVERD  |  www.baenks.nl

BAENKS - ENGELSEWEG 150 - HELMOND
MAANDAG 13:00 - 18:00 UUR / DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 10:00 - 18:00 UUR / VRIJDAG 10:00 - 21:00 UUR / ZATERDAG 10:00 - 17:00 UUR / ZONDAG 12:00 - 17:00 UUR

Stijlvol, verleidelijk, met oog voor detail. Eigenzinnig op 
onze manier, omdat we weten wie jij wilt zijn. Wij zorgen 
ervoor dat de bank je altijd past, in een stof- of lederkleur 

die jou altijd goed staat.

Baenks steekt met kop en schouders boven het maaiveld 
uit, bij alles wat we doen. Of het nu gaat om de producten 

die wij ontwerpen, de hoffelijke service, of de heerlijke 
koffie die wij graag serveren in onze koffiebar. 

Baenks is het merk dat zich specialiseert in kwalitatief 
hoogstaand zitmeubilair, prachtige ontwerpen, de mooiste 
vormen, de beste materialen, het eigen unieke zitcomfort 

en vooral de perfecte confectie.

NU OPEN IN HELMOND

COVENT GARDEN
Oogverblindend mooi door de strakke belijning, en vol luxe comfort. Getoond in stof 
Microfiber DeLuxe in de elegante kleur steel. Covent Garden heeft een fantastisch 
zitcomfort door de combinatie van interieurvering en koudschuim. Verrijk deze 
prachtige bank met een verstelbare armleuning, of stem hem zelf af op jouw zithoek. 
Zoals getoond h71 x b302 x d104 cm € 1.899,00

in stof vanaf

in leder vanaf

1.799,00

2.999,00

in stof vanaf
WESTMOUNT
In één woord: stijlvol! Helemaal van deze tijd met designpoten, in de
stof Byte kleur army. Westmount biedt een zitcomfort van hoog niveau.
Zoals getoond excl. 2 sierkussens. h88 x b230 x d92 cm € 749,00

Sierkussen per stuk € 29,00

799,00

BLOOMSBURY
Sophisticated en gemaakt van de allerbeste materialen. Op de foto presenteren
wij onze keuze voor dit model: Superieur Rancho leder in de kleur cognac en
voorzien van memoryfoam dat zich aanpast aan de contouren van je lichaam.
Zoals getoond h84 x b276 x d97/177 cm incl. memoryfoam en hoofdsteun € 2.829,00

BONDI
Strak vormgegeven maar zeker ook eigenwijs! Uitgevoerd in stof 
Brixton in de zachte kleur sand en voorzien van ultiem zitcomfort van 
hoogwaardig koudschuim. De chromen poten Mandalay maken deze 
(grote!) bank echt af! Zoals getoond: 3 zits met arm links + multicorner 
rechts met armtype Memphis, h80 x b396 x d101/172 cm € 2.399,00

in stof vanaf in stof vanaf

in leder vanaf in leder vanaf

1.399,00 2.099,00

2.259,00 3.099,00
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Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 

zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622  (Business Owner Forever). 

Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Bent u klaar voor een gezondere levens-
stijl, een slanker lijf en een fitter gevoel? 
Dan bent u klaar voor Forever. Leg het 
fundament met C9 en maak een vlie-
gende start op weg naar vrijblijvende ge-
wichtsbeheersing. Dit efficiënte en mak-
kelijk te volgen “cleaning” programma 
geeft u de tools in handen die u nodig 
hebt om vandaag van start te gaan om 
uw lichaam te transformeren. Ontdek 
hoe uw lichaam in 9 dagen verandert. 
Kunt u er beter uitzien en u beter voelen 
na slechts 9 dagen? Ja!

Forever Living Products is wereldmarkt-
leider op het gebied van Aloë Vera produc-
ten. Sinds 1978 streven wij ernaar om met 
onze producten u het beste uit de natuur 
te bieden voor uw gezondheid en schoon-
heid. Het is de kracht van de natuur die 
ons helpt er goed uit te zien en ons opti-
maal te voelen. Onze producten zijn hier 
het resultaat van, ze staan garant voor 
kwaliteit en puurheid. Miljoenen gebrui-
kers verspreid over meer dan 155 landen 
bevestigen dit. Een gezonde levensstijl op 
basis van natuurlijke producten creëert u 
samen met Forever.

Look Better. 
Feel Better.

Lenie Klaasen   |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

de Zorgboog  |  Postbus 16  |  5760 AA Bakel  
T 0900 - 899 86 36 (Zorgcentrale) | info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

 www.facebook.com/zorgboog  |   @DeZorgboog  |   www.youtube.com/zorgboog

Wat is jouw verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of ben je 

op zoek naar een leuke baan als schoonmaakmedewerker? Speelt het wel 

eens door je hoofd om een zorgopleiding te volgen of om jezelf nuttig te 

maken als vrijwilliger?

Iedereen heeft een verhaal en wij komen graag met je in contact 

om naar jouw verhaal te luisteren. Wanneer het klikt gaan we 

samen met jou op zoek naar een passende plek binnen 

de Zorgboog. We ontmoeten je graag.

Loop vrijblijvend binnen om een kop koffi e te 

drinken en maak kennis met de Zorgboog.

Je bent van harte welkom.

We ontmoeten je graag tijdens de speciale inloopmomenten 
die maandelijks plaatsvinden. Kijk voor actuele data op 
www.zorgboog.nl/ontmoeten

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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KWALITEIT 
IN 
HUIDZORG

Irene Swinkels
www.sdbschoonheid.nl 

06-42769905

• Acne
• Camouflage
• Elektrisch 
 ontharen
• Bindweefsel
 massage
• Manuele 
 lymfedrainage
• Pigment
 stoornissen
• Huidverbetering 
• Natural cosmetics

Als Medisch Schoonheidsspecialist Der-
matologie ben ik gespecialiseerd in de 
meest uiteenlopende behandelingen om 
de kwaliteit van uw huid te verbeteren. 
Ik ben in staat om professioneel advies te 
geven omdat ik ruime kennis heb van de 
medische aspecten van de huid. 

Hiernaast heb ik een signalerende functie 
t.a.v. huidoneffenheden waardoor bijvoor-
beeld huidkanker in een vroeg stadium 
herkent kan worden. Indien nodig, kan 
ik uw zorgvraag adequaat vervolg geven 
richting uw huisarts of dermatoloog. In 

mijn praktijk ontvangt u persoonlijke aan-
dacht en vakkundigheid. Ik ben in staat 
om vakbekwaam om te gaan met appa-
ratuur en cosmetica ingrediënten in huid-
verzorgingsproducten. Regelmatig word ik 
op mijn kennis getoetst, volg ik de actuele 
ontwikkelingen binnen de schoonheids-
verzorging en dermatologie welke van 
belang zijn voor mijn beroepsuitoefening. 
Uiteraard vind ik het ook enorm belangrijk 
om u een gevoel van ontspanning te geven. 
Middels klanken, geuren en het ritme van 
mijn handen tijdens een massage droomt 
u even weg. 

“Uw huid verdient de beste zorg”

Irene Swinkels  |  www.sdbschoonheid.nl
www.medisch-schoonheidsspecialist.nl

De winter is bij uitstek de tijd voor 
een droge, jeukende huid, droge 
haren en griep of verkoudheidsver-
schijnselen. Met deze 10 tips willen 
wij u helpen deze periode zo goed 
en mooi mogelijk door te komen!

Douchen
Als u ’s morgens fit en helder de dag 
wilt beginnen, helpt er maar een ding 
en dat is het nemen van een wissel-
douche! Te beginnen met een koude 
douche (zo koud als u het hebben 

kunt) en dan weer warm water. 
Door deze wisseldouches komt uw 
stofwisseling goed op gang en bo-
vendien heeft dit ook een fantas-
tisch effect op uw huidskleur die er 
weer fris en blozend uit gaat zien.

Verzorging gezichtshuid
In dit jaargetijde zal uw huid zeker 
een tekort krijgen aan vocht ! Vooral 
crèmes of lotions die olijfolie, Ar-
ganolie, citroen, melk of Aloë Vera 
bevatten zijn hiervoor uitstekend te 
gebruiken. Deze natuurlijke verzor-
gingsingrediënten helpen de geprik-
kelde huid te kalmeren en op zachte 
wijze te verzorgen èn, niet het on-
belangrijkste, te beschermen tegen 
kou, wind en regen Ook de huid 
van de handen en voeten kan in en 
in droog worden. Een lekkere vette 
handen en/ of voetencrème of zelfs 
een restje nachtcrème doet de huid 
heel goed. Hetzelfde advies geldt 
ook voor de huid van onze handen, 
regelmatig insmeren met een goede 
crème.

Verzorging huid rondom de ogen
Een speciaal product is in veel mer-
ken en prijzen overal te koop en kunt 
u het beste, zowel ’s morgens als ’s 
avonds, inkloppen rond uw ogen. 
Daardoor zijn kringen onder de 
ogen minder zichtbaar. Bovendien 
krijgt dit kwetsbare huidgedeelte de 
broodnodige vochtigheidsingredi-
enten en wordt hierdoor ook extra 
beschermt.

Haarverzorging
De voortdurende wisseling van tem-
peraturen, kou, droge lucht van de 
CV enz. zorgen ervoor dat uw haren 
uitdrogen en daardoor krijgt u vaak 

een ragebol. Om dit te voorkomen 
kunt u, indien nodig, het beste, min-
stens een keer per week een haar-
masker gebruiken. Denkt u er wel 
aan dat dit haarmasker moet passen 
bij uw eigen haartype.
 
Prima huismiddeltje : Masseer een-
maal per week uw haren grondig in 
(op schone, droge haren) met een 
goede olijfolie of Arganolie en laat 
dit gedurende een nacht (handdoek 
op uw kussen) zitten. Doet u dit 
overdag trek dan een plastic kapje 
of aluminiumfolie over het haar. 
Laat dit minstens 20 minuten intrek-
ken waarna u het goed uitwast met 
lauw water en een shampoo tegen 
droog haar!

Benen en oksels 
Tegenwoordig houden zowel man-
nen als vrouwen niet meer van over-
tollige haren. In de zomer worden 
die dan ook altijd netjes verwijderd. 
Echter ook in de koude jaargetijden 
staan mooie gladde benen en oksels 
heel verzorgd. 

Zelfbruinende producten
Ziet uw huid er bleek, moe en slap 
uit? Dan helpt maar een ding en dat 
is een zelfbruinende lotion of crème. 
Hierdoor krijgt u toch een gezonde 
bruine kleur in deze grijze dagen. 
Maar ben voorzichtig: niet te veel en 
vooral gelijkmatig opbrengen want 
anders ziet u er uit als een zebra. 

Camoufl eren
U kunt eventuele kringen onder uw 
ogen, vlekkerige en/of glimmende 
huid prima camoufleren met een 
camouflagestift/poeder  of crème. 
Zorgt u er echter wel voor dat u een 

product kiest in precies dezelfde 
kleur als uw eigen huidskleur. 

Oogmake-up
Het is een ramp dat uw mascara, 
eyeliner of foundation uitloopt om-
dat u nat bent geworden. Daarvoor 
kunt u beter waterproof oogmake-
up producten gebruiken. Dan blijft u 
er , in welke weersomstandigheden 
ook, altijd prima uitzien. Ogenscha-
duw blijft zo wie zo veel beter zitten 
als u, voordat u deze opbrengt een 
fixerende crème aanbrengt. 

Gezond eten
Uw afweer blijft uitstekend op peil, 
vooral met de heersende griep als u 
genoeg groente en fruit eet, en vol-
doende slaap krijgt. Bij een aanval 
van lekkere trek (wie kent dit niet?) 
kunt u in plaats van bijv. chocolade 
beter wat popcorn eten. En in plaats 
van chips beter wat zoute stokjes. Zo 
voorkomt u al heel snel dat u weer 
wat extra pondjes aankomt!

Bewegen
Een lekkere wandeling, waarbij u 
flink doorstapt, geeft ook uw huid 
een flinke oppepper. 

Voordat u de deur uitgaat moet u 
er wel aan denken een crème voor 
het gezicht en op de handen te doen 
en vergeet vooral niet uw lippen te 
beschermen met een daarvoor ge-
schikte stift. Deze lichaamsdelen 
hebben juist veel bescherming nodig 
in deze koude en natte jaargetijden.

Marga Dobma

WINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERdeWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERWINTERdoor

ZO KOMT U GOED 
EN VERZORGD 

 
    

Hartverwarmende 
zorg in Helmond
a Hospice en Logeerhuis 
 Valkenhaeghe
 • 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

www.sintannaklooster.nl a 040 20 98 449
 
    

de juiste 
connectie 

de juiste 
connectie 

de juiste 

naar succes Webdesign
Webshops

Apps
Software

Innovatieve
ideeën

Succesvolle
projecten

Laatste 
technologieën

Nieuwe
mogelijkheden

Blijf in
contact

Steenovenweg 20, Helmond   www.adcommunicatie.nl   bart@adcommunicatie.nl
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save the datefebruari

+VANAF 20 FEBRUARI

EVENEMENTEN

ZATERDAG 10 MRT. 
LIVE: U2 BY MOUNT 
TEMPLE
U2, de grootste band van de wereld behoeft geen 
introductie. De vier Ierse rockgoden staan al bijna 
veertig jaar aan de absolute wereldtop! 22:00 - 
02:00, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS HELMOND. 
Meer informatie:  activiteitenmuziekcafehelmond@
gmail.com 06 40219434 , 
www.muziekcafehelmond.nl+
ZONDAG 11 MRT. 
CARMEN (THE ROYAL 
OPERA)
Carmen is het bekendste werk van de Franse 
componist Georges Bizet en tevens een van de 
bekendste opera’s ooit. 15:00 - 01:00 Cacaokade 1, 
5705 LA HELMOND Meer informatie: 
info@cacaofabriek.nl  0492 529 009 
www.cacaofabriek.nl

+

VRIJDAG 16 MRT. 
LIVE: THE RAMONES 
BY ONETWOTHREE-
FOUR
OneTwoThreeFour (est. 2017) speelt de aller-
laatste show van begin tot eind, 32 nummers, iets 
meer dan een uur pure Punk Rock Mayhem. Waar 
al de andere Ramones tributes eruit zien als het 
origineel en enkel de bekendere songs spelen, wil 
deze band iets anders doen.  22:00 - 02:00 Zuid 
Koninginnewal 39 39, 5701 NS HELMOND Meer 
informatie: activiteitenmuziekcafehelmond@gmail.
com 06 40219434 
www.muziekcafehelmond.nl

LIVE: LED ZEPPELIN, 
TRIBUTE BY STEELER
zaterdag 3 maart 2018 
22:00 - 01:00
Zuid Koninginnewal 39 
39, 5701 NS HELMOND
Meer informatie: 
activiteitenmuziekcafe-
helmond@gmail.com 
06 40219434 
www.muziekcafe-
helmond.nl/agenda

MIXED ZONE, OVER 
IDENTITEIT EN 
SUBCULTUREN IN 
DE KUNST
zondag 4 maart 2018 
12:00 - 17:00
Frans Joseph van 
Thielpark 7, 5707 BX 
HELMOND
Meer informatie: 
www.museumhelmond.
nl/te-zien/2017/mixed-
zone

VOX HUMANA MET VOX 
| DECIMA VOLTA
zondag 4 maart 2018 
14:00 - 16:00
Wesselmanlaan 25, 
5707 HA HELMOND
Meer informatie: 
www.lambertus-
concerten.com

KAMERMUZIEKCYCLUS 
MET RAOUL STEFFANI, 
BARITON EN DAAN 
BOERTIEN, PIANO
zondag 4 maart 2018 
15:30 - 17:30
Willem Prinzenstraat 43, 
5701 BC HELMOND
Meer informatie: 
aukje20@kpnmail.nl 
06 53973896 
www.kamermuziek-
cyclus-tdi.nl

OPTREDEN 
THE WANGSTON 
BROTHERS
zondag 4 maart 2018 
16:00 - 23:00
Markt 42, 5701 RL 
HELMOND
Meer informatie: 
lokaal42@gmail.com 
0492 830 043 
www.lokaal42.nl

EXPOSITIE UNFOLDING LANDSCAPE
Op uitnodiging van De Cacao Expo heeft kun-
stenares Rachel Bacon een tentoonstelling sa-
mengesteld rondom haar eigen werk. Haar serie 
tekeningen Emotional Landscape vormen de basis 
van deze expositie. Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

DINSDAG 20 FEBRUARI
IVN-HELMOND GEEFT FOTOCURSUS WERKEN MET 
LIGHTROOM
Wil je weten hoe je je foto’s kunt verbeteren En 
hoe je die duizenden foto’s op je computer beter 
kunt organiseren Dat kun je leren tijdens de 4 
bijeenkomsten Werken met Lightroom.
IVN-trefpunt De Koekoek, Arbergstraat 85
di 20 februari 2018 19:30 - 22:00 uur, di 27 februari 
2018 19:30 - 22:00 uur.

LEON VAN DER ZANDEN | KAMELEON
In ‘Kameleon’ doet cabaretier en publiekslieveling 
Leon van der Zanden waar hij zo goed in is: zich 
afstemmen op alle aanwezigen en daarmee het 
onderbewuste van de zaal laten spreken.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18
Di 20 februari 2018 20:15 - 23:00 uur.

WOENSDAG 21 FEBRUARI
ARTVARK SAXOPHONE QUARTET X 155
De muzikale lenigheid van Artvark Saxophone 
Quartet kent geen grenzen.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18
Wo 21 februari 2018 20:15 - 22:30 uur.

KUNSTLOKAAL42
Kunstlokaal42 @ Lokaal42
Lokaal 42, Markt 42
Wo 21 februari 2018 21:00 - 00:00 uur.

DONDERDAG 22 FEBRUARI
PUBQUIZ VRAAG42
Vraag42 Pubquiz de eerste echte en enige 
Helmondse pubquiz, Lokaal 42, Markt 42
Do 22 februari 2018 21:30 - 00:00 uur.

TUINRESERVATEN-CURSUS IVN HELMOND
Pas je eigen tuin of balkon aan en maak hem 
natuurvriendelijk. IVN-trefpunt De Koekoek in 
speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85
Meerdere data: Vanaf do 22 februari 2018 t/m 
za 19 mei 2018.

T/M 4 MAART

+

WOENSDAG 14 MRT. 
LITERAIR CAFÉ 
HELMOND MET 
HERMAN KOCH
Herman Koch (1953) werd bekend van de VPRO-
televisieserie Jiskefet. Als schrijver brak hij door 
met de roman Het diner (2009).  19:30 - 22:30 
Steenweg 19, 5707 CD HELMOND
www.literaircafehelmond.nl

GANDINI JUGGLING / 
PLASTIC BOOM

DRIES - POPUP ZONDAGMIDDAG 
LIVE MUZIEK

 JOHN ILLSLEY OF DIRE STRAITS

PIETER DERKS – SPOT

Dat jongleren meer is dan het kunstig opwerpen en 
weer opvangen van allerhande spullen bewijst Gan-
dini Juggling. Mannen kegels flessen water pleerol-
len en chocola vliegen door de lucht.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18
Zo 18 februari 2018 19:30 - 22:00 uur.

zondag 4 maart 2018 15:30 - 01:00. Cacaokade 1, 
5705 LA HELMOND Meer informatie: 
info@cacaofabriek.nl 0492 529 009 
www.cacaofabriek.nl

woensdag 7 maart 2018 20:45 - 01:00
Cacaokade 1, 5705 LA HELMOND
Meer informatie: info@cacaofabriek.nl 
0492 529 009 , www.cacaofabriek.nl

In ‘Spot’ keert Pieter Derks de wereld opnieuw op 
geestige en gevatte wijze binnenstebuiten.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18
Do 22 februari 2018 20:15 - 22:30 uur.

THEATER

MUZIEK

ZONDAG 18 FEBRUARI

ZONDAG 18 FEBRUARI

ZONDAG 18 FEBRUARI

DONDERDAG 22 FEBRUARI

www.helmondnu.nl
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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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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‘Annie maakt 
 het hier 
 heel goed’
Jan Cortenbach was net zestien 
toen hij de achttienjarige Annie 
en haar vriendin tegenkwam op 
de kermis. Het klikte meteen. 
Omdat beide moeders toevallig 
tegelijkertijd in het ziekenhuis 
lagen, kwamen ze elkaar daar 
ook tegen. Toen wist de fami-
lie gauw genoeg wat er aan de 
hand was. Jan en Annie had-
den verkering, zo’n zes jaar. Ze 
trouwden en kregen twee kin-
deren. Bijna zestig jaar later wo-
nen ze niet meer samen. Annie 
kreeg Alzheimer en thuis wo-
nen was niet langer veilig voor 
haar. Ze kreeg drie jaar geleden 
een fi jn nieuw thuis bij stichting 
Kleinschalig Begeleid Wonen 
voor Ouderen.

Door Aldi van Lierop

Jan weet het nog precies. “Toen 
ik thuis kwam zat Annie te hui-
len. Ik vroeg wat er was en ze zei: 
‘Ik heb hetzelfde als ons mam’” 
Ze was wat vergeetachtig de 
laatste tijd. 
Daarom ging ze zelf naar de 
huisarts. Annie bleek Alzheimer 
te hebben, net als haar moe-
der. Alzheimer is een vorm van 
dementie die zich meestal heel 
geleidelijk ontwikkeld. Zo ook 
bij Annie. Ze was 63 toen ze het 
van de huisarts hoorde, nu zo’n 
twaalf jaar geleden. Hun ge-
zamenlijke huis, waar Jan nog 
zelfstandig woont, is gelukkig 
vlakbij. 

Hij bezoekt zijn vrouw elke dag. 
Annie herkent haar man nog 
prima en gaat hij weg, dan vindt 
ze dat niet leuk. Gelukkig helpt 
het als de medewerkers haar wat 
afleiden.

Niet naar een verpleeghuis
“Annie maakt het heel goed hier. 
Net als wij heeft ze haar goede 
en minder goede dagen. Ik zie 
het meteen aan haar als ik bin-
nenkom. Maar als ik vraag of ze 
meegaat, staat ze meteen klaar. 
Soms neem ik haar nog mee naar 
ons huis, maar dan houdt ze haar 
jas aan en wil snel weg. In het be-
gin vond ik dat wel heel moeilijk. 
Ze gaat het liefst naar haar zusje 
in Deurne. Die bezoeken we een 
paar keer per week.  De eerste 
negen jaar toen Annie nog thuis 
woonde, gingen we ook nog regel-
matig naar onze vaste stacaravan 
in Westkapelle.” Dat is een fijne 
omgeving. Annie heeft er vrien-
dinnen waar ze dagelijks flinke 
wandelingen mee maakt. “Maar 
op een gegeven moment begon 
ze weg te lopen, ook ‘s avonds en 
‘s nachts. En ik kon haar niet bij-
houden door mijn prothese.” (Jan 
kreeg dystrofie. Zijn linkeronder-
been is in 2001 geamputeerd.) “Ik 
heb regelmatig 112 gebeld en dan 
brachten ze haar weer thuis. Toen 
zijn we een plek voor Annie gaan 
zoeken en hebben we verschil-
lende plaatsen bekeken. Een ver-
pleeghuis wilde ik absoluut niet, 
daar was Annie altijd bang voor, 
en toen vonden we dit.”

Huiselijkheid
Met dit bedoelt Jan het huis aan 
de Lavendelheide 36. Het is een 

van de drie gezellig ingerichte wo-
ningen van Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen 
(KBWO). Ze staan midden in de 
wijk Brouwhuis, rondom een bin-
nentuin. In iedere woning kun-
nen maximaal acht mensen met 
dementie wonen. Verzorgende 
Nathalie van de Laar werkt er 
binnenkort al acht jaar met heel 
veel plezier. “Ik vind dat de zorg zo 
moet zijn zoals we hem hier kun-
nen geven. Met huiselijkheid, in 
een kleine groep, ieder een eigen 

kamer, midden in een woonwijk 
en niet in een instelling. Dat doet 
iedereen goed.” ▲

Helmond

Voor meer informatie: 
www.kbwo.nl of neem 
direct contact op met 
Jarno Vincent, 
manager en bestuurder, 
T. 0492 – 556331 of 
06 41 844 966, 
jarno@kbwo.nl.

START
CURSUS

28 februari, 5 maart
Zaal Den Heuvel 
Heuvel 2, Mierlo

27 februari 
wapen van zesgehuchten 

hoog geldrop 158, Geldrop

1E LES IS ALTIJD 
GRATIS PROEFLES

DANSLES
in Geldrop en Mierlo

WWW.DANSCURSUS.NL
INFO@DANSSCHOOLVANDERPUTTEN.NL

T: 06-30252512

Dinsdag start 27 februari
Zaal Wapen van 
Zesgehugten, Geldrop

19.00 Beginners
20.00 Topklasse 1
21.00 Goudster
22.00 Salsa

Maandag start 5 maart
Zaal den Heuvel, Mierlo

19.00 uur  Beginners
20.00 uur Goud
21.00  uur Techniek Beginners
22.00 uur Techniek verder   

gevorderden

Woensdag start 28 februari
Zaal den Heuvel, Mierlo
17.00 uur  Jeugd beginners
18.00 uur  Dans fitness
19.00 uur  Topklasse
20.00 uur  Topklasse verder gev.
20.30 uur  Topklasse gevorderden
22.00 uur  Beginners

20 JAAR

29 Augustus 1998  was de start datum, 
iets wat Anja en Eric van der Putten van 
de gelijknamige dansschool niet snel zul-
len vergeten, omdat het ook hun trouw-
datum was. Al zeker 12 jaar gaven ze al 
dansles voordat ze uiteindelijk ervoor ge-
kozen hebben om samen een dansschool 
te starten.

Het was dan ook meteen een droomstart 
toen in ‘98 hun school groeide in korte tijd 
uit naar een  geweldig bedrijf met in de 
topjaren wel 1600 leerlingen. In die twintig 
jaar zijn er dan ook duizenden leerlingen 
die hun eerste danspasjes van het altijd 
opgewekte danspaar leerde. Vele bruids-
paren leerden van hun de openingsdans. 
20 jaar lang organiseerde ze  vele wedstrij-
den, Dancing with the Stars en haalde ze 
veelvuldig de wereldtop naar Nederland.  

Op zaterdag 1 september 2018 is er dan 
ook groot feest in Mierlo om dit jubileum 
te vieren. 
Het dansseizoen van 2017-2018 bij Dans-
school van der Putten  is nog maar net 
achter de rug of het nieuwe seizoen dient 
zich alweer aan. 
Dansen is veel meer dan het aanleren van 
verschillende pasjes. Er zijn vele dansvor-
men die zich uitstekend laten combineren 
met een sportbeleving. Dat is ook de in-
steek bij dansschool van der Putten. Lek-
ker actief bezig zijn en dat gegeven zien 
we ook terug tijdens de danslessen die op 

maandag, dinsdag en woensdag gegeven 
worden  in Geldrop en Mierlo, U kunt al-
tijd de eerste les gratis meedoen, daarna 
beslis je of je de cursus gaat volgen. Eric en 
zijn complete dansteam heten u van harte 
welkom.
Voor meer informatie over de danslessen 
en de open dag kunt u terecht bij dans-
school van der Putten tel. 06-30252512 of 
kijk op internet: www.danscursus.nl ▲

Geldrop-Mierlo

Dansschool 
van der Putten 20 jaar

www.grootpeelland.nl
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SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

wij gaan opruimen

OOK IN 2018 DE GOEDKOOPSTE VAN  NEDERLAND

UNIEK IN NEDERLAND
ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF 

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN XL

8 mm dik, 24 cm breed, 
leverbaar in 12 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 26,95 Voor

14.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-

N
IE

U
WLAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL

N
IE

U
WLANDHUISDELEN XXL

N
IE

U
W 24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

N
IE

U
W

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

N
IE

U
W

structuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
IE

U
W

structuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
IE

U
W

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
14 mm dik, 3 mm toplaag, 

19 cm breed, wit geolied en 
gerookt wit geolied.

per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95
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GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven Willem v. Konijnenburglaan 1c,  
Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180.
Vloer Het Zelf Helmond Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70. 
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.

zondag 25 februari 
geopend 12.00-17.00 uur


