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Is de accu
weer
opgeladen?
Tijd gehad om nieuwe plannen te maken?
De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je
je nieuwe plannen kunt realiseren.
Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen,
tuin, dieren, auto’s, ontspanning en food.
Deskundige medewerkers, service en
gratis parkeren voor de deur.
En mocht de accu nog steeds leeg zijn,
ook dié kunt u nieuw kopen op de Engelseweg.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast veel shopplezier.
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Ik iks el
Plussize damesmode speciaalzaak, vanaf maat 42
Markt 49a in Helmond
www.facebook.com/Ikiksel

Zaterdag

8 SEPTEMBER

Zondag

9 SEPTEMBER
Van 10:00 tot 16:00 uur

MODESTOFFEN
MARATHON

Of shop bij de webshop:
ww
www.ikiksel.nl

Nu bij inlevering van deze flyer 5 euro korting
(bij een minimale besteding van 50 euro)

Zien we je snel bij Ik iks el?

NIEUWE COLLECTIE
MODE EN CARNAVAL

SPETTERENDE
AANBIEDINGEN

Weer terug van vakantie?
Op gewicht?

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!
Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je
lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
DUS nu na de vakantie de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

De eerstvolgende editie van Groot Peelland
verschijnt weer op 28 september a.s.
Inleveren van advertenties en kopij redactie
uiterlijk 24 september 12.00 uur
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DE WINTER IN
MODEKLEUREN
EN TRENDS

Wie wat bewaart heeft wat. Trends in
mode komen immers vaak terug . Dat
geldt zeker voor de modetrends voor dit
najaar en winter. Er zijn veel invloeden
van vroeger te zien. Natuurlijk wel met
de nieuwere kleuren van nu of gewoon
in een moderner jasje. Witte enkellaarsjes, maar ook de hoge laarzen waren bij
verschillende designers op de catwalk
te zien. Het is niet voor het eerst dat
witte laarzen helemaal hip zijn. In de
jaren ’70 en ’80 was dat ook zo.
Tweed of tweed-achtige stoffen lijken
een comeback te maken dit seizoen.
Wel in een moderne uitvoering natuurlijk. Tweed is een wat grovere geweven
wollen stof die vaak gemêleerd is of een
ruitmotief heeft.
Echte dierenvellen gebruiken we natuurlijk niet. Wel zien we deze winter
dierenprints op stof en imitatiebont.
Luipaard, tijger, panter, zebra, je komt
ze allemaal tegen. Opvallend is de combinatie van de drukke dierenprints met
bijvoorbeeld bloemen.
En ja, ja de klassieke kabeltruien komen weer helemaal terug. Wie kan
breien, kan maar beter snel zijn
breipennen en kabelnaald te
voorschijn halen. Dan ben je
nog net voor de winter klaar.
De truien zijn bij voorkeur
wat wijder, vallen over de
heupen en collen komen
ook vaak voor.
Verder heel veel ruiten,
van Schotse ruit tot
tweed met ruiten. Heel
klassiek.
Je ziet veel laag over
laag deze winter. Kortere jasjes of gilets
die gedragen worden
over langere jasjes of
colbertjasjes. Of hele
lange jassen met
daarover wat kortere jassen.
Wat valt er op aan
de kleuren dit
najaar? Ten eerste zijn het vrij
felle en vrolijke
kleuren. De tinten geel, lila en
oranje zijn toch
vrij opvallend voor de winter. Het donkerrood, het petrolachtige
blauwgroen en het olijfgroen zijn wat
dat betreft meer herfstachtige kleuren.
De felle kleuren zoals oranje, rood en
roze worden met elkaar gecombineerd.
Bruin en oranje samen of paars en roze,
dat zijn van die combinaties die je ook
in de jaren ’80 en ’90 zag. Qua mode
wordt het een kleurrijke winter.

MAKE UP

Een natuurlijke uitstraling is al hot, maar
de huid wordt de komende seizoenen
zo mogelijk nog belangrijker. Fris en
stralend moet ze zijn. Een belangrijk
make-up geheim is nog altijd om vòòr
de foundation een hydraterende crème
in de huid te masseren. De huid moet
eruit zien alsof er ‘dauw’, zeg maar minuscule waterdruppeltjes, op liggen. De
make-up heeft de afgelopen tijden heel
wat ontwikkelingen doorgemaakt en is
steeds moderner geworden qua vormen
en lijnen. Maar dat neemt niet weg dat
we ook klassieke oogmake-up blijven
zien waarin verschillende nuances oogschaduw kunstig in elkaar overlopen.
De tijden dat we ons gezicht ‘volledig’
opmaken, lijken voorbij. Tegenwoordig
kies je voor een accent op je ogen of je
lippen, maar niet voor allebei.
Wenkbrauwen zijn nog steeds belangrijk maar de hype is over. Ze krijgen nog
steeds alle aandacht maar zijn niet meer
dé hoofdrolspeler (maar wel één van de
hoofdrolspelers). Ze moeten breed, vrij
recht en vooral natuurlijk zijn
De klassieke eyeliner – een zwarte lijn
langs de oogleden – gaan we de komende seizoenen in een ‘nieuw jasje’
terugzien: langgerekt met twee ‘vleugeltjes’ bij de buitenste ooghoeken, superbreed. Experimenteren is het sleutelwoord. Glitter, vooral zilverglitter, was
al een trend en glitter zien we ook dit
seizoen weer terugkomen.

HAAR
Een duidelijke scheiding is hot en dan
vooral de middenscheiding. Echter is
het natuurlijk altijd afhankelijk van je
eigen haarvalling. Als je met kruinen
zit en geen middenscheiding kan maken, dan is een zijscheiding uiteraard
ook helemaal mooi. Zorg wel dat je de
scheiding echt strak trekt. Wat je veel
gaat zien is een duidelijke scheiding gecombineerd met weinig volume aan de
bovenkant. Als je een krultang gebruikt,
begin dat nu wat lager. De oren moeten
weer gezien worden. Het is trendy om je
haren in een scheiding of helemaal naar
achteren te stylen met het haar achter
de oren. Zo zijn zowel het gezicht als de
oren volledig zichtbaar.
Probeer je lagen zo veel mogelijk uit te
laten groeien, want lang haar op één
lengte is de trend. Ook aan de voorkant mag je haar lang zijn. In de trend
rondom haarkleuren zien we veel troebele kleuren, een beetje ondefinieerbare
kleuren. Denk aan zand- en beigeachtige tinten. Deze kleuren ogen ook veel
natuurlijker omdat het dichtbij een natuurlijke haarkleur komt. In de herfst
zijn de beige en goud tinten ook altijd
mooi.
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Lekker weer naar
school of aan het werk
én we gaan ook
weer sporten!

Nu de zomervakantie er voor
de meeste mensen opzit, kunnen we ons weer klaarmaken
om naar school of aan het werk
te gaan.
Hierop moeten we ons voorbereiden en kijken of we de uitrusting compleet hebben. Bij Adventure Store hebben ze alles in
huis om dit op een zorgvuldige
manier te bekijken.

Regenkleding, koelboxen,
drinkflessen, rugzakken,
gymkleding
Dit geldt voor het regenpak of
een multifunctionele wind- en
waterdichte, ademende jas voor
het najaar maar ook voor de
winter, voor op de fiets of op een
ander vervoermiddel. Zo bent u
altijd beschermd tegen de grillen van het Nederlands klimaat.
Maar denk ook even aan een

VOETBAL
ALLE VOETBALSCHOENEN

handige koelbox en een goede
isolerende drinkfles of zelfs een
thermosfles die de koffie 24 uur
lang warm kan houden.
Om alles comfortabel en veilig
mee te nemen, is een goede rugzak noodzakelijk. Deze rugzakken zijn er in alle formaten en
kleurstellingen. Handig is een
rugzak met vele vakken om je
spullen goed op te bergen. Zo

B

A

C

K

T

zijn er ook tassen met een vak
speciaal voor een laptop. Ook
een regenhoes voor om de tas
kan in Nederland goed van pas
komen.
Gym, voetbal, hockey en tennis
Voor de kinderen die naar school
gaan, is het ook weer tijd voor
nieuwe gymkleding en gymschoenen. Een effen wit sneldrogend sportshirt en een blauwe

O

SCHOOL • WORK • SPORT
OUTDOOR

ALLES 50% KORTING

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

TASSEN - BALLEN
SOKKEN
BROEKEN
TRAININGSKLEDING

Hardlopen, fietsen en wandelen
Voor de mensen die lekker gaan
hardlopen, fietsen of wandelen
is er gelukkig ook heel veel keuze
in de winkel. Met de expertise die
je in een speciaalzaak mag verwachten, kunnen de adviseurs
van Adventure Store je helpen
aan de juiste outfit, schoenen en
accessoires. De complete collectie running schoenen van Asics,
Salomon, New Balance, Puma
en Nike zijn allemaal in de aanbieding met maar liefst 15, 25 of
50% korting.
Ook voor de fietsers zijn er vele
set aanbiedingen. Maar nu hebben we dit najaar ook voor de
wandelaars diverse modellen in
de aanbieding van de kwaliteitsmerken Meindl, Lowa, Hanwag
en Salomon met 15% en 25% korting! Kijk voor meer informatie
over route en openingstijden op
www.adventurestore.nl s

outdoor
WANDELSCHOENEN
KLEDING
RUGZAKKEN

DIVERSE
MODELLEN
WANDEL
SCHOENEN
LOWA
MEINDL
HANWAG
SALOMON

GROTE
COLLECTIE

sportbroek is vaak een vereiste.
Na de vakantie beginnen ook
de competities weer voor de
voetballers en de hockeyers.Ook
hiervoor hebben ze bij Adventure Store de juiste spullen. Maar
ook nog eens voor ongelofelijke
stuntprijzen!
De hele collectie voetbalschoenen voor de helft (50%!) en de
hockeysticks en hockey schoenen met kortingen van 25 en
50%. De tennisrackets worden
ook al voor de helft van het geld
verkocht. Er is nu nog volop collectie te krijgen, dus sprint naar
de winkel en maak gebruik van
deze stuntprijzen.

15•25% KORTING

COMPLETE TEAMS 25% KORTING*

REGENKLEDING

T E N N I
50%
KORTING

INDOOR-GYM
S
INDOORSCHOENEN ASICS - NU ALLES MET

NU 25% | 50% KORTING

COLLECTIE RACKETS

HOCKEY

ACSICS & BRABO HOCKEYSCHOENEN

| 50% KORTING
NU 25
EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

ALLE
HOCKEYSTICKS

25%

GYM - FITNESS - SPORT
KLEDING - SCHOENEN
•
•
•
•

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Persoonlijke en deskundige bediening
Gratis parkeren voor de deur
Vertrouwd adres sinds 1947

HOME
TRAINER
KETTLER
2018

TASSEN - BITJES - ACCESSOIRES
TRAININGS KLEDING

RUNNING
HELE COLLECTIE

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

HELE
COLLECTIE

GROTE COLLECTIE

voor het beste advies

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

15•25•50%
KORTING
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gratis digitale voetscan
en loopanalyse
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Estafetteloop
Dit jaar vindt de 3e editie plaats
van de Estafetteloop. Vorig jaar
was dit onderdeel erg succesvol.
Er stonden zeer verschillende
teams aan de start. Van een groep
vrienden, een enthousiaste groep
Sterrenslagdeelnemers, fanatieke
hardlopers tot diverse voetbalteams. Ieder team moet bestaat
uit 4 deelnemers die ieder ongeveer meter rennen. Ook dit jaar
is de hoofdprijs weer maar liefst
€ 100,= en is er een speciale prijs
voor het origineelste team.

9e Editie LibertyLoop met
nieuwe route:

5km, 10km en 10 Miles
Deze loop is een ideale voorbereidingsloop voor degene die op zondag 8 oktober starten bij de 10 km
of halve marathon in Eindhoven.
Bovendien worden de lopers zoals
ieder jaar achteraf uitstekend verzorgd met o.a. fruit en drinken. De

MEER NATUUR EN
MEER TRAIL!
Op zondag 9 september vindt
de LibertyLoop weer plaats,
startend vanuit het centrum
van Geldrop. Inmiddels zetten we de 9e editie neer met de
stichting!
In het kader van de Bevrijding
van Geldrop heeft de Stichting
LibertyLoop de afgelopen jaren
intensief samengewerkt met Geldrop Anders, onder de noemer
Bevrijdingsfeer. Bevrijdingsfeer
werkt de komende jaren toe naar
de 75 jaar bevrijding van Geldrop
en Mierlo in september 2019. Het
programma en de onderdelen
zijn gelijk aan de afgelopen jaren: een Rabobank Scholierenloop, een Estafetteloop en de

7
start is om 13:30 uur voor de 10 EM
en om 13:45 uur voor de 10km en
om 14:00 uur voor de 5km.
Nieuwe Route
Dit jaar is het parkoers geheel
vernieuwd. De routes lopen meer
door de mooie natuur van de omgeving Geldrop-Mierlo. De 10 Miles en de 10 km komen zelfs over
de Strabrechtse Heide. De nieuwe
routes zijn te bekijken op onze site
www.libertyloop.nl.
Inschrijven
Inschrijven voor alle onderdelen
kan tot en met donderdag 6 september via www.libertyloop.nl. De
na-inschrijving is op de dag zelf
tot een half uurtje voor de start.
Kleedruimtes zijn beschikbaar bij
Hofdael.
Kijk voor meer informatie op
www.libertyloop.nl

5km, 10km en 10Miles. Voor deze
laatste afstanden is er een geheel
nieuwe route, met veel natuurschoon en mooie trailpaden.
Rabobank Scholierenloop
Met de Rabobank Scholieren
Loop wil de organisatie zoveel
mogelijk scholieren van de basisscholen van Geldrop en Mierlo
aan het bewegen krijgen. Voor
iedere loper is er een medaille
en voor de eerste 3 finishers van
iedere categorie zelfs een extra
leuke prijs. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de groep 3-4,
groep 5-6 en groep 7-8 en tussen
jongens en meisjes. Deelname
aan de loop is GRATIS, de start is
om 12.00 uur!

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018:
UITNODIGING GOLFCLINIC

Alweer 10 jaar in successie organiseren we het Brabants Disabled Open, waarvan de laatste
jaren op Golfbaan Stippelberg
in Bakel, een wedstrijd voor
golfers met een lichamelijke
beperking. In 2017 voegden we
daar een nieuwe uitdaging aan
toe: een golfclinic.
We zochten via contacten en
media naar personen die nog
nooit, of bij uitzondering 1 keer

een golfbal hadden geslagen,
laat staan of ze wisten wat het
inhield.
11 personen hebben in 2017 mee
gedaan met hun problemen als
rolstoel gebonden, dwarslaesie,
spasme, visueel gehandicapt,
deels verlamd. En wat waren die
mensen verheugd met hun prestatie van de dag.
Deze succesvolle samenwerking
krijgt in 2018 een vervolg!!!

Op zaterdag1 september 2018 is
wederom de Brabantse Disabled
Open op Golfbaan Stippelberg,
met ondersteunende samenwerking met het Woold.
We zetten de deur wagenwijd
open voor personen met een lichamelijke beperking die geïnteresseerd zijn hun beproeving in
deze sport te doen.
Degene die nieuwsgierig zijn hun
grenzen te verleggen: meld u
aan, persoonlijk, of als u iemand

weet, beveel hem ons aan en wij
nodigen hem/haar uit.
Wij kunnen 10 personen die dag
plaatsen, wie eerst komt wie het
eerst....en daarna proberen we te
doen wat alsnog kan.
De golfclinic is gratis en all inclusive.
Via
cees@brabantsedisabled
open.nl kunt u alle info aan ons
doorgeven.

Namens de Stichting
Brabantse Disabled Open
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand
via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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VACATURES
‘Als Werkvoorbereider
ben ik de spin in het web
tussen ontwerp en realisatie’
Marijn Thijs is als Werkvoorbereider
bij Gielissen verantwoordelijk
voor het opstellen van werk- en
constructietekeningen, het inkopen van
materialen en een goede afstemming
met zowel het projectteam als de
klant. Daarnaast zorgt hij ervoor dat
alles volgens planning verloopt en het
project naar wens gerealiseerd wordt.
Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en goed
kunnen samenwerken zijn belangrijke
eigenschappen voor deze functie.
Marijn: ‘Omdat je werkt met een team is
duidelijke en goede communicatie heel
belangrijk. Zeker omdat je te maken
hebt met strakke deadlines, tijdsdruk en
last-minute wijzigingen’.
Gielissen is volgens Marijn een goed
georganiseerde, ambitieuze organisatie

Vacature
De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker
digitaal. Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omgeving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors |
Exhibitions | Events loopt voorop in deze veranderende wereld. Vanuit onze vestigingen
in Amsterdam, Eindhoven en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350
vakmensen en ruim 80 jaar ervaring deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied
van interieur, tentoonstellingen en events.
Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht
team in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit
maar ook collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw
stempel te drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding
en inzet van onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze
medewerkers een goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors)
op zoek naar:
met een gezonde dosis ‘Brabantse
gezelligheid’. Nieuwe werknemers
worden goed begeleid, er is aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling en er
zijn voldoende doorgroeimogelijkheden.
‘Ik ben zelf als stagiair bij Gielissen
begonnen en inmiddels doorgegroeid
naar de functie van Werkvoorbereider.
Dat is me heel goed bevallen’.
Wat het leukste is aan werken bij
Gielissen? Marijn: ‘Je werkt voor leuke
opdrachtgevers en grote, bekende
projecten. Het werk is heel divers; geen
project of dag is hetzelfde!’

Marijn Thijs – werkvoorbereider

Allround Meubelmakers
Calculators
Uitvoerders
Werkvoorbereiders
Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl
of neem contact op met Anke van Alst (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31
Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar
vacatures@gielissen.nl en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.
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Wij zijn al 85 jaar actief in de markt van binnendeuren, binnendeurkozijnen en schuifdeursystemen voor de woning- en utiliteitsbouw.
Van ontwerp tot productie en montage, we
doen het allemaal zelf en onder één dak.

Sta je nog aan het begin van je carrière of heb je al flink wat
ervaring opgedaan? Of denk je na over een carrièreswitch
richting techniek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op zoek naar een technische functie?
• Productiemedewerkers;
Werk mee in een van onze fabrieken aan het produceren van onze
binnendeuren en -kozijnen. We werken met diverse houtsoorten,
maar ook met metaal.
• CNC-operators;
Haal het optimale resultaat uit onze moderne, CNC-gestuurde (booren frees) machines die onze woning- en utiliteitsdeuren bewerken.
• Montagemonteurs;
Bezoek onze klanten door heel Nederland en monteer samen met een
collega ter plaatse onze deuren en kozijnen.
• Mechatronica Monteurs;
Werk mee aan onderhoud, reparatie en optimalisatie van ons moderne
machinepark.
Meer weten over onze organisatie of wil je meer vacatures zien?
Kijk op onze website: www.berkvens.nl/werkenbij. Voor vragen kun
je terecht bij onze HR afdeling, via 0493-499 158 of stel je vraag
via recruitment@berkvens.nl. Direct solliciteren kan uiteraard ook
via dit e-mailadres of via de website. Zien we je snel?

www.berkvens.nl

Aanhangerland Gehamie B.V. in Helmond is een professioneel aanhangwagenbedrijf,
gespecialiseerd in de verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van aanhangwagens.
Al onze activiteiten mogen wij doen voor een groeiend aantal klanten.
In een levendig team wordt met grote betrokkenheid voor klanten gewerkt.

Op korte termijn zoeken wij een:

MONTEUR
AANHANGWAGENS

voor het repareren, onderhouden en verkoop- en
afleverklaar maken van aanhangwagens.
Wij vragen een actieve collega, die:
- Een opleiding op LTS-MTS niveau heeft, verkregen door opleiding of ervaring
- Affiniteit met techniek
- Ervaren is in het doen van mechanisch onderhoud, werken aan hydraulische systemen,
elektriciteit, onderhoud aan remsystemen en met maken van lasconstructies
- Zich inzet om onze klanten de beste kwaliteit en service te geven
- Zelfstandig, maar ook goed flexibel kan samenwerken in teamverband
- Initiatief toont en oplossingsgericht is
- In bezit is van rijbewijs B, rijbewijs BE is een pré
- Geen probleem heeft met periodiek werken op zaterdag (Ca. 1x per 3 weken)
Aanhangerland Gehamie B.V. biedt u goede secundaire arbeidsvoorwaarden
een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een CV èn salaris indicatie richten aan:
Aanhangerland Gehamie B.V.
T.a.v. de heer H. Peels
Schootense Dreef 19-a, 5708 HZ Helmond. Of per e-mail: hpeels@gehamie.nl
Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact
opnemen met dhr. H. Peels op telefoonnummer 0492-53 53 52.

Aarts toiletcabineverhuur en Aarts Douchewagenverhuur zijn onderdeel van Aarts Sanitair Service BV.
Onze specialisatie is het verhuren van sanitaire voorzieningen voor de bouw, renovaties, evenementen en feesten. Wij beschikken over een ruim aanbod van toiletcabines, toiletwagens, mindervalide
toiletten, urinoirs, plaszuilen,handwasunits en douchewagens.
Ter versterking van ons vaste team zoeken wij per direct:

Zelfstandige Servicechauffeur
38 uur in bezit van BE of CE-rijbewijs

Als servicechauffeur bent jij een zeer belangrijk onderdeel van de service van
Aarts Sanitair Service. Onze goede reputatie danken we niet alleen aan onze
sanitairoplossingen, maar vooral aan onze betrouwbare service.
Dit vragen wij:
•
Je bent in het bezit van rijbewijs B, Rijbewijs C is een pré.
•
Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring opgedaan
•
Je kunt zelfstandig werken en hebt geen 8-17u mentaliteit.
•
Je bent flexibel qua werktijden en dagen.
•
Je bent klant- en service gericht.
Dit bieden wij:
Bij Aarts Sanitairservice kun je rekenen op een plezierige en dynamische werkomgeving binnen een succesvol, innovatief en groeiend familiebedrijf. Je komt te werken in een team met gedreven en enthousiaste collega’s in een informele Brabantse
werksfeer. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar
ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Daar hoort natuurlijk ook een
prima salaris bij.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over ons bedrijf kijk eens op www.aartstoiletcabine.nl en stuur
een mail met CV naar Info@aartstoiletcabine.nl
Telefonisch zijn wij te bereiken op: 040-2527707 of Mobiel 06-51958219
Aarts Sanitair Service BV, Waldeck Pyrmontstraat 3, 5652 AD Eindhoven
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GESPANNEN

ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud
van werknemers

De arbeidsmarkt is weer aan het
aantrekken. Dat is geen trend,
maar een feit. Dat betekent dat
het als werkgever moeilijker
wordt om de juiste mensen binnen te halen. Inspringen op de
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt is daarom meer dan een
must. Hoe zorg je ervoor dat potentiële medewerkers graag bij
jouw organisatie komen werken,
en hoe behoud je ze vervolgens
ook? Waar kan je als organisatie
nog het verschil maken?

Er is vandaag de dag geen enkele
branche meer waar minder dan
de helft van de HR-verantwoordelijken werving- en selectieproblemen ervaart. De sector ‘openbaar bestuur, overheidsdiensten
en verplichte sociale verzekeringen’ ondervindt duidelijk de minste problemen. Wel wordt hier
de grootste toename van moeilijkheden verwacht: de komende
twaalf maanden verwacht men
moeite te zullen hebben met
het aantrekken van nieuwe medewerkers. Een andere branche
waarin een flinke stijging wordt
voorzien is ‘advisering, onderzoek en overige specialistische
zakelijke dienstverlening’.
De moeilijkheden blijken momenteel duidelijk het grootst
in de sector ‘gezondheids- en
welzijnszorg’. Een andere sector waar het relatief moeilijk is
personeel binnen te halen is ‘industrie’. Vlak daarachter volgen
‘overige dienstverdeling’ en ‘on-

In een almaar krapper wordende arbeidsmarkt hebben HR-afdelingen
steeds meer moeite met het invullen van vacatures. Terwijl er aanzienlijke verschillen zijn tussen de verschillende beroepensectoren, geldt
in de gehele breedte dat de schaarste aan talent aan het toenemen is.
Ook kennen organisaties steeds meer prioriteit toe aan het binden en
inzetbaar houden van de al aanwezige medewerkers, naast dat ze zich
extra inspannen om nieuwe mensen aan te trekken.

Behoud van personeel
Naast dat het voor bedrijven
steeds lastiger wordt nieuwe
mensen aan te trekken, zorgt
ook het behoud van al aanwezig personeel voor steeds grotere
uitdagingen.

nemen, wanneer er een baan
wordt aangeboden met dezelfde
arbeidsvoorwaarden. En het zijn
juist de organisaties waar de medewerkersbeleving het hoogst is,
en het bedrijf een zogenaamde
top perfomer is (een organisatie
waarbij de werknemers aangeven dat hun potentieel benut en
ontwikkeld kan en mag worden)
waar mensen liever kiezen om
te blijven dan te vertrekken onder deze omstandigheden. Het is
dus van groot belang dat naast
het aantrekken van mensen, het
behouden van mensen ook hoog
op de lijst staat.

Tegenwoordig kijkt iedereen
constant om zich heen. Linkedin is één grote banenmarkt en
het wordt steeds makkelijker om
snel met elkaar te netwerken.
Niet zo gek dus dat medewerkers
sneller van baan wisselen, en hun
ogen openhouden voor een andere baan. Bij de gemiddelde organisatie verkiest een groot deel
van de medewerkers om buiten
de organisatie een baan aan te

Referenties
Goede referenties zijn een must
Een van de belangrijkste sollicitatie trends van 2018 is dat referrals (letterlijk betekent dit verwijzingen), tegenwoordig zorgen
voor bijna 50% van aangenomen
kandidaten. Doordat de concurrentie op de banenmarkt ontzettend hoog is, willen selecteurs er
zeker van zijn dat ze de perfecte
kandidaat aannemen. Dit gaat

derwijs’, Wellicht vanwege de automatisering binnen ‘financiële
instellingen’, is dit de enige sector
waar de verwachte problemen
niet groter zijn dan de huidige.
Het blijkt echter dat de komst
van robots op de arbeidsmarkt
nog lang niet opweegt tegen de
schaarste van talent.

het snelste als ze via contacten
tips krijgen over goede kandidaten. Dit betekent dat je actief
gebruik moet gaan maken van je
netwerk! Zorg ervoor dat je linkedin profiel goed op orde is. Als
je solliciteert bij een bepaald bedrijf kun je altijd even checken of
je toevallig niet iemand kent die
er een goed woordje voor je kan
doen. Laat mensen uit je omgeving weten dat je op zoek bent
naar een baan, zodat ze ook eens
voor je kunnen rondvragen.
Kort en bondig cv
Het enorme aantal sollicitanten
zorgt er ook voor dat je cv to the
point moet zijn. Als je cv dit niet
is, zal hij al snel in de prullenbak
belanden. Selecteurs hebben gemiddeld maar een aantal seconden (!) aandacht voor je cv. Benut
deze tijd optimaal door je cv kort
en krachtig te houden. Zet alleen
belangrijke informatie op je cv en
vermijd lappen tekst. Wil je weten hoe je je cv kort en krachtig
houdt? Lees dan hier tips over de
lengte van een cv.

Video cv’s
Je zult steeds meer in aanraking
komen met het video cv. Laat je
niet van de wijs brengen door
deze nieuwe ontwikkeling, maar
zorg dat je goed voorbereid bent.
Steeds meer bedrijven vragen
om het sturen van een video-cv
of een introductie pitch. Ook
worden er steeds vaker hele sollicitatiegesprekken via de webcam uitgevoerd.
Doordat dit een redelijk nieuwe
ontwikkeling binnen het solliciteren is, kunnen ondernemende
sollicitanten hier gebruik van
maken. Sollicitanten kunnen
zich namelijk onderscheiden met
sterke en goedverzorgde video’s.
Ga er dan ook vanuit dat je vroeg
of laat video’s moet inzetten tijdens het solliciteren. Zorg dat je
een telefoon met een goede kwaliteit camera of webcam hebt en
verdiep je in het gebruik hiervan.
Een video cv is voor selecteurs
een goede manier om direct een
goede indruk te krijgen van een
sollicitant. Via een video cv ziet
de selecteur niet alleen hoe je
werk verleden eruit ziet, maar
ook hoe je overkomen en sociale
vaardigheden zijn.
De eerste keer zal het een beetje
gek zijn om een video cv te maken, maar dit kun je heel gemakkelijk oefenen. Zorg ervoor dat jij
voorbereid en geoefend bent zodat je direct een krachtige video
cv kunt opsturen.
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WIJ ZOEKEN
SCHOONMAKERS
BADMEESTERS
JUNIOR TECHNICAL MANAGER
FLOORMANAGER BEVEILIGING
ENTERTAINER
HET MEERDAL

werkenbijmeerdal@groupepvcp.com
www.werkenbijcenterparcs.nl

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

TEKSTSCHRIJVERS
op freelance basis
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar tekstschrijvers
voor het schrijven van (commerciële) berichten met foto, voor onze
titels Weekkrant De Loop Helmond en Groot Peelland
Je bezoekt in opdracht, geheel zelfstandig, onze klanten en neemt
een interview af. Hiervoor krijg je een passende vergoeding.
Graag reageren via redactie@deloop.eu o.v.v. vacature tekstschrijver.
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Man, zing mee met
The Armed Man!
Al zo'n kleine twintig jaar timmert Mannenkoor Lambardi succesvol aan de weg
met koorscholing en workshops. Dankzij
deze initiatieven heeft het koor, tegen de
verdrukking in, kans gezien zijn ledenbestand op peil te houden. De laatste workshop/koorschool was in het voorjaar van
2017 en normaal gesproken zou dit in 2019
een vervolg krijgen.
In die periode is het koor echter met repetities, maar ook organisatorisch, zeer druk
met de voorbereidingen voor de concerten
van "The Armed Man". Najaar 2019 voert
Lambardi, samen met Vrouwenensemble
Sirena - Eindhoven, Gemengdkoor Synoidos - Sittard en Harmonie St. Caecilia
- Grevenbicht, dit fascinerende en imponerende werk van Karl Jenkins uit in het
Muziekgebouw in Eindhoven en in zalencentrum Hanenhof in Geleen.
The Armed Man, met als ondertitel "A
Mass For Peace", roept op tot vrede. Het
werk is door Karl Jenkins geschreven in
opdracht van het museum The Royal Armouries in Leeds ter gelegenheid van de
Millenniumviering in 2000. De opbouw
van het werk leidt ons door alle stadia van
oorlog. In de muziek komt dit tot uiting in
dreiging, agressie, ontzetting en verdriet
om uiteindelijk uit te komen bij hoop en
vrede. Het stuk, met zijn religieuze en wereldlijke teksten uit verschillende perioden,
inspireert en emotioneert, maar nodigt
bovenal uit tot een blijvende dialoog over
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Karl Jenkins

The Armed Man
(A Mass for Peace)

Mannenkoor Lambardi - Helmond
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14-08-2018
ven. De concerten in september
2019 staan
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena - Eindhoven
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Harmonie St. Cecilia - Grevenbicht
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Man, zing mee met The Armed Man!

MAN, zing mee!
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met het zing
biedt het koor nu een uitgelezen mogelijkheid. Met name bassen en eerste tenoren
voor deelname aan dit meesterwerk aanmelden. Na een intake en stemadvies van
zangcoach Nadia Loenders, nemen de kandidaten vanaf oktober deel aan de repet
Armed Man". Als kers op de taart zijn er dan de twee concerten in september 2019
MULTIPLANK
EIKEN
Dit alles gratis en
vrijblijvend. Alleen
de partituur moeten de kandidaten aanschaff
Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
stootborden,
anti-slip strip, montagelijm en olie.
kan het koorincl.
voor
je regelen.
excl. montage, incl. btw
Velen zullen denken "ik kan niet zingen, dit is niets voor mij", maar dit wordt betwi
dirigent Nadia Loenders . In de twintig jaar die*zij lesgeeft heeft ze maar een enkeli
werkelijk niet kon zingen. "We moeten onze stem leren gebruiken in de functie van
aldus Nadia. Wat eerdere
deelnemers
*Leverbaar
medio oktober. aan de workshops en koorscholing hebben e
VLOER HET ZELF EINDHOVEN
uiteindelijk makkelijker is dan vooraf gedacht.
Willem v. Konijnenburglaan 1c,
Dus mannen: pak deze kans!
Industrieterrein De Kade.
Tel. 040-2468180.
LANDHUISDELEN
XXL
Voor meer info: secretaris @mannenkoorlambardi.nl
tel. 0492 511064

TRAPRENOVATIE

vanaf

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.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL

575.

-

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

39.

per m2 incl. btw Van 79,95 V.A.

95

MULTI PLANK

adcommunicatie.nl

RUSTIEK EIKEN

LAMINAAT

NIEUW

d
o
o
GDEALS

24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
naturel of wit geolied.

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

per m2 incl. btw Van 55,95 Voor

per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

36.

95

14.

95
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Met o.a. Guus Meeuwis, Rene Froger en
Guido Weijers

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
EN LETSELSCHADE
Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Inmiddels
is het alweer augustus 2018. Heeft u de afgelopen periode weleens nagedacht over
de voortgang van uw letselschadezaak? Misschien is het tijd voor verandering?!

In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het is daarom
niet onverstandig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.
Wanneer u echter gewond raakt bij een verkeers- of bedrijfsongeval of het
slachtoffer wordt van een medische fout, dan mag u zelf kiezen wie uw belangen
gaat behartigen, zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat
u dus altijd vrij om uw letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te
stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u al een andere
belangenbehartiger heeft.
Toch kiezen veel slachtoffers ervoor hun belangen in eerste instantie laten
behartigen door een jurist van de rechtsbijstandsverzekering. Het inschakelen van
een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is toch veel te duur?! Dit is echter een
misvatting.
Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is erkend, naast uw eigen
schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van de aansprakelijke
verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een gespecialiseerde
letselschadeadvocaat bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos is. Voordeel hiervan is
dat u persoonlijk contact heeft met uw gespecialiseerde advocaat en de afspraken
bij u thuis plaats kunnen vinden.

Tour der ongeschoren
benen Classic
Zondag 2 september vind de : 3e tour der ongeschoren benen classic alweer plaats in
Lierop (bron foto; Tour Der Ongeschoren Benen Classic)
3e Tour der ongeschoren benen classic op zondag 2 september a.s.
Een ludieke tourtocht voor Prominenten/artiesten/acteurs en oud
profrenners, geheel verzorgt met
motorbegeleiding/tour wagens/medische dienst/volgkaravaan etc.
Kortom; een echte klassieker maar dan
met een laag tempo. Met o.a. Guus
Meeuwis, Rene Froger, Guido Weijers, oude IT Raleigh/Panasonic volgauto’s, veel
oud prof wielrenners etc. etc.
Start 11.00 uur centrum Lierop, dan vertrekt
de karavaan voor een rit naar Valkenburg.

Onder het motto “samen uit, samen thuis”
maakt men er weer een mooie dag van!
Dus om 11.00 worden de renners gepresenteerd in het centrum van Lierop om vanuit
daar een ludieke toertocht van ongeveer
100 kilometer te fietsen.
Voor de diehards is er een parcours van 130
kilometer uitgezet. In beide gevallen zullen
de fietsfanaten bovenop de overbekende
Cauberg in Valkenburg Zuid-Limburg de
finishboog passeren.
Daarna wordt alles terug gebracht naar
Lierop waar men onder het genot van een
drankje en hapje de dag samen afsluit.
Meer info: mark@burovanhorik.nl

De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid van de Vereniging van
Letselschade Advocaten (LSA). De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan
haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een vereniging
van advocaten die alleen optreden namens slachtoffers. We treden dus niet
op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden van de ASP
moet aan nog strengere kwaliteitseisen worden voldaan. Daarnaast zijn onze
advocaten aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), een overleg- en
opleidingsorgaan voor artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan.
Waarom zou u met minder genoegen nemen?
Onze advocaten kunnen u advies geven over procedures, een second opinion
schrijven, of, indien u dat wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel
vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken met een van onze advocaten om
te spreken over uw letselschadezaak. Deze afspraak kan ook gewoon bij u thuis
plaatsvinden. Wij helpen u graag!

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

GRATIS SPREEKUUR

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478-556677 | www.putt.nl

Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur

ZLTO Someren organiseert dit jaar
het kringoogstdankfeest voor regio
de Peel. We willen er een mooi feestje
van maken. Aansluitend aan de viering, met het thema: “Wat eten we
vandaag?”, willen we heel Someren en
omgeving uitnodigen om te komen
“Proeven van het Platteland”. Een
echt Zummers Foodfestival waar jong
en oud letterlijk en figuurlijk kunnen
proeven wat agrarisch Someren allemaal te bieden heeft.
Kom ook en maak een smakelijke ontdekkingsreis door het ruime aanbod streetfood. Proef verrassende gerechten in één
van de mobiele foodtrucks, met onze eigen Somerense producten als basis.
Aangevuld met een informatieve pro-

grammering over wat de agrarische sector
in Someren nog meer doet. Muziek, een
hapje en een drankje. Ook voor kinderen
veel ruimte voor, educatie en ontspanning.
Het kleurrijke festivalterrein is gratis toegankelijk en uiteraard voor alle leeftijden
De opbrengst van deze dag is voor een
Landbouwproject in Kumi Oeganda.
Datum: zondag 2 september in de pastorietuin van Someren-Eind, Nieuwendijk.
Aanvang Viering 11.00 uur, aansluitend
Zummers Foodfestival tot 17.00 uur
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D E K RAC H T VA N

Dag in dag uit worden we omringd door kleuren. De aanwezigheid van kleur is voor de meesten
van ons zo vanzelfsprekend dat
we er vrijwel nooit bij stil staan
wat die kleuren met ons doen.
Met de kracht van kleur kunnen
we onze levensenergie, stemming
en gezondheid zo verbeteren dat
we ons vitaler en evenwichtiger
voelen. Kleuren oefenen een belangrijke invloed uit op lichaam
en geest. Geen wonder dat steeds
meer mensen gebruik maken van
kleurentherapie!

Onze krachtigste energiebron, de zon,
bestaat uit de zeven kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw,
indigo en violet. Wanneer we zonnen,
consumeren onze huidcellen niets meer
en minder dan de kleuren van het zonlicht. Deze zonne-energie wordt naar
onze zenuwen, spieren, klieren en organen getransporteerd waar vervolgens allerlei heilzame processen in gang worden
gezet. Na een zonnebad voelen we ons
energieker dan ooit: de accu is weer opgeladen! Waarom is kleur zo’n krachtige
energiebron? Kleuren zijn informatiedragers. Elke kleur oefent via het vegetatieve
zenuwstelsel een prikkel uit op de tussenhersenen. Afhankelijk van ons temperament ervaren we die prikkel als oogstrelend of juist als bijzonder onaangenaam.
Dat kleuren een belangrijke invloed hebben op onze psyche, blijkt uit diverse experimenten in psychiatrische klinieken.
Doldrieste, razende, dooorgedraaide
mensen die een blauwe kamer werden
binnengeleid kalmeerden binnen een
mum van tijd. Dit terwijl depressieve, melancholieke patiënten in een oranje-gele
kamer zienderogen opknapten. Zo blijkt
de kleur rood de eetlust op te wekken,
terwijl groen onze smaakpapillen juist
afremt. Een ‘weetje’ waar fastfoodketens
als Mac Donalds al jaren hun voordeel
mee doen.
Vaak voelen we van nature aan welke
kleuren onze psychische en lichamelijke
gezondheid helpen en welke kleuren juist
afbreuk doen. Als de rustgevende kleur
blauw de boventoon voert in je interieur,
dan hebben je lichaam en geest dit blijkbaar nodig. Er blijken zelfs opvallende
overeenkomsten te zijn tussen mensen
die een uitgesproken voorkeur hebben
voor een bepaalde kleur of daar juist een
afkeer van hebben. Neem grijs, de kleur
van verdringing, beperking, onzekerheid
en levensangst. Mensen die een expliciete

voorkeur hebben voor grijs, willen graag
een rustig teruggetrokken leven leiden.
Heeft u een uitgesproken hekel aan grijs,
dan bent u bang voor de verveling die deze
kleur symboliseert. Een lelijk eenheidgrijs
heeft op de menselijke geest niet alleen
een deprimerende invloed, maar brengt
ook een verhoogd ongevallenrisico met
zich mee. In de natuur zijn kleuren een
communicatiemiddel en van levensbelang. Als het menselijk oog op straat kleurige aanknopingspunten mist kan het
zich niet meer oriënteren. Tegenwoordig
probeert men dit op te lossen door signaalkleuren en opvallend gevormde verkeersborden. Vandaar dat stedelingen nu
in een oerwoud van schrille uitroeptekens
leven. Zwart, de kleur van verlies, verdriet
en hulpeloosheid, staat in fel contrast met
alles dat bont, vreugdevol en opwindend
is. ‘Mensen met een uitgesproken voorkeur voor zwart, proberen hun persoonlijke wensen en behoeften zoveel mogelijk
de kop in te drukken’ schrijft WaltraudMaria Hulke in haar boek Kleurenheelkunde. In plaats van ‘kleur te bekennen’,
hullen ze zich in het mysterieuze om
een interessante, geheimzinnige indruk
te maken. Geen wonder dat dramatisch
zwart sinds jaar en dag de favoriete kleur
is in het uitgaanscircuit; zwart maakt ons
nog interessanter dan we al zijn.

Kleur bijtanken
Er zijn verschillende methoden om kleur
bij te tanken. De beeldschone, rond 1350
voor Christus levende vrouwelijke farao
Nefertete kleurde haar badwater met
badoliën om haar jeugd en schoonheid
te behouden. Had ze zin in een oppepper,
dan koos ze voor purper, voor verfrissing
en kalmering kleurde ze haar badwater
blauw of groen.
Kleurentherapie komen we steeds meer
tegen. Behandelingen zijn sowieso al ontspannend voor lichaam en geest. Kleurentherapie kan ons nog meer positief beinvloeden. Een andere techniek om kleurentherapie toe te passen is het gebruik
van gekleurde elektrische lampen. Stel: je
hebt een koortsaanval of kampt met een
hardnekkige keelontsteking. Deze symptomen duiden erop dat er teveel warmte
(=rood) in het lichaam aanwezig is. Om
het evenwicht te herstellen zou je de keel
met blauw, verkoelend licht kunnen beschijnen. Een waarschuwing is hier op
z’n plaats, want het cliché ‘ baat het niet,
dan schaadt het niet’ gaat bij kleurentherapie niet op. Er zijn gevallen bekend van
mensen die hartritmestoornissen kregen
nadat ze hun complete romp met rustgevend, blauw licht hadden behandeld.
Tegenwoordig zijn er ook al hotels waarin
de hotelkamer gebruik gemaakt kan worden van kleurentherapie om tot rust te
komen.
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Kleurentherapie maakt een mens bewust
van de behoefte aan bepaalde kleuren
en hoe deze gebruikt kunnen worden
voor genezing, ontspanning, inspiratie
en stemmingsbeïnvloeding. Soms kan
een kleurentherapie mensen genezen van
een bepaalde lichamelijke of geestelijke
klacht. Het staat niet vast dat kleurentherapie effect heeft, maar je kunt voor jezelf
onderzoeken of kleurentherapie iets voor

je kan doen. Kleurentherapie is in prinicpe niet schadelijk voor je lichaam. De
methode mag echter nooit in plaats komen van een conventionele behandeling,
want er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs dat hij werkt. Kleurentherapie kan er hooguit toe bijdragen dat je je
lekkerder gaat voelen of dat je stemming
verbetert, en kan dus een aanvulling zijn
op andere behandelingen.
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20 JAAR
Dansschool
van der Putten
Op 29 augustus 1998 was de
startdatum, iets wat Anja en
Eric van der Putten van de gelijknamige dansschool niet snel
zullen vergeten, omdat het ook
hun trouwdatum was. Al zeker
12 jaar gaven ze dansles voordat
ze uiteindelijk ervoor gekozen
hebben om samen een dansschool te starten.
Het was dan ook meteen een
droomstart toen in ‘98 hun dansschool in korte tijd uitgroeide
naar een florerend 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
bruidsparen leerden van hen de
openingsdans. Natuurlijk is er in
die 20 jaar veel gebeurd. Zowel
pieken als dalen en zeker de crisis
jaren hebben er flink in gehakt,
maar Anja en Eric zijn altijd maar
vol overgave doorgegaan. 20 jaar
lang organiseerde ze dan ook
vele wedstrijden, Dancing with
the Stars en daarnaast haalde ze
veelvuldig de wereldtop naar Ne-

derland. Op zaterdag 1 september is er dan ook groot feest in
Mierlo om dit jubileum te vieren.
Het dansseizoen van 2017-2018
bij Dansschool van der Putten
is nog maar net achter de rug of
de open dag dient zich alweer
aan. Op zaterdag 15 september
kan jong en oud komen kennismaken met alle facetten van de
dansschool. Op deze dag staan
dansdemonstraties op het programma en kunt u kennismaken
met het brede aanbod aan lessen.
Dit alles onder het motto; kijken
is prima, maar meedoen is veel
leuker. U komt toch ook?
Partycentrum Den Heuvel aan
de Heuvel 2 in Mierlo is de locatie
waar Eric van der Putten samen
met een super enthousiast team
zich presenteren. Tijdens deze
open dag wordt u op de hoogte
gebracht van de vele mogelijkheden van de dansschool. Denk aan
Ballroom, Latin, Salsa, formatie
dansen, en wedstrijd-trainingen.
Ook steeds meer aanstaande
bruidsparen weten de dans-

school te vinden. Verder heeft
de dansschool de afgelopen 20
jaar een uitstekende naam opgebouwd als het gaat om het geven
van trainingen en danslessen.

gen. Eric en zijn complete dansteam heten u van harte welkom.
Voor meer informatie over de
danslessen en de open dag kunt

u terecht bij dansschool van Eric
van der Putten te bereiken via tel.
06-30252512 of kunt u kijken op
de website: www.danscursus.nl

Dansen is veel meer dan het aanleren van verschillende pasjes.
Er zijn vele dansvormen die zich
uitstekend laten combineren met
een sportbeleving. Dat is ook de
insteek bij dansschool van der
Putten. Lekker actief bezig zijn en
dat gegeven zien we ook terug tijdens de danslessen die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gegeven worden in Geldrop,
Best en Mierlo, U kunt altijd de
eerste les gratis meedoen, daarna
beslist u of u de cursus gaat vol-

Sterk in
Oplage 5.300 ex.
in Mierlo-Hout!

Geldropseweg-West, Kroon-Krollaan,
Helmond-West.

DANSLES

informatie-/dansavond
zaterdag 15 september in Mierlo
Maandag start 17 september
Zaal den Heuvel, Mierlo
19.00 uur Zilver / Zilverster
20.00 uur Goud / Goudster
21.00 uur Opfris cursus / Beginners
22.00 uur Techniektraining

Dinsdag start 18 september
Zaal Wapen van Zesgehugten, Geldrop
19.00 uur Topklasse 1
20.00 uur Opfris cursus / Beginners
21.00 uur Goudster / Topklasse
22.00 uur Opfris cursus

Vrijdag start 21 september
Zaal den Heuvel, Mierlo
16.00 uur Kinderstijldans 5-8 jaar
17.00 uur Jeugdstijldans 9-15 jaar
Kinderdans
18.00 uur Dansfitnes Latin
Jeugd beginners
Openingsdans bruidsparen 19.00 uur Topklasse II
20.00 uur Topklasse verder gevorderd
Opfris cursus / Beginners
Opfris cursus / Gevorderden 20.30 uur Topklasse III gevorderden
22.00 uur Opfris cursus / Beginners
Salsa Beginners

Donderdag start 20 september
Zaal de Huiskamer van Best, Best
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
22.00 uur

Dansles in Mierlo • Geldrop • Best

www.danscursus.nl

info@dansschoolvanderputten.nl
06-30252512

advertentie@onsmierlohout.nl
www.onsmierlohout.nl

De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio

Wekelijkse uitgave.

Oplage 39.500 ex.
in geheel Helmond!
advertentie@deloop.eu

WWW.HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond
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De term duurzaamheid komen we steeds
meer tegen. Alles wat te maken heeft met
maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken
wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Naast het feit dat we
geld willen verdienen en van de welvaart
willen genieten is het ook onze taak om
goed voor mens en milieu te zorgen. Immers, als we dit niet doen is de toekomst
van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar. Als we nu bijvoorbeeld alle fossiele
brandstoffen verbruiken hebben toekomstige generaties een enorm probleem. Dat
geldt ook voor zaken als voedselproblematiek, opwarming van de aarde en CO2uitstoot.
Ook de bouw wordt steeds duurzamer.
Simpel uitgelegd betekent dit dat gebouwen ontwikkeld worden met respect voor
mens en milieu. Dat gaat niet alleen over
een lager energieverbruik maar ook over:
• Het gebruik van duurzame materialen
die lang meegaan en milieuvriendelijk
zijn geproduceerd.
• Een gezond binnenmilieu, denk aan
goede ventilatie. Dit voorkomt immers
schimmel, vocht en ophoping van
schadelijke stoffen.
• Duurzaam slopen, waarbij materialen
opnieuw worden gebruikt.
• Verantwoord watergebruik
• Voorkomen dat grondstoffen en
bouwmaterialen opraken.
• Comfortabele en leefbare huizen en
gebouwen.

Energieneutraal

Gemiddeld verbruikt een woning
1600m3 gas en 3500 kWH
stroom per jaar. Dit is

September 2018

meestal omgerekend zes tot zeven keer de
inhoud van de woning in gas. Per woningtype zijn er natuurlijk verschillen. Een rijtjeshuis verbruikt veel minder en een vrijstaande woning juist veel meer. Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Wie
duurzaam wil ondernemen, kan niet meer
anders dan investeren in energie neutrale
gebouwen. De Nederlandse Overheid stimuleert deze manier van bouwen door
het geven van verschillende subsidies.
Energiezuinig of energieneutraal biedt een
groot voordeel ten opzichte van de standaard nieuwbouw. Door bij nieuwbouw
en renovatie te investeren in groene energie dalen de huisvestingskosten met 75%.

Uitgangspunten

Er zijn een aantal uitgangspunten bij duurzaam bouwen. Beperk het energieverbruik
door verspilling tegen te gaan. Denk daar
bij aan isolatie van gevels, daken en ramen. Maak maximaal gebruik van energie
uit duurzame bronnen als wind, water en
zonne-energie. Bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.
Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van
fossiele brandstoffen. Denk daarbij aan
een warmtepomp of het beperken van
leidinglengtes van verwarming- en ventilatiesystemen.

17

Zelf doen

vanaf 2021 te verbieden. Drie jaar is snel en
niet iedereen kan een investering in isolatie en warmtepompen ophoesten. Je praat
toch snel over bedragen tussen de 10.000
en 20.000 euro. Je energierekening gaat
wel fors omloog en het kabinet denkt nu
na hoe dit voor de investeerders financieel aantrekkelijker kan worden. De Energieagenda schetst een beleid dat na 2023
moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale
economie in Nederland in 2050

Subsidies

In Helmond zijn er veel initiatieven op het
gebied van energiebesparing en het verduurzamen van energie. Via het project
'See2Do!' wil zij haar inwoners onder andere helpen bij het energiezuinig renoveren van hun woning. See2Do! slaat daarbij
op het “doen door zien” principe. Door
middel van thermografische beelden van
de eigen woning zie je welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn.

Simpele akties kunnen je al geld opleveren.
Zet tijdklokken op bijvoorbeeld je boiler of
koffiezetapparaat. Vervang bestaande verlichting door energiezuinige verlichting.
Dicht kieren met tochtstrips. Zet de verwarming een graadje lager. Op de website
www.verbeteruwhuis.nl staan meerdere
voorbeelden. Vul daar de gegevens van je
woning in en je krijgt direct een advies over
verbeterpunten, de besparing en de subsidies van gemeente, provincie en overheid.
De overheid geeft je subsidie bij het bouwen of verbouwen van een duurzaam
huis. Naast de landelijke subsidies zijn er
ook op lokaal niveau initiatieven om duurzaam bouwen te stimuleren.
De Investeringssubsidie duurzame energie
(ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de
aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De
regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Deze meerjarige regeling loopt tot en met 31 december 2020. Dit
jaar kun je subsidie aanvragen tot en met
31 december 2018.

Aardgas verdwijnt

Het aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen
nieuwe gasinfrastructuur meer
aangelegd en de aansluitplicht
wordt geschrapt. Dat staat in de
Energieagenda.
Het kabinet wil zelfs een verbod
op de cv-ketel. De regeringspartijen zijn het nu nog niet met
elkaar eens over het voorstel
om de klassieke cv-ketel al

Helmond

Zo wordt een energierenovatie-traject ontwikkeld om je zo goed mogelijk te informeren over en bij te staan bij de energiezuinige renovatie van de woning. See2Do!
is een Europese samenwerking tussen 5
Vlaamse provincies en de 3 Zuidelijke Nederlandse provincies.

Duurzaamheid loont

Alle investeringen in duurzaamheid verdien je terug in geld. De een wat sneller
dan de ander. Wist u dat gebouwen nu
voor 40% van het energieverbruik over de
hele wereld zorgen? En nog eens voor 30%
van de totale wereldwijde CO2 uitstoot.
Maar het allerbelangrijkste bij duurzaamheid is dat we onze aarde leefbaar houden
voor de toekomstige generaties. Dat willen we toch allemaal!
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‘Tijdloos’ genieten bij
Buitencentrum De Pelen

Optreden
zanggroep
Timeless op het
Peelpodium
Op het Peelpodium bij Buitencentrum
De Pelen zijn zondag 2 september optredens van Zanggroep Timeless. Ze
zingen twee keer; om 13.30 en 15.00
uur in het overdekte Amfitheater.
Entree is een vrijwillige bijdrage. Het
Buitencentrum van Staatsbosbeheer
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
Tijdloze popsongs
Het Peelpodium bij Buitencentrum De
Pelen biedt muziek door en voor de
Streek. Regelmatig zijn er optredens
van koren, bandjes, orkesten en andere
muzikanten. Ook in september is er
veel muziek en staat er zijn er zelfs elke
zondag optredens gepland. De eerste,
zondag 2 september, speelt en zingt
Zanggroep Timeless uit Someren-Eind.
Timeless bestaat uit ca. 30 enthousiaste zangeressen en wordt geleid door
dirigent Henk Baetsen uit Nederweert.
Hun repertoire is divers, een mix van
toen en nu, voornamelijk popsongs.
Van Marco Borsato tot Pink; alles komt
voorbij. Veel van hun liedjes zijn dagelijks te horen op de radio, want ze houden hun repertoire up to date.
De voorstellingen op het Peelpodium
zijn voor iedereen toegankelijk. Reserveren is niet mogelijk en vol = vol, dus
wees op tijd! Entree is een vrijwillige
bijdrage. Uw gulle gift komt ten goede

aan de muzikanten en aan de organisatie van het Peelpodium. Voor meer
informatie kijk op:
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium
Nog meer muziek op het Peelpodium
Het programma voor de komende
weken is: zondag 9 september: 2 of
Diamonds, zondag 16 september Jee &
Vee, vrijdag 21 september (avondvoorstelling): Sakkerdju en op zondag 23
september: The Nag’s Head. De laatste
voorstelling is op zondag 30 september
met een optreden van ‘Lollypops’.
En dan naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de
rand van Nationaal Park De Groote
Peel. Voor of na een voorstelling kun
je genieten van een wandeling in dit
mooie natuurgebied. Er zijn drie uitgezette routes, waarvan één – 2 kilometer
– geschikt is voor rolstoelen. In het Buitencentrum vind je een informatiebalie
en een uitgebreide winkel met boeken,
Streekproducten en souvenirs. Bij de
Peelkiosk en de Peelboerderij kun je terecht voor een hapje en drankje.
Het Buitencentrum ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel te Ospeldijk en is
elke dag geopend van 10.00 tot 18.00
uur. Voor meer informatie kijk op
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Bron foto; Maikel Samuels (RAVON)

Vissen scheppen en
benoemen met
Jeugd-IVN Geldrop
Basisschoolkinderen mogen gratis
met Jeugd-IVN Geldrop schepnetvissen op vrijdagavond 31 augustus. Het
begint om zeven uur en eindigt rond
kwart over acht. Verzamelen op het
parkeerterrein bij het Weverijmuseum, in de Sluisstraat. Voor volwassenen is op 28 augustus een landschapswandeling over de heide.
Op onderzoek met een expert
Leven er veel vissen in de Kleine Dommel? En hoe heten de vissen die er
zwemmen? Dat kunnen kinderen zelf
gaan uitvissen. Jeugd-IVN Geldrop gaat
bij de vistrap in het centrum van Geldrop op onderzoek. Vissenexpert Martijn Schiphouwer van RAVON komt
daarbij helpen. Die organisatie doet
onderzoek naar reptielen, amfibieën
en vissen om ze beter te kunnen beschermen. RAVON en IVN staan voor
duurzaamheid. Logisch dus dat de
vangst na het onderzoekje weer mag
verder zwemmen. Alle vangsten worden doorgegeven aan Waterschap de
Dommel, dat daardoor kan zorgen dat
de vissen een mooi leefgebied hebben.
Het vissen begint om 19 uur. Wie mee
wil moet op tijd aanwezig zijn op het
parkeerterrein voor het Weverijmuseum aan de Kleine Dommel. IVN Geldrop en RAVON zorgen voor genoeg

schepnetten. En voor wie dat wil proberen een waadpak om midden in de
beek te staan.
(Geen) nat pak
Behalve de expert gaan ook begeleiders
van IVN Geldrop mee. Samen letten ze
erop dat de vissen voorzichtig worden
behandeld. Natuurlijk houden ze ook
de kinderen in de gaten maar desondanks kan het gebeuren dat iemand
een nat pak oploopt. De kinderen moeten daarom laarzen aan en reservekleding meenemen. Gelukkig is de beek
niet diep.
Meer weten?
Kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen
gratis deelnemen. Wie misschien bij
Jeugd-IVN wil, kan nogmaals gratis
een activiteit uitproberen. Daarna kost
het lidmaatschap € 25 per jaar. Soms
kan een kleine extra bijdrage gevraagd
worden voor een uitstapje. Meer informatie staat op de website www.ivn.nl/
geldrop. Bel eventueel Arend-Jan Onnink, T: 2855893 of 06-30710946.

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

www.helmondnu.nl
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EVENEMENTEN
stadspark de Warande in Helmond.
Programma: Cooperatieve Stoomafblaaskapel, Zangkoor Primavera en
Lichtstad Brass. Zo 2 sep.
12:00 - 15:00 uur. Carat-Paviljoen
Warande, Warandelaan 1

ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Brabantse Disabled Open

Op zaterdag 1 september 2018 is wederom de Brabantse Disabled Open op
Golfbaan Stippelberg, met ondersteunende samenwerking met het Woold.
We zetten de deur wagenwijd open
voor personen met een lichamelijke
beperking die geïnteresseerd zijn hun
beproeving in deze sport te doen.
1 sep. van 12.00 tot 14.00 uur
Golfbaan de Stippelberg
Hooizak 7, 5761 RZ Bakel

ZomerCircus Deurne centrum

Op het Martinetplein en de Markt voor
jong en oud in de open lucht. Circus
voor kinderen op het Martinetplein
van 12:30 tot 17:00 uur met diverse
act, goochelaars, schmink, popcorn,
ballonnenclown en andere circusactiviteiten.Circus voor volwassenen op
de Markt van 20:30 tot 01:00 uur met
spectaculaire vuuracts, luchtacrobatiek, jongleurs, acrobaten en in de piste
de spetterende band de Bounties met
als support act zangers van eigen bodem. Toegang is gratis
1 sep. van 12.30 tot 17.00 uur
Centrum Deurne, Martinetplein
5751KM, Deurne

ZONDAG 2 SEPTEMBER
Optreden zanggroep Timeless

Op het Peelpodium bij Buitencentrum
De Pelen zijn zondag 2 september
optredens van Zanggroep Timeless. Ze
zingen twee keer; om 13.30 en 15.00
uur in het overdekte Amfitheater. Entree is een vrijwillige bijdrage.
1 sep. om 13.30 en om 15.00
Buitencentrum Staatsbosbeheer
Moostdijk 15, 6035 RB, Ospel

Zummerpark Someren

Op zondag 2 september vindt de
eerste editie van Zummerpark plaats
in het park aan de Avennelaan. Het
is een gratis toegankelijk evenement.
Het begint om 12.00 uur en duurt tot
18.00 uur. Er is muziek van Somerense
gezelschappen, foodtrucks zorgen
voor de inwendige mens en ook voor
de kinderen worden er verschillende
activiteiten georganiseerd.
2 sep. Van 12.00 tot 18.00
Avennelaan, 5711 BB, Someren
Carat-Concerten
Zondag 2 september Carat-Concerten gratis openluchtconcerten in

Rondleiding door fotograaf
Carl de Keyzer
Op zondag 2 september om 14.30 uur
leidt de Belgische Magnum fotograaf
Carl de Keyzer bezoekers rond door
zijn foto expositie over Noord-Korea in
Kunsthal Helmond.
Zo 2 sep. Van 14:30 - 15:30 uur.
Kunsthal Helmond,
Frans Joseph van Thielpark 7

7 T/M 11 SEPTEMBER
Kermis Mierlo

Vanaf vrijdag 7 september gaat in het
centrum van Mierlo de zomerkermis
van start. Het centrum zal 5 dagen lang
bol staan van attracties, live muziek
en andere entertainment voor jong en
oud. De Dorpsstraat, 5731 JL Mierlo

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Lekker DING Festival

In samenwerking met brouwerij Holevoort uit Bakel. Lokale Bierbrouwers,
BBQ gerechtjes Muziek, Kindervermaak (Clown, Springkussen en knabbelkaart), Gezelligheid.
Entree gratis. 8 sep. van 16:00 tot 23:00
Het Dinghuis, Haageind 39
5751 BB Deurne

Kunstenaarscollectief
X-Stream Asten-Heusden

Zaterdag 8 en zondag 9 september
is de Beeldentuin/atelier en Pop-up
ruimte van ArTheo open van 13.00 tot
17.00 uur de entree is gratis. De Officiele opening zal zaterdag om 14.00 uur
zijn. 4 kunstenaars tonen hun inspirerend en gevarieerd werk.
8 sep. van 13.00 tot 17.00
9 september van 11.00 tot 17.00
Behelp 15, 5725 TG, Asten-Heusden
(volg blauwe borden ArTheo Beeldentuin)

ZONDAG 9 SEPTEMBER
LibertyLoop

Op zondag 9 september vindt de LibertyLoop weer plaats, startend vanuit het
centrum van Geldrop. Inmiddels zetten
we de 9e editie neer met de stichting! In
het kader van de Bevrijding van Geldrop
heeft de Stichting LibertyLoop de afgelopen jaren intensief samengewerkt met

Geldrop Anders,
onder de noemer
Bevrijdingsfeer.
Bevrijdingsfeer
werkt de komende
jaren toe naar de
75 jaar bevrijding
van Geldrop en
Mierlo in september 2019.
Geldrop centrum
Heuvel 90, 5665
HN Geldrop.

ZATERDAG
15 SEPTEMBER
H2O Pop-Up
Festival

H2O Pop-Up Festival 2018: in een
sfeervolle ambiance genieten van
live muziek, bijzonder straattheater
en speciale food &
drinks. Kom op 15
september naar
de unieke industriële locatie van
Raymakers Textiel
in hartje Helmond
aan de Kanaaldijk
NW 61 (tegenover
het Havenplein).
Deze editie is weer
nét even anders en
boordevol verrassingen!
Raymakers & Co
BV Koninklijke
Textielfabriek
Kanaaldijk N.W. 61
5707 LC Helmond

ZATERDAG
15 SEPTEMBER
Urban Matterz

Met vorig jaar
vijftienduizend
bezoekers, is Urban
Matterz uitgegroeid
tot een niet meer
weg te denken
evenement in de
stad. Dit jaar zal het
tijdens het weekend van 22 en 23
september, in en
rondom de Cacaofabriek bruisen van
de activiteiten.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van
Helmond

annatheater

GRATIS PROEFLESSEN
JEUGDTHEATERSCHOOL

5 & 6 SEPTEMBER

Wil je graag toneelspelen? Meld je aan voor een
proefles. De lessen op onze Jeugdtheaterschool
beginnen weer. Kinderen en jongeren kunnen
gratis en vrijblijvend een toneelles volgen.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
5 & 6 september 2018 16:00 - 20:30 uur.

Cacoafabriek
BRUGWACHTERSHUISJE

Ajla R. Steinvåg S richt het Brugwachtershuisje in
als laboratorium. Haar werkmethode is die van
een klinisch onderzoeker. Zij vindt inspiratie in de
anatomie, pathologie en chirurgie. Het menselijk
lichaam, of delen ervan gebruikt zij in haar
beelden. Maar ook onze ideeën over het lichaam,
lichamelijke processen of de techniek van de
medische wetenschap inspireren haar.
Bezoeken?
Op donderdagmiddag tijdens openingstijden van de
exporuimte van 13:00 tot 17:00 uur.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
5707 LA, Helmond

deRuchte
KLASSIEK IN DE RUCHTE
ZONDAG 16 SEPTEMBER
Ook dit seizoen kun je weer in de Ruchte genieten
van klassieke muziek van het hoogste niveau. Jonge
muzikale toptalenten spelen op zondagochtend
in onze sfeervolle foyer de mooiste klassieke
muziekstukken.
In de huiselijke sfeer van onze vernieuwde foyer
brengen de jonge topmusici klassieke muziek dicht
naar het publiek. Via een interview met de musicus
leert u meer over het muziekstuk en de musicus
kennen. Een intiem en persoonlijk concert van
hoog niveau, waarmee u klassieke muziek op een
bijzondere en unieke manier ervaart!
Vanaf 11.00, Laan ten Rode 71
5711 GB Someren
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