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www.kozion.nl
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De herfst
komt eraan.
Tijd om je huis, tuin, auto en jezelf natuurlijk
voor te bereiden op het gure herfstweer.
De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je
je helemaal kunt voorbereiden op dit jaargetijde.
Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin,
dieren, auto’s en de bescherming van je andere
buitenspullen. Deskundige medewerkers, service en
gratis parkeren voor de deur.
Mocht je met het slechte weer toch nog naar buiten
willen dan koop je toch een paar nieuwe regenlaarzen.
Ook dié zijn te krijgen op de Engelseweg.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast veel shopplezier.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 39
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Verrassende
dingen in de

Herfst
Sommige mensen voelen zich een beetje meer somber wanneer de
blaadjes vallen en de dagen korter worden. Maar wist je dat de herfst
ook heel veel positieve effecten heeft op je lijf en je gemoed?
In de herfst zijn de condities om de fitste en vrolijkste versie van
jezelf te zijn namelijk perfect. Niet voor niets heeft de herfsttijd wel
de oogsttijd. Ook voor je lijf. Hier zijn de redenen waarom het najaar
zo gezond voor is:
1. Herfstkleuren zijn goed voor je
mentale gezondheid
Wie houdt er nu niet van een herfstwandeling in de bossen. De kleuren
van de bomen, de paddestoelen en frisse lucht. Wanneer je je somber
voelt, is het een uitstekend idee om naar buiten te gaan. Een beetje vitamine D doet wonderen voor je serotonine (=geluksstof) niveau. De kleuren van de natuur in de herfst lijken wel iets van troost te bieden. Kijk
naar de prachtige kleuren, verwonder je over het prachtige natuurschoon
en maak je hoofd leeg.

2. Je slaapt dieper
Gezellig hoor die lange zomeravonden. De plakkerige zomernachten in
de afgelopen zomer kunnen we wel missen. Het is bewezen dat een lage
temperatuur buiten ervoor zorgt dat je beter en dieper slaapt. Het wordt
weer vroeger donker, waardoor je je sneller slaperig voelt. Omdat het later licht wordt, ben je waarschijnlijk later wakker. Zo pak je meer slaapuren en voel je je een stuk uitgeruster.

3. De seizoenskruiden zijn goed
voor je welzijn
Kaneel, nootamuskaat, gember, kruidnagel; al die warme, spicy kruiden zijn
niet alleen lekker en verwarmend, maar ook goed voor de gezondheid. De
kruidnagels hebben een zeer overheersende kruidige smaak. Deze smaak
geven ze heel langzaam af, waardoor ze goed zijn te gebruiken in stoofpotjes.
Nootmuskaat gaat de strijd aan met ziektekiemen, gember bevordert de
bloedcirculatie en kaneel heeft een ontstekingsremmende werking.

4. Helder denken in de herfst
Of het nou tussen de oren zit of niet; zodra het buiten frisser wordt, lijkt
het wel alsof je een stuk helderder kunt nadenken en lijkt je brein een
stuk minder mistig dan in de zomer. Even die krakend koude lucht inademen en opeens weet je wel wat je moet doen.

5. Herfst brengt ons samen
Bestaat er iets fijners dan tijdens een koude avond op de bank kruipen
met je geliefde en een goede serie? En of je nou onder een dekentje ligt
met je partner, kinderen of kat; binnen blijven brengt mensen samen.
J hoeft niet zo nodig naar buiten omdat het weer nog zo lekker is. Dat
knusse gehang geeft je oxytocine-niveau een boost, waardoor je je nog
meer verbonden voelt met de mensen om je heen.

6. Smullen
De herfst brengt lekkers dat we hebben gemist in de zomer. Warme chocolademelk, een heerlijke tomatensoep, wildgerechten. We hebben meer
tijd om in de keuken onze favouriete recepten klaar te maken. Na de
zomer denken we minder na over ons gewicht en sporten we zelfs meer
buiten. Zeg nou zelf hardlopen bij 35 graden is veel minder aantrekkelijk
dan in het herfstzonnetje.

Herfst Wortels

Tijd: 35-40 min.
Recept voor 4-5
personen
Benodigdheden:
• 2 uien
• 1 kilo winterp
enen
• 2 eetlepels su
iker
• blokje boter
• 375 gram aard
appels
• 3 teentjes knof
look
• verse basilicum
• 1,5 liter water
• 3 bouillonblo
kjes (groenten)
• zout/peper

oep

Recept:
Schil de aardap
pels en snijd deze
in blokjes, schil
uien en winterp
daarna ook de
enen en snippe
r
he
t uitje fijn. De w
snijd je in blokje
interpenen
s. Verhit een klei
n blokje boter in
en fruit het uitje
een grote pan
aan. Na ongeve
er 2 minuten vo
pels, de winterp
eg je de aardapenen en de vers
geperste teentje
Bak dit ongeveer
s knoflook toe.
1/2 minuten mee
en voeg daarna
blokjes, suiker en
de bouillon1,5 liter heet wat
er toe. Breng di
en laat dit 20-30
t aan de kook
minuten zachtje
s pruttelen totd
aardappels zach
at de wortel en
t zijn.
Haal de pan van
het vuur en pure
er met een staa
totdat deze moo
fmixer de soep
i glad is geworde
n. Zet de pan w
het vuur, breng
eer terug op
de soep op smaa
k met zout en pe
de soep met wat
per en serveer
verse basilicum
.
Eet smakelijk!

De herfst,
die is zo gek nog niet!
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Pathé 50PLUS BIOS Weer terug van vakantie?
Op gewicht?

is altijd weer een gezellig uitje!

n
om 13.30 uur worde
Op dinsdagmiddag
naa
t
he
ij
arb
wa
ond,
prachtige films verto
wisselt. Zo geniet u
n
ke
we
ee
tw
e
elk
bod
s, zonder last te hebvan de allerbeste film
avond- en weekendben van de drukte bij
voorstellingen.

er!
Ruim 20% voordelign vaste ticketprijs
ee
PLUS heeft

Pathé 50
20% voordeliger dan
van €7,50. Dat is ruim
er
Bovendien krijgt u
een regulier ticket.
tPre
.
bij
rs
ke
lek
iets
altijd koffie of thee en
tige voorstelling!

De eerstvolgende voorstellingen zijn:
2 & 9 oktober:

The Post

23 oktober:

De Wilde Stad

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

Klaar voor de

t
s
f
r
e
H

VLOER HET ZELF
EINDHOVEN

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

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf

575.

-

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

Willem v. Konijnenburglaan 1c,
Industrieterrein De Kade.
Tel. 040-2468180.

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

VLOER HET ZELF
HELMOND

39.

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

95

Engelseweg 223b,
Helmond.
Tel. 0492-52 52 70.

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag,
eenvoudig zelf te leggen.

27.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw Van 39,95 Voor

Gevestigd in: Almere,
Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven
en Helmond.
GRATIS PARKEREN.
WWW.VLOERHETZELF.NL

95

LAMINAAT

NIEUW

Kijk ook eens naar de operavoorstellingen bij Pathé Helmond! www.pathe.nl/opera
Vanaf dit seizoen vertonen we deze niet alleen meer op zondagochtend,
maar ook op maandagmiddag om 13.30 uur! www.pathe.nl/helmond

LANDHUISDELEN XXL
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

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

14.

95
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Verhoog je

WEERSTAND
De herfst is de tijd van verkoudheid en griep.
Vaak heeft dat te maken met je weerstand en hoe kun je die
optimaliseren of je immuunsysteem versterken?

Onze weerstand
Onder weerstand wordt verstaan het
vermogen van het immuunsysteem
van je lichaam om adequaat te kunnen
reageren op ziekmakende factoren zoals virussen, bacteriën, schimmels etc.
Dit zodanig, zodat we niet of nauwelijks ziek worden. Een perfect werkende

weerstand zorgt ervoor dat je gezond
blijft.
In een onderzoek waarbij mensen in
een vochtige ruimte moesten zitten
en waarbij op het neusslijmvlies een
verkoudheidsvirus werd aangebracht
bleek 20% niet ziek te worden. Bij 20%

van de mensen was het immuunsysteem zo sterk dat het in de meest
slechte omstandigheden toch ervoor
zorgde dat ze gezond bleven! Is het
überhaupt nodig om je weerstand te
verhogen? Uit een ander onderzoek
blijkt dat de laatste veertig jaar er een
toename is van allerlei klachten, zoals

hooikoorts, die veel te maken hebben met een verzwakking van ons immuunsysteem. Opvallend hierbij is dat
deze toename vooral in de ontwikkelde
landen is. Wat is er met ons immuunsysteem aan de hand? Waarom hebben steeds meer mensen een verlaagde
weerstand?

Waardoor kan je weerstand verminderen?
Voeding

Stress

Minderwaardige of slechte voeding zorgt ervoor dat onze darmen
overbelast raken en daardoor
minder goed gaan functioneren.
80% van ons immuunsysteem zit
in onze darmen. Het is dus heel
belangrijk om te zorgen dat deze
in een topconditie zijn en blijven.
De laatste veertig jaar zijn veel
stoffen aan de voeding toegevoegd, zoals geur-, kleur- en
smaakstoffen, antiklonteringsmiddel en broodverbeteraars. Deze stoffen belasten ons lichaam.
Ze kosten ons belangrijke stoffen,
in plaats van dat ze ons bouwstenen opleveren. De toename van
suikers en fastfood is enorm leiden tot een verhoging van de kans
op ontstekingen.

De werkdruk in onze maatschappij maar ook de verwachtingspatronen waaraan we bewust of
onbewust willen voldoen vergen
veel van ons. In de Psycho-Neuroimmunologie is aangetoond dat
stress een direct invloed heeft op
het verlagen van de weerstand.

Milieu
Luchtvervuiling geeft lichaamsvreemde stoffen die we via inademen binnen krijgen. Zij zijn belastend voor ons lichaam en met name voor het ontgiftigingssysteem
en onze weerstand. Rond drukke
snelwegen is het aantal mensen
dat leidt aan astma en bronchitis

veel hoger. De lever is een van de
belangrijkste organen om te ontgiften. Als deze niet goed werkt
en de gifstoffen blijven daardoor
in het lichaam aanwezig dan
legt dit een zware druk op ons
immuunsysteem.

staat de kans dat het immuunsysteem uiteindelijk verzwakt. Het
lymfesysteem is het onderdeel van
het immuunsysteem waarin deze
worden aangepakt. Het optimaliseren van een goed werkend lymfesysteem is noodzakelijk.

Latente
virussen

Emotionele
belasting

In de orthomoleculaire geneeskunde is het bekend dat bijvoorbeeld het Epstein Barr virus (ziekte
van Pfeiffer) bij veel mensen latent
aanwezig blijft en als men iets verzwakt door bijvoorbeeld stress, dan
komt dit virus steeds weer naar voren en gaat het immuunsysteem
reageren. Als dit vaak gebeurt be-

Als je door welke omstandigheden dan ook niet of nauwelijks
plezier hebt in je leven heeft dit
een direct gevolg op je weerstand.
Een onderzoek in Amerika toonde
aan dat mensen die in een scheiding zitten een veel hogere kans
hebben op verkoudheid.

Wat te doen om je weerstand te verhogen?
Het is eigenlijk vrij simpel. Houd de algemeen bekende maatregelen
in acht als rust, reinheid en regelmaat dus:

• Goede voeding
• Voldoende rust nemen
• Hygiëne, vooral goed je handen wassen
• Beweging/sport
• Mineralen en vitaminen
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Kom in de herfstvakantie naar

Kom in de herfstvakantie naar

Kasteel
Helmond

Kasteel
Helmond

In Kasteel Helmond zijn er verschillende speurtochten voor
families en kinderen te maken. Ook staan in de herfstvakantie
middeleeuwse spellen buiten klaar op het binnenplein,
dat is goed voor gratis speelplezier!
Daarnaast kun je meedoen met de zoldertour Kasteel in brand! Via www.museumhelmond.nl boek je de zoldertour in
de herfstvakantie van dinsdag t/m vrijdag
elk uur tussen 11.00 uur en 16.00 uur. In het
weekend elk uur om 13.00, 14.00, 15.00 en
16.00 uur.
De zoldertour is geschikt voor bezoekers
van 8 jaar en ouder die goed ter been zijn.
Speel na een bezoek aan de eeuwenoude
zolder het gloednieuwe bordspel Brand! in
de torenkamer en raad wie of wat de grote
kasteelbrand in 1549 heeft veroorzaakt.
Kasteelverhalen
Luister in de herfstvakantie ook naar de
prachtige verhalen van de kasteelvrouwen,
zij laten je de mooiste en spannendste plekjes in het kasteel zien.
Kasteelcafé
Lekkere trek of dorst gekregen van al
deze activiteiten? Bezoek dan het Kasteel-

Groot PEELLAND

café waar je heerlijke (herfst)gerechten en
drankjes kunt bestellen.
Meer informatie over het museum- en
activiteitenprogramma vind je op
www.museumhelmond.nl.
Kasteel Helmond is gemakkelijk bereikbaar
met de auto en het openbaar vervoer, het
stadskasteel ligt in het centrum van Helmond . Kom je met de trein, stap uit op station Helmond, en loop in circa 10 minuten
naar het kasteel. Met de fiets? Stal je fiets
gratis in de fietsenstalling vlakbij het kasteel.

Kasteel Helmond wordt in de herfstvakantie omgetoverd tot Herfstkasteel. Doe mee met het familieprogramma, van 13 t/m 28 oktober. Samen met opa
en oma mee naar het Herfstkasteel? Dat is nu extra
aantrekkelijk. In de herfstvakantie hebben alle opa’s
en oma’s, in het bijzijn van minimaal 1 betalend
kleinkind, 50% korting op een toegangskaart voor
Kasteel Helmond.

tuin! Aanmelden is niet nodig. De deelnamekosten
zijn €3,50 per persoon exclusief de toegang tot het
kasteel. De workshop is geschikt voor kinderen en
volwassenen.

Gratis nog een keer naar het kasteel
Is je herfstkunstwerk klaar? Stel het dan met foto en
tekstbordje tentoon in het kasteel van 13 t/m 28 oktober, of neem het mee naar huis. Na deelname aan
Op dinsdag 16 oktober, woensdag 17 oktober en don- de workshop mag je in de herfstvakantie nog een keer
derdag 18 oktober tussen 11.00-16.00 uur is er de gratis het kasteel bezoeken met twee introducees.
workshop Herfstkunstwerk maken. Van echte bladeren, kastanjes, eikeltjes, mos of takjes uit de kasteel- MUSEUMHELMOND.NL

550 Kramen op Zwarte markt Venray
Op zondag 7 Oktober organiseert Evenementenhal Venray in samenwerking
met Organisatieburo Van Aerle dè
Zwarte Markt van Venray!
Deze markt telt ruim 550 kramen met
koopwaar. Leuke dingen, gekke dingen,

kostbare en handige spullen; zomaar of
voor de heb. Het is er allemaal! Een compleet huis kan ermee worden ingericht.
Openingstijden: 09.00 – 16.30 uur
Entreeprijs : volwassenen € 4,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) gratis. Parkeren: gratis.

BRAND
Ontdek nu het spannendste
verhaal op de zolder van
Kasteel Helmond

M U S EU MHEL M O ND.NL

BOWLEN

17

vanaf

50

per baan

Reserveren via: 0492 870 050 of hotelhelmond@cityresort.nl
Scheepsboulevard 2, Helmond | cityresort-eventshelmond.nl
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Deijkers Meubelen: een begrip in Helmond en omstreken
Helmond
Deijkers Meubelen is al vier jaar
hét grootste en goedkoopste
adres voor nette gebruikte meubelen. Eigenaar Richard Deijkers en zijn vrouw Erica heten
u persoonlijk welkom met een
kopje koffie: ‘We bieden mooie
gebruikte meubelen voor ieders
budget. Voor weinig geld kunt
u in onze zaak een compleet ingerichte woonkamer kopen. U
zult versteld staan van onze ruime collectie. Vandaag gekocht,
betekent ook vandaag gratis
thuis geleverd in Helmond en
omstreken’’.
Bij Deijkers Meubelen bent u
aan het juiste adres voor mooie
gebruikte meubelen. Maar ook
voor advies op het gebied van
uw interieur bent u hier aan het
juiste adres. Kom gerust een
kijkje nemen in de showroom
en laat u inspireren, de meubels
zijn als nieuw en in topconditie.
Daarom krijgt u ook de garantie dat u altijd een bijna nieuw
kwaliteitsmeubel koopt, maar
dan voor een tweedehands prijs.

klassiek tot modern. Deijkers
zorgt ervoor dat er wekelijks
nieuwe voorraad is. De inkoop
van de nette, gebruikte meubelen gebeurt tegen contante
betaling. U kunt bij Deijkers terecht voor o.a. een mooie bank,
prachtige fauteuil, salontafel,
een eethoek met bijpassende
eetkamerstoelen of misschien
een uniek dressoir, side-table of
handige kast.

Door jarenlange ervaring is Deijkers meubelen in staat om u
het beste te bieden voor de laagste prijzen in de regio en voor ieders budget. U kunt terecht voor
meubels in alle woonstijlen: van

Merken waarvan vaak mooie
items in de showroom staan
zijn: Leolux, Rolf Benz, Schuitema en R.A.C. Neem ook eens
een kijkje op de website waar u
een impressie krijgt, hier is een

(Bron foto; Christel Sanders
www.helmondnu.nl)
ze iedere zondag geopend van
11.00 tot 16.00 uur

deel van de collectie tentoongesteld. Richard verteld met
passie voor het vak: “Neem
gerust eens een kijkje in onze
ruime collectie en wij voorzien
u graag van deskundig advies
over onze mooie betaalbare gebruikte meubels.” Naast onze
vaste openingstijden kunt u

altijd even bellen om na
sluitingstijd een kijkje te nemen
in onze showroom. Naast verkoop, is er ook de mogelijkheid
voor complete woninginrichting op projectbasis, onlangs
is door Deijkers Meubelen een
complete hospice ingericht. Tijdens oktober woonmaand zijn

Wij zien u graag in de showroom op de Nijverheidsweg 2a
in Helmond. De Nijverheidsweg
is een zijweg van de Churchilllaan. Tel 06-52072755.
Openingstijden: maandag van
11.00-17.00 uur, dinsdag t/m
donderdag van 9.30-17.00 uur,
vrijdag en zaterdag van 9.3017.00 uur. Parkeren is gratis en
voor de deur.
www.deijkersmeubelen.nl s

Sterk in

Concept Ontwerp
Internetmarketing Websites & Apps

Media-plaatsingen

Uitgeverij Drukwerk

Communicatie middelen

Oplage 5.300 ex.
in Mierlo-Hout!

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

Drukwerk| Online Marketing Websites | Apps
info@adcommunicatie.nl | www.adcommunicatie.nl | Steenovenweg 20 | Helmond

GEVRAAGD BEZORGERS HELMOND
Iets voor jou? Mail dan naar bezorging@deloop.eu
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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:

Groot PEELLAND

Groot PEELLAND

Grootouder-Kleinkind
middag en Reintje &
haar Voskes bij De Pelen

Op zondag 7 oktober is er een Grootouder Kleinkindmiddag bij Buitencentrum
De Pelen. Een gezellige actieve en creatieve middag voor groot en klein. Na afloop broodjes bakken bij de vuurkorf en
een optreden van Reintje & haar Voskes.
Deze kinderband speelt zondagmiddag
ook nog een extra voorstelling voor iedereen. Alle activiteiten starten bij het
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
Samen op stap in de Peel!
Twee keer per jaar, in de lente en in de
herfst, houdt Staatsbosbeheer een Grootouder Kleinkindmiddag in De Groote Peel.
Een gezellige middag voor groot en klein
waarin het samen doen en ontdekken
centraal staat. De middag start met een
korte excursie. Peelgidsen van Staatsbosbeheer zorgen voor de begeleiding. Omdat het herfst is gaan we op zoek naar
paddenstoelen en andere typische herfstverschijnselen. Onderweg spulletjes verzamelen in een kaboutertasje om later mee
te knutselen. Daarmee kun je, onder het
genot van een drankje en een koek, aan
de slag. Na afloop brandt de vuurkorf en
kun je broodjes roosteren. Om 16.00 uur is
er een spetterende optreden van Reintje &
haar Voskes in het Amfitheater.

Oktober 2018

Wat een feest!
De Grootouder Kleinkindmiddag start
om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.45 uur
duren. Deelname kost € 7,50 voor volwassenen en € 5,- per kind inclusief broodjes,
worstjes en marshmallows roosteren én
de voorstelling. Reserveren kan online via:
www.staatsbosbeheer.nl/pelenbuitendag
Reintje & haar Voskes
De vrolijke kinderband Reintje & haar
Voskes is een regelmatige en graag geziene gast bij Buitencentrum De Pelen.
De Nederweerter muzikanten van Reintje
spelen en zingen vol overgave liedjes uit
het repertoire van Urbanus, Dirk Scheele
en Cowboy Billy Boem. Op zondag 7 oktober spelen ze twee voorstellingen in het
Amfitheater van Buitencentrum De Pelen. De eerste voorstelling, om 15.00 uur,
is voor iedereen toegankelijk, de tweede
voorstelling, om 16.00 uur, is speciaal voor
deelnemers aan de Grootouder Kleinkindmiddag.
Reserveren is niet mogelijk en vol = vol,
dus wees op tijd! Entree (voor de eerste
voorstelling) is een vrijwillige bijdrage. Uw
gulle gift komt ten goede aan de muzikanten en aan de organisatie van het Peelpodium.
(Na)genieten in het Buitencentrum
De activiteit start en eindigt bij het Buitencentrum De Pelen. Hier kun je heerlijk
struinen door de winkel. Bij de inpandige
horeca of in de Peelboerderij kun je genieten van een hapje en drankje. De kinderen
kunnen lekker ravotten op de grote speelen picknickweide. Meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen of neem contact op met het Buitencentrum via: 0495
- 641 497 of depelen@staatsbosbeheer.nl

Publieksavond op Jan Paagman
Thema van de avond:
Chili, het walhalla van de sterrenkunde

Op vrijdag 5 oktober staat onze publieksavond in het kader van de Europese sterrenwachten in het verre Chili. Hier wordt
door beroeps sterrenkundigen astronomie beoefend op letterlijk hoog niveau,
namelijk op de toppen van het Andes
gebergte.
Onder leiding van wetenschapsjournalist
Govert Schilling bezocht Matt Verhaegh
van onze eigen sterrenwacht de Chileense
sterrenwachten. Matt zal tijdens de lezing
een overzicht geven van de hoogtepunten
van zijn reis.
Voor wie meer wil weten over de 66 ALMA radiotelescopen op 5000 meter hoogte, de “Very Large Telescoop” (VLT) die op
dit moment tot de beste telescopen van
de wereld behoort en over de in aanbouw
zijnde, immens grote “Extremely Large Telescoop” (ELT) zal de presentatie van Matt
tot de verbeelding spreken.
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Deze bijlage is een uitgave van
Weekkrant De Loop Helmond en
verschijnt 12x per jaar in een oplage
van bijna 100.000 ex.
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Opmaak
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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.

Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond
Advertentie en redactie
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Ook zal Matt verhalen over persoonlijke
observaties met een 35 cm kijker op 3000
meter hoogte in het pikkedonker van de
Atacama woestijn.
Na de lezing zal Ton Harbers een presentatie verzorgen in ons unieke Pieterse Planetarium.
Tenslotte gaan we met de groep naar de
koepel om, bij helder weer, enkele interessante objecten in het oculair te vangen.
Voor deze avond is het niet nodig om
vooraf een afspraak te maken. Iedereen
is welkom. We beginnen ons programma
om 19:00 uur.
Om het volledige programma mee te kunnen maken adviseren wij u om tijdig aanwezig te zijn
De entreeprijs voor volwassenen is € 4,00
en voor kinderen tot en met 16 jaar € 2,00
Jan Paagman Sterrenwacht, Ostaderstraat
28, 5721 WC Asten

www.helmondnu.nl
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save the date

EVENEMENTEN
VRIJDAG 5 OKTOBER
Oktoberfest Aarle-Rixtel

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober
2018 staat de volgende editie op de
agenda en wederom belooft het een
topfeest te worden. Natuurlijk is Aarle’s trots Die Partyhosen erbij en ook
de hoofdact van de avond is al vastgelegd. Welke feestband het is blijft nog
even geheim, maar het is een band
van Nederlandse bodem die de tent
gegarandeerd op z’n kop zet.
Voor prijzen en meer informatie kijk
op www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl.
Tent op de Heuvel
Dorpsstraat 86, 5735 EG Aarle-Rixtel

ZATERDAG 6 OKTOBER

op evenemententerrein de Schabbert aan de West Om in Gemert en
in het centrum van Gemert incl.
obstakelraces,feestavond en nog veel
meer. Op Fun Run zaterdag met de
Teamchallenge en de afterparty en
op Fun Run zondag met de Family
Run,Teen Run en s’middags live muziek met een hoog meezinggehalte.
Tweede Fun Run team challenge
Witte Brug, 5421 XX Gemert

ZONDAG 7 OKTOBER
Vlooienmarkt Een Aarde

Van 11.00 tot 16.00 uur Molenakkers
11, 5721 WR Asten. Toegang gratis.
Opbrengst voor een goed doel. Buiten
staan ook kramen en de winkel is ook
geopend.
Organisatie door Een Aarde Asten.
Voor meer info: www.eenaarde.nl
Boeken- en Platenmarkt Een Aarde
Asten, Molenakkers 11.

VRIJDAG 12 OKTOBER
Helmond Sport - Telstar
Nacht van Cultuur

Het Speelhuis, Museum Helmond, De
Cacaofabriek, Bibliotheek HelmondPeel en Kunstkwartier organiseren
samen, voor de derde keer, de Nacht
van Cultuur in Helmond. Op zaterdag
6 oktober van 19.00-00.00 uur vindt
een spiksplinternieuwe editie van
het jaarlijks terugkerend evenement
‘Nacht van Cultuur’ plaats in Helmond.
De bezoekers proeven, soms letterlijk,
van alles op het gebied van kunst en
cultuur op één gastlocatie.
Het Speelhuis
Speelhuisplein 2, 5707 DZ Helmond.

WK Bokkenollen & Limonollen 2018

Reeds een begrip in de regio met een
parcours dat voorzien is van enkel
eigengemaakte en veelal spectaculaire
hindernissen. Bokbier (herfstbok), het
ingrediënt wat nodig is om te kunnen
Bokkenollen
Centrum Griendtsveen
Sint Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen

Derde Fun Run team challenge

Op zondag 12 oktober zal Helmond
Sport de thuiswedstrijd tegen Telstar
spelen. De wedstrijd start om 20.00
uur in het Solarunie stadion.
Het bestellen van tickets en het overzicht van alle (uit)wedstrijden dit
seizoen, vindt je op
www.helmondsport.nl/wedstrijden

ZATERDAG 13 OKTOBER
Genieten en griezelen van
Heksenverhalen

Een avondwandeling in De Groote Peel
is bijzonder en ook een beetje spannend. Kun je daar wel tegen? Kom
dan zaterdag 13 oktober genieten en
griezelen tijdens een sfeervolle wandeling met spannende heksenverhalen.
De verhalen worden verteld door
vertellers van Vertelclub Veldhoven.
Die je onderweg tegen komt. Na afloop
brandt de vuurkorf en is er een
drankje bij de Peelboerderij.
Buitencentrum De Pelen,
Moostdijk 15 in Ospel.

ZONDAG 14 OKTOBER
Griezelen en gruwelen

Een productie van Kunstkwartier. Heb
jij al eerder een gitaar horen huilen? Of
een accordeon horen zuchten? Nou,
na het optreden van het Gruwelorkest
weet je hoe dat klinkt en zul je het

Op 6 en 7 oktober 2018 weer een
grandioos feestweekend rondom de
tweede Fun Run Team Challenge in
Gemert. Het evenement vindt plaats

NOOIT meer vergeten! Het
Gruwelorkest
heeft net dé hit
van 2017 uitgebracht. Die willen
ze graag op het
concertpodium
laten horen, maar
dan hebben we
wel je hulp nodig!
Doe je mee?
Gratis toegang,
collecte bij uitgang
De Cacaofabriek
Cacaokade 1
12.00 tot 13.00

VRIJDAG
19 OKTOBER
5e Editie
FriDMG-live 2018

Optredens van het
beste lokale
muzikale talent
van Deurne en
omgeving. Het
evenement
bestaat uit een
avondvullende
mix van singersongwriters en
bands. Entree
gratis. Horeca
Exploitatie Metro
Blasiusstraat 9
5754 AS Deurne

ZONDAG
21 OKTOBER
Live at Five Beer
and Beefs

Iedere 3e zondag
van de maand:
live muziek in de
Old Oak Pub! Kom
vanaf 16:00 uur
heerlijk borrelen
en genieten van
live muziek.
Daarna aansluiten
in ons restaurant
Beer and Beefs?
Dat kan zeker!
Kom heerlijk a
la carte eten of
ga voor de onbeperkt spareribs
incl. een pul bier
voor € 17,50.
Vorstermansplein
24, Heusden Gem.
Asten

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van
Helmond

ONS BRABANT FESTIVAL
ZONDAG 7 OKTOBER

Op zondag 7 oktober zal Helmond
weer helemaal in het teken staan van
al de mooie dingen die Brabant te
bieden heeft: Cultuur, geschiedenis,
taal maar vooral de streekproducten,
de ‘foodroute’ en de gezelligheid staan
deze 3e editie centraal met het thema:
‘food’. Kijk voor alle locaties op
www.onsbrabantfestival.nl
Boeken- en Platenmarkt
Een Aarde Asten
Molenakkers 11, 5721 WR Asten

VRIJDAG 26 OKTOBER
Halloween Deurne

Kom kijken en meedoen met
Halloween in centrum Deurne.
Griezelig leuk! Gratis Parkeren
Centrum, Markt 1, 5751 BE Deurne

BLUESROUTE HELMOND
VRIJDAG 26 OKTOBER TOT EN MET
ZONDAG 29 OKTOBER

Bluesroute Helmond is een sfeervol,
gratis toegankelijk en jaarlijks
terugkerend bluesfestival in het
centrum van Helmond. Dit jaar zal het
bluesgeweld voor de achtste keer in
successie plaats vinden van vrijdag 26
oktober tot en met zondag 29 oktober.
Met ruim 30 (inter) nationale live
acts verdeeld over 12 podia vormt de
Bluesroute een grootschalig geheel in
een sfeervolle setting.
Volg ons op de Bluesroute pagina en
op www.bluesroutehelmond.nl voor
het programma en de laatste updates.
Tot ziens tijdens het laatste weekend
van oktober voor de 8e editie van
Bluesroute Helmond!
Helmond Centrum

Oktober 2018

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

BEST FIT!
HANDGEMAAKT IN EUROPA
VORMVAST // VERZOOLBAAR
LANGE LEVENSDUUR

PERFOMANCE

MEN/WOMEN

GRITSTONE GL

van
170.- voor

149.99
KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK39 GP

ALTA BUNION

LADY

209.

99

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

BELORADO
GTX MID

MEN/WOMEN

van
189.99 voor

199.00

159.99

TATRA GTX

TINGRI

MEN

MEN/WOMEN
van
249.99 voor

239.

199.99

99

BESTELLEN 24/7
WWW.ADVENTURESTORE.NL

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Urban Outdoor Jassen:

modieus & functioneel gaan samen!!

Een goede outdoor jas is weerbestendig,
duurzaam en afgestemd op je activiteiten.
Wie af en toe door het Nederlandse weertje de kinderen van school gaat ophalen,
heeft een ander type jas nodig dan iemand
die door de sneeuw gaat ploeteren boven
de poolcirkel. Dit betekent echter niet dat
je hoeft in te leveren op stijl. De nieuwe
trend is URBAN OUTDOOR, functioneel
maar ook draagbaar in het dagelijkse
leven! Bij Adventure Store shop je outdoor
jassen voor dames, heren en kinderen die
aan al je wensen voldoen. Met merken
zoals Jack Wolfskin, Fjall Raven, Columbia, Icepeak, Regatta en Protest is kwaliteit
comfort en styling gegarandeerd goed!
Hoe kies je de juiste outdoorjas?
- Een softshell is ideaal voor korte
buitentrips. Hij is bijna volledig winddicht, waterafstotend (niet waterdicht),
zeer goed ademend, biedt een hoog
draagcomfort en ziet er stijlvol uit.
- Een hardshell is perfect voor wie het
hele jaar door wil wandelen in België.
Hij is goed ademend en beschermt tegen regen of sneeuw. Een tweelaags
model houdt je droog in een doorsnee

bui, een drielaags model is 100% wateren winddicht.
- Een 3-in-1 jas is bedoeld voor buitenactiviteiten op koudere dagen. Dankzij
een inritsbare voering uit dons of fleece
kun je deze jas aanpassen aan de buitentemperatuur.
- Een winterjas heeft dezelfde eigenschappen als de 3 in 1 jas, echter kan
de voering niet worden verwijderd en
is specifiek gemaakt voor de winter, en
in Nederland vaak ook voor het voor &
najaar.
- Een ski-jas houdt wintersporters in de
bergen warm. Hij beschermt tegen kou,
sneeuw en wind en voert zweet snel af.
Bovendien is het design specifiek afgestemd op pisteactiviteiten.
Kom nu naar Adventure Store en overtuig
je van de enorme collectie jassen. Kijk
welke modellen er het beste bij je activiteit,
budget en smaak passen. Met de nieuwe
URBAN OUTDOOR jassen vindt je
altijd een model wat aan al je wensen
voldoet. En… een zeer aantrekkelijke extra
inruilkorting bij inlevering van je ”oude”
(winter)jas.
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Wandelen maakt je gezond & fit!
Hoe komt het dat je van wandelen
gezond en fit wordt?
Dagelijks minstens een half uurtje lopen,
daar kan geen pil tegenop. Wandelen is
goed voor alles. Hart en longen worden er
sterker van, je geheugen wordt beter. Het
is heel goed voor je humeur. Je bloeddruk,
cholesterol, botten en spieren, gewicht en
geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit.
En dat allemaal door heel simpel elke dag
minstens een half uur te lopen.
Waar moeten we op letten bij de
aanschaf van onze wandelschoenen?
Goede wandelschoenen sluiten goed aan
bij de activiteit en intensiteit waarmee je
gaat wandelen. En, heel belangrijk, ze passen bij je specifieke voetvorm. Ga altijd
naar een gespecialiseerde winkel zoals
Adventure Store waar je voeten opgemeten worden in lengte en breedte en vraag
om een 2D digitale scan van je voetafdruk,
zodat je goed kan zien hoe de drukverdeling is en of dit aangepast moet worden.
Ruimte is comfort. Een stevige zool met
goede torsiestijfheid en hakstabiliteit zorgen ervoor dat u lange afstanden comfortabel kunt afleggen. Hebt u een klacht
met betrekking tot uw voeten, kom langs
bij onze adviseurs en indien nodig maken
we een afspraak met onze huispodotherapeut Emile Itz (podotherapeut).
Wat hebben we verder nodig als we
willen gaan wandelen?
Naast de schoenen zijn naadloze wandelsokken van Falke of Smartwool ook
heel erg belangrijk voor het afvoeren van
vocht en het voorkomen van blaren. Ook
geven goede wandelsokken meer comfort
tijdens het wandelen. Vergeet ook naadloos en vochtregulerend ondergoed niet,
dit zorgt ervoor dat de huid droog blijft

en verminderd schuurplekken. Uiteraard
geldt dit ook voor de verdere laagjes kleding. We moeten ook rekening houden
met de temperatuur, wind en regen. Een
goede rugzak of heuptas kan handig zijn
om je eten en drinken mee te nemen.
Waarom is het slim om naar Adventure
Store te gaan voor de wandeluitrusting?
Bij Adventure Store zijn er gespecialiseerde adviseurs aanwezig zijn die ervaringsdeskundig zijn en heel veel expertise
in huis hebben van materialen, voeten,
schoenen. Ook hebben we de beste merken die duurzaam, comfortabel en functioneel zijn, zoals Meindl, Hanwag, Lowa,
Fjall Raven, Jack Wolfskin, Columbia,
Falke, Icebreaker. Ook krijgt u bij Adventure Store momenteel een mooie inruilkorting bij aanschaf van uw nieuwe wandelschoen en wandel & winter jas. Verder
werken we bij alle artikelen die niet in de
aanbieding zijn met een vaste 10% klanten-spaar-korting. (acties niet in combinatie met aanbiedingen en spaarsysteem)
Heb je nog tips of advies voor de
beginnende wandelaar?
Kies voor kwaliteit, ga niet af op alleen
de prijs. De kwaliteit en comfort zullen u
langer heugen dan de prijs! Loop regelmatig, Loop je eigen tempo. Bouw het
rustig op en breidt het aantal kilometers
langzaam uit. Drink en eet voldoende
tijdens uw wandeling. Dit voorkomt uitputting en kramp. Kijk voor meer tips op
www.adventurestore.nl waar je diverse
checklisten kunt uitprinten voor bijv. het
voorkomen van blaren,
schoenonderhoud en
nog veel meer interessante wetenswaardigheden.

INRUIL ACTIE
RUIL NU UW ’OUDE’
WINTERJAS EN/OF
WANDELSCHOENEN IN.
ONTVANG 15.-/25.OF 35.- KORTING!*

*bij aanschaf van € 100 c € 15, bij € 150 c € 25 en € 200 c € 35 korting
• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

BESTELLEN 24/7
WWW.ADVENTURESTORE.NL

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK40 GP
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LEEGVERKOOP

De beddenwinkel van Geldrop
stopt ermee!!
AAG!

KORTINGEN
TOT 75%

START VAND

ALLES MOET WEG
Boxsprings
va € 399,Matrassen

59,va € 79,va € 59,-

alle soorten en maten

va €

2 persoons

Matrassen toppers
Extra dikke

koudschuim matras
toppers

€

89,-

Pocket 300 NASA matrassen
van € 1000,-

voor €

249,-

dit zijn slechts enkele voorbeelden

◆ Elektr verstelbare
boxsprings
◆ Opklapbedden
◆ Matrassen
◆ Bedtextiel
◆ Dekbedden
◆ Hoofdkussens
◆ Boxsprings

Nieuwendijk 18 Geldrop
7 dagen per week geopend 10 tot 18.00, donderdag koopavond, zaterdag 10.00 tot 17.00, zondag 12.00 tot 17.00

Gratis parkeren aan de achterzijde van het pand en bij de kerk

