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Een warme  
en kleurrijke 

herfst.
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. 
Heel veel leuke en kleurrijke artikelen op het gebied van 
wonen, tuin, dieren en auto’s vind je op de Engelseweg.

Van warme dekens tot kleurrijke verfpalletten,  
van kachels tot sfeervolle verlichting.  

Deskundige medewerkers, service en gratis parkeren  
voor de deur.  

Kortom alles voor een warm en kleurrijk herfstgevoel.

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Kwetsbare mensen gelukkig maken
Jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst in Asten

Kwetsbare mensen gelukkig 
maken. In één simpele zin is dat 
de missie van ORO. Tijdens de 
donderdag gehouden stakehol-
dersbijeenkomst gaf de orga-
nisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking, fraaie 
voorbeelden van de verschillen-
de manieren waarop invulling 
wordt gegeven aan die missie. 
Bezoekers werd gevraagd om 
ook zelf met ideeën te komen.

Decor voor de jaarlijkse stake-
holdersbijeenkomst was deze 
keer de voormalige kerk In de 
Gloria in Asten. Aan de hand van 
zes de belevingsgebieden die bij 
ORO centraal staan, vertelden 
ORO-medewerkers en cliënten 
over een aantal bijzondere initi-
atieven.
In korte presentaties maakten 
de bezoekers onder meer ken-
nis met het Centrum Bijzondere 
Tandheelkunde en de nieuwe 
oppasservice die ORO biedt aan 
mensen met een kind met een 
verstandelijke beperking.
Tijdens de relatiedag werd in ver-
schillende voorbeelden duidelijk 
dat ORO vanuit een vernieu-
wende visie invulling geeft aan 
de zorg aan mensen met een ver-
standelijke beperking. Bestuur-
der Jan Roelofs verwoordde het 

als volgt: "Wij zijn er om kwets-
bare mensen gelukkig te maken. 
Met de nadruk op wat mensen 
kunnen, waar hun talenten lig-
gen en waar ze gelukkig van 
worden. De tijd van 'wij weten 
wel wel goed voor je is', is voor-
bij. Vertel ons waar je behoefte 
aan hebt, hoe we je kunnen hel-
pen om gelukkig te worden." In 

dat kader nodigde Roelofs ook 
de aanwezige relaties uit om met 
nieuwe, creatieve ideeën te ko-
men.

Hoe cliënten gelukkig worden, 
werd bijvoorbeeld duidelijk in de 
verhalen van Lisanne, die door 
ORO begeleid is naar een pas-
sende werkplek bij de Astense 

natuurvoedingswinkel Kiem, 
waar ze zich gelukkig voelt. Ook 
Anita en Ellen, cliënten die bij 
een van de eetpunten van ORO 
werken, lieten zien hoe zij geluk-
kig worden van het werken daar, 
het samenwerken en het ont-
wikkelen van hun talenten.

Gouden Gift
Ook dit jaar gaf ORO een door 
cliënten gemaakt kunstwerk 
aan een regionaal initiatief. Dit 
keer ging het kunstwerk naar 
Snoeperij Jantje en Wasserij en 
Strijkerij Jaantje, het initiatief van 
Marscha en David Verstappen.

(bron foto; Liane Manders).
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Pathé 50PLUS BIOS 
is altijd weer een gezellig uitje!

De eerstvolgende voorstellingen zijn:

30 oktober & 6 november:

Les Gardiennes
13 & 20 november:

The Greatest Showman

Op dinsdagmiddag om 13.30 uur worden 

prachtige films vertoond, waarbij het aan-

bod elke twee weken wisselt. Zo geniet u 

van de allerbeste films, zonder last te heb-

ben van de drukte bij avond- en weekend-

voorstellingen.

Ruim 20% voordeliger!

Pathé 50PLUS heeft een vaste ticketprijs 

van €7,50. Dat is ruim 20% voordeliger 

dan een regulier ticket. Bovendien krijgt u 

er altijd koffie of thee en iets lekkers bij. 

Prettige voorstelling!

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

COLOFON 
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

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)

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.

De laatste zondag van de maand kun-
nen kinderen tussen 11.15-11.45 uur 
weer een ritje met de ezelwagen ma-
ken. Teun en Kasper trekken de wagen. 

Het wordt een ritje door het kasteel-
park, kinderen moeten zelfstandig kun-
nen zitten en ouders mogen meelopen. 
Kaartjes a € 1,00 kunnen die ochtend 
gekocht worden bij de balie binnen. Op 
de kaartjes zullen nummers gezet wor-

den zodat iedereen op zijn beurt mee 
kan gaan. Er kan altijd iets gebeuren 
waardoor de ritjes niet door kunnen 
gaan. Denk aan regen of ziekte van vrij-
willigers . Houdt dan ook Facebook in 
de gaten voor de eventuele laatste up-
date.

Stichting Kinderboerderij Geldrop
Mierloseweg 1G
5662 KA Geldrop

Tijd voor 
een ezelrit

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

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

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fi tter 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 de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?

(bron foto; Stichting Kinderboerderij Geldrop).
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JOSEF KOUDELKA – INDUSTRIES 
tot en met 27 januari 2019

Nieuwe expositie inde Kunsthal Helmond:
De expositie omvat een selectie 
van Koudelka’ s iconische foto’s 
van industrielandschapen die 
hij de afgelopen drie decaden 
maakte in Europa, de VS en 
Zuid-Amerika. 

De catastrofale staat van 
het landschap
In 1986 wordt Koudelka uitge-
nodigd deel te nemen aan het 
DATAR project waarvoor 20 fo-
tografen gevraagd zijn om het 
Franse landschap te documen-
teren. Voor dit project werkt hij 
voor het eerst met een panora-
mische camera. Dit leidt tot een 
fundamentele wijziging van zijn 
fotostijl. Het resultaat is een serie 
foto’s van de catastrofale staat 
waarin het natuurlandschap ver-
keert. In 1990, als Tsjechoslowa-
kije los komt van de Sovjet-Unie, 
keert Koudelka terug naar zijn 
vaderland. Hij fotografeert er de 
‘Zwarte Driehoek’, een gebied 
met zware en vervuilende indu-
strie dat op de grens van Duits-
land, Polen en de Republiek Tsje-
chië ligt.
De tentoonstelling Josef Koudel-
ka / Industries, presenteert in-
drukwekkende panoramafoto’s 
in zwart-wit, die bijna drie meter 
breed zijn.

De onafhankelijke 
fotograaf 
Na de publicatie van zijn boek 
Black Triangle (Zwarte Driehoek) 
blijft Koudelka het industriële 
landschap documenteren door-
dat hij verschillende opdrachten 
krijgt. Voor Koudelka is abso-
lute vrijheid echter een must. 
Daarom werkt hij slechts zelden 
in opdracht en alleen als hem 
geen enkele beperking wordt 
opgelegd. Zijn landschapswerk 
is opgenomen in veel geroemde 
fotoboeken zoals Black Triangle 
(1994), Chaos (1999) en Industries 
(2017). Koudelka gebruikt een 
analoge panoramacamera tot 
2012. Als de verkrijgbaarheid van 
films en de mogelijkheden om de 
negatieven af te drukken minder 
worden, maakt Leica een speci-
aal panoramacamera voor hem. 

Invasie van Praag
Josef Koudelka is bekend van 
zijn nu legendarische beelden 
van de Sovjet invasie van Praag 
die precies 50 jaar gelegen plaats 
heeft gevonden. In 1968 is Josef 
Koudelka een 30-jarige amateur-
fotograaf van theatervoorstel-
lingen die nog nooit een foto 
heeft gemaakt van een nieuws-
feit. Dat verandert in de nacht 
van 21 augustus toen de Warsaw 
Pact tanks Praag binnenvallen 

om een eind te maken aan de 
Praagse Lente, een korte peri-
ode waarin Tsjechoslowakije 
meer politieke vrijheid probeert 
te krijgen. Te midden van alle 
gebeurtenissen tijdens de door 
de Russen geleide invasie neemt 
hij talloze foto’s. Deze worden op 
miraculeuze wijze het land uit 
gesmokkeld. Na een jaar berei-
ken ze New York en worden ze 
door Magnum Photo’s verspreid 
met vermelding dat zij gemaakt 
waren door “een anonieme Tsje-
chische fotograaf ”. Dit ter voor-
koming dat Koudelka vervolgd 
zal worden. De intensiteit en de 
betekenis van de beelden leveren 
de nog steeds anonieme foto-
graaf de Robert Capa Award op. 

Zestien jaar gaat voorbij eerdat 
het veilig genoeg voor Koudelka 
is om zich als de fotograaf be-
kend te maken.

Biografie
Josef Koudelka, geboren in 1938 
in Tsjechië en genaturaliseerd tot 
Fransman, woont en werkt in Pa-
rijs en Praag. Hij is sinds 1971 lid 
van Magnum. 
Na een ingenieursstudie aan de 
Technisch Universiteit van Praag 
werkt hij als luchtvaartingenieur 
terwijl hij theaterproducties en 
zigeuners in Tsjechoslowakije 
fotografeert. Zijn fotoreeks van 
de invasie van Praag door Russi-
sche tanks in 1968 krijgt het daar 
opvolgende jaar de Robert Capa 

Golden Medal. De maker van de 
serie staat dan bekend als PP, de 
“Prague Photographer (Praagse 
fotograaf).” Pas 16 jaar later, na 
de dood van zijn vader, krijgen de 
foto’s de naam van hun maker. 
Hij wordt stateloos In 1970 en 
vraagt asiel aan in Groot-Brittan-
nië. New Yorks Museum of Mo-
dern Art toont zijn werk in 1975, 
het jaar waarin ook zijn fotoboek 
Gitans (Zigeuners) verschijnt, ge-
volgd door Exiles (Ballingen) in 
1988.
In 1986 neemt hij deel aan het 
DATAR project dat het land-
schap van de stad en het platte-
land in Frankrijk documenteert. 
Hij begint een panoramische 
camera te gebruiken. In 1990 

keert hij voor de eerste keer te-
rug naar Tsjechoslowakije waar 
hij een van de meest verwoeste 
landschappen van Centraal Eu-
ropa fotografeert, de Zwarte 
Driehoek. Als een gevolg van zijn 
werk dat zijn betrokkenheid bij 
de wijze waarop de hedendaagse 
mens het landschap veranderd 
heeft, geeft hij het fotoboek 
Chaos in 1999 uit. In totaal heeft 
hij 15 fotoboeken gemaakt die 
het hedendaagse landschap tot 
onderwerp hebben.
In 2006 verschijnt het eerste re-
trospectieve fotoboek van zijn 
werk in Frankrijk en 7 andere 
landen. In 2008 werd Invasion 
Prague ’68 gepubliceerd in 13 
landen. In 2011 verschijnt een 
herziende uitgave van Gitans, 
dat gebaseerd is op de originele 
versie uit 1968. In datzelfde jaar 
is de tentoonstelling Invasion 
Prague ’68 voor de eerste keer in 
Moskou te zien.

Loffelijke ontvangst
Koudelka heeft veel onderschei-
dingen ontvangen. In 1969 krijgt 
hij anoniem de Overseas Press 
Club’s Robert Capa Gold Medal 
voor zijn foto’s van de Invasie 
van Praag van 1968. Hij ontvangt 
onder meer de Prix Nadar (1978), 
de Grand Prix National de la 
Photographie (1989), de Grand 
Prix Cartier-Bresson (1991) en de 
Hasselblad Foundation Inter-
national Award in Photography 
(1992). In 2013wordt hij benoemd 
tot Commandeur de l’Ordre des 
Arts et des Lettres door het Fran-
se Ministerie van Cultuur nadat 
hij eerder, in 2002, de Eremedaille 
van Tsjechië heeft ontvangen. 

Fondazione MAST
De tentoonstelling Koudelka In-
dustries is samengesteld door 
François Hébel voor de biënnale 
Photo/Industria 2017 in Bologna, 
onder auspiciën van de Fondazi-
one MAST. Dit is de eerste keer 
dat de expositie na Bologna 
te zien is. De organisatie vindt 
plaats in samenwerking met 
Magnum Photos Paris.

Iconische industrielandschappen van de 
vermaarde fotograaf Josef Koudelka. 

Van 16 oktober 2017 tot 27 januari 2019 presenteert 
Museum Helmond een tentoonstelling met het 

werk van de legendarische fotograaf Josef Koudelka 
in de Kunsthal Helmond.

(bron foto’s; Josef Koudelka / Magnum Photos)
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Je begeleidt klanten bij 
o.a. vragen, nieuwe 
verzekeringen en 
wijzigingen.  
Tevens signaleer je 
klantbehoeften.  
Je bent de spil tussen de 
relaties enerzijds en 
adviseurs anderzijds. 
 
Heb jij interesse om deel 
uit te maken van ons team 
en affiniteit met onze 
doelgroepen? En bezit jij 
de juiste diploma’s? Dan 
komen wij graag in 
contact met jou! 

 

Toe aan een nieuwe 
uitdaging? 
 
In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste en commerciële 
 
 

Medewerker Binnendienst  
Verzekeringen  
(24 – 32 uur per week)  

 

Ambachtweg 75, 5731 AE MIierlo  
www.noventas.nl 
info@noventas.nl 
(0492) 43 01 73 
 

 
Je kunt je reactie sturen naar g.hessels@noventas.nl  
 
Meer informatie over de vacature en Noventas vind je op 
www.noventas.nl/vacatures  
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In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste en commerciële 
Medewerker Binnendienst 

Verzekeringen 
(24 – 32 uur per week)

Ambachtweg 75, 5731 AE Mierlo www.noventas.nl  info@noventas.nl  (0492) 43 01 73

Je begeleid klanten bij o.a. vragen, 
nieuwe verzekeringen en 
wijzigingen. Tevens signaleer je 
klantbehoeften. Je bent de spil 
tussen de relaties enerzijds en 
adviseurs anderzijds. 

Heb jij interesse om deel uit te 
maken van ons team en affiniteit 
met onze doelgroepen? En bezit jij 
de juiste diploma’s? Dan komen wij 
graag in contact met jou!

Je kunt je reactie sturen naar 
g.hessels@noventas.nl 
Meer informatie over de vacature en 
Noventas vind je op 
www.noventas.nl/vacatures

INFO
BIJEENKOMST

DONDERDAG 1 NOVEMBER
16:00 - 17:30

SWZ - Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH  HELMOND

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

ZATERDAG 3 NOVEMBER
10:00 - 12:00

SWZ - Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH  HELMOND

HOE VERDER MET HERSENLETSEL?
Heeft u hersenletsel opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte 

of door een ongeluk? Heeft u last van vermoeidheid, een kort lontje, 
geheugenproblemen of kunt u niet goed tegen een drukke omgeving?
Vinden uw partner en uw gezin het moeilijk om hiermee om te gaan?

‘hier heb ik voor het eerst ervaren; mijn hersenletsel 
gaat niet meer over, maar ik kan er wel mee leren leven’ 

De behandeling van Hersenz kan u en uw 
naasten leren om te gaan met de ingrijpende 
veranderingen in uw leven na het hersen-
letsel. Deze behandeling is geschikt voor 
mensen die enige tijd geleden hersenletsel 
hebben opgelopen. 
Zowel thuis als in groepsverband gaat u 
samen met onze behandelaren aan de slag. 
Daarbij is er volop aandacht voor uw 
persoonlijke doelen, een stukje rouwver-
werking, fysieke conditie en de vragen 
van uw partner en gezin. 

MEER WETEN?
Bezoek een van de informatiebijeen-
komsten. Wij beantwoorden graag uw 
vragen.

Voor de informatiebijeenkomsten vragen 
wij u vriendelijk zich aan te melden. 
Dit kan via de website van SWZ, 
www.swzzorg.nl, per mail 
behandeling@swzzorg of tele fonisch 
0499 – 471 241.

WWW.SWZZORG.NL   |  WWW.HERSENZ.NL

Revalidatie
Zijn revalidatietraject duurde anderhalf 
jaar en was gericht op lichamelijk her-
stel. Aan het einde van de revalidatie 
viel het de ergotherapeut op dat Hans 
hetzelfde verhaal meerdere keren ver-
telde. “Toen is mijn medisch dossier be-
keken. Daarin stond dat ik bloed in mijn 
hersenstam heb gehad en een hersenk-

neuzing. Uit cognitief onderzoek bleek 
dat ik hersenletsel had opgelopen.” 
Begin 2016, ruim vijf jaar na zijn ongeval, 
startte Hans met de behandeling van 
Hersenz. Hij vond er erkenning voor 
zijn rouw en voor het verlies dat hij als 
gevolg van zijn hersenletsel op zoveel 
gebieden ervaart. 
“Ik ben nog steeds niet de vrolijkste 
hoor. Mijn lichaam zal het nooit meer 
helemaal doen en het is moeilijk daarin 
echt te berusten. Ik was iemand die vol-
op genoot van het leven en aangenaam 
in de omgang was. Nu ben ik stiller en 
kan venijnig uit de hoek komen. Vroe-
ger kon niemand me op de kast jagen, 
nu zit ik daar geregeld.”

Verwerking
Hans en zijn vrouw hebben veel baat 
gehad bij de behandeling thuis. “Mijn 
vrouw kan nu met iemand praten over 
wat er is gebeurd de afgelopen vijf 
jaar. Dat is echt fijn voor haar.” Daar-
bij leerden ze allebei de signalen her-
kennen, die aangeven dat Hans weer 
naar een depressie neigt. “Mijn vrouw 
is mijn barometer. Ze voelt goed aan 
wanneer ik weer somber aan het wor-
den ben. We weten nu wat we kunnen 
doen om te voorkomen dat ik verder de  
depressie inzink.” 

Verder met 
hersenletsel 

door Hersenz

Een verlamde rechterarm, een ge-
broken schouderblad, een klap-
long en een gebroken kaak. Zwaar 
gehavend was Hans Schoonen na-
dat hij eerst onderuit gegaan was 
met zijn motor en vervolgens door 
een auto werd overreden. 

• Vacature 24-32 uur
• Minimaal 2 jaar werkervaring. 
• Ben je klantvriendelijk?
• Ben je flexibel?
• Heb je passie voor het kappersvak?
• Sta je open voor nieuwe trends 
 en productenkennis?
• Wil je technisch op een hoger 
 niveau werken?
• Wil je graag in een gezellig team 
 komen werken?

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR EEN 

GEDREVEN EN ERVAREN HAIRSTYLIST

Dan zijn wij misschien wel 
op zoek naar jou!
Ben jij onze ideale kandidaat?
Stuur dan je cv op naar:
info@haardoorsaskia.nl

Haar door Saskia is een moderne 
kapsalon. Waar we de klanten graag 
helpen op het gebied van haar en 
hoofdhuidverbetering. Haar door Saskia 
is een goed georganiseerd en groeiend 
bedrijf. We werken met een vast team 
en bieden je goede bedrijfsvoorwaarde. 
Startend met een jaarcontract 
(uiteindelijk vast contract). Het is een 
brede functie met veel verschillende 
activiteiten binnen het bedrijf. 
Met doorgroei 
mogelijkheden 
binnen het 
kappersvak.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



7November 2018Groot PEELLAND

Netwerk
Een van de belangrijkste sollicitatie trends is dat referrals (letterlijk betekent dit 
verwijzingen), tegenwoordig zorgen voor bijna 50% van aangenomen kandida-
ten. Doordat de concurrentie op de banenmarkt ontzettend hoog is, willen bedrij-
ven er zeker van zijn dat ze de perfecte kandidaat aannemen. Dit gaat 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.

Alles online
Veel mensen denken nog steeds dat even langs het uitzendbureau lopen ze helpt 
aan een nieuwe baan. Anno 2018 is dit helaas niet meer goed genoeg. Het is veel 
belangrijker om een account aan te maken op de website van het uitzendbureau. 
Recruiters gaan via hun online systemen opzoek naar geschikte kandidaten. Zorg 
ervoor dat je account up to date is en dat je een job alert hebt aangemaakt. In het 
job alert geeft je aan naar welke vacatures je op zoek bent. Mochten er vacatures 
open komen te staan die geschikt zijn, dan krijg je direct een bericht. Zorg er 
daarnaast voor dat je facebook, twitter en linkedin account netjes op orde en up 
to date zijn. Via deze kanalen krijgen werkgevers een eerste indruk van je.

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 deze al snel in de prullenbak belanden. De ontvanger heeft 
gemiddeld maar een aantal seconden (!) aandacht voor je cv. Benut deze tijd op-
timaal door je cv kort en krachtig te houden. Zet alleen belangrijke informatie op 
je cv en vermijd lappen tekst. In de praktijk komt het erop neer dat je cv meestal 
1,5 tot 2 kantjes lang is. Foto's worden groter op een cv. Was in 2016 de gemiddelde 
afmeting van de foto op een cv 29,5 cm2 (6 x 5 cm) nu zitten we inmiddels op 42 
cm2  (7 x 6).

Video cv’s
In 2018 zul je 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. Een video cv is voor bedrijven een goede manier om direct een goede indruk 
te krijgen van een sollicitant. Via een video cv ziet het bedrijf niet alleen hoe je 
werkverleden eruit ziet, maar ook hoe je overkomt en je sociale vaardigheden 
zijn. De eerste keer zal het een beetje raar 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.

Ideale vacature gezien?
Je hebt je ideale vacature gezien en wilt solliciteren. Wat nu? Schijf je een brief 
waardoor je misschien op een grote stapel belandt? Verdiep je in de vacature en 
het bedrijf. Ongetwijfeld heb je vragen. Bel dan met de contactpersoon genoemd 
in de vacature. Tijdens dit gesprek hoor en voel je vanzelf of je in aanmerking 
komt voor de baan. Daarna kun je je cv en bijbehorende motivatiebrief sturen. 
Het bedrijf heeft je naam onthouden en als het telefoongesprek effectief was, heb 
je al een streepje voor bij alle andere kandidaten. 

Solliciteren
De arbeidsmarkt trekt aan en de werkloosheid in Nederland daalt. Dat 
is goed nieuws als je op zoek bent naar een baan. Toch blijft  de concur-
rentie op de arbeidsmarkt hoog. Je bent niet de enige die op zoek is. Op dit 
moment zijn ongeveer 600.000 mensen op zoek naar een baan. Hoe krijg 
je toch je droombaan? Het is  belangrijk om up to date te blijven over de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van solliciteren. 
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ALLES MOET WEG VOOR

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

DE BEDDENWINKEL 
Nieuwendijk 18 Geldrop

Dus € 1000 wordt € 500 wordt € 250

HELFT V/D HELFT

7 dagen per week geopend 10.00 tot 18.00 uur, donderdag koopavond,
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur, zondag 12.00 tot 17.00 uur

ALLE A MERKEN 
MATRASSEN - BOXSPRINGS  
ELEKTRISCHE BOXSPRINGS 

HOOFDKUSSENS - DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN

NA 25 JAAR STOPPEN WIJ ERMEE!

voormalig pand
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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

Geniet van de herfst in de Peel!
Verrassende Veentocht vanaf 

Buitencentrum De Pelen 

Op zondag 27 oktober houdt Staatsbos-
beheer een ‘Verrassende Veentocht’ in 
Nationaal Park De Groote Peel. Tijdens 
deze maandelijkse excursie van 8 kilo-
meter ontdek je de mooiste plekjes van 
dit hoogveengebied. Na afloop staat kof-
fie/thee met een stuk Limburgse vlaai 
voor je klaar in de Peelboerderij. De ex-
cursie start om 13.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk.
 
Verrassende ontmoetingen 
met trekvogels
Het is herfst, een heerlijk seizoen voor 
een stevige wandeling in de natuur. Soms 
waait het hard en soms regent het, maar 
in de herfst hoort dat erbij en geeft het ex-
tra sfeer. Zo’n onstuimige dag gaat vaak 
gepaard met weergaloos mooie wolken-
luchten. Het weidse en uitgestrekte land-
schap van De Groote Peel biedt dan een 
prachtig decor. Genieten!
 
De Groote Peel is het kleinste nationale 
park van Nederland. Toch biedt dit hoog-
veengebied veel mogelijkheden voor een 
mooie wandeling. Het landschap is weids 
en open met waterplassen, heide en kleine 
stukken bos. Het gebied is bekend om zijn 
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn rijke 
cultuurhistorie. In de Peelstreek is vroeger 
turf gestoken en de sporen van dit turf-
steekverleden zijn nog goed zichtbaar in 
het landschap. Zo zijn de paden waarover 
je wandelt dezelfde paden waarover de 

turfsteker vroeger ‘het zwarte goud’ ver-
voerde. De houten knuppelbruggen zijn 
van latere datum en aangelegd om het 
oorspronkelijke moeras toegankelijk te 
maken voor wandelaars.

De Verrassende Veentocht start en ein-
digt bij het Buitencentrum, maar hoe de 
route loopt gaat we nog niet verklappen. 
Het verrassende van deze excursie zit niet 
alleen in de route, maar ook in wat je te-
genkomt. In het najaar is er kans op ont-
moetingen met trekvogels, zoals overvlie-
gende kraanvogels. Een beleving om nooit 
te vergeten.
 
De Verrassende Veentocht start om 13.00 
uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De 
route is 8 kilometer lang en deelname kost 
€ 10,- per persoon, inclusief koffie en vlaai 
in de Peelboerderij. Reserveren: www.
staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht
Let op: In natte perioden zijn sommige 
paden in de Peel modderig. Zorg dus voor 
stevige, waterdichte schoenen.
 
Buitencentrum De Pelen, 
startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kun je 
nog heerlijk struinen door de winkel van 
het Buitencentrum. Hier vind je boeken, 
Streekproducten en leuke souvenirs. Voor 
een hapje en een drankje kun je bij de 
Peelkiosk of in de Peelboerderij terecht. 
Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Fotografeer de Peel in 
de ochtend of in het donker

Fotoworkshops met Nando Harmsen 
en Maurice Hertog

Staatsbosbeheer biedt op zaterdag 27 ok-
tober twee fotoworkshops vanuit Buiten-
centrum De Pelen. Het decor voor beide 
workshops is het Nationaal Park De 
Groote Peel. Om 6.30 uur kun ‘voor dag 
en dauw’ met fotograaf Nando Harmsen 
op pad. Fotograaf Maurice Hertog geeft 
om 19.00 uur een workshop in het kader 
van de ‘Nacht van de Nacht’. Beide work-
shops starten bij het Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Voor dag en dauw op pad met 
Nando Harmsen
Ga op pad met Fotograaf Nando Harmsen 
en ervaar én fotografeer Nationaal Park 
De Groote Peel op het mooiste moment 
van de dag oftewel ‘voor dag en dauw’. 
Tijdens een frisse ochtendwandeling ziet 

u de zon opkomen en de dag ontwaken. 
Een magische beleving. De workshop be-
staat uit een stukje theorie en veel praktijk. 
Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid 
E-book waarin de aspecten van het foto-
graferen aan bod komen, in eenvoudige 
duidelijke woorden. Dit E-book is een 
goede voorbereiding voor de workshop en 
bied een handig naslagwerk voor later. Na 
afloop een warm drankje in het Buitencen-
trum De Pelen. 

De workshop ‘Voor dag en dauw’ start om 
6.30 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Voor 
meer informatie, deelnamekosten en re-
serveren kijk op: www.staatsbosbeheer.
nl/ochtendfotografiepelen 
Voor meer informatie over Nando Harm-
sen: www.nandoonline.com   

Fotografeer de ‘Nacht van de Nacht’ met 
Maurice Hertog.
Op zaterdag 27 oktober wordt ook de 
Nacht van de Nacht gevierd. Op die avond 
zijn er overal in het land activiteiten waar-
bij aandacht gevraagd wordt voor licht-
vervuiling in de natuur. Fotograaf Mau-
rice Hertog geeft tijdens de Nacht van de 
Nacht een fotografische workshop in één 
van de donkerste gebieden van Nederland; 
het Nationaal Park De Groote Peel. Na een 
introductie, onder het genot van koffie 
met vlaai,  in het Buitencentrum gaan de 

deelnemers naar buiten om de nachtelijke 
hemel te fotograferen. Onderwerpen die 
tijdens deze workshop ter sprake komen, 
zijn onder andere belichting en composi-
tie, gebruik van lange sluitertijden en ge-
bruik van hoge ISO waardes tijdens nacht-
fotografie. De activiteit eindigt rond half 
elf met een korte evaluatie. 
De workshop ‘Nacht van de Nacht’ start 
om 19.00 uur en duurt 3,5 uur. Voor meer 
informatie, deelnamekosten en reserve-
ren kijk op: www.mauricehertog.nl/web 
shop/workshop-nacht-van-de-nacht 

(Bron foto; ©Nando Harmsen) (ochtend) 

(Bron foto; ©Maurice Hertog) (nacht)

WINTER
SPORTACTIE
9-PERSOONSBUS 
- 2000 km. vrij 
 (meerprijs € 0,25 per km.
 exclusief brandstof)
- 7 dagen huur
- winterbanden 
- sneeuwkettingen 
 (zijn gratis, indien gebruikt 
 een meerprijs van € 25,-)
- verzekering
- ANWB pech hulp service

VOOR:

€ 600,- 
INCLUSIEF BTW!

*Actie geldig tot t/m 1 april 2019. 
Vraag naar de algemene voorwaarden en de beschikbaarheid

www.autoverhuur-helmond.nl 
Vossenbeemd 13

5705 CL Helmond
T: 0492-820280

(bron foto; Marijke Vaes-Schroën, Staatsbosbeheer).
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uit pagina save the dateOKTOBER/NOVEMBER

EVENEMENTEN

Het kasteel van sinterklaas 
Kasteel Helmond vormt ook dit jaar 
het onderkomen van Sinterklaas en de 
pieten. Kom je een kijkje nemen in Het 
Kasteel van Sinterklaas? 
Kaartjes voor elke voorstelling zijn on-
line verkrijgbaar voor slechts 1 euro. 
Je kunt ook kaartjes voor de voorstel-
lingen kopen als je niet het Kasteel 
van Sinterklaas bezoekt, maar gewoon 
(nogmaals) de sfeer op het voorterrein 
wilt proeven. Welke voorstelling er 
draait is telkens een verrassing. Maar 
een ding is zeker: Theater Anders en 
clown Frenky zorgen voor dikke pret! 
Kasteel Helmond Kasteelplein 1.

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. 

DONDERDAG 25 OKTOBER
Fietsdriedaagse Kansplus
KansPlus Asten Someren organiseert 
in samenwerking met TWC Asten voor 
de derde keer een grote Fietsdriedaag-
se. Op het podium van soos Den Dissel 
aan de Beatrixlaan 21 in Asten nemen 
een aantal teams van 2 wielrenners 
het tegen elkaar op. 

Naast de officiële wedstrijden zul-
len tijdens de intermezzo’s leden van 
KansPlus Asten Someren, politici uit 
de gemeenten Asten en Someren en 
leden van de carnavalsverenigingen uit 
de omgeving zich van hun sportieve 
kant laten zien!
Beatrixlaan 21. 25 t/m 27 oktober 
19:30 - 22:30 uur.

ZONDAG 28 OKTOBER
Klassieke Klanken In De Gloria Asten
Het Ragazze strijkkwartet, 2x viool, 
altviool en cello, neemt ons mee in een 
theatrale voorstelling Radio Rusland. 

Er klinken Russische strijkkwartetten 
van Sjostakovitsj en Goebaidoelina, 
maar ook interviews, speeches, recla-
mes en andere historische opnames 
waarin Stalin, Poetin, Zijlstra, Dijkhoff 
en menig ander de revue passeert.

Entree € 15,-. Aanvang 11.30 uur in De 
Gloria, Linderstraat 1, 5721 XN Asten.

www.helmondnu.nl

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

BLUESROUTE HELMOND
VRIJDAG 26 OKTOBER TOT EN MET 
ZONDAG 29 OKTOBER

Orkest ziel | Rough
Het Amsterdams Andalusisch Orkest 
brengt muzikaal erfgoed van Andal-
usië naar theaters en concertzalen 
in Nederland en Marokko. Ze vertel-
len het verhaal van Al-Andalus en de 
betekenis voor onze samenleving via 
muziek, theater, literatuur en educatie. 
De ademhaling van de dansers maakt 
ook een verbinding met die van de 
zangeres en wordt weerspiegeld in de 
opbouw van de muziek. Het Speelhuis
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 
25 NOVEMBER

Ploegefist 2018
Terwijl de dagen 
korter aan het 
worden zijn en 
de temperaturen 
ook al niet meer 
zomers aanvoelen 
begint het in de 
Rips weer te krie-
belen: binnenkort 
staat het Ploegefist 
weer op het 
programma.
Burg van de 
Wildenbergln 46
Za. 17 nov. 
14:00 – 22:00 uur
Zo. 18 november 
14:00 – 22:00 uur
Vr. 23 november 
20:00 – 01:00 uur
Za. 24 november 
20:00 – 02:00 uur
Zo. 25 november 
14:00 – 22:00 uur

DINSDAG 
27 NOVEMBER

Sounds of Silence 
Simon and 
Garfunkel Acoustic
Akoestisch eer-
betoon aan het 
beroemde duo uit 
de jaren zestig.Ze 
delen een grote 
liefde voor Simon 
& Garfunkel. En 
hebben zelf een 
gouden strot. Met 
hun harmonieuze 
stemmen geven 
Dennis Kolen en 
Jop Wijlacker 
nieuwe kleur aan 
de magistrale 
melodieën van dit 
legendarische duo. 
Dit diner start om 
17.45 uur, kost 
€ 39,- p.p. (prijs is 
incl. bier/wijn/fris) 
en is apart te re-
serveren wanneer 
u het bestelproces 
voor deze voor-
stelling start. Het 
Speelhuis, Speel-
huisplein 2. 20:15 
- 22:30 uur.

WOENSDAG 31 OKTOBER
Beiaardconcert Asten
Beiaardconcert in Asten
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 
uur beiaardconcert door beiaardier 
Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria 
Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

VRIJDAG 2 NOVEMBER
Kunes Kantine Kwiss in Asten editie 38
Van 18.00 tot 20.00 uur een speciaal 
kwiss menu. Deelname kwiss is gratis 
en wordt per team gespeeld. Max. 5 
personen per team. Voor meer info: 
0493-845763, www.dekantineasten.nl. 
Aanvang 20.30 uur in Eetcafé De 
Kantine, Markt 17, 5721 GE Asten.

ZONDAG 4 NOVEMBER
Brabantse Brunch: van goei soep tot 
hemelse modder
Kom heerlijk brunchen tijdens het 
Eat&Read festival in Bibliotheek 
Helmond. M.m.v. Wim Daniëls en
muziektheater.Kom brunchen tijdens 
het Eat&Read festival in Bibliotheek 
Helmond. Wij serveren een heerlijke 
Brabantse brunch: van goei soep tot 
hemelse modder. Schrijf je snel in 
want vol = vol! Inschrijven kan vanaf 
14 jaar. Watermolenwal 11, Helmond. 
Van 12:00 - 14:30 uur.

ZATERDAG 24 NOVEMBER
Festival de Pandoer
Vanaf 20.00 uur openen we onze 
deuren en wordt iedereen feestelijk 
ontvangen en naar de eigen plaats 
begeleid. Zo zult u in alle zalen verrast 
worden door het lekkere eten wat op 
mooie “festival” manieren, in food-
trucks, wordt gepresenteerd. Kortom, 
een avond vol plezier, eten, drinken en 
vermaak…. De avond duurt tot 01.00 
uur. € 49,50 p.p. (van 20.00 tot 01.00 
uur all-in) Vorstermansplein 24
Heusden.

40Up - Let’s Dance Again
Je kunt weer dansen! Een hele avond 
lang. Op de klanken van de beste DJ’s 
van ons land.De 40 gepasseerd? 
Nou én! Er mag gedanst worden tij-
dens deze sansavond voor iedereen 
die houdt van gezelligheid en dansen. 
40UP is een dansfeest met 
opzwepende muziek en unieke video-
beelden. Cacaokade 1 Helmond. 
Vanaf 21:00 uur.

DONDERDAG 29 NOVEMBER

DI. 20 NOV. T/M 2 DEC.V

Beiaardconcert Asten
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur 
beiaardconcert door beiaardier 
Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria 
Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

WOENSDAG 28 NOVEMBER
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Gevestigd in: Almere, 
Amsterdam, Arnhem, Breda, 

Capelle aan den IJssel, Eindhoven 
en Helmond.

GRATIS PARKEREN. 
WWW.VLOERHETZELF.NL

Klaar voor deHerfst
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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

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

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

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

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

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

39.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, 
Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70.

KOOPZONDAG
30 OKTOBER

GEOPEND VAN
12.00 - 17.00 UUR

Ook Blaaskwintet werkt mee aan 
concert op vrijdag 2 november

Requiem van Brahms 
in Koepelkerk Lierop

Op vrijdag 2 november kan in 
Lierop weer koorzang van hoog 
niveau worden beluisterd. In 
de serie Koepelkerkconcerten 
is dan het Helmonds Kamer-
koor te gast, met delen uit Ein 
deutsches Requiem van Johan-
nes Brahms.  Daarnaast is ook 
instrumentale muziek te horen: 
het blaaskwintet van het Sym-
fonieorkest Helmond-Venray 
speelt vier delen uit een werk 
van Franz Danzi. Het concert, 
dat circa een uur duurt, is zoals 
altijd gratis toegankelijk.

Het Helmonds Kamerkoor pre-
senteert zich als ‘vermoedelijk 
oudste kamerkoor van Neder-
land’. Het heeft een rijke geschie-
denis, die in 1948 begon onder 
leiding van oprichter en eerste 
dirigent Christ Koolen. In de 
loop van de jaren verkende het 
koor diverse muzikale richtin-
gen uit allerlei tijden, klassiek en 
modern, wereldlijk en liturgisch. 
Het koor kreeg een uitstekende 
naam en zong enkele jaren ge-
leden in een concert zelfs samen 
met het Nederlands Kamerkoor, 

dat internationaal tot de top be-
hoort. Recensies reppen over de 
prachtige stemmingen en ge-
voelens die het Helmondse koor 
weet te verbeelden, en over de 
bezieling en betrokkenheid.
Onder leiding van dirigent Peter-
Paul van Beekum en op piano 
begeleid door Tannie van Loon 
brengt het koor delen uit het 
in 1869 door Johannes Brahms 
op door hem zelf geselecteerde 
bijbelteksten gecomponeerde 
requiem. Het ‘deutsches’ in de ti-
tel heeft niets te maken met na-
tionalisme, maar alleen met de 
Duitse taal; Brahms zelf had het 
achteraf liever willen omdopen 
tot ‘Ein menschliches Requiem’.  
Leed en vergankelijkheid zijn 
kernpunten in het werk, maar 
daarnaast ook sleutelbegrippen 
als hoop, eeuwig leven en vooral 
troost. Dat laatste is ook het the-
ma van het concert. Jack Swaa-
nen, pastoraal medewerker Fran-
ciscusparochie, gaat hier in een 
overweging nader op in. Naast 
de delen uit Brahms’ Requiem 
zingt het koor ook een werk 
van Julius Röntgen (1855-1932),  

een sterk door Brahms beïn-
vloede Duits/Nederlandse com-

ponist. De koorzang wordt in het 
concert afgewisseld met vier de-
len uit Quintet opus 56-1 van de 
Duitse componist Franz Danzi 
(1763-1826) door een blazersen-
semble uit het Symfonieorkest 
Helmond-Venray.  Het orkest 
ontstond in 2004 uit een fusie 
tussen de Helmondse Orkestver-
eniging en het symfonieorkest 
van de  Orkestvereniging Venray. 
Regelmatig treden ook afzon-
derlijke ensembles uit het orkest 
op, zoals nu een blaaskwintet 
bestaande uit Ria van Gessel 
(dwarsfluit), Ingrid de Graaff 

(hobo), Jan Peters (klarinet), Cees 
jacobs (fagot) en André Reintjes 
(hoorn). 
Het concert in de Lieropse kerk 
begint om 20.00 uur. Het orgel 
wordt bespeeld door Jannie van 
Leeuwen-Soethout. Bij het ver-
laten van de kerk is er de moge-
lijkheid een vrijwillige bijdrage te 
geven. 

Vrijdag 2 november
20.00 uur

toegang gratis

save the dateOKTOBER/NOVEMBER

EVENEMENTEN

Het kasteel van sinterklaas 
Kasteel Helmond vormt ook dit jaar 
het onderkomen van Sinterklaas en de 
pieten. Kom je een kijkje nemen in Het 
Kasteel van Sinterklaas? 
Kaartjes voor elke voorstelling zijn on-
line verkrijgbaar voor slechts 1 euro. 
Je kunt ook kaartjes voor de voorstel-
lingen kopen als je niet het Kasteel 
van Sinterklaas bezoekt, maar gewoon 
(nogmaals) de sfeer op het voorterrein 
wilt proeven. Welke voorstelling er 
draait is telkens een verrassing. Maar 
een ding is zeker: Theater Anders en 
clown Frenky zorgen voor dikke pret! 
Kasteel Helmond Kasteelplein 1.

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. 

DONDERDAG 25 OKTOBER
Fietsdriedaagse Kansplus
KansPlus Asten Someren organiseert 
in samenwerking met TWC Asten voor 
de derde keer een grote Fietsdriedaag-
se. Op het podium van soos Den Dissel 
aan de Beatrixlaan 21 in Asten nemen 
een aantal teams van 2 wielrenners 
het tegen elkaar op. 

Naast de officiële wedstrijden zul-
len tijdens de intermezzo’s leden van 
KansPlus Asten Someren, politici uit 
de gemeenten Asten en Someren en 
leden van de carnavalsverenigingen uit 
de omgeving zich van hun sportieve 
kant laten zien!
Beatrixlaan 21. 25 t/m 27 oktober 
19:30 - 22:30 uur.

ZONDAG 28 OKTOBER
Klassieke Klanken In De Gloria Asten
Het Ragazze strijkkwartet, 2x viool, 
altviool en cello, neemt ons mee in een 
theatrale voorstelling Radio Rusland. 

Er klinken Russische strijkkwartetten 
van Sjostakovitsj en Goebaidoelina, 
maar ook interviews, speeches, recla-
mes en andere historische opnames 
waarin Stalin, Poetin, Zijlstra, Dijkhoff 
en menig ander de revue passeert.

Entree € 15,-. Aanvang 11.30 uur in De 
Gloria, Linderstraat 1, 5721 XN Asten.

www.helmondnu.nl

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

BLUESROUTE HELMOND
VRIJDAG 26 OKTOBER TOT EN MET 
ZONDAG 29 OKTOBER

Orkest ziel | Rough
Het Amsterdams Andalusisch Orkest 
brengt muzikaal erfgoed van Andal-
usië naar theaters en concertzalen 
in Nederland en Marokko. Ze vertel-
len het verhaal van Al-Andalus en de 
betekenis voor onze samenleving via 
muziek, theater, literatuur en educatie. 
De ademhaling van de dansers maakt 
ook een verbinding met die van de 
zangeres en wordt weerspiegeld in de 
opbouw van de muziek. Het Speelhuis
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 
25 NOVEMBER

Ploegefist 2018
Terwijl de dagen 
korter aan het 
worden zijn en 
de temperaturen 
ook al niet meer 
zomers aanvoelen 
begint het in de 
Rips weer te krie-
belen: binnenkort 
staat het Ploegefist 
weer op het 
programma.
Burg van de 
Wildenbergln 46
Za. 17 nov. 
14:00 – 22:00 uur
Zo. 18 november 
14:00 – 22:00 uur
Vr. 23 november 
20:00 – 01:00 uur
Za. 24 november 
20:00 – 02:00 uur
Zo. 25 november 
14:00 – 22:00 uur

DINSDAG 
27 NOVEMBER

Sounds of Silence 
Simon and 
Garfunkel Acoustic
Akoestisch eer-
betoon aan het 
beroemde duo uit 
de jaren zestig.Ze 
delen een grote 
liefde voor Simon 
& Garfunkel. En 
hebben zelf een 
gouden strot. Met 
hun harmonieuze 
stemmen geven 
Dennis Kolen en 
Jop Wijlacker 
nieuwe kleur aan 
de magistrale 
melodieën van dit 
legendarische duo. 
Dit diner start om 
17.45 uur, kost 
€ 39,- p.p. (prijs is 
incl. bier/wijn/fris) 
en is apart te re-
serveren wanneer 
u het bestelproces 
voor deze voor-
stelling start. Het 
Speelhuis, Speel-
huisplein 2. 20:15 
- 22:30 uur.

WOENSDAG 31 OKTOBER
Beiaardconcert Asten
Beiaardconcert in Asten
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 
uur beiaardconcert door beiaardier 
Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria 
Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

VRIJDAG 2 NOVEMBER
Kunes Kantine Kwiss in Asten editie 38
Van 18.00 tot 20.00 uur een speciaal 
kwiss menu. Deelname kwiss is gratis 
en wordt per team gespeeld. Max. 5 
personen per team. Voor meer info: 
0493-845763, www.dekantineasten.nl. 
Aanvang 20.30 uur in Eetcafé De 
Kantine, Markt 17, 5721 GE Asten.

ZONDAG 4 NOVEMBER
Brabantse Brunch: van goei soep tot 
hemelse modder
Kom heerlijk brunchen tijdens het 
Eat&Read festival in Bibliotheek 
Helmond. M.m.v. Wim Daniëls en
muziektheater.Kom brunchen tijdens 
het Eat&Read festival in Bibliotheek 
Helmond. Wij serveren een heerlijke 
Brabantse brunch: van goei soep tot 
hemelse modder. Schrijf je snel in 
want vol = vol! Inschrijven kan vanaf 
14 jaar. Watermolenwal 11, Helmond. 
Van 12:00 - 14:30 uur.

ZATERDAG 24 NOVEMBER
Festival de Pandoer
Vanaf 20.00 uur openen we onze 
deuren en wordt iedereen feestelijk 
ontvangen en naar de eigen plaats 
begeleid. Zo zult u in alle zalen verrast 
worden door het lekkere eten wat op 
mooie “festival” manieren, in food-
trucks, wordt gepresenteerd. Kortom, 
een avond vol plezier, eten, drinken en 
vermaak…. De avond duurt tot 01.00 
uur. € 49,50 p.p. (van 20.00 tot 01.00 
uur all-in) Vorstermansplein 24
Heusden.

40Up - Let’s Dance Again
Je kunt weer dansen! Een hele avond 
lang. Op de klanken van de beste DJ’s 
van ons land.De 40 gepasseerd? 
Nou én! Er mag gedanst worden tij-
dens deze sansavond voor iedereen 
die houdt van gezelligheid en dansen. 
40UP is een dansfeest met 
opzwepende muziek en unieke video-
beelden. Cacaokade 1 Helmond. 
Vanaf 21:00 uur.

DONDERDAG 29 NOVEMBER

DI. 20 NOV. T/M 2 DEC.V

Beiaardconcert Asten
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur 
beiaardconcert door beiaardier 
Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria 
Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

WOENSDAG 28 NOVEMBER
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