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WIL JE VOORDELIG 
EEN FOLDER LATEN 

VERSPREIDEN?

Neem dan contact met 
ons op via: 

bezorging@deloop.eu of 
bel: 0492-845 350.

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen
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• Breda
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www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 D
EW

 W
K 

4

Op de Engelseweg
geen Brexit.

Op de Engelseweg in Helmond kun je grenzenloos shoppen. 
Hier ontdek je een breed scala aan winkels. 

Of het nu gaat om een design badkamer, gebogen houten 
meubels of eyecatching accessoires om je huis mee 

af te stylen. Van hip & vintage, wonen & design tot tuin 
benodigdheden, dieren of hobby artikelen. 

Inclusief een leuke hotspot om wat te eten en drinken!

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen 
met het zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren 

voor de deur van de winkel. 

Nog niet overtuigd?
Laat u zich eens verrassen!

Cherio.

Shopping.H E L M O N D
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KUNSTSTOF VLOER 
CERAMIN, 100% WATERVAST 

MET KLIK VERBINDING 
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95 nu

15.95

NIEUW IN 
NEDERLAND

v.a. 625.-Complete traptreden, diverse kleuren,  
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie. excl. montage, incl. btw

TRAP
RENOVATIE

MULTIPLANK EIKEN

 
RUSTIEK EIKEN MET KLIK VERBINDING 

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

per m2 incl. btw  van 63.95 voor

28.95

LAMINAAT 

XXL
17.9510 mm dik, in diverse hout 

decoren, klasse 33, met topclick.

per m2 incl. btw van 32.95 voor

EXTRA BREED & LANG
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LANDHUISDELEN

14.95
per m2 incl. btw  van 29.95 voor

PLAK 
   PVC

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

 
                          RUSTIEK EIKEN
             MET KLIK VERBINDING 
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 
                         gerookt naturel geolied.

LAMELPARKET

28.95
            per m2 incl. btw  
                       van 63.95 voor

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

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

VLOER 
HET ZELF

RUIMT 
OP!

WIJ ZIJN DE GOEDKOOPSTE
VLOERENWINKEL VAN 

NEDERLAND, EN 
NU 4 WEKEN LANG OOK NOG

MET EXTRA KORTINGEN.

WE 
HEBBEN 

VOOR ELKE 
RUIMTE IN 

UW HUIS EEN 
PASSENDE 

OPLOSSING
 EN MET DE

BESTE 
PRIJS

ZONDAG 27 JANUARI GEOPEND 
12.00-17.00 uur 

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

VOOR 
AL UW 
WOON

WENSEN 
EEN 

OPLOSSING
Stijl & Co is zonder twijfel de 
meest complete woonwinkel 
van Helmond en omstreken. Bij 
ons vindt u meubelen, woonac-
cessoires en vloerkleden. Maar 
ook vloeren, raambekleding en 
bedden. Kortom, alles voor in 
huis. Ons team van professio-
nele interieuradviseurs staan 7 

dagen per week voor u klaar en 
staan te popelen om met u aan 
de slag te gaan. Samen met u 
maken wij al uw woonwensen 
werkelijkheid en kunt u gaan 
genieten van een heerlijk thuis. 

Interieuradvies aan huis
Heeft u een nieuw huis, gaat u 
verbouwen of wilt u de boel ge-
woon eens lekker gaan opfris-
sen? Dan kan het raadzaam zijn 
om vooraf met een professio-
nele interieurstylist om de tafel 
te gaan zitten. Zij helpen u stap 
voor stap en geven advies in de 
eindeloze mogelijkheden die er 
zijn. Samen met u maken zij een 

moodboard, kleuren- en materi-
alenplan en floorplan. Dan weet 
u vooraf precies wat u kunt ver-
wachten en hoe mooi het gaat 
worden. Plan uw afspraak in op 
onze website www.stijlenco.nl 
en tot snel. 

Altijd up-to-date
In onze winkel komen de nieuw-
ste trends en hipste merken sa-
men. En dat alles voor zeer be-
taalbare prijzen. Bij ons vindt u 
een shop in shop van de merken 
Henders & Hazel, Xooon, Zuiver 
en Dutchbone. Maar ook mer-
ken zoals Auping, Tempur, Luxa-
flex, Eijffinger, BePureHome, Ri-

vièra Maison, Desso en Parada 
zijn ruim vertegenwoordigd in 
onze showroom. De mix van ver-
schillende stijlen en ruime keuze 
uit A-merken zorgen ervoor dat 
u bij ons altijd vindt wat u zoekt. 

Complete ontzorging
Ons eigen team en netwerk van 
vakmensen ontzorgen u volledig. 
Wij meten, monteren en plaat-
sen alles bij u thuis zodat u zelf 
niets meer hoeft te doen. 
Onze vakmannen denken graag 
met u mee over de mogelijkhe-
den.  Met hun vele jaren erva-
ring maken zij van elke klus een 
100% succes. 

Meer dan een winkel
Stijl & Co is meer dan een winkel, 
het is een beleving, een gezel-
lige dag shoppen. In een onge-
dwongen sfeer kunt u lekker vrij 
winkelen en genieten van al het 
moois dat er is. En bent u moe 
van al dat shoppen? Geniet dan 
van een heerlijke lunch in onze 
lunchroom LKKR & Zo. 

GRAAG TOT 
ZIENS BIJ 
STIJL & CO

Wilt u uw huis een nieuwe look geven? Kijk dan eens bij Stijl & Co. (bron foto; Stijl & Co Helmond). 
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EIGENTIJDS WONEN

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie
 
Kom nu naar onze woonwinkel en sla je slag. 
Een nieuw jaar betekend een nieuw begin. Maak gebruik van onze 
aanbiedingen voor een goede nachtrust. Bij Tempur ontvangt u het 2e  
artikel voor 50% korting en bij Auping ontvangt u hoge kortingen. 
Wilt u uw huis (opnieuw) stofferen dan hebben we nu verleidelijke  
aanbiedingen voor u. En dan hebben we het nog niet gehad over  
kortingen tot wel 70% op onze accessoires.

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

 *  Vraag in de winkel naar de voorwaarden  |  De korting is niet geldig icm andere acties  |  Elke zondag open van 12-17 uur 

SALE • SALE • SALE

50% korting op 
iedere 2e meter 

NL Label PVC
Geldig t/m 31 januari 2019

Kom nu naar onze winkel en  
profiteer van heel veel meer

Xooon aanbiedingen
Geldig t/m 24 februari 2019

50% korting op iedere 2e meter 
NL Parade tapijt en 

NL Desso tapijt
Geldig t/m 31 januari 2019

Verleidelijke kortingen op diverse
bedden, matrassen, kussens en dekbeden

Geldig t/m 3 februari 2019

50% korting op 
iedere 2e artikel 

 NL Label 
zonwerking

Geldig t/m 31 januari 2019

Nu 2e artikel 50% korting
Geldig t/m 3 februari 2019

Auronde bed
€ 2.495,-

Essential bed
€ 2.895,-

4-seizoenen dekbed
€ 299,-

XL designsofa 
Lima € 1.099,-

Xooon design sofa
Talisman € 2.099,-

€ 1.899,- € 999,-

Xooon tafel Colombo
€ 1.095,-

€ 999,-

€ 2.095,- € 2.495,-

€ 249,-

50% korting op
 iedere 2e meter NL Label 

Laminaat en NL Label Vinyl
Geldig t/m 31 januari 2019
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CHINEZEN
Ons humeur en energieniveau verschilt nogal eens van moment tot 

moment gedurende een dag. Dat zou iets kunnen zeggen over één van 
je organen. Onze Westerse wetenschap is pas sinds enkele jaren op 
de hoogte van het verschijnsel bioritme, maar de Chinezen weten al 
vele duizenden jaren dat ons lichaam volgens een energetische klok 

functioneert. 

Orgaansystemen
Hieronder vind je een overzicht van de 12 
orgaansystemen en de tijden waarop deze 

het meest actief zijn. Nu is strikt volgens de 
orgaanklok leven nog een hele uitdaging. 

In plaats van je hele leven omgooien, kun je er 
beter een beetje mee experimenteren om te kijken 

wat de orgaanklok voor je doet.

De Chinese orgaanklok
Voor wie nog nooit van een orgaanklok heeft 
gehoord, beginnen we even bij het begin. De 
Chinezen gaan uit van 12 hoofdmeridianen of 

orgaansystemen. 

De energie van ieder orgaan is 2 uren per etmaal 
optimaal. Tijdens deze twee uren is het betreff ende 
orgaan dus extra hard aan het werk. Precies 12 uur 

later is dit orgaan juist weer op z’n zwakst.

CHCHCHININININININ EEEE
Gezondheid 

volgens de

Van 11.00 uur 
tot 13.00 uur

(wintertijd 12.00 en 14.00 uur)

In de orgaanklok staat het hart centraal 
om 12.00 in de middag, als de zon op 

z’n hoogste punt is. Aan het einde 
van de ochtend functioneert je hart 
optimaal. Je concentratievermogen 

daalt. Volgens de orgaanklok is dit een 
goede tijd om contacten te leggen en 

licht te lunchen.

Van 15.00 uur 
tot 17.00 uur

(wintertijd 16.00 – 18.00 uur)

Valt jouw middagdip ook altijd tussen 
15.00 en 17.00 uur? Vaak is dit een 

teken dat je niet voldoende hebt 
gedronken. 

Pak een fl inke beker thee of neem een 
glas water of een soepje. Want het kan 
ook zijn dat je iets te weinig zout hebt 

binnengekregen.

Van 17.00 uur 
tot 19.00 uur

(wintertijd 18.00 – 20.00 uur)

Aan het einde van de middag zijn je 
nieren het meest actief. Ze zijn druk 
bezig met het fi lteren van je bloed en 
kunnen wel wat energie gebruiken in 

de vorm van een lichte maaltijd. Als de 
meridianen van je nieren verstoord zijn, 
dan kun je klachten krijgen aan je rug of 

angstig worden.

HART BLAAS NIEREN

Van 19.00 uur 
tot 21.00 uur

(wintertijd 20.00 – 22.00 uur)

Dit is het beste moment van de dag 
om te lezen of te mediteren. Volgens 

de Chinezen is dit echter óók het beste 
moment van de dag om samen tussen 
de lakens te duiken. Zeker als je graag 

zwanger wilt worden.

BLOEDS
OMLOOP

LEVER

Van 21.00 uur 
tot 23.00 uur

(wintertijd 22.00 en 00.00 uur)

De verwarmer is geen orgaan, maar een 
soort energetisch systeem dat helpt het 

evenwicht in je lichaam te bewaren. 
Probeer je op dit moment van de dag 
te ontspannen en maak je langzaam 

maar zeker klaar om naar bed te gaan. 
Zorg er voor dat je slaapkamer netjes en 

opgeruimd is. 

Van 23.00 uur 
tot 01.00 uur

(wintertijd 00.00 – 02.00 uur)

De galblaas is verbonden met het 
maken van keuzes. Het is belangrijk 
om op deze tijd te slapen. Tijdens je 
slaap worden je zelfvertrouwen en 

vermogen om keuzes te maken namelijk 
energetisch opgeladen. Nu snap je 

gelijk waarom elk uurtje voor twaalven 
dubbel telt! 

Van 01.00 uur 
tot 03.00 uur

(wintertijd 02.00 – 04.00 uur)

Aan het begin van de nacht laadt je 
lever zich op en ben je zowel fysiek als 
mentaal aan het ontgiften. Daarom is 
het zo belangrijk om juist déze uren 

van de nacht ook echt te slapen. Want 
alleen dan krijgt je lever de energie die 

hij nodig heeft om je lijf van allerlei 
gifstoff en af te helpen. 

Van 03.00 uur 
tot 05.00 uur

(wintertijd 04.00 – 06.00 uur)

Heb je je ooit afgevraagd waarom 
monniken zo vroeg mediteren? 

Dat doen ze omdat ze omdat hun 
longen voor dag en dauw optimaal 

functioneren. Longen zorgen immers 
voor de ademhaling en dat is iets 

waar ze zich tijdens het mediteren op 
concentreren. 

LONGEN

Van 21.00 uur Van 21.00 uur 

VERWARMER GALBLAAS

Van 05.00 uur 
tot 07.00 uur

(wintertijd 06.00 en 08.00 uur)

Dit orgaan staat voor het loslaten. Het 
laten gaan van datgene wat je niet meer 
nodig hebt. Uit angst houden we veel 

te veel vast. Loslaten is één van de 
belangrijkste dingen die we in het leven 

kunnen leren. Een toiletbezoek voor 
de grote boodschap is op dit tijdstip 
volgens de Chinezen aan te raden. Je 

laat dan letterlijk los.

Van 07.00 uur 
tot 09.00 uur

(wintertijd 00.00 – 02.00 uur)

Chinezen eten hun warme maaltijd 
het liefst in de ochtend. Ze geloven 
namelijk dat de maag tussen 7.00 en 

9.00 uur optimaal functioneert. 

De minst gunstige tijd om de grootste 
maaltijd van de dag te eten? 

Precies 12 uur later, 
tussen 19.00 en 21.00 uur.

Van 09.00 uur 
tot 11.00 uur

(wintertijd 10.00 – 12.00 uur)

Na je ontbijt is je lichaam druk bezig 
met het opnemen van voedingsstoff en. 
Dit is de beste tijd van de dag om aan 

het werk te gaan of te studeren. 

De milt staat namelijk voor je intellect. 
Ingewikkelde materie neem 

je nu goed op.

MILTMAAGDIKKE DARM

Tekst: Carla Hoogland
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www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.

Hartverwarmende 
zorg in Helmond

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

a Hulp bij het huishouden

Postbus 16 • 5760 AA Bakel 

T 0900 - 899 86 36

www.zorgboog.nl

Iedereen, ongeacht leeftijd 
kan bij de Zorgboog terecht

voor een breed pakket aan diensten in wonen, 
welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. 
Daarbij werken wij intensief samen met andere 
zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen. 
U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de 
buurt of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u 
altijd de beste zorg.

Wonen, welzijn
en zorg

Wijkzorg en -verpleging · Behandeling en begeleiding 

Jeugdgezondheidszorg · Kraamzorg · Revalidatie

Woonverpleging · Specialistische zorg · Palliatieve zorg

Hulpmiddelen · Huren · Welzijn, services en meer...

Als je terminaal ziek bent en je weet dat 
je niet meer lang te leven hebt, dan wil je 
op een waardige manier afscheid kunnen 
nemen van het leven. In een rustige omge-
ving, waar je dag en nacht verzekerd bent 
van professionele zorg en aandacht. En 
waar je omringd bent door mensen die je 
liefhebben. In een hospice krijgen termi-
naal zieke mensen zorg en aandacht van 
professionals en vrijwilligers. Ze verblij-
ven in een eigen appartement, dat huise-
lijk is ingericht en waar familie en vrien-
den kunnen komen en gaan wanneer zij 
dat willen. Dierbaren krijgen de ruimte 
om samen voor je te zorgen. 

Zo’n hospice is Hospice en Logeerhuis Val-
kenhaeghe in Helmond. Een warm huis 
waar ook plaats is voor logeerhuisgasten, 
die om wat voor reden dan ook tijdelijk 
zorg nodig hebben. Logeren met zorg kan 
ook om de mantelzorg tijdelijk te ontlas-

ten of om extra te herstellen tijdens een 
intensieve behandeling van een ziekte. 
Binnen Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe zijn vrijwilligers enorm belangrijk. 
Anders gezegd, zonder vrijwilligers zouden 
we niet de hartverwarmende zorg kunnen 
geven die we graag willen geven. Er zijn 
kookvrijwilligers die er voor zorgen dat er 
elke dag een uitstekende warme maaltijd 
geserveerd wordt en zorgvrijwilligers die 
ondersteunen in de zorg, met extra tijd en 
aandacht. Verder zijn er nog  klusvrijwil-
ligers, receptie vrijwilligers en vrijwilligers 
die aandacht besteden aan het creëren 
van een huiselijke omgeving. 

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe kost 
meer dan dat er door de zorgverzekeraar / 
subsidieverstrekker wordt vergoed. Zo is er 
Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe 
Helmond die Valkenhaeghe op financi-
eel vlak steunt, door fondsen en spon-
soren te werven, waarmee het Hospice 
haar belangrijke rol kan blijven vervullen 
in Helmond. 

www.sintannaklooster.nl

Hartverwarmende 
zorg in Helmond 

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is een warme plek voor terminaal zieke mensen 
in Helmond (bron foto; Sint Annaklooster).

www.danscursus.nl
info@dansschoolvanderputten.nl

06-30252512

DANSLES
in Mierlo en Best

Maandag start 18 februari
  Zaal Den Heuvel, Mierlo

18.00 uur Dans fitness Latin
19.00 uur Zilver/Zilverster
 20.00 uur Beginners
 21.00 uur Techniektraining beg.
21.45 uur Techniektraining gev.

Donderdag start 21 februari
Cultuurbank/Cultuurspoor, Best

18.00 uur Jeugd beginners
19.00 uur Beginners
20.00 uur Beginners brons
21.00 uur Opfris cursus/gevorderden
22.00 uur Salsa beginners

Vrijdag start 22 februari
Zaal Den Heuvel, Mierlo

18.00 uur Kinderstijldans 
19.00 uur Topklasse I
20.00 uur Beginners
21.00 uur Techniek verder gevorderd

DANS AVOND
2 februari 

Zaal Den Heuvel
Heuvel 2, Mierlo
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Wij zijn  
vernieuwd!
 
Bezoek onze nieuwe       shop
Lagedijk 9
5705 BX Helmond

WÜRTH KLANTENPASWÜRTH KLANTENPAS
spaar voor mooie producten

Iedere nieuwe klant  
verwelkomen wij met 

5 extra spaarpunten

WWW.WURTH.NL

Het is de eerste XL Shop die 
Würth in Nederland heeft ge-
opend. De Shop XL Helmond 
werd in de afgelopen 2 maanden 
uitgebreid met 200 m2 en telt nu 
in totaal een oppervlakte van 
ruim 600m2.  Het is echter niet 
alleen de grootte van de shop die 
het een Shop XL maakt; ook de 
belevingsfactor voor de klant die 
eraan werd toegevoegd, is hierbij 
van belang. Klanten kunnen na-
melijk zelf de elektrische Würth 
apparaten testen in het testcen-
ter ín de Shop XL en een volle-
dige werkplaatsinrichting bekij-
ken. Maar de grootste uitblinker 
van de Shop XL is wel het houten 
‘belevingshuis‘ van 105m3, dat 
Würth bouwde ín de Shop XL. 
Klanten kunnen hier alles om-
trent brandveiligheid, winddicht-
bouwen, bevestigingsmaterialen 
en valbescherming zien. 

Tijdens het officiële openings-
moment werd er een gereed-
schapset overhandigd aan het 

management van het Ronald 
McDonald Kinderhuis uit Veld-
hoven.   De keuze van Würth Ne-
derland B.V. om samen te werken 
met het Ronald McDonald Kin-
derfonds, óók voor deze Würth 
Shop XL opening, is niet uit de 
lucht komen vallen. De Würth 
Groep, beter bekend als wereld-
wijd marktleider op het gebied 
van de bevestigings- en monta-
gematerialen, zet zich namelijk 
óók in op sociaal maatschap-
pelijk gebied. Het behoort tot de 
identiteit van de onderneming. 

Sinds enige jaren ondersteunt 
Würth Nederland B.V. het Ro-
nald McDonald Kinderfonds 
op verschillende manieren. Zo 
kunnen klanten meesparen voor 
dit goede doel door bepaalde 
gereedschappen te kopen in 
de Würth Shops in Nederland. 
Würth Nederland B.V. draagt 
een bepaald percentage hiervan 
af om een volledig ingerichte 
gereedschapset te kunnen over-

handigen aan een nader te be-
palen Ronald McDonald Kinder-
huis. Zo werd onlangs al tijdens 
de opening van de Würth Shop 
Amsterdam Haven een Würth 
gereedschapset overhandigd 
aan het Ronald McDonald Em-
ma Huis Amsterdam. 

De Würth Shop is een verkoop-
formule die Würth speciaal voor 
haar klanten heeft ontwikkeld 
en vanaf 2006 landelijk introdu-
ceerde. Het zelfbedieningscon-
cept van de Würth Shop biedt de 
klant de mogelijkheid alle pro-
ducten die hij nodig heeft snel en 
direct uit voorraad af te halen. 
Naast het ruime assortiment 
kenmerkt de shop  zich ook door 
de goede bereikbaarheid en par-

keergelegenheid en staat service 
& klantgerichtheid hoog in het 
vaandel.. uiteraard doen wij dit 
om de klant zo goed mogelijk te 
adviseren en te ondersteunen.

Vakmensen en ondernemers 
kunnen hier lokaal, zoals bij alle 
overige Würth Shops in Neder-
land, in hun inkoopbehoeften 
voorzien en daarbij kiezen uit 
een groot assortiment, opgesteld 
in een moderne verkoopruimte. 
Het productassortiment richt 
zich o.a. op de marktsegmenten 
hout, bouw, metaal, elektra en 
sanitair, evenals auto, cargo en 
landbouw-mechanisatie. 

Tot het leveringsprogramma be-
horen bevestigingsmaterialen, 

ankers en pluggen, onderhouds-, 
lijm- en kitproducten, elektri-
sche, perslucht- en handgereed-
schappen, verspanende gereed-
schappen, werkplaatsuitrusting, 
opbergsystemen, meubel- en 
bouwbeslag. In het assortiment 
vormen persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en  beroepskle-
ding tevens een zwaartepunt.

Eerste vestiging van 
Würth Nederland B.V. 
geopend in Helmond

Vol trots is  Würth Nederland B.V. op woensdag 23 januari j.l. 
geopend in een volledig nieuw ingerichte Würth Shop XL aan 
de Lagedijk 9 in Helmond. Een Shop vol inspiratie, beleving, 
noviteiten en informatie, waarbij veel producten en diensten 
onder de aandacht worden gebracht. 

(Bron foto; Würth Nederland B.V.).

Würth Shop XL Helmond is 
geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 7.00 tot 
17.00 uur.

Würth Shop XL Helmond:
Lagedijk 9
5705 BX Helmond
www.wurth.nl

29 Augustus 1998  was de start datum, 
iets wat Anja en Eric van der Putten van 
de gelijknamige dansschool niet snel zul-
len vergeten, omdat het ook hun trouw-
datum was. 

Het dansseizoen van 2018-2019 bij Dans-
school van der Putten  is nog maar net 
achter de rug of de open dag dient zich al-
weer aan. Op zaterdag 2 februari in Mierlo 
en zondag 17 februari in Best kan jong en 
oud komen kennismaken met alle facet-
ten van de dansschool. Op deze dag staan 
dansdemonstraties op het programma en 
kunt u kennismaken met het brede aan-
bod aan lessen. Dit alles onder het motto; 
kijken is prima, maar meedoen is veel leu-
ker. U komt toch ook?
Partycentrum Den Heuvel aan de Heu-
vel 2 in Mierlo is de locatie waar Eric van 
der Putten zich samen met een super en-
thousiast team presenteert. Tijdens deze 
open dag wordt u op de hoogte gebracht 
van de vele mogelijkheden van de dans-
school. Denk aan Ballroom, Latin, Salsa, 
formatie dansen, en wedstrijd-trainingen. 
Ook steeds meer aanstaande bruidsparen 
weten de dansschool te vinden. Verder 
heeft de dansschool de afgelopen 20 jaar 
een uitstekende naam opgebouwd als het 
gaat om het geven van trainingen en dans-
lessen.
Dansen is veel meer dan het aanleren van 
verschillende pasjes. Er zijn vele dansvor-
men die zich uitstekend laten combineren 

met een sportbeleving. Dat is ook de in-
steek bij dansschool van der Putten. Lek-
ker actief bezig zijn. Dat gegeven zien we 
ook terug tijdens de danslessen die op 
maandag, donderdag en vrijdag gegeven 
worden  in Best en Mierlo, U kunt altijd 
de eerste les gratis meedoen, daarna be-
slist U of U de cursus gaat volgen. Eric en 
zijn complete dansteam heten u van harte 
welkom.
Voor meer informatie over de danslessen 
en de open dag kunt u terecht bij dans-
school van der Putten tel. 06-30252512 of 
kijk op internet: www.danscursus.nl

20 jaar Dansschool 
van der Putten

(Bron foto; YK Fotografi e).
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Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

Werkt op provisie basis
Voor o.a • Weekkrant De Loop Helmond (elke week 35.000 ex.)

• Maandkrant Groot Peelland  
(Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) (elke maand 100.000 ex.)

• Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)

• Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)
• Damiaan Parochie blad westelijk Helmond (4x per jaar 15.000 ex.) 

Ben jij diegene? 
Stuur ons dan snel een e-mail!

 ad@adcommunicatie.nl
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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker, 
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een 
gezond voedingspatroon! 

✔  Pure aloë vera gel
✔  Rijk aan vitamine C
✔  Zonder conserveermiddelen
✔  Glutenvrij
✔  Natuurlijke smaak
✔  100% recyclebare verpakking
✔  Heerlijk fris

ZONNIGE PERZIK 
Gek op perzik? Kies dan voor Forever 
Aloe Peaches! De zonnige smaak van 
perzik bezorgt je direct een zomers gevoel. 
Forever Aloe Peaches bevat 84,3% pure 
aloë vera gel uit het binnenblad van de 
plant en is rijk aan 
vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë 
vera gel is afkomstig van eigen plantages in 
Texas en de Dominicaanse Republiek. Om 
de kwaliteit te waarborgen wordt de gel na 
de oogst direct verwerkt en verpakt in  
verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd 
controle over het complete 
productieproces: From plant, to product, 
to you!

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera 
plantage staat, het blad van een aloë plant 
opensnijdt en de gel direct kunt proeven. 
Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in 
de buurt! Het is niet voor niets het eerste 
product dat een certificaat ontving van het 
International Aloe Science Council (IASC) 
voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van 
de natuurlijke smaak van onverdunde 
gel en profiteer van alle waardevolle  
eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals 
de natuur het heeft bedoeld. 

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

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

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen

o.a. Shutterstock

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.

Timmermans Carnavalsartikelen is een 
zaak met meer dan 50 jaar ervaring op het 
gebied van Carnavalskostuums, feestde-
coraties en veel meer. Met recht het meest 
verrassende aanbod in carnavalskleding, 
themakostuums, schmink en feestac-
cessoires van Limburg! In de winkels in 
Roermond en Horst, beide direct aan de 
A73 gelegen, kunt u op ruim 1.500 m2 alles 
vinden wat uw ‘carnavalshartje’ begeert. 
En in Venlo, hartje centrum, hebben we 
een afdeling van ruim 500 m2.

"Een XXL kostuum? Een mannen-ballet-
pakje? U kunt het zo gek niet bedenken of 
we hebben het in huis. Ook voor de aller-
kleinsten! Wij zoeken altijd naar nóg meer 
mooie kostuums, artikelen en noviteiten 
om onze collectie mee te vernieuwen en 
aan te vullen."

De grootste feestspecialist van Limburg 
"Meer dan 5.000 verschillende kostuums. 
Een grote keuze in make-up en schmink, 
daarbij ook accessoires zoals koffers en toe-
behoren maar bijvoorbeeld ook schmink-
sjablonen voor een nog strakker resultaat.  
Er zijn mega veel accessoires: van gekleurde 
lenzen tot borsthaartoupets. En op de uitge-
breide pruikenafdeling vind u een collectie 
in alle kleuren van de regenboog. Feesthoe-
den en hoofdtooien in alle soorten en ma-
ten, zelfs met de mogelijkheid om unieke 
persoonlijke hoeden te laten maken. Ook 

verkopen wij garnering zoals lint en veren, 
voor mensen die hun kostuums zelf sa-
menstellen. Wij denken graag met u mee en 
houden onze voorraad op peil tot de laatste 
dag voor het Carnaval losbarst!“
Kom vooral passen, 

want Carnaval begint bij Timmermans!
“Het spreekwoordelijke ’Voor elk wat wils’ 
hebben wij hoog in het vaandel staan. Een 
deel van onze kostuums is tevens verkrijg-
baar in grote maten, tot 56 bij de dames en 
64 bij heren. Ook in babymaten is er volop 
keuze. Voor groepen hanteren wij speciale 
prijzen. Vraag hiernaar bij onze medewer-
kers. 7 dagen per week geopend, tot en met 
Carnaval. Maar: komt u vooral passen. De 
voorpret is immers al de halve pret!

Filiaal Roermond
Retailpark, Schaarbroekerweg 16
Naast AH XL en mediamarkt Tummers
A73 Afrit 19

Filiaal Horst
Shoppingcenter, Interchalet Horst
Witveldweg 100, A73 afrit 11

Filiaal Venlo Centrum
In de kelder van Warenhuis Geerlings
Klaasstraat 2-10, 5911 JP Venlo

Actuele openingstijden en koopavonden: 
www.timmermanscarnaval.nl

Timmermans Carnavalsartikelen 
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R��e
Toxines verdrijven, draineren, je ontgif-
ten en inwendig reinigen. Detoxen lis de 
nieuwe rage. Vele Hollywoodsterren gin-
gen je voor. Ingrediënten met een sterk 
anti-oxiderende werking genieten de 
voorkeur. Deze zijn uitstekend om ons 
immuunsysteem te versterken, tekens 
van veroudering te voorkomen en zelfs 
mogelijke schade te herstellen. We heb-
ben het over druiven, granaatappelen, 
tomaten, citrusvruchten, olijven, avo-
cado's, abrikozen, groene thee en nog 
veel meer.

De laboratoria blijven zoeken naar 
de meest doeltreffende en geconcen-
treerde actieve bestanddelen van een 
bepaalde grondstof. Alle delen van een 
vrucht of groente zijn in feite bruikbaar, 
maar meestal kiest men één gedeelte in 
het bijzonder: de pit van een abrikoos, 
olie uit olijven, vruchtvlees van tomaten, 
etherische oliën van citrusvruchten, pit-
ten van druiven, olie uit granaatappel-
pitten, yoghurtoplossing, cacaoboter, 
vanillebloem...

A��i��z��
De abrikoos heeft het helemaal. Door 
het hoge gehalte carotenoïden wordt 
het immuunsysteem versterkt en kan 
abrikoos preventief werken bij immuun-
ziekten. De huid wordt beschermd te-
gen UV-straling en afzettingen in de 
bloedvaten worden tegengegaan. Vita-
mine B5 (niacine) in abrikozen versterkt 
de zenuwen, foliumzuur bevordert de 
aanmaak van bloed en stimuleert de 
vernieuwing van cellen. Abrikozen zor-
gen voor een strakke huid en sterk haar.
Abrikozenpitolie wordt vanwege de wei-
nig opvallende geur en de goede houd-

baarheid veel gebruikt als basis voor 
huidverzorgingsmiddelen. Omdat de 
olie de vochthuishouding van de huid 
ondersteunt is hij vooral effectief bij een 
gevoelige, droge huid met neiging tot 
kloofjes. 

C��c��a��
Nadat uit eerder onderzoek al naar 
voren kwam dat chocolade gelukkig 
maakt is nu aangetoond dat het snoe-
pen van chocola ook gezond is. Dit blijkt 
uit onderzoek van het Rijksinstituut 
voor de Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM). Chocolade bevat vier keer 
zoveel flavonoïden als thee.
Chocolade bevat verder Vitamine B en 
E, kalium en magnesium. Chocolade is 
super hydraterend, dankzij het gehalte 
aan cacaoboter en antioxiderend dank-
zij de polyfenolen. Al langer kenden we 
de cacaoboter als lipbalsem, maar daar-
aan zijn een inmiddels een groot aantal 
producten toegevoegd. 

D��i��n
Verschaffen ons vitamine A, B en C, po-
lyfenolen en antioxidanten. Druivenpit-
ten helpen de huid bij het bestrijden van 
vrije radicalen, herstellen en herstructu-
reren de huid en zorgen voor een heldere 
teint. Ook uitstekend tegen rimpels. Het 
bijzondere van OPC: de antioxidatieve, 
ofwel celbeschermende werking is vijf-
tig maal sterker dan die van vitamine E 
en achttien maal sterker als van vitami-
ne C. Het komt onder andere voor in de 
schil van de druif, maar in grotere getal-
len in de pit van de druif, daarbij vooral 
in koudgeperste druivenpitolie zoals in 
druivenpitmeel. Vitaminerijke druiven-
extracten met mineraalzouten, vruch-
tenzuren en sporenelementen als fosfor, 

kalium calcium magnesium, zwavel, 
kiezelmergel, mangaan, ijzer, jodium, 
zink en koper samen met wijndroesem, 
looistoffen en OPC zorgen voor een ac-
tieve celbescherming

G��n��t��p��
In Nederland kennen we de granaatap-
pel voornamelijk van de grenadine. De 
vruchten zelf zie je ze nog niet zo heel 
vaak . Een heerlijke zoetzure vrucht die 
bovendien verschrikkelijk gezond is. Al-
hoewel de vrucht in de oudheid al be-
kend stond om zijn geneeskracht ont-
dekken onderzoekers steeds meer de ge-
weldige eigenschappen van deze vrucht. 
De polyfenolen, die in de granaatappel 
wel 3 maal zoveel voorkomen als in rode 
wijn, beschermen je tegen vrije radica-
len en arteriosclerose en verminderen 
de kans op hartaandoeningen, kanker 
en Alzheimer.  Granaatappel heeft een
ontstekingsremmende werking. In het 
Middenoosten en India wordt de gra-
naatappel al jarenlang gebruikt om 
bindvliesontsteking, pijnlijke kelen, 
kaalheid en aambeien te genezen. Bo-
vendien is het algemeen bekend dat 
anti oxidanten veroudering van de 
huid tegengaan, zorgen voor een fris-
sere huidskleur en in het geval van gra-
naatappel kan deze zelfs cellulitis en 
huidvlekken tegengaan.

G��e�� ��e�
Het geheim van groene thee is dat het 
krachtige anti-oxidanten bevat. Deze 
stoffen kunnen zelfs het dichtslibben 
van de bloedvaten, de hoofdoorzaak 
van hart en vaatziektes en herseninfarc-
ten, voorkomen.  Groene thee is tevens 
rijk aan tannine en kan naar believen ge-
dronken worden. De thee is hydraterend 

en ontstekingsremmend, kalmerend en 
verstevigend. Bovendien is groene thee 
uiterst geschikt voor het soepel en glan-
zend maken van het haar.
Groene thee geeft zelfs een duwtje in de 
rug tegen cellulitis en helpt om water en 
vetten af te drijven. Groene thee beperkt 
tevens de productie van vrije radica-
len. Niet voor niets wordt groene thee 
al door de Aziaten gebruikt sinds 2500 
voor Christus.

H��i��
Honing, gemaakt door de bijen uit nec-
tar van bloemen, is een veelzijdig pro-
duct. Het wordt gebruikt als natuurlijk 
zoetmiddel, heeft een licht antiscepti-
sche werking, bevat veel mineralen zoals 
o.a. kalium, calcium, magnesium, fos-
forzuur, ijzer, mangaan en koper. Daar-
naast bevat honing ook een aantal enzy-
men waarna nog niet genoeg onderzoek 
is gedaan voor de juiste werking ervan. 
Honing is een 100% natuurlijk product 
vol vitaminen, mineralen en aminozu-
ren. Honing was het schoonheidsge-
heim van de Egyptenaren en Grieken 
in de oudheid. Honing zet de water-
molecules vast in de huid, kalmeert 
en herstelt

Y��h��t�
Shampoo met yoghurt, bijvoorbeeld, 
hydrateert en verzacht het haar. Geiten- 
en schapenmelk werden al gebruikt 
door Cleopatra. Zij baadde haar huid in 
merrie- of ezelinnenmelk. Deze melk is 
rijk aan calcium en fosfor, beschermt, 
hydrateert en herstelt doeltreffend de 
huid (zonnesteken, droge plekken, rim-
pels, kraaienpootjes). In Thailand scrubt 
men met yoghurt en theebladeren 
het lichaam.

v��r��c��o��e��
& ��z��d��i�

Steeds meer merken volgen 
de trend om natuurlijke en 
biologische producten aan te 
bieden. Verzorgingsproducten 
op basis van planten en algen 
kennen we al heel lang, maar 
intussen is er steeds meer cos-
metica gewijd aan de heilzame 
eigenschappen van groenten 
en fruit. Daarom  een over-
zicht van alle goede eigen-
schappen van de producten 
uit ons boodschappenkarretje 
uit de supermarkt.

Tekst: Carla Hoogland

Groot PEELLANDGroot PEELLAND
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Steeds meer merken volgen 
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Op 5 februari start de cursus Koolhydraat-
beperkt koken. Deze cursus is bedoeld 
voor iedereen die koolhydraatarm wil 
eten. Koolhydraatbeperkte voeding is al 
lang geen hype meer is. Je leert meer met 
groeten te doen, bijvoorbeeld een pizzabo-
dem van bloemkool, een broccolipuré of 
een lasagne zonder deegbladen. De cursus 
bestaat uit twee lessen.
Sommige mensen hebben veel last van 
onrustige gedachten in hun hoofd. In de 
cursus Zentangle is te leren hoe je daarmee 
om kunt gaan. Het doel van deze cursus is 

om tot rust te komen terwijl je patronen 
tekent. De tekeningen bestaan uit lijnen, 
stippen, strepen en cirkels. De cursus van 
drie lessen start op zaterdag 16 maart.

In de cursus Kleur en stijl wordt niet geke-
ken naar wat de mode voorschrijft, maar 
naar welke kleding bij welk figuur past. 
Door het toepassen van verschillende lij-
nen en kleuren kunnen pluspunten wor-
den benadrukt en mindere kanten verdoe-
zeld. Bij de cursus hoort een map met tips 
en informatie. Het is mogelijk om na de 
cursus een persoonlijk kleur- en stijladvies 
te krijgen. De cursus van drie lessen start 
op woensdag 13 februari.

Alle cursussen worden gegeven in het ge-
bouw van de Volksuniversiteit, Braakse 
Bosdijk 4 in Helmond, met uitzondering 
van Koolhydraatbeperkt koken die in de 
Westwijzer plaatsvindt (Cortenbachstraat 
70). Meer informatie is te vinden op de 
website www.vuhelmond.nl waar men 
zich direct voor een cursus kan aanmel-
den. U kunt ook bellen naar 0492 532 729.

Gezondheidscursussen bij VU Helmond

Bij de cursus BLS/AED van Volksuniversiteit Helmond leer je omgaan met een defi brillator. 
(bron foto; VU Helmond).

Volksuniversiteit Helmond biedt 
verschillende cursussen aan op het 
gebied van gezondheid. Bij het Hel-
mondse onderwijsinstituut voor vol-
wassenen start op 12 februari de cur-
sus BLS/AED over het omgaan met 
een defi brillator. De cursus van twee 
lessen is inclusief een cursusboek en 
het diploma van de Nederlandse Hart-
stichting. Er zijn zorgverzekeraars die 
deze cursus vergoeden. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
wordt nu ook een tentoonstelling 
gewijd aan het tragische lot dat 
tientallen vrouwen uit Zuidoost-
Brabant ruim 400 jaar geleden 
ondergingen. Het rijksarchief in 
Brussel leent voor deze gelegen-
heid authentieke documenten 
uit.
De regio Peelland vormde bijna 
425 jaar geleden het decor voor 
een gruwelijke, meedogenloze 
mensenjacht. In het jaar 1595 
vonden 25 vrouwen er de dood, 
de meesten op de brandstapel, 
nadat ze als heks waren veroor-
deeld. De vervolgingsgolf in dit 

deel van het toenmalige hertog-
dom Brabant is een van de groot-
ste die in de Lage Landen hebben 
plaatsgevonden. De eerste arres-
taties en processen vonden plaats 
in juni 1595 in Cranendonck. 

Satanisch complot
De lokale heren en de schouten 
en schepenen die die processen 
voerden, geloofden dat de ver-
dachten waren betrokken bij een 
satanisch complot om de christe-
lijke samenleving te ontwrichten. 
Ze zouden opdrachten krijgen 
van de duivel en samen met hem 
nachtelijke feesten houden. Een 
verdachte die aan ondervraging 
werd onderworpen, kreeg stee-
vast de vraag voorgelegd wie er 
nog meer bij waren geweest op 
die duistere samenkomsten. Om-
dat de arme slachtoffers zwaar 
werden gemarteld, moesten ze 
wel namen noemen van perso-
nen die ze kenden in hun omge-
ving. Zo greep de vervolging om 
zich heen. Van Cranendonck naar 
Heeze, Leende en Geldrop, dan 
door naar Mierlo en Lierop om in 
Asten tot een eind te komen.

Helmondse kasteelvrouwe 
beschuldigd
Van veel vervolgingen heeft maar 
weinig informatie de eeuwen over-
leefd. In Peelland zou er ook hoe-
genaamd niets over bekend zijn, 
als het uitsluitend op de lokale 
archieven was aangekomen. In de 
betrokken dorpen zijn deze zwarte 
bladzijden uit de geschiedenis be-
wust of onbewust uit de archieven 
weggefilterd. Maar de heksenjacht 
in Peelland baarde indertijd al zo-
veel opzien, dat het centrale gezag 
in Brussel besloot er een onderzoek 
naar in te stellen. Zeker toen de 
heer van Mierlo en Lierop in twee 
weken tijd in zijn heerlijkheden 
vijftien vrouwen had laten execu-
teren en ook met beschuldigingen 
was gekomen aan het adres van 
de belangrijkste inwoonsters van 
de Peellandse centrumstad Hel-
mond, waaronder de weduwe van 
kasteelheer Adolf van Cortenbach, 
Philippine van Ruyschenberg.  Een 
procureur-generaal reisde af naar 
de meierij van ’s-Hertogenbosch, 
liet betrokkenen dagvaarden, eis-
te kopieën van processen op en 
sprak met overlevenden en nabe-
staanden. Zijn dossier, een unieke 
beschrijving van de nauwelijks 
voorstelbare gebeurtenissen, is be-
waard gebleven in het rijksarchief 
in Brussel. Niet eerder zijn belang-
rijke stukken uit het dossier elders 
te zien geweest. 
De tentoonstelling in Kasteel Hel-
mond is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met Johan 
Otten en Jan van der Heijden van 
het Anna Ceelen Huis in Asten, do-
cumentatiecentrum over hekserij 
bij de kasteelruïne.

Heksenjacht

Tentoonstelling in 
Kasteel Helmond 

over waargebeurde 

In Kasteel Helmond is van 
5 februari t/m 3 novem-
ber 2019 de tentoonstelling  
‘Heksenjacht in Peelland’ 
te zien. De tentoonstelling 
is gebaseerd op het boek 
Duivelskwartier (uit 2015). 
Hierin vertelt oud journa-
list Johan Otten over een 
tot dan toe onderbelicht 
gebleven verhaal.

In de late middeleeuwen borg 
men de stukken van een proces 
niet op in dossiermappen maar 
in juten zakjes. Op het zakje werd 
een stukje perkament genaaid 
met de naam van de verdachte. 
Tijdens het proces hingen de 
zakjes aan een haakje. 
(bron foto; Museum Helmond).

Ontwerp muurschildering 
naar aanleiding van 
voorstelling ‘Hanged witch’.
(bron foto; Maxime-Johan Otten)

HEKSEN
JACHT

5 FEBRUARI     3 NOVEMBER

M U S E U M H E L M O N D . N L

IN PEELLAND

Cursussen voor iedereen: talen, body & mind, cultuur 
& ontwikkeling, creatief, bridge en koken

Kijk op www.vuhelmond.nl
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save the dateJANUARI/FEBRUARI

EVENEMENTEN

 

Jan Beuving - Rotatie
Hij goochelt met taal en is een 
fenomeen in het theater en op de radio: 
cabaretier Jan Beuving geeft een 
wiskundige draai aan alledaagse dingen. 
Hij kreeg er de Neerlands Hoop voor, 
de prijs voor de cabaretier met het 
grootste toekomstperspectief. Het 
Speelhuis. Speelhuisplein 2. 
20:15 -  22:30 uur.

Weekmarkt Deurne
Op de gezellige weekmarkt in het 
centrum van Deurne kun je lekker 
snuffelen. Op de warenmarkt vind je 
tal van kraampjes met onder andere 
kleding en heerlijke verse producten. 
Rondom de stalletjes op de Markt kun 
je terecht voor een lekkere kop koffie 
of een lunch. 13:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 26 JANUARI
Prinsenreceptie De Peelvrujters in
Asten-Heusden
Prinsenreceptie De Peelvrujters.
Aanvang 18.00 uur. in BMV, Hart van 
Heuze, Pastoor Arnoldstraat 2.

The Kik - Hertaalt!
Kippenvel bij nieuwe Nederlandse 
vertalingen van internationale hits.Als 
huisband van DWDD hertaalde The 
Kik maandelijks bekende hits en die 
exposure bleef niet onopgemerkt. Het 
Speelhuis. Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

Harry Sacksioni - Smokey Strings
In zijn nieuwe soloprogramma 
SMOKY STRINGS maakt gitaarvir-
tuoos Harry Sacksioni een 
verrassende keuze uit zijn 
inmiddels enorme catalogus. 

Op vijf verschillende gitaren speelt 
hij composities die schuren tegen 
de (fingerstyle) blues, een groot 
funky gehalte hebben of op een 
andere manier de snaren van zijn 
gitaren doen smeulen.  
De Cacaofabriek. Cacaokade 1.
Vanaf 20:30 uur.

Winkelen op de laatste zondag van 
de maand
Diverse winkels in het centrum van 
Deurne zijn geopend. Kijk op de site 
van de betreffende ondernemer of 
deze geopend is. Markt 1. 
12:00 - 17:00 uur.

Young Musicians Academy Fontys
In 2018 werkte Lambertus 
Concerten voor het eerst samen 
met de Young Musicians Academy 
van het Fontys Conservatorium in 
Tilburg. Dit omdat wij educatie in 
het algemeen en muziek educatie 
in het bijzonder, heel belangrijk 
vinden. Daarom geven wij graag 
een podium aan deze jonge 
talenten. Diverse studenten van 
deze opleiding zullen tijdens deze 
middag optreden in een gevarieerd 
programma. Elkerliek Ziekenhuis.
Wesselmanlaan 25. 
16:00 - 17:00 uur.

Optreden: SkunkZ
SkunkZ, de tribute Skunk Anansie 
band timmert alweer een aantal 
jaren aan de weg.Natuurlijk komen 
ook de hits voorbij: Weak, 
Hedonism, Brazen/ Weepen nog 
veel meer.SkunkZ is een 4 koppige 
formatie, metSandra van Impelen 
zangMarcel Weijtenburg drumRo-
mulo Santos bassFrank van La-
moen gitaar.

WOENSDAG 30 JANUARI

La Traviata (Royal Opera House)
Van de opwinding over een 
onverwachte romance tot de 
hartverscheurende verzoening die 
te laat komt – Verdi’s La traviata is 
een van de meest geliefde opera’s 
aller tijden. De Cacaofabriek.
Cacaokade 1. Vanaf 19:45 uur.

www.helmondnu.nl

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

HELMOND ZATERDAG 2 FEBRUARI  

Scrum - 15 years of Single Malt Folk
Energieke en goudeerlijke 
akoestische folk. Stamkroeg The 
Dirty Glas is het decor, whisky is 
het smeermiddel en feest is het 
doel. Helmond, zet je schrap! . 
IJzersterke klassiekers afgewisseld 
door schitterende eigen teksten en 
melodieën. ‘Grab yourself a pint’, 
draai het nieuwe album ‘Single Malt 
Folk’ en kom naar de pub...eh Het 
Speelhuis. Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Gouden paren concert in 
Asten-Heusden
Gouden paren concert in 
Asten-Heusden Optreden van het 
A orkest onderleiding van 
Tjeu Snoek, showgroep en 
slagwerkgroep .Org. Harmonie St. 
Antonius Asten-Heusden. Hart van 
Heuze. 19:30 - 21:00 uur.

Optreden Gebroeders Vanderstraten
Optreden Gebroeders 
VanderstratenVlaamse Schlagers 
in bebob jazz, proefgedraaid op de 
locale kasseien.Stef Pisteffo is een 
tapdansende Gentenaar. Hij zingt 
liedjes van Vlaamse muzikanten en 
internationale sterren en 
vertolkt ze met zijn kazoo en 
ukulele op een eigenzinnige manier.  
Kortom komt dat zien!! Lokaal 42.
Markt 42. 16:00 - 23:00 uur.

Prinsenbal De Klot in Asten
Prinsenbal De Klot
Om 14.00 uur gekostumeerde 
happening in gemeenschapshuis 
De Klepel, Kerkstraat 8, Asten. 
Toegang gratis. 

La Traviata (Royal Opera House)
Van de opwinding over een onver-
wachte romance tot de hartver-
scheurende verzoening die te laat 
komt – Verdi’s La traviata is een 
van de meest geliefde opera’s aller 
tijden. De Cacaofabriek.
Cacaokade 1. Vanaf 15:00 uur. 

ZONDAG 27 JANUARIVRIJDAG 25 JANUARI

VRIJDAG
1 FEBRUARI

Kunes Kantine 
Kwiss in Asten 
Editie 41.
Kunes Kantine 
Kwiss. Aanvang 
20.30 uur in Eet-
café De Kantine, 
Markt 17.
18.00  20.00 uur 
Deelname is 
gratis en wordt 
per team 
gespeeld. Max. 
5 personen per 
team.

Peter Heerschop 
- De Minister van 
Enthousiasme
Helmond
Lol is een 
serieuze zaak, 
maar de lach 
regeert onder 
de minister van 
enthousiasme.
Peter 
Heerschop, 
cabaretier, 
schrijver en 
televisiemaker 
komt als 
zelfbenoemd 
Minister van 
Enthou-siasme 
uitleggen 
waarom je 
vrolijker wordt 
van minder 
zekerheden. 
Het Speelhuis.
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

Biologische 
markt 
Brandevoort
Elke vrijdag is 
er van 14.00-
18.00 uur een 
biologische 
markt onder de 
Markthal van 
Winkelcentrum 
Brandevoort in 
Helmond.
Met biologische 
producten, kaas, 
vlees, brood en 
groenten. De 
Plaetse 1.

ZONDAG 3 FEBRUARI
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’


