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ZORG INZORG INZORG IN
  
 GROOT  
 PEELLAND

Groot Peelland informeert de

 inwoners van Helmond-Peelland 

(100.000 gezinnen, plm. 225.000

inwoners) over de ‘zorgmarkt’ 

in onze regio.

Bijbuurten met: Tommie Niessen
Tommie Niessen won begin dit 
jaar de titel Helmonder van het 

jaar én de publieksprijs!

 (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Door: Mandy Meeuwsen

Tommie Niessen is geen on-
bekende inwoner meer. Waar 
je hem van zou moeten ken-
nen? Nou, zijn blog Tommie in 
de Zorg, waar hij schrijft over 
dingen die hij meemaakt, is er 
eentje van. Daarnaast maakt hij 
ook video’s, spreekt hij regelma-
tig over de zorg én heeft hij een 
boek geschreven waarvan re-
cent meer dan 20.000 exempla-
ren zijn verkocht! Reden genoeg 
om eens met deze bijzondere 
Helmonder in gesprek te gaan!

‘’Hoe ben je in de zorg 
terechtgekomen?’’
‘’Door mijn moeder die al in de 
zorg werkte. Ik was ondertussen 
gestopt met school nadat ik was 
gestopt met mijn opleiding.  Ik 
had ICT gedaan en marketing 
en communicatie en vond het 
wel leuk, maar miste iets. Ik ben 
toen gaan werken omdat ik echt 
niet wist wat ik wilde met school. 
Mijn moeder zij toen tegen mij: 
‘Misschien is de zorg wel iets 
voor jou’’. Ik lachte haar toen uit 
en zei ‘’ik ga echt niet in de zorg 

werken’’. Dat kwam ook wel door 
het beeld wat ik daarbij had, dat 
ik alleen maar mensen moest 
wassen. Kort daarna kwam er 
een kans voorbij waar ik kon 
werken én leren in de zorgsector 
en zodoende kwam ik erachter 
dat het wél bij me paste en dat 
het beeld van de zorg niet zo be-
krompen is als we denken. Nu 
bevalt het me eigenlijk wel goed.’’

Je vertelde dat je als ZZP-er 
in zorg werkt. Hierdoor kun je 
werken binnen verschillende 
instanties, maar wat doe je 
het liefst?
‘’De wijkzorg. Je komt steeds bij 
mensen thuis en ze hebben al-
lemaal hun eigen verhaal. Als je 
oprecht aandacht hebt voor wat 
ze vertellen, is het erg leerzaam. 
Hun wereld word steeds kleiner 
en als er waardevol contact is 
tussen de zorgverlener en de cli-
ent is dat mooi meegenomen!’’

Zijn zij dan ook degene die 
je inspireren om te schrijven 
op je blog?
‘’Natuurlijk, ze zijn mijn inspiratie 
voor alles. Ik vond schrijven so-

wieso al wel leuk, maar het mo-
ment dat ik begon met mijn blog 
had waarschijnlijk te maken dat 
ik iets negatiefs las over de zorg. 

Er gebeuren genoeg mooie din-
gen en ik had bij mezelf zoiets 
van ‘ik kan ook de andere kant 
van het verhaal vertellen en een 
positief signaal afgeven’.  In mijn 
blogs probeer ik het simpel te 
houden en niet te oordelen. Ik 
schrijf vanuit mijn gevoel en dat 
is niet altijd positief, maar wel re-
alistisch.’’  

(Lees verder op pag. 5).
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Veel herfstplezier.

De herfst
komt eraan.
De natuur is op dit moment misschien wel op zijn mooist. 

De herfst komt eraan, en dus kleuren de bladeren geel, rood en 

bruin. De natuur sluit de zomer af en maakt zich op voor de winter. 

Ook tijd om uw huis weer winterproof te maken.  

Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, huishouden en  

bijvoorbeeld hobby en vrije tijd kun je op de Engelseweg te  

Helmond vinden. Van woonaccessoires voor je interieur, decoratie 

van je woonkamer tot van alles op het gebied van tuin en auto. 

De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos kunt 

shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten van een lekkere lunch.

En natuurlijk deskundige medewerkers, service en gratis parkeren 

voor de deur.  

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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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

Mantelzorgactie Helmond 2019

Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop 
t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roelofs, Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, 
leef en zorg helmond, lunchroom de keijser, primera de luifel, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Wilt u gratis waardebonnen van HellemondGift 
t.w.v. 70 euro en bent u mantelzorger? Vul dan 
snel de aanvraag in op www.levgroep.nl onder 
het kopje Helmond. Kruis bij de cadeaukeuze 
de HellemondGift aan. Met deze waardebon 
kunt u terecht bij meer dan 140 Helmondse 

ondernemers en 2 supermarkten. 
Zie www.hellemondgift.nl 
70 Euro boodschappenwaarde gratis voor u. 
Vul de bon zoals hierboven omschreven snel in! 

Het kan tot uiterlijk 31 oktober 2019.

Helmond
In Helmond kan men kiezen 
voor de HellemondGift kadobon. 
Stichting Hellemond Gift heeft 
het primaire doel om Hellemond 
Gift cadeaubonnen uit te geven, 
en daarmee de bestedingen in de 
lokale Helmondse economie te 
stimuleren. En niet allemaal naar 
internet te laten vloeien. Dit met 
de bedoeling om Helmond leef-
baar en bruisend te houden met 
een goed, divers en fijn aanbod 
van winkels, sport, horeca, zorg, 

onderwijs en cultuur en al het 
andere wat een stad prettig en 
leefbaar maakt. (Als een onder-
nemer bijv. een sportclub spon-
sort, kan deze sportclub weer 
de Helmondse jeugd een zin-
volle vrijetijdsbesteding bieden.) 
Daarnaast wil de Stichting Hel-
lemond Gift vanuit haar morele 
verantwoordelijkheid en sociaal-
maatschappelijke betrokken-
heid niet alleen waardebonnen 
‘verhandelen’ maar ook een bij-
drage leveren aan de samenwer-

king en verbinding in Helmond 
tussen verschillende partijen die 
samen een stad ‘maken’.  Zelfs de 
jeugd zal met deze fysieke waar-
debonnen weer achter de com-
puter uit moeten komen om de 
waardebon te verzilveren.

Dit wil zij enerzijds tot uitdruk-
king brengen in haar eigen or-
ganisatie en anderzijds door het 
ontwikkelen van belevingsini-
tiatieven voor Helmond. Stich-
ting Hellemond Gift kent geen 
winstoogmerk. Ook al woont 
bijv. een werknemer bij een Hel-
monds bedrijf niet in Helmond, 
dan is het toch vrij normaal dat 
waar men zijn brood verdient, dit 
ook voor een gedeelte uitgeeft. 
Meer dan 140 lokale onderne-
mers doen mee en de waardebon 
wordt volop gebruikt. Meer info: 
www.hellemondgift.nl

Deurne
Leeft u met iemand samen die 
langdurig ziek is? Geeft u extra 
zorg en ondersteuning aan uw 
kind, uw vader of moeder, of is 
er een vriend of buur voor wie
uw hulp onmisbaar is? Dan 
wordt dit mantelzorg genoemd. 
Als mantelzorger bent u veel be-
langrijker dan u zelf misschien 
denkt. Gemeente Deurne wil u
graag bedanken voor de hulp en 
zorg die u biedt aan uw naaste! 
Daarom wordt ook in 2019 weer 

de jaarlijkse waarderingsactie 
voor mantelzorgers georgani-
seerd. Evenals vorige jaren ge-
beurt dat in samenwerking met 
het Steunpunt Mantelzorg van 
de LEVgroep.

Hoe ziet de waardering in Deurne 
er uit in 2019? Gemeente Deurne 
heeft er voor 2019 voor gekozen 
om de waardering te verstrekken 
in de vorm van een geldbedrag 
van 100 euro per persoon. Voor 
jonge mantelzorgers onder de 18 
jaar is dit een bedrag van 40 euro 
per persoon.

Aanmelden voor 
de waarderingsactie in Deurne
Mantelzorgers kunnen zich van 
vanaf september tot en met 31 
december 2019 aanmelden voor 
de waarderingsactie. U kunt dit 
doen via www.levgroep.nl en 
www.deurne.nl. Direct na de di-
gitale aanvraag ontvangt u per 
e-mail een bevestiging van ont-
vangst van uw aanvraag. Als u 
mensen in uw omgeving kent die 

ook mantelzorger zijn, dan kunt u 
hen erop attenderen zelf digitaal 
een waardering aan te vragen. 
Als u zelf niet in staat bent om de 
aanvraag digitaal te doen, kunt u 
ook naar een van de spreekuren 
van de wijkwerkers gaan, die u 
graag helpen bij het digitaal aan-
vragen van de waardering. 

U kunt daarvoor het spreekuur 
kiezen dat u wat betreft plaats en 
tijd het beste uitkomt. Daarnaast 
is er ook de mogelijkheid om de 
mantelzorgwaardering schrifte-
lijk aan te vragen. De papieren 
aanmeldformulieren kunt u ver-
krijgen bij de balie van Zorg in 
Deurne, het gemeentehuis en bij 
de wijkwerkers.

Mantelzorgcompliment 
in Helmond en Deurne

Mantelzorgers 
beloon u zelf 

Zorg je als mantelzorger voor iemand in 
Helmond/Deurne die langdurig ziek is of een beperking heeft? 

Dan kun je een mooie blijk van waardering aanvragen (ook als je 
zelf niet in Helmond/Deurne woont). Een volwassen mantelzorger 

kan kiezen uit een HellemondGift cadeaubon ter waarde van 70 
euro of een geldbedrag. Een mantelzorger tot 18 jaar krijgt een 

Gift Card Pathé van ter waarde van 40 euro. Papieren exemplaren 
(Helmond) liggen ook bij de receptie van het hoofdkantoor aan de 

Penningstraat te Helmond.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar www.levgroep.nl 
klik op ‘mantelzorg’ en u 
ziet bij ‘nieuws’ hoe u in 
Helmond en/of Deurne 
kunt aanvragen.

www.hellemondgift.nl

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Na de grote verbouwing presenteert 

STIJL & CO nu ook het wereldwijd 

bekend merk MUSTERRING.  

Musterring staat voor kwaliteit en een 

eigentijdse uitstraling. Precies hetgeen 

dat wij met onze nieuwe concepten 

voorstaan. We nodigen u uit om kennis 

te komen maken met de vele mogelijk-

heden die deze collectie biedt.

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Combinatie Jeugdzorg in de praktijk
Dag- en nachtbehandelgroepen

Tessa is 11 jaar. Ze woont niet meer thuis omdat het daar niet veilig was 
voor haar. Na opvang in een crisispleeggezin is ze naar een behandelgroep 
van Combinatie Jeugdzorg gegaan waar ze samen met een aantal andere 
kinderen woont. Ze gaat naar een school voor speciaal onderwijs. 

Tessa heeft al veel meegemaakt 
in haar jonge leventje. Haar thuis
omgeving was niet veilig, er was 
sprake van misbruik en er waren 
weinig regels en structuur, waardoor 
ze teveel zelf moest bepalen wat ze 
deed. Hierdoor heeft ze geen vertrou
wen in volwassenen en is ze vaak 
angstig en onzeker. Ze vertoont ook 
grensoverschrijdend gedrag en doet 
soms heftige uitspraken voor haar 
leeftijd. Op de groep zijn er duidelijke 
regels, structuur en een consequente 
aanpak. Tessa’s moeder wordt inten
sief betrokken en krijgt begeleiding om 
deze aanpak ook thuis toe te kunnen 
passen. De groepsleiding is er voor 
Tessa en steunt haar als dat nodig is. 
Tessa’s vertrouwen in volwassenen 
komt zo weer langzaam terug.

Hulp bij verwerkingsproces
Als Tessa na een tijd gewend is op de 
groep, start ze met speltherapie om 
haar te helpen met ‘de nare dingen’ 
die ze heeft meegemaakt. 

Dit leert Tessa begrijpen wat er is 
gebeurd en haar ware gevoelens 
hier over op een goede manier te 
uiten. Dat heeft tijd nodig, maar door 
het groeiende vertrouwen dat haar 
verhaal veilig is bij de therapeut, kan 
Tessa steeds beter aangeven wat 
ze denkt en voelt. Ook volgt ze de 
groeps training emotieregulatie om zo 
beter met allerlei emoties, zoals boos
heid en verdriet, om te kunnen gaan.

Contacten met thuis
Nu het beter gaat met Tessa komt 
haar moeder regelmatig op bezoek. 
Tessa geniet erg van de contacten 
met haar moeder. Moeder krijgt 
ondertussen ook intensieve 
begeleiding om haar kant van het 
verhaal kwijt te kunnen en om haar te 
helpen een veilige gezinssituatie te 
bieden voor Tessa. Het gaat zo goed 
dat Tessa regelmatig een nachtje 
thuis gaat slapen bij haar moeder. 

Hoe gaat het nu?
Tessa ontwikkelt zich positief, is 
minder vaak boos en kan beter met 
haar gevoelens omgaan. Ze gaat nu 
ieder weekend en elke vakantie naar 
huis. Als Tessa en haar moeder zo 
doorgaan kan Tessa over een paar 
maanden weer thuis gaan wonen. 
Daar kijken ze beiden naar uit!

Combinatie Jeugdzorg:  
specialist in jeugd- & opvoedhulp

Volg ons ook op: 

jeugd, ouders, 
professionals

Combinatie Jeugdzorg biedt 
professionele hulp aan kinderen, 
jongeren en hun ouders bij 
complexe vragen of problemen 
op het gebied van opvoeden 
en opgroeien. Veiligheid staat 
hierbij voorop. Afhankelijk 
van de hulpvraag bieden 
we jeugdhulp thuis of op 
een van de locaties van 
Combinatie Jeugdzorg. 
Ook is (tijdelijke) 
opvang mogelijk in een 
pleeggezin of gezinshuis 
van Combinatie Jeugdzorg. 
Daarnaast bieden we 
cursussen en trainingen  
voor kinderen, jongeren, 
ouders en professionals.

Combinatie Jeugdzorg 
werkt met name in Zuidoost
Brabant en MiddenLimburg 
en heeft hoofd vestigingen in 
Eindhoven, Helmond, Veldhoven en 
Heibloem.

Meer informatie? 
Kijk op www.combinatiejeugdzorg.nl

Combinatie Jeugdzorg | Nuenenseweg 4 | 5631 KB Eindhoven 
t 040 245 1945 | www.combinatiejeugdzorg.nl

 
    

 
    

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

(Vervolg pag. 1)

Maar je schrijft niet alleen, 
je maakt ook video’s.
‘’Klopt! Ik vind het ook mooi om oudere 
mensen met een bijzonder verhaal te 
horen. Zo heb ik ook een video met een 
Helmondse mevrouw over Tinder en een 
met een meneer uit Bakel over het drinken 
van rauwe eieren. Zulke dingen doen met 
oudere mensen in de vorm van een video, 
is superleuk. Je pakt iets van een andere 
generatie en onze generatie en dat breng 
je samen.’’

Zijn er ook mensen die 
je zijn bijgebleven?
‘’Natuurlijk. Soms krijg je met mensen een 
hele speciale band van mens tot mens en 
niet als cliënt en zorgverlener. ‘’

Vind je het dan moeilijk als een 
van deze mensen sterft?
‘’In sommige gevallen wel. Ik heb wel eens 
gehad dat ik emotioneel werd en moest hui-
len, maar ik denk dat het een voordeel is. ‘’

Staat dit niet in de weg van je werk?
‘’Nee, absoluut niet. Voor mij is het een 
teken van betrokkenheid. Het is wel eens 
ooit gebeurt dat iemand stierf in het hos-
pice en dat ik dan naar huis ging en het 
er moeilijk mee had. In het begin vond ik 
het wel lastig omdat ik dacht: ‘’Ben ik nu 
veel te betrokken?’’ Maar, een collega zei 
tegen me als je dat niet zou hebben, zou 
je je meer dingen af moeten vragen. Het is 
juist goed om emotie erbij te hebben en ik 
ben over mijn emoties heel open.’’ 

Weet je al wel wat je in de toekomst 
wil gaan doen?
‘’Ik heb geen idee. Ik heb wel het gevoel 
dat ik in de goede richting zit. Als ik nog 
voor iets zou gaan leren, zou ik voor pal-
liatieve zorg gaan: Zorgen dat mensen die 
uitbehandeld zijn kwaliteit van leven heb-
ben, maar ik heb nu niet zoveel zin om 
terug te gaan naar school. Voor nu heb ik 
mezelf voorgenomen om vooral de din-
gen te doen die goed voelen, want dan is 
het allerbelangrijkste!’’

Wil je meer weten over hoe Tommie of 
ben je nieuwsgierig naar zijn boek? Kijk 
dan eens op www.tommieniessen.nl

Het boek van Tommie: Tommie in de zorg.

www.tommieniessen.nl
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

RUNNING ON CLOUDS

• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige  bediening 
• Vertrouwd adres sinds 1947

Ook te bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Lopen      op wolken.

De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

C O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E NC O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E NC O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E N

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Welkom bij de ultieme lichtgewicht loopsensatie van On, het revolutionaire Zwitserse  
performance merk in hardloop & outdoor wandelschoenen.
 
De gepatenteerde CloudTec®-technologie van On is ontwikkeld om een   zachte landing te  
maken, gevolgd door een explosieve start. Het resultaat? Een ongelooflijk licht lopende  
sensatie. En geen concessies aan demping en schokbescherming. Met andere woorden,  
rennen op wolken. Demping die uw pas niet verbreekt, maar zich eraan aanpast. Wanneer je de 
grond raakt met een On-schoen, vangen de zeer adaptieve rubberen Cloud-elementen zowel  
verticale als horizontale krachten op voor een zachte landing en maken je klaar om vooruit te gaan.

CloudTec® is het eerste systeem dat al-
leen demping biedt tijdens de landingsfase 
(wanneer u het echt nodig hebt). Zodra je 
de grond raakt, vergrendelen de Cloud-
elementen stevig en vormen ze een solide 
basis voor natuurlijke, krachtige aandrijving. 
Bereid je voor op de start.  Op conventionele  
schoenen met een stijve zool heb je geen con-
trole over je loopbeweging. In plaats daarvan 
reageert een heel team van cloud-elementen op de zool actief op uw individuele loopbeweging.  
Ze hebben geen vooraf gedefinieerde rollijn. In plaats daarvan vangen de wolkenelementen 
uw landing op door zich aan te passen aan uw voetaanval. Dit geeft je weer de controle en stelt 
elke loper in staat om te rennen zoals hij of zij bedoeld is om te rennen.
 
De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

Natuurwerkdag bij IVN-Helmond 
Een dagje werken in de natuur: heerlijk, 
ontspannend, gezellig en heel erg nuttig. 
Ieder jaar wordt landelijk een natuur-
werkdag georganiseerd, altijd op de eer-
ste zaterdag van november. Op meer dan 
350 plekken zijn dan ruim 14.000 vrijwil-
ligers actief in de natuur. 

Dit jaar op zaterdag 2 november. In de 
Stiphoutse Bossen liggen enkele vennen 
die samen horen bij het “adoptieplan Stip-
houtse vennen”. In 2014 zijn daarvan de 
oevers flink verruimd; er is bos weggekapt 
om de biodiversiteit te bevorderen. Want 
waar geen bos meer is, kan zich heide 
gaan ontwikkelen. Heidegebied is een heel 
geschikt biotoop voor kikkers en salaman-
ders. En daarbij is heide als drachtplant 
uitermate geschikt voor allerlei insecten. 
Dus is hier sprake van een grote verbete-
ring van de natuurwaarden. Helaas zijn er 
ook negatieve effecten, bijvoorbeeld door 
de enorme droogte en de sterke vergras-

sing. En een ander ongewenst effect is 
het uitschieten van berken en dennetjes. 
Dat betekent dat er over 10 jaar weer op-
nieuw bos ontstaan zal zijn als er niets 
gedaan wordt. 
Daarom organiseert IVN-Helmond in 
samenwerking met de gemeente een ac-
tiedag om de jonge boompjes rond de 
vennen te gaan uitplukken.  Op de na-
tuurwerkdag wordt daarom  “met man 
en macht” naar de adoptievennen gegaan 
om daar de jonge dennen en berken uit 
te plukken. Iedereen is van harte welkom 
met een steekschop of snoeizaag. 

Er wordt gewerkt van 10 tot 12 uur en ’s 
middags van 14 tot 16 uur. De route is be-
wegwijzerd. Kom ook meehelpen; werken 
in de natuur is gezellig, ontspannend en je 
levert een bijdrage aan de natuurontwik-
keling! En natuurlijk zorgt IVN-Helmond 
voor een natje en een droogje voor alle 
noeste natuurwerkers.

De najaarseditie in de serie Koepelkerk-
concerten in Lierop biedt een afwisse-
lend programma, met dit keer vooral 
inbreng van eigen Lieropse bodem. Het 
centrale thema van dit concert op vrij-
dagavond 25 oktober is ‘verbondenheid’. 
De verbindende kracht van muziek blijkt 
al vele jaren tijdens de Lieropse concer-
ten, zowel onder uitvoerenden als onder 
het publiek.

Een centrale rol is in dit concert weggelegd 
voor het Lieropse mannenkoor A Capella 
onder leiding van Marion  van Eijk. Het 
koor zingt klassieke werken, o.a. van Gie-
sen, Bruckner en Sibelius, maar ook eigen-
tijds populair repertoire van bijvoorbeeld 
Leonard Cohen en Simon & Garfunkel. 
Het koor wordt op orgel en piano begeleid 
door Rob Dommisse, die bovendien op 
orgel een toccata van Théodore Dubois 
vertolkt en als duo samen met Lyan Dom-
misse op cello enkele werken uitvoert: 
Mendelssohn (Lied ohne worte nr. 30), 
Schubert (Moment musical op. 94), Schu-
mann (eerste deel uit Fantasie Stücke op. 
73) en Joachim Raff (Cavatine). 

Koor met orgel worden in de hymne uit 
Finlandia van Jean Sibelius ondersteund 
door het trombone-ensemble van fan-
fare Willibrordus. René Maas verfraait op 
bugel en trompet een tweetal koorver-
tolkingen. Een bijzonder onderdeel van 
het concert is de uitvoering door Marly 
Minten van het Avé Maria in de versie van 
Beyoncé, geïnspireerd op Franz Schubert. 
Ze wordt daarbij op piano begeleid door 
Rob Domisse.
In een overweging gaat pastoor Pieter 
Scheepers van de Franciscusparochie As-
ten-Someren nader in op het thema van 
het concert. De vaste organiste Jannie van 
Leeuwen-Soethout begeleidt de samen-
zang. Het concert begint om 20 uur en 
duurt ongeveer een uur. Zoals gebruikelijk 
is het gratis toegankelijk, met de mogelijk-
heid om bij het verlaten van de kerk een 
bijdrage te doneren.

Veel afwisseling 
in Lierops 
Koepelkerkconcert 

(Bron foto; Mannenkoor A Capella).

www.grootpeelland.nl
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LEKKER LOPEN EN BEWEGEN, 

DAT WILLEN 
WE TOCH 
ALLEMAAL?
Al ruim 20 jaar zorgen wij voor voeten en zorgen wij voor U!  
En dat doen we met passie en kennis van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes 
die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen of knieën, uw doorgezakte 
voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar! 

Omdat wij graag willen dat u ongehinderd kunt blijven lopen, dansen en sporten en 
omdat wij wéten wat u beweegt. Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve 
behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje harder om u vooruit te helpen. 
Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten met u naar een 
oplossing die loopt.  Stap gerust binnen op een van onze locaties en voel u welkom! 

Tel. 0492-504720 | infopodo@podotherapie.nl | www.podotherapiehelmond.nl                       

Wij staan voor u klaar op de volgende locaties:
Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond
Gezondheidscentrum Deltaweg Helmond
Gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Paramedisch Centrum Stiphout
Hof van Bethanië Mierlo
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

SANITAIR ELEKTRA VERWARMING VEILIG

Met Domotica 
wordt uw huis: 

Comfortabel, 
Toegankelijk 

& Veilig

Kapelstraat 19 - Beek en Donk      Tel. 0492 - 46 43 43

WWW.VEN-HOLLANDERS.NL

Toen onze dochters nog klein waren zijn 
we eens naar een informatieavond over 
pleegzorg geweest, maar al die bemoei-
enis in ons gezin daar hadden wij geen 
zin in. Jaren later had ik een collega die 
samen met haar man crisisopvang ging 
doen. Ze kwam met enthousiaste ver-
halen en die gevreesde bemoeienis bleek 
eigenlijk best mee te vallen. Van het een 
kwam het ander en voor we het wisten 
hadden we de voorbereiding voor pleeg-
ouders (VESP) afgerond. 

We kozen voor crisisopvang omdat we 
zeker geen gezinsuitbreiding wilden. We 
hadden al drie kinderen en dat vonden 
we wel genoeg. Maar we wilden wel graag 
kinderen helpen die in de knel zaten. Onze 
kinderen (toen tieners) stonden niet be-
paald te juichen bij het idee dat we een 
pleeggezin zouden worden, dus spraken 
we af dat we het een keer zouden proberen 
en als het dan echt niks voor ons zou zijn, 
dan zou het bij die ene keer blijven.

Twee maanden nadat we goedgekeurd 
waren was het zover. Er kwam een lief 
jongetje van 5 jaar dat na een maandje is 
teruggegaan naar zijn ouders. De kinderen 
waren overtuigd: pleegzorg was best leuk! 
Een week later kwam de vraag of we plaats 
hadden voor een 9-jarige jongen. Hij stond 
al lang op een wachtlijst voor langdurige 
pleegzorg. Omdat de situatie op een ge-
geven moment zo uit de hand liep, is hij 
als crisisplaatsing bij ons terechtgekomen. 
Het was al snel duidelijk dat hij niet meer 
terug kon naar zijn ouders. Dus binnen 
een half jaar hadden we er een vierde kind 
bij… Dat jongetje van toen is nu 20 jaar en 
woont (gelukkig) nog steeds bij ons. 

Naast deze langdurige plaatsing bleven we 
ook crisisopvang doen. Sommigen bleven 
een half jaar, anderen een jaar om daarna 
weer bij hun ouders te gaan wonen. En de-
genen die niet meer terug naar huis kun-
nen, mogen zolang blijven als ze zelf wil-

len. Of we met onze (ex)pleegkinderen nog 
contact hebben, laten we door de kinderen 
zelf bepalen. Niks moet. Maar uit het oog 
is voor ons zeker niet uit het hart. Ze mo-
gen altijd bij ons aankloppen als het nodig 
is. Het is een band voor het leven. 

- Pierre en Wilma, pleegouders

Een band voor het leven

(bron foto; Combinatie jeugdzorg).

Ook pleegouder worden?
Om pleegouder te worden moet ie-
mand minimaal 21 jaar zijn. De pleeg-
zorgorganisatie vraagt om een ver-
klaring van geen bezwaar bij de Raad 
voor de Kinderbescherming. Er zijn 
geen voorwaarden voor de gezins-
samenstelling: gehuwd, samenwo-
nend, alleenstaand, met of zonder 
eigen kinderen. Ook twee samenwo-
nende mannen of vrouwen kunnen 
pleegouder worden. Want voor veel 
verschillende kinderen zoeken wij 
veel verschillende pleegouders. Het is 
belangrijk dat de leefsituatie van een 
pleegouder stabiel is en dat hij of zij 
een kind structuur, warmte en veilig-
heid kan bieden.

Meer informatie over pleegouder-
schap vind je op de website www.
pleegzorg.nl inclusief ervaringsver-
halen van pleegouders, (voormalige) 
pleegkinderen en ouders. Of bezoek 
een van de maandelijkse informatie-
avonden bij Combinatie Jeugdzorg. 
Hiervoor kun je je aanmelden via 040 
245 1945 of per e-mail via: pleegzorg@
combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je 
hier een informatiepakket aanvragen. 

Op onze website www.combinatie-
jeugdzorg.nl plaatsen wij regelmatig 
actuele anonieme profielen van kin-
deren waar wij een geschikt pleegge-
zin voor zoeken.

Kom je meerijden 
zondagochtend?
De laatste zondag van de maand kunnen kinderen, als het weer het  toelaat, 
tussen 11.15 en 11.45 uur een ezelritje met de wagen maken. We beginnen op het 
terrein van Kinderboerderij Geldrop. Het wordt een ritje door het kasteelpark. 
Kasper en Teun trekken de wagen. 

De kinderen die mee gaan moeten zelfstandig kunnen zitten en ouders mogen mee-
lopen. Kaartjes á €1,00 kunnen die ochtend gekocht worden bij de balie binnen. Houd 
Facebook in de gaten voor eventuele updates. Wist je dat er elke eerste woensdag van de 
maand voorgelezen wordt op de boerderij en dat er het hele jaar workshops voor peuters 
zijn? Kijk maar eens op onze website bij activiteiten voor meer informatie. 
www.kinderboerderijgeldrop.nl 
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Residentie Acuut aan 
de Suytkade in Helmond

Comfortabel wonen voor senioren met 
een hoogwaardig servicepakket!

Residentie Acuut biedt per-
soonlijkheid, betrokkenheid 
en kwaliteit. Uw wensen staan 
centraal. Wij onderscheiden 
ons van andere zorgorganisa-
ties door het leveren van abso-
lute topkwaliteit op het gebied 
van wonen, luxe service en zorg 
op maat.

De Residentie wordt nieuw 
opgeleverd begin 2020
Het complex biedt 26 ruime 2-ka-
mer appartementen van 50m2 
met balkon en uitzicht over het 
water of over de Suytkade. Een 
nieuwe veilige woonomgeving 
met veel voorzieningen in de di-
recte omgeving. 

U kunt geheel zelfstandig 
wonen, maar wij staan wel 
24 uur per dag voor u klaar!
Binnen de Residentie bevindt 
zich een gezamenlijke woonka-
mer  “Le Salon” waar u de ge-
zelligheid kunt opzoeken als u 
daar behoefte aan heeft. U kunt  
denken aan gezamenlijk eten, 

koffie drinken of deelnemen aan 
een wisselende activiteit. Ons 
ultieme doel is een woonvorm 
met dienstverlening te bieden 
die naadloos aansluit op Uw hui-
dige levensstijl. Juist wanneer Uw 
gezondheid achteruit gaat en er 
extra verzorging en begeleiding 
nodig heeft. 

Wij zijn geen bejaardenhuis, 
wij zijn Residentie Acuut wij 
nemen de tijd voor u! 
Bij ons geldt geen stopwatch 
mentaliteit! U krijgt geen boete 
wanneer u per ongeluk de nood-
knop drukt of wanneer u valt. U 
krijgt wat u nodig heeft: persoon-
lijke service op maat. Bovendien 
zijn al uw persoonlijke wensen 
bespreekbaar.

Meer informatie of 
een kennismakingsgesprek?
Neem contact op via 
T: 088-6000400 of 
info@residentieacuut.nl 

Een sfeerimpressie van het project. (Bron foto; Residentie Acuut).

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

ACHILLES-
PEES
KLACHTEN
De achillespees is de sterkste pees van het menselijk 
lichaam en verbindt de kuitspieren met het hielbeen. 
De kuitspieren zijn erg sterk, waardoor de trekkracht 
op de achillespees enorm groot kan worden. Zeker 
bij lange, zware belasting zoals bij hardlopen of 
wandelen. Om blessures te voorkomen, moet de 
trekkracht van de spieren zo gelijkmatig mogelijk 
over de pees verdeeld worden. Indien de stand van 
het hielbeen niet recht is, ontstaat er een hoek tussen 
het hielbeen en het onderbeen. Hierdoor wordt er 
aan de ene kant van de pees harder getrokken dan 
aan de andere kant en wordt de pees overbelast. 
Men kan hierdoor pijn aan de pees en aan de 
kuitspier ondervinden en uiteindelijk kan het leiden 
tot ontstekingsverschijnselen.

Door het dragen van steunzolen, wordt  de stand 
van de voeten eenvoudig gecorrigeerd en zullen 
de pijnklachten verminderen of verdwijnen. In de 
meeste gevallen worden hierbij spieroefeningen 
aangeboden voor een optimaal resultaat. Hierdoor 
kunt u weer klachtenvrij bewegen.

Podotherapie Hermanns heeft vestigingen 
door heel Noord-Brabant, ook bij u in de buurt.

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de thera-
pieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. 
Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak 
kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde 
praktijk op: www.podotherapiehermanns.nl
T: 085 053 00 33
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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vd mortel
In november 

10% EXTRA 
KORTING 
op alle schakelmaterialen

Amstel 1, Deurne | T: 0493 312 268
www.mortel.nl | info@mortel.nl

Steeds meer ondernemers handelen van-
uit de duurzame gedachte en kiezen voor 
energiezuinige innovaties. Enerzijds om het 
maatschappelijke imago van hun organi-
satie te versterken en anderzijds vanwege 
het aantrekkelijke fi nanciële rendement. 
V.d. Mortel Elektrotechniek in Deurne helpt 
particuliere en zakelijke klanten bij het slim-
mer inrichten van woonhuizen en bedrijfs-
panden op het gebied van duurzaamheid, 
innovaties, domotica, elektra, telecom en 
beveiliging.

Zonnepanelen versus elektrisch rijden
Directeur Sander van de Mortel: “Op het ge-
bied van duurzaamheid verzorgen we ener-
giezuinige verlichting voor particulieren en 
bedrijven. Zo stimuleren we onze klanten om 
de energie van de zon optimaal te gebruiken 
met behulp van zonnepanelen. We beperken 
ons niet tot het leveren van zonnepanelen al-
leen, integendeel; we hebben alle disciplines 
in huis. Zo geven we ook advies en berekenen 
en installeren we het systeem op het betref-
fende dakvlak.” 

Daarbij biedt v.d. Mortel Elektrotechniek u de 
optie om zonne-energie op te slaan met be-
hulp van een thuisaccu. Op deze manier is het 
mogelijk om volledig zelfvoorzienend te zijn 
en de connecties met uw energieleverancier 
volledig door te knippen. Sander: “Daarnaast 
stimuleren we elektrisch rijden, omdat dit 
schoner en zuiniger is dan rijden op benzine 
of diesel. Om elektrisch te kunnen rijden is 
een oplaadpaal essentieel. Daarom kunt u 
ook voor laadpalen voor elektrische auto’s bij 
ons terecht.” 

Optimaal wooncomfort dankzij domotica 
Sander: “Een belangrijke rol in ons assorti-
ment speelt domotica. Jaarlijks realiseren 
we een groot aantal uiteenlopende projec-
ten. Bij domotica denken veel mensen aan 
verlichting, maar er is zóveel meer mogelijk! 
Domotica is een systeem om het wooncom-
fort te vergroten. U kunt werkelijk alles in uw 
woning sturen, zoals verwarming, zonwering, 
audio, airco, enz. Slimme verlichting is slechts 

een klein onderdeel van onze oplossingen. Zo 
schakelt u bijvoorbeeld verlichting op afstand 
in of uit, en kunt u met één druk op de knop 
alle deuren en sloten vergrendelen. Steeds va-
ker wordt domotica toegepast met als doel 
dat ouderen langer in hun eigen huis kunnen 
blijven wonen. In onze speciaal ingerichte 
demowoning ondervindt u aan den lijve wat 
domotica voor u kan betekenen. Maak gerust 
een afspraak voor een live demo.” 

Thermografi sche camera’s
Innovaties vervullen een steeds grotere rol in 
ons dagelijks leven. V.d. Mortel Elektrotech-
niek speelt in op de laatste ontwikkelingen als 
het gaat om duurzaamheid, elektra, telecom, 
beveiliging en domotica. Sander: “We zijn 
helemaal thuis in thermografische camera’s, 
ook wel infrarood camera of warmtebeeldca-
mera genoemd. De camera en bijbehorende 
software zetten infrarode straling om in een 
thermisch beeld, waarbij kleuren het verschil 
in temperatuur weergeven. De toepassingen 
zijn oneindig.” 

Inbraaksystemen met live view
Een andere innovatie waarvoor u bij v.d. 
Mortel Elektrotechniek terecht kunt is een 
inbraaksysteem met live view. Sander: “Dit 
houdt in dat de meldkamer van de politie 
rechtstreeks kan meekijken met de camera-
beelden van winkels en bedrijven. De pak-
kans stijgt hiermee met 200%. In 2017 werd bij 
90% van de inbraken met live view, de dader 
op heterdaad gepakt.”

Betrouwbare partner
Sander: “Dankzij onze jarenlange ervaring 
beschikken we over een enorme schat aan 
kennis en zijn wij een betrouwbare partner 
voor ieder project. Bent u benieuwd hoe onze 
duurzame en innovatieve oplossingen passen 
binnen uw bedrijfscultuur? Loop eens binnen 
in onze winkel en showroom aan de Amstel 1 
in Deurne en laat u inspireren.” 

V.d. Mortel Elektrotechniek is geopend van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur. 

V.d. Mortel Elektrotechniek: 
uw partner in duurzame innovatiesVanaf 1 oktober aanstaande tot eind 

januari 2020 hangt Alphons een klei-
ne selectie van zijn oude- en nieuwe 
schilderijen in het gemeentehuis van 
Gemert-Bakel. Zowel in de publiekshal 
als in de spreekkamers en balieruimte 
zal hij voorbeelden van zijn werk tonen.

Als professioneel beeldend kunstenaar is 
Alphons in Gemert echter minder bekend 
dan in zijn voormalige beroep, docent beel-
dende vakken op het Commanderij College. 
Werk van hem wordt standaard tentoonge-
steld en verkocht in Galerie Het Kunstation 
in Uden, waar ook geregeld overzichtsten-
toonstellingen van hem gehouden worden. 
Een bekend, groot doek van hem, “Mondri-

an Inspired”,  gemaakt vanwege het Mond-
riaan jaar 2017, hangt dus niet toevallig in het 
Udense gemeentehuis. Dat is de reden dat 
hij Gemert, zijn woonplaats, en Zuidoost-
Brabant eens beter wil laten kennismaken 
met zijn schilderijen. 

In zijn werk, dat kleurrijk expressief mag 
worden genoemd, worden vaak mensen 
getoond in al hun verschijningsvormen; 
daarnaast combinaties van muziekinstru-
menten of historische taferelen. Ook heeft 
hij recentelijk een reeks doeken gemaakt 
met golf als uitgangspunt.

Het gemeentehuis Gemert-Bakel is vrij te 
bezoeken tijdens openingstijden.

Expositie van Alphons in Gemert 

(Bron foto; Shutterstock).

Tweede Franchise-event 
in Het Speelhuis

Ondernemers (in spé) opgelet
De gemeente Helmond organiseert, in 
samenwerking met Centrummanage-
ment, dinsdagavond 12 november voor 
de tweede keer een franchise-event in het 
Speelhuis. Negen franchisegevers pre-
senteren zich daar aan enthousiaste, po-
tentiële franchisenemers. Alle personen 
die interesse hebben om franchisenemer 
in Helmond te worden zijn welkom en 
kunnen zich die avond oriënteren. 

Het event wordt georganiseerd om het 
winkelaanbod in het centrum een kwa-
liteitsimpuls te geven, als aanvulling op 
het bestaande horeca- en winkelaanbod. 
Negen ketens hebben interesse om zich te 
vestigen in Helmond en zijn op zoek naar 
ondernemers die de formule willen exploi-
teren in het centrum van Helmond. 

De franchiseondernemers die aanwezig  
zijn: Plenty Parts, Topslijter, Kippie, The 
Tosticlub, Wayback Burgers, Daisy’s ice, 

coffee & more, Bistro Gossimijne, Bakker-
tje Bol en Coffee Fellows.

Naast de bovengenoemden franchiseon-
dernemers zullen ook 155 Help een Bedrijf 
en de Kamer van Koophandel aanwezig 
zijn. Zij staan klaar om (startende) onder-
nemers te adviseren over het succesvol op-
starten en houden van een onderneming. 

Ook franchise-ondernemer worden?
Kom dan 12 november 2019 naar het Fran-
chise-event in het Speelhuis. Hier kunt u 
vrijblijvend kennismaken met de negen 
franchisegevers. Ga voor meer informatie 
en om u aan te melden naar:
www.helmond.nl/franchise-event

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Gaat het om uw 
mobiliteit, zowel zakelijk 
als privé, dan geven wij 

u alle ruimte

Gaat u verhuizen of heeft u wat extra ruimte 
nodig voor die tafel, bank of stoel? Van een 
compacte bestelwagen tot een grote bak-
wagen, wij hebben het voor u!  Onze bak-
wagens met hydraulische laadklep zijn ide-
aal voor een verhuizing en mogen met een 
gewoon B-rijbewijs gereden worden.  

Zomervakantie of wintersport, weekendje 
weg, (bedrijfs-) feestje, rijden we met 2 au-
to’s of gaan we met 1 auto? Het is natuur-
lijk veel gezelliger om dit met onze 8- en 9 
persoons bussen te doen. Ook deze mogen 
met een gewoon B-rijbewijs gereden wor-
den. Continu mobiel zijn is voor uw bedrijf 
een must. Daarvoor moet u beschikken 
over betrouwbaar en representatief vervoer 
met een uitstekende kosten/baten verhou-

ding. Er zijn echter momenten dat auto’s 
voor korte of langere tijd niet beschikbaar 
zijn door reparatie of schade of dat er voor 
een bepaalde periode extra vervoerscapaci-
teit vereist is. Bijvoorbeeld voor medewer-
kers in proeftijd of tijdelijk dienstverband, 
of voor een specifiek project. Hiermee kun-
nen wij u helpen. Heeft u langer dan een 
maand vervoer nodig? Vraag dan naar onze 
scherpe shortlease tarieven.

Kortom, Autoverhuur Helmond B.V. levert 
flexibele alternatieven voor tijdelijke mobi-
liteit waarbij wij uw individuele wensen en 
eisen voorop stellen. Neemt u gerust eens 
contact met ons op. U zult versteld staan 
van de vele mogelijkheden en de koffie 
staat klaar.

Heeft u….
Een verhuizing, iets groots gekocht,
een vakantie of weekendtrip in het 

verschiet, rommel voor de milieustraat of 
winterklaar tuinafval.

Maar geen passend vervoer?! 

Bel ons, 
wij hebben de oplossing!

Bij inlevering van deze advertentie 10% kortingBij inlevering van deze advertentie

Kanaaldijk Zuid West 7b,
5706 LD  Helmond 
T: 0492-820280

info@autoverhuur-helmond.nl
www.autoverhuur-helmond.nl

Autoverhuur Helmond B.V., heeft een grote verscheidenheid 
aan personenauto’s en bedrijfsauto’s, van klein tot groot,  te huur waarmee 

u zo de weg op kunt. Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw 
eigen situatie en dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven. 

In het kader van het thema van 
Deurne Palet van De Peel in 
2019, ‘Deurne Uit de Kunst!’, is er 
in oktober van alles te beleven. 
Bijvoorbeeld een groepsexpo 
van de Stichting Open Atelier 
Dagen in De Wieger en in het 
Cultuurcentrum. Maar ook po-
diumkunsten en een bijzondere 
fototentoonstelling. 

Groepsexpositie 
Commedia dell’arte
Op de eerste verdieping van 
het Cultuurcentrum Martien 

van Doorne exposeren verschil-
lende kunstenaars van de Stich-
ting Open Atelier Dagen in een 
groepstentoonstelling. Heel toe-
passelijk biedt het theater on-
derdak aan een expositie over 
improvisatietheater. 

Onder de titel Commedia dell’ar-
te zijn kunstwerken te zien van 
Jan Althuizen, Theo van Dam, 
Dicky Drenth, Marije Zuidweg, 
Anja Verberne-van den Boomen 
en Conny Raeskin. De groep gaat 
ook gezamenlijk een immens 

groot doek maken, dat vanuit de 
foyer te bewonderen zal zijn.
Te zien tot en met 31 oktober

Open Atelier Dagen Conny 
Raeskin & Ans Kanters
Ans Kanters houdt het laatste 
weekend van oktober open ate-
lier in het Cultuurcentrum in 
Deurne. Er zijn diverse keramie-
ken van haar hand te bewon-
deren, Ans is aanwezig om vra-
gen te beantwoorden en uitleg 
te geven. 

Kunstenares Conny Raeskin 
maakt keramische sprookjes-
figuren, porseleinen objecten, 
schalen en stillevens. Naast de 
meest mooie vormen van porse-
lein maakt Conny ook voorwer-
pen van glas. 

Ze stelt haar huis, tuin en atelier 
aan de Torteltuin 39 open voor 
bezoek. Je kunt haar kunstwer-
ken bekijken en ze geeft demon-
straties. De open ateliers zijn op 
zaterdag en zondag te bezoeken 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Te zien 26 en 27 oktober

Mini-expo De Peel in Licht
Catharina Driessen en Emelie 
Jegerings exposeren een 12-tal 
peellandschappen in deze mini-
expo bij De Ossenbeemd. Gedu-
rende twee jaar trokken beide 
kunstenaressen De Peel in om 
dit bijzondere landschap in al 
haar facetten weer te geven. Ook 

is de film te zien die gemaakt is 
over de totstandkoming van de 
kunstwerken.
Te zien tot en met 31 oktober

Tentoonstelling Quilts
Marja Vocht en haar cursisten 
exposeren Quilts in de hal van 
het Gemeentehuis in Deurne. 
De Quilt is een doorgestikte de-
ken die bestaat uit drie lagen die 
aan elkaar worden genaaid, de 
bovenste laag bestaat vaak uit 
verschillende lapjes, patchwork 
genoemd.
Te zien tot en met 21 november

Expo Charles Eyck Schilderen
met explosieve handen
Limburgse kunstenaar Charles 
Eyck is de belangrijkste verte-
genwoordiger van het gematigd 
expressionisme tussen beide we-
reldoorlogen. Hij maakte duizen-
den tekeningen en vele honder-
den schilderijen. 

Hij tekende en schilderde met 
explosieve handen, op papier en 
doek, maar ook op muren, glas 
in lood en keramiek. Zijn teken-
achtige stijl doet denken aan de 
schilders van de Ecôle de Paris. 
De expositie is te zien in De Wie-
ger tot en met 12 januari. 

Eveneens in De Wieger tot half 
januari, de tentoonstelling De 
Wereld van Hendrik Wiegersma 
en de Tweede Wereldoorlog.
Te zien tot en met 12 januari

Deurne 
Uit de Kunst! 

www.deurneuitdekunst.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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HOGE KORTINGEN BIJ 
ADVENTURE STORE 

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

UITVERKOOP

SPORT 
BAD&BEACH

OP DE EERSTE VERDIEPING

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

10% 50%25% 75%

OPOUTLETOPOUTLETOUTLETISOUTLET0P0POUTLET0POUTLET

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS
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VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Outdoor liefhebbers opgelet! Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Helmond) beleeft u 
winkelplezier als nooit te voren. Met een winkeloppervlak van 1500m2 biedt Adventure 
Store het beste van sport-en outdoor artikelen onder een dak. 

Meer dan 200 topmerken.
In de winkel vindt u een uitgebreid as-
sortiment met meer dan 200 topmerken 
en 25.000 artikelen voor dames, heren 
en kinderen. Elk merk heeft een ruim, 
modieus en functioneel aanbod.
Hoge kortingen in de outlet.
Op de eerste verdieping van de winkel vindt u een outlet met hoge kortingen. Let op: 
OP=OP. Ook op voetbal- en hockeyschoenen, hockeysticks en nog veel meer outdoor 
benodigdheden krijgt u kortingen tot wel 75%. Sla uw slag nu het nog kan want op is op!
Wij staan voor u klaar.
Hoe maakt u de juiste keuze tussen alles wat Adventure Store te bieden heeft? 
Geen zorgen: onze adviseurs helpen u graag! Zij bieden de optimale service 
en uitstekende aftersales. Zij staan voor u klaar voor persoonlijk advies en tips 
op het gebied van functionaliteit, gebruiksgemak of draagbaarheid. Ervaar 
het gemak van een groot aanbod topmerken op sport- en outdoor gebied!
Kom eens langs en laat u verassen door het aanbod. U zult versteld staan. Natuurlijk kunt 
u gratis parkeren voor de deur.

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

Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

Het is DE STOK achter de deur, want 
nu MOET ik elke week enkele uren gaan  
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik nu el-
ke donderdag of vrijdag van de week de 
Helmondse Weekkrant, het tijdstip be-
paal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb 
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huis-
aan-huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn kleinzoon van 
12 loopt soms ook gezellig met me mee. 
Werkelijk een schitterende vrije tijds be-
steding die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee ook. Ik geef 
wat aan mijn kleinzoon en ik koop er o.a. 
een bloemetje van voor mijn echtgenote, 
die me elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk weekendje 
weg van.

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu
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mierlo

Aanvang 20.30 uur van de 
Quiz Master, georganiseerd in 
samenwerking met BOOM Events. 
Kerkdeuren om 20.00 uur open. 
De teams bestaan uit maximaal 
6 personen. Er komen diverse 
categorieën aan bod, zoals: cultuur, 
BN‘ers, sport, theater, geschiedenis, 
etc. Het team dat de meeste correcte 
antwoorden geeft wordt uitgeroepen 
tot Quiz Master. Vooraf inschrijven via 
e-mail: marion@boomenevents.nl. 
Deelname € 3.50 persoon
Quiz Master In de Gloria, ASTEN, 
www.indegloria.nl  Di 12 november 
2019 20:00 - 23:00 uur.

12 
NOV

Quiz Master 
In de Gloria in Asten

Op 25 oktober 2019 in de Eendracht 
een theaterconcert met Karin 
Bloemen aanvang 20.15 uur entree 
22,50 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, 
GEMERT
Vr 25 oktober 2019 20:15 uur.

12 
NOV

Karin Bloemen bij
de Eendracht

Dansen, feesten en (her)beleven van 
de allergrootste Foute hits. Het thema 
van deze avond is ‘FEESTBEESTEN’ 
dus kom en verras ons met een 
foute outfit!. Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, DEURNE, 
www.fletcherevents.nl  Vr 1 november 
2019 20:30 - 01:00 uur.

1 
NOV

Q Music The Party - 
4 uur fout

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

26
OKT

Nacht van de 
nacht I.V.N. 
Asten-Someren

Aanvang 19.00 uur bij de Stulp, 
Ostaderstraat, 5721 WC Asten. Een 
buitenactiviteit voor de kinderen. 
Ouders, opa's en oma's zijn ook van 
harte welkom. Kinderen en ouders/
grootouders kunnen samen meedoen 
aan een spannende boswandeling 
in het donker. De nacht waarin onze 
klok een uur wordt teruggezet is een 
mooi moment om deze vraag te 
onderzoeken Thema : 'Kijken' in het 
donker. Gids: Marianne de Jongh. 
Deelname gratis. Org. I.V.N. Asten-
Someren. Telefoon: 0493-694032
Nacht van de nacht I.V.N. Asten-
Someren, ASTEN,
www.ivn.nl/afdeling/asten-someren

10
NOV

Blaaskapellen 
en dweilorkesten 
bij Backstage 
Barberpub

Hou je van muziek en hou je van 
carnaval? Dan moet je bij ons zijn! 11-11 
is de start van carnaval en dat vieren 
Blaasband Simpel Zat en de Backstage 
Barberpub  met maar liefst 20 
blaaskapellen en dweilorkesten. Op 2 
podiums is er gezelligheid. Niet alleen 
carnavalsmuziek zal de revue passeren 
maar ook gewoon popmedley’s en 
covers van hedendaagse muziek. 

Kortom een muziekvullend 
programma. Tussen 13:00 en 22:00 
is dit alles te doen bij Backstage 
Barberpub Mierlo. Uiteraard is er ook 
voor de inwendige mens van alles 
aanwezig. Backstage Barberpub, 
Vesperstraat 8 te Mierlo

26
OKT

Nacht van 
de Nacht - 
Pikkedonker 
Peeldiner

Een 3-gangen diner onder de 
sterrenhemel in de Peel. Geniet van de 
prachtige duisternis in de open lucht
Toon Kortooms Park, DEURNE, 0493 
529 590, www.toonkortoomspark.nl 
Za 26 oktober 2019 19:00 uur.

8
NOV The Fortunate 

Sons - Tribute CCR

CCR, 50 jaar na Woodstock. In 2019 is 
het 50 jaar geleden dat John Fogerty 
en zijn Creedence Clearwater Revival 
een legendarisch optreden gaven 
op het al even zo legendarische 
Woodstock Festival
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, 0493 383 878, 
www.ccdeurne.com 
Vr 8 november 2019 22:00 uur.26

OKT
Tentoonstelling 
Juliette Kalse in 't 
Oude Raadhuis

Juliette Kalse stelt haar schilderijen 
ten toon. 't Oude Raadhuis, BEEK 
EN DONK Meerdere data: Vanaf za 5 
oktober 2019 t/m zo 27 oktober 2019.

25
OKT Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten, 
GEMERT
Meerdere data: t/m za 21 december 
2019 Toelichting: zaal open bij 
dinnershow vwn.

2
NOV 7e editie van 

Gemert Weet

Op 2 november 2019 wordt weer 
voor de 7e keer de dorpsquiz Gemert 
Weet gehouden voor de inwoners 
van Gemert.Aanvang 19.00 uur. Meer 
informatie www.gemertweet.nl
Dientje, GEMERT
Za 2 november 2019 19:00 - 01:00 uur.

26
OKT

We all love 
80's 90's 00's 
& Hermes 
Houseband

Niet alleen de klinken lekkere vibes 
door de speakers, maar ook helemaal 
uit je gympies met een live band. De 
combi van het 80's 90's 00's DJ team 
met een band voor de vijfde maal in 
successie. Na de Memphis Maniacs, 
de Dirty Daddies 1 & 2 en Baby Blue 
is het nu de beurt aan deze energieke 
feestband, de HERMES HOUSEBAND 
26 oktober 2019 in Time Out. aanvang 
21.00 uur
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Za 26 oktober 2019 21:00 uur.

28
OKT

Cyber Crime door 
John van den 
Heuvel

Op 28 oktober 2019 is er een 
ledenbijeenkomst van Rabobank 
Helmond Peel Noord in Time Out in 
Gemert aanvang 19.30 uur. Wil je er 
als lid van de Rabobank ook bij zijn 
dan aanmelden via www.rabobank.nl/
helmondpeelnoord.
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Ma 28 oktober 2019 19:30 uur.

2
NOV BLSSD AT LAS 

VEGAS

BLSSD bestaat 7,5 jaar en daarom 
nemen we jullie op 2 november mee 
op reis. We nemen jullie mee naar 
Sin City: Een stad met fancy hotels, 
imposante casino’s en extravagante 
shows. ‘s Werelds grootste en mooiste 
nightclubs zoals Hakkasan en Omnia 
waar de Nederlandse top DJ’s Tiësto 

25
OKT

Bjorn van der 
Doelen: 
Eerwaarde Vader 
zegen mij want ik 
heb gezondigd

Op 26 oktober 2019 in de Eendracht 
een theaterconcert door aanvang 20.15 
uur entree 18 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT

25
OKT Happy Vrijdag 

Halloween

Vorig jaar heel erg succesvol verlopen 
en heel veel positieve reacties op 
gehad. Ook dit jaar gaan we weer 
griezelen op vrijdag avond. Het team 
wat vorig jaar meedeed, komt ook 
dit jaar weer griezelen. Ook kunnen 
we spullen lenen van de griezeltocht 
commissie om het centrum verder 
aan te kleden. Er zullen ook weer leuke 
ballonnen worden opgehangen en 
nieuw dit jaar is een verkleedwedstrijd. 
Welke jongen, meisje en groep komt 
het leukst verkleed naar het centrum. 
Er worden foto’s gemaakt en tenslotte 
zal er een winnaar worden gekozen
Hartje Gemert,en bruisend centrum vol 
leven, GEMERT
Vr 25 oktober 2019 09:00 - 21:00 uur.

16
NOV

Prinsenbal 
C.V. de krulstarte 
uit de Mortel

Op 16 november 2019 zal in café zaal 
't anker weer het prinsenbal worden 
georganiseerd van carnavalsvereniging 
de Krulstarte uit de Mortel. de 54e 
prins zal tijdens een gezellig bal te 
voorschijn komen ! 

Aanvang 20.30 uur.
café zaal 't anker , DE MORTEL

25
OKT Halloween-

speurtocht 2019

Speuren in de donkere kelder van de 
Bibliotheek in Deurne met kans op 
een mooie prijs. Voor leerlingen (en 
hun ouders) van groep 3 t/m 8, als 
je tenminste van griezelen houdt. 
Bibliotheek, DEURNE. Vr 25 oktober 
2019 18:00 - 20:30 uur.

27
OKT

Doornroosje 
Theatergroep 
Wizzel Asten

Een spannend, modern toneelstuk 
waar veel humor in zit voor jong en 
oud. Een prachtige versie van een 
klassiek verhaal. Wizzel speelt het vol 
overgave, aangestuurd door de nieuwe 
regisseur Gerrie Abels. De kracht van 
deze toneelvariant van Michelle van 
Daalhoff is dat de voorstelling zowel 
de jongere als de volwassen kijker 
weet te raken. Dit mag je niet missen! 
Familievoorstelling voorverkoop €6.50, 
dagkassa 8 7.50 Regie Gerrie Abels
Gemeenschapshuis De Klepel, 
ASTEN, 06 49855390, 
www.theatergroepwizzel.nl 
Zo 27 oktober 2019 14:30 - 16:30 uur.

1 
NOV Jeugddisco 

in Asten

Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote 
groep vrijwilligers en een tweetal DJ’s 
zorgen we dat het een avond wordt om 
nooit te vergeten. Er zijn spectaculaire 
lichtshows, sneeuwmachines, 
rookmachines en nog veel meer 
leuks. De Jeugddisco is bedoeld 
voor alle kinderen uit de Gemeente 
Asten, basisschool groepen 5 t/m 8. 
Een discopas is verplicht. Kinderen 
moeten gehaald en gebracht worden. 
Niet alleen naar huis. Entree €1,50 
consumptie € 0.50.
Jeugddisco in Asten, ASTEN, 
www.jeugddiscoasten.nl

8
NOV Lampionnentocht 

St. Maarten Asten

Om 19.00 uur vertrekken we bij 
de Beiaard, Lienderweg voor de 
lampionnentocht. Deelname is gratis 
en iedereen mag meelopen. Marching 
band Jong Nederland begeleidt 
de stoet muzikaal. Rond 19.30 bij 
het evenemen-tenterrein waar het 
kampvuur wordt ontstoken en het Sint 
Maarten verhaal voorgelezen wordt. 
Na afloop een glas warme chocomelk 

26
OKT Pubquiz 

Bakelleien

Zoals al regelmatig aangekondigd op 
Facebook is er dit jaar geen dorpsquiz 
maar hebben we iets anders bedacht! 
Op zaterdagavond 26 oktober 2020 
zal er een MEGA BAKELLEIEN 
PUBQUIZ zijn! De enige pubquiz 
voor alle Bakelse mensen.We willen 
namelijk dat ook dit jaar jullie hersenen 
getraind blijven en de spieren soepel 
zijn zodat jullie goed voorbereid 
zijn op een volgende dorpsquiz! De 
pubquiz belooft UNIEK en vooral 
vol met HUMOR te zitten. Het wordt 
een strijd, maar wel een strijd waarbij 
we gezelligheid en gemoedelijkheid 
voorop hebben staan. Een leuke avond 
uit voor alle leeftijden! Grand cafe zaal 
't Viltje , BAKEL.

2
NOV

Carnavaleske 
avond met Hans 
Verbaarschot.

Carnavaleske avond met Hans 
Verbaarschot. Dit jaar staat de 
Carnavaleske avond onder leiding van 
Hans Verbaarschot. Hij regelt voor uw 
drie tonpraters en een muzikale act. 
Het Parochiehuis Bakel Zaterdag 2 
november aanvang 20.15 uur entree € 
15,00. Het Parochiehuis Bakel, BAKEL.

BAKEL de mortel

deurne

gemert

met krentenbol. De afsluiting zal 
zijn om 20.00 uur. Org. Jeugdwerk 
Jong Nederland Asten, Voor actuele 
informatie: www.jnasten.nl

beek en 
donk

handel
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Hij kijkt terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt dingen 
die je nog niet van hem wist. Het zijn 
o.a. juist die dingen waar je normaliter 
misschien niet eens om moet lachen, 
maar vanavond wel. 
Ons Tejater, LIESHOUT, 
www.ticketview.nl/shop/
vierbinden?eventID=920
Za 9 november 2019 20:30 uur.
Javier Guzman ”Guzmán” in Ons 
Tejater
Javier Guzman speelt zijn negende 
acondvullende show in Ons Tejater.
Ons Tejater, LIESHOUT
Za 9 november 2019 20:30 uur.

9 
NOV

Javier Guzman

Een jaarlijks en gratis toegankelijk 
bluesfestival verspreid over vele 
binnen en buitenlocaties in het 
centrum van Helmond. De organisatie 
ligt in handen van Stichting Cultuur 
in Helmond.  Podia Centrum 
Helmond, HELMOND, www.
bluesroutehelmond.nl 
Vr 25 oktober 2019 t/m zo 27 oktober 
2019 vr: 21:00 - 23:30 uur, za: 16:00 - 
23:30 uur, zo: 14:00 - 23:00 uur.

27
OKT

Bluesroute Helmond

8
NOV The Fortunate 

Sons - Tribute CCR

CCR, 50 jaar na Woodstock. In 2019 is 
het 50 jaar geleden dat John Fogerty 
en zijn Creedence Clearwater Revival 
een legendarisch optreden gaven 
op het al even zo legendarische 
Woodstock Festival
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, 0493 383 878, 
www.ccdeurne.com 
Vr 8 november 2019 22:00 uur.

2
NOV Bierfestival 

MarktHopper

Speciaalbier evenement met 6 
microbrouwerijen.
Markthal Brandevoort, HELMOND, 06 
15063997, www.markthopper.nl 
Za 2 november 2019 14:00 - 21:00 uur.

2
NOV

Martijn Fischer

Vier met Martijn Fischer en zijn band 
wat Andreacute Hazes ons heeft 
nagelaten
Het Speelhuis, HELMOND, 0492 
587 000, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4471/tspact/
Zingt-hits-van-Hazes 
Za 2 november 2019 20:15 - 23:59 uur.

26
OKT

HOROKODILE 
met Flip-Flop, 
een Poëtische 
dansvoorstelling

Danskunstenaars duo HOROKODILE 
Ayumi Toyabe (Japan 26 jaar) en Olga 
Uzikaeva (Rusland 28 jaar) geven op 
26 oktober een voorstelling over de 
vraag: Hoe beinvloedt achtergrond 
ons leven. Annatheater, HELMOND, 
06 28104333, www.annatheater.nl/
page/2/agenda
Za 26 oktober 2019 20:30 - 21:15 uur.

de rips

heusden

en Martin Garrix resident DJ zijn. Waar 
glitter en glamour de boventoon voert 
en de bubbels rijkelijk vloeien. Waar 
je met je vrienden je vrijgezellenfeest 
echt goed kan vieren en waar je 
ongegeneerd een stripclub kan 
bezoeken. Op 2 november 2019 vanaf 
19.30 uur in Time Out-NXT Events. 
entree vanaf 29,50 euro
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Za 2 november 2019 19:30 uur.

helmond

9
NOV 40Up - Lets Dance 

Again

40UP is een dansfeest met 
opzwepende muziek en unieke 
videobeelden. Een feest waar je in 
een ongedwongen sfeer samen met 
leeftijdsgenoten heerlijk uit je dak kan 
gaan.De Cacaofabriek, HELMOND, 
0492 529 009, 

www.cacaofabriek.nl/pop/info/
id/2707/40Up_-_Lets_Dance_Again 
Za 9 november 2019 21:00 - 23:00 uur.

10
NOV Koopzondag 

Helmond Centrum

Op zondag is het gezellig winkelen in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, HELMOND, 
www.helmondcentrum.nl 
Zo 10 november 2019 12:00 - 17:00 uur.

10
NOV

Zondagse Soep 
- Helmondse 
Talkshow (Met 
Soep)

Ja nog een editie van Zondagse Soep 
in 2019 de succesvolle coproductie van 
Arnold Otten en de Cacaofabriek
De Cacaofabriek, HELMOND, 
0492 529 009
Zo 10 november 2019 10:30 - 12:30 uur.

25
OKT Pecha Kucha in 

Asten-Heusden

Van 20.20 tot 22.15 uur in de H. 
Antoniuskerk, Vorstermansplein en 
Hart van Heuze, Pastoor Arnoldusstraat 
35725 AN Asten-Heusden. Pecha 
Kucha (spreek uit als één woord: 
petsja-koetsja) is afkomstig uit Japan. 

De letterlijke vertaling is gebabbel of 
prietpraat. De avond gaat over PASSIE.
Pecha Kucha in Asten-Heusden, 
HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.pechakuchapeelland.nl  
Vr 25 oktober 2019 20:20 - 22:15 uur.

26
OKT Herfstconcert Una 

Sono 2019

In samenwerking met Astens 
Mannenkoor
De Kastanje, LIESSEL
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.

2
NOV

Familie Bruinsma 
in de bocht door 
toneelgroep 
de Rips

oneelgroep de Rips brengt de 
voorstelling Familie Bruinsma in de 
bocht in partycentrum d'n eik te de 
Rips op 25,26 en 31 oktober 2019 
en 1 en 2 november 2019. Aanvang 
20.00 uur Kaarten a 8 euro via 
toneelgroeprips1@outlook.com.
Familie Bruinsma in de bocht door 
toneelgroep de Rips., DE RIPS
za 26 oktober 2019 20:00 uur, do 31 
oktober 2019 20:00 uur, vr 1 november 
2019 20:00 uur, za 2 november 2019 
20:00 uur.

3
NOV Gezondheid en 

Genieten.....

Op zondag 3 november van 11.00 tot 
17.00 uur in De Pelgrim, Kluisstraat 1, 
5724 AD Asten-Ommel. Wil je meer 
weten over hoe je je gezondheid kunt 
verbeteren en hoe je nog meer kunt 
genieten. kom dan naar Ommel. Ervaar 
zelf wat goed voelt en bij je past. SVP 
Gezondheid is ook aanwezig. Info over 
gezondheid, massages, proeven van 
gezonde voeding en nog veel meer. 
Entree gratis. Org. SVP Gezondheid
Gezondheid en Genieten..... Asten 
Ommel, OMMEL, 
www.svpgezondheid.nl

26
OKT

St. Maarten 
lampionnen
optocht 2019

Met lampionnenwedstrijd en 
prijsuitreiking
De Kastanje, LIESSEL, 
www.jongnederlandliessel.nl 
Za 9 november 2019 14:00 uur.

2
NOV Kwizzuth 

dorpsquiz

Op 2 november 2019 wordt vanaf 19.00 
uur weer de dorpsquiz Kwizzuth in 
Milheeze gestreden. Een evenement 
waar ook nu weer diverse teams 
aan meedoen. Start is vanaf cafe de 
Weijerij waar men het quizboekje moet 
ophalen. Quiz moet voor 23.00 uur zijn 
afgerond en ingeleverd. Feestavond is 
16 november 2019 vanaf 20.00 uur in 
de Schans te Milheeze.
De Weijerij, MILHEEZE
Za 2 november 2019 19:00 uur.

26
OKT

Maestroconcert 
in de Moost in 
Neerkant

Organisatie Muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, 
www.maestroneerkant.nl
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.
zondag 27 oktober

10
NOV

Maestroconcert 
in de Moost in 
Neerkant

Organisatie Muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, 
www.maestroneerkant.nl
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.
zondag 27 oktober

2
NOV

Back to 60’s & 
70’s in Asten-
Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Optredens van Steady State 
en Mac Taple Entree: dagkassa € 15,00 
(mits niet uitverkocht). 

Voorverkoop € 12.00: Spar Maas 
Heusden, Primera winkelcentrum 
Midas Asten
Hart van Heuze, HEUSDEN GEM 
ASTEN, 06 83101173, 
www.depeel.nl/nl/heusden 
Za 2 november 2019 20:00 - 23:55 uur.
zondag 3 november

3
NOV

KVL creabeurs

Hobbyisten laten hun creaties zien.
Dorpshuis, LIESHOUT.. Zo 3 november 
2019 11:00 tot 16:00 uur.

lieshout

26

liessel

milheeze

neerkant

www.grootpeelland.nl
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 MEER DAN 200.000 mm2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm  

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.-625.

vanaf

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

DOOR VLOER-HET-ZELFDOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

9.95

KLIK 

LAMINAAT

landhuisdelen tarkett 

verkrijgbaar in 6 kleuren, klasse 32, 

8 mm dik, 19 cm breed

van 24.50  nu per m2  voor maar

VLOER-HET-ZELF ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER-HET-ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70

20.000m2 op 
voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste 
prijsgarantie en 

deskundig advies KL
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Daarnaast heeft Vloer Het Zelf 
alle materialen voor het leggen, 
afwerken en onderhoud van uw 
vloer en alles direct op voorraad. 

Alles staat overzichtelijk op pal-
lets uitgestald en samen met 
een van onze deskundigen is het 
geen enkel probleem om een 
vloer uit te zoeken die bij u past. 
Vloer Het Zelf voert alle grote 
merken o.a. Balterio, Berryfloor, 
Quickstep, Egger en natuurlijk 
onze kwaliteit huismerken.

Waarom kopen 
bij Vloer Het Zelf? 
Vloer Het Zelf bied u vele 
zekerheden o.a.: 

1) Gegarandeerd de laagste prijs 
 van Nederland, wanneer u als
 klant elders de zelfde op voor-
 raad staande vloer goedkoper-
 vindt krijgt u van ons 
 dezelfde prijs.

2) Retourgarantie, mocht u als
 klant nog ongeopende pakken

 over hebben dan nemen wij
 deze retour. Vraag uw 
 verkoper voor de voorwaarden.

3) Onze producten zijn veelal
 voorzien van garantie, dus 
 mocht er onverwacht iets 
 gebeuren dan staat Vloer Het 
 Zelf voor u klaar met een 
 gepaste oplossing.

4) Uw vloer kan in heel 
 Nederland worden bezorgd.

5) Uw vloer kunt u met onze 
 deskundige uitleg zelf leggen,
 maar natuurlijk kunt u dat ook
 door onze vakspecialisten 
 tegen voordelige tarieven 
 laten leggen. Informeer 
 naar de mogelijkheden.

Bron foto; ykfotografi e.nl 

6) Vloer Het Zelf heeft meer dan
 20.000 m2  op voorraad en 
 veelal kan het direct of binnen
 1 dag geleverd worden. Het is
 mogelijk om uw vloer te reser-
 veren voor latere levering, hier-
 voor worden geen extra 
 kosten berekend.

Zelf leggen of laten leggen? 
Om een vloer goed te leggen 
en te onderhouden, biedt Vloer 
Het Zelf u leg en gebruiksvoor-
schriften aan. Voor elke vloer of 
behandeling is wel een beschrij-
ving. O.a. voor het leggen van la-
minaat, lamellen of planken, het 
schuren, het oliën en/of onder-
houd of het lakken van uw vloer.
De mogelijkheid om uw vloer te 
laten leggen door onze vakmen-
sen is zeker mogelijk. Informeer 
naar onze interessante prijzen.
Traprenovatie de oplossing in ie-
der huis! Is uw trap toe aan een 
nieuwe uitstraling, maar u wilt 
besparen in kosten? Dan is het 

Vloer Het Zelf trappenrenovatie 
systeem iets voor u! Dit renovatie 
systeem is bestemd voor zowel 
open als dichte trappen, recht of 
gedraaid, van hout of beton. Of 
u nu kiest voor een landelijke, 
klassieke of design uitstraling, 
de Vloer Het Zelf overzettraptre-
den zijn bruikbaar voor elke trap 
en voor elke gewenste stijl. De 
eenvoud van het systeem maakt 
zelfmontage zeer eenvoudig. 
Het is echter ook mogelijk om de 
montage door een van onze vak-
mensen te laten uitvoeren.

Uw vloer is ons 
Visitekaartje

Vloer Het Zelf, Nederlands grootste en goedkoopste 
vloerenspeciaalzaak voor de doe het zelver. Al meer dan 25 jaar 

is Vloer Het Zelf marktleider op het gebied van laminaat, parket, 
lamel, massieve- en PVC-vloeren. Met 7 fi lialen door heel het 

land bieden zij u een ruim assortiment vloeren tegen de 
laagste prijs van Nederland. 

Groot PEELLAND

Loop een binnen in een 
van onze fi lialen en laat 
u verrassen door de vele 
mogelijkheden die Vloer 

Het Zelf u kan bieden. 
Kijk op:

www.vloerhetzelf.nl 
voor de adressen en 

openingstijden. 


