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Nuenen

Murals maken 
Helmond mooier 

De mural op de Traverse F | Wim van den Broek

Op initiatief van Stichting ca-
rat wordt Helmond verfraaid 
met murals op diverse plekken 
in de stad. Op de zijkant van de 
bibliotheek, het gebouw aan de 
parkweg, op de pilaren onder 
de Traverse en nu ook op de 
Traverse.

Diverse culturele instellingen in 
Helmond, als het Speelhuis, het 
Museum, het Kunstkwartier en 
het kasteel bevinden zich dicht 
op elkaar in het bruisende cultu-
rele centrumdeel van Helmond. 
De grauwe kleurloze omgeving 
van de onderbouw van de Tra-
verse stond tot nu toe echter in 
contrast met het kleurrijke cultu-
rele leven binnen deze verschil-
lende instanties. Daarom is deze 

wand (vanaf het Speelhuisplein 
door de tunnel tot aan Museum 
Helmond) door Stichting Ca-
rat uitgekozen om als geheel te 
worden getransformeerd in één 
kleurrijke mural. Het concept 
heeft als uitgangspunt om het 
levendige culturele hart zicht-
baar te maken.

Wat gaat het worden?
De achtergrond zal bestaan uit 
abstracte vormen waar perso-
nen uit naar voren komen of 
achter verdwijnen, dit met het 
oog op het aankomen en ver-
trekken richting de culturele in-
stellingen. Over de gehele mural 
worden verschillende persona-
ges afgebeeld in alledaagse en 
eigentijdse verschijning.  Bij ie-

dere persoon komen daarnaast 
verwijzingen naar diverse Hel-
mondse cultuur-iconen of cul-
turele aspecten. 

Murals in Helmond
Deze vierde Carat-mural wordt, 
met een oppervlakte van maar 
liefst 850m2, de grootste tot nu 
toe. Vanwege de omvang en lo-
catie hebben Theater Het Speel-
huis en Museum Helmond mee-
gedacht over het concept. De 
mural wordt, net zoals de muur 
aan de parkweg (Ridder Hezelo 
van Helmond), geschilderd door 
de Veldhovense kunstenaars van 
Studio Giftig.

Naar verwachting is de mural 
deze maand nog klaar.
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®

De herfst 
komt eraan.

Tijd om je huis, tuin, auto en jezelf natuurlijk
voor te bereiden op het gure herfstweer.  

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je  
je helemaal kunt voorbereiden op dit jaargetijde. 

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 
dieren, auto’s en de bescherming van je andere 

outdoorspullen. Deskundige medewerkers, service en 
altijd gratis parkeren voor de deur. 

Mocht je met het slechte weer toch nog naar buiten 
willen, koop dan een paar nieuwe regenlaarzen.  

Ook dié zijn te krijgen op de Engelseweg.

We mogen weer, maar wel 
met gepaste afstand.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.
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Sinds onze eerste plaatsing in 
2008 hebben er al heel wat kin-
deren bij ons gewoond. Soms 
voor amper twee weken, een 
enkele keer bijna twee jaar. De 
wetenschap van het tijdelijke 
karakter van een crisisplaat-
sing, geeft er vanaf de start al 
een andere draai aan. Natuur-
lijk sluit je een kindje in je hart. 
Je geeft het in die tijd alles wat 
je in je hebt, maar het uitgangs-
punt is terug naar huis of een 
vervangende plek voor langere 
tijd. Dat is een ander uitgangs-
punt dan bij de andere vormen 
van pleegzorg. 

Inderdaad veel schrijnende pro-
blemen, heftige gebeurtenissen 
en niet altijd leuke confrontaties. 
Gelukkig staan daar ook heel 
erg veel leuke dingen tegenover. 
Rare grapjes, een verlegen glim-

lach of enorm schaterlachen, de 
blijdschap om een verjaardag 
met taart en een kinderfeestje, 
een kindje dat bij je op schoot 
kruipt om veiligheid of troost te 
zoeken of gewoon om even te 
knuffelen. 
Niet te vergeten natuurlijk al die 
kleine en grote overwinningen 
zoals een kind dat eindelijk ook 
boos of verdrietig durft te zijn in 
plaats van altijd aangepast ge-
drag te vertonen. Een ernstig ge-
traumatiseerde jongen die met 
veel liefdevolle aandacht in zijn 
bed blijft liggen en elke avond 
eerder durft te gaan slapen in 
plaats van nachtenlang rond 
te spoken. 

Leerzaam en grensverleggend
Pleegzorg is daarnaast voor mij 
ook leerzaam en grensverleg-
gend. Je leert over andere cultu-

ren of doet dingen die 
je anders niet zo snel 
zou ondernemen. Zo 
bezochten we een mos-
kee waar we een privé 
rondleiding kregen, ging 
ik inkopen doen in een 
Poolse winkel, kregen 
we iets meer zicht op het 
wonen op een woonwa-
genkamp en werden er 
recepten uitgewisseld. 
Je leert ook veel over jezelf en je 
gezin. Niet zelden doen man of 
kinderen mij verbazen met hun 
geduld, een kritische noot, hun 
kwinkslagen en verrassende in-
zichten.

Crisispleegzorghart
Mijn hart ligt bij de crisispleeg-
zorg: snel schakelen, veel rege-
len, observeren, het kind het 
gevoel geven dat het – weliswaar 

binnen de regels van ons gezin 
– zichzelf mag zijn. De samen-
werking met school, de voogd 
en onze pleegzorgbegeleider. 
De uitdaging om tot een goede 
samenwerking te komen met 
ouders. En het uitwisselen van 
ervaringen met andere crisis-
pleegouders. Als dan bij de door-
plaatsing een voogd zegt het ook 
belangrijk te vinden dat ík een 
goed gevoel krijg bij het pleeg-

gezin waar ‘ons’ kind gaat wo-
nen, of dat een moeder aangeeft 
dat ze het belangrijk voor haar 
zoontje vindt dat contact tussen 
hem en ons gezin blijft bestaan, 
dan weet ik dat er na het proces 
van afscheid nemen en loslaten 
weer snel een moment komt dat 
ik niet kan wachten tot een vol-
gende plaatsing zich aandient.

Ellis, crisispleegouder

Mijn hart 
ligt bij 
crisis
pleegzorg

De een noemt het een sport, de ander een roeping. Feit blijft dat 
Combinatie Jeugdzorg ze hard nodig heeft: crisispleegouders. 
Gewone mensen die het leuk vinden om snel te schakelen, sprintjes 
te trekken, hard mee te denken en te observeren. Direct een warm 
nestje dat opvang biedt, direct een gezin waarin de basiszorg kan 
doorlopen. Voor een kind dat uit een situatie komt waar van alles 
aan de hand is, een waardevol iets.

Soms lopen de problemen thuis zo hoog op, dat een kind van 
het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. 
Dan wordt per direct gezocht naar een vervangende plek, 
zoals een crisispleeggezin, waar het bieden van veiligheid voorop 
staat. Helaas heeft Combinatie Jeugdzorg  momenteel in de regio 
Zuidoost-Brabant een groot tekort aan crisispleeggezinnen. 
Gezinnen die, snel kunnen schakelen, flexibel zijn en een kind 
voor korte tijd een veilige en warme plek kunnen bieden. De duur 
van crisisopvang is in principe 4 weken. In deze tijd kijken we of 
het kind na de crisis weer thuis kan gaan wonen of dat we een 
vervolgplek moeten organiseren. Ieder crisispleeggezin is gekoppeld 
aan een pleegzorgbegeleider die gespecialiseerd is in crisisopvang.

Wil jij iets betekenen voor een kind in een crisissituatie? 
Neem dan contact op met Combinatie Jeugdzorg via 
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl onder vermelding van 
‘Aanmelding crisispleegzorg’. 

Crisispleeggezinnen 
zijn hard nodig

Landschapswandeling 
Collse Zeggen met 
IVN Geldrop 
Twintig wandelaars kunnen 
met IVN-gidsen op pad door 
de Collse Zeggen. De land-
schapswandeling start op 29 
september om 13.30 uur bij de 
waterscouting, Hulst 136 in 
Geldrop. Deelname is gratis, 
geen honden. Vanwege Corona 
neemt IVN Geldrop nu minder 
mensen mee en is aanmelden 
noodzakelijk.

De landschapswandelingen van 
IVN Geldrop op de laatste dins-
dag van de maand vonden een 
halfjaar lang geen doorgang 
vanwege Corona. Op 29 sep-
tember start IVN weer, zij het in 
aangepaste vorm en op proef.  
Onder voorbehoud is de plan-
ning aldus: 
27 oktober: 13.30 uur 
Herbertusbossen; 
start Boschlaan 22, Heeze
24 november: 13.30 uur 
Gijzenrooi; start bij AH aan de 

Laan van Tolkien, Geldrop
29 december: 12.00 uur 
Strabrechtse Heide; start bij 
P-plaats (natuurpoort) 
de Plaetse aan de Rul in Heeze. 

Corona-veilig op stap
Carpoolen vervalt in de Corona-
tijd. De voorschriften gelden ook 
buiten. Per gids gaan daarom 
slechts 5 mensen mee, in totaal 20 
gasten per wandeling. Aanmel-
den  is dus noodzakelijk. U krijgt 
een bevestiging. Als het maxi-
male aantal deelnemers is bereikt 
krijgen de volgende belangstel-
lenden bericht dat de wandeling 
‘vol’ is. Ze komen desgewenst bo-
venaan de lijst voor de volgende 
maand. Bij de start controleren 
de gidsen of iedereen zich heeft 
ingeschreven. IVN rekent erop 
dat iedereen de anderhalve meter 
afstand en de veiligheid van de 
ander respecteert. Ieder is verant-
woordelijk voor zijn eigen gedrag. 

Aanmelden en inlichtingen
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via e-mail:
Publiek.IVNGeldrop@gmail.com

Ook en vooral vanwege kwets-
bare deelnemers beschouwt IVN 
Geldrop deze eerste wandeling 
als een proef. Hou de website en 
facebook van IVN Geldrop in de 

gaten! De start is om 13.30 uur 
bij de waterscouting, Hulst 136 
in Geldrop. Waterdicht schoeisel 
is aanbevolen. Alleen bij extreme 
weersomstandigheden gaat de 
wandeling niet door. Raadpleeg 
hiervoor de website van IVN Gel-
drop: www.ivn.nl/geldrop. Voor 
verdere inlichtingen: Mariet Vis-
sers, 040-285 6622, en Tinus de 

Gouw, 06-12141901. IVN Geldrop 
is ook op facebook. Wie IVN 
wil steunen kan lid of donateur 
worden door een mailtje naar 
ivngeldrop@gmail.com

Collse Zeggenwandeling  F | Frans van den Boom
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WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

KOM JIJ WERKEN BIJ DE LEUKSTE 
WOONWINKEL VAN HELMOND EN OMSTREKEN?

VERKOOPMEDEWERK(ST)ER

Ga jij onze klanten blij maken met het perfecte interieur? Als verkoopmedewerk(st)er  
begroet, informeer en adviseer je onze klanten op het gebeid van wonen, slapen, raam-, 
vloer- en wandbekleding. Samen met je collega’s zorg je voor een gezellige sfeer en  
adviseer je de klanten tijdens hun zoektocht naar de perfecte woon-en/of slaapkamer. Je 
bent pas tevreden als de klant met een glimlach onze winkel verlaat. Als verkoopmede-
werk(st)er ben je flexibel inzetbaar (ook in het weekend en op feestdagen) en bereid om 
ondersteunende werkzaamheden te verrichten om de showroom op en top te krijgen.
 
Dit ben jij!
• Je bent commercieel, klantgericht, representatief en een passie voor woninginrichting
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
 
We zoeken alleen verkoopmedewerkers met ervaring. Zonder verkoopervaring aub niet reageren. 
 

MEUBELBEZORGER / HANDIGE HARRIE

Wij zoeken een bezorger voor onze meubels en andere relevante logistieke werkzaamheden. 
Als bezorger ga jij samen met een bijrijder meubels afleveren bij mensen thuis. Het aantal 
adressen verschilt per dag. Samen met de bijrijder bezorg je de meubels tot in de woning van 
de klant. Je pakt het netjes en zorgvuldig uit. Ook monteren jullie de nieuwe meubels voor 
de klant zodat jullie alles kant en klaar achter laten! Samen met jouw collega zorg je voor een 
goed gevoel bij de klant die kan gaan genieten van de nieuwe meubels. 
 
Dit ben jij!
• Je bent handig, klantvriendelijk, representatief en hebt relevante werkervaring
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je bent in bezit van rijbewijs B
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
 
Interesse of meer informatie over een van bovenstaande vacatures? Neem gerust contact 
met ons op! Je sollicitatie met motivatiebrief en foto kun je sturen naar Hetty@stijlenco.nl

Stijl en Co BV   •  Engelseweg 212, 5705 AJ Helmond   •   T (0492) 47 56 24    •   www.stijlenco.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben twee vacatures 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad zijn we voor tenminste een 
van deze vacatures op zoek naar een kandidaat met een Financiële 

en/of ICT achtergrond en nodigen we nadrukkelijk ook mannen uit om 
te reageren. Interesse?

Deze bijlage is een uitgave van Adcommunicatie Helmond en verschijnt 
11x per jaar in een oplage van bijna 100.000 ex. Ook op internet:
www.grootpeelland.nl | www.deloop.eu | www.helmondnu.nl

COLOFON
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 30  oktober

Beelden
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Opmaak
KlaasenVandeursen 
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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Over 
École de Paris, 
Cobra & 
Hepworth
Felle kleuren, intuïtieve pen-
seelstreken, fi guratieve ab-
stractie en een vrije vormen-
taal. Bij Museum Helmond is 
van 15 september 2020 t/m 28 
maart 2021 de tentoonstelling 
Abstract! te zien op de locatie 
Kunsthal Helmond. De meeste 
werken in deze tentoonstelling 
behoren tot de École de Pa-
ris of Cobra, twee grotendeels 
abstracte stromingen die ont-
stonden rond het midden van 
de 20e eeuw. 

De kunstenaars die tot École de 
Paris gerekend worden, maak-
ten lyrische en helder gekleurde 
doeken, gebruikten een vrije 
vormentaal en hadden een hang 
naar abstractie die veelal was 
afgeleid van de zichtbare na-
tuur. Grondlegger Jean Bazaine 
(1904-2001) benadrukte het be-
lang van het instinct en de ‘voel-
horens’ van de kunstenaar. Ook 
de meeste abstractie van de aan 
Cobra gerelateerde kunstenaars 
kwam voort uit de natuur. Deze 
beweging ontstond vrijwel ge-
lijktijdig in Nederland, België en 
Denemarken. 

Kenmerken zijn een vrij gebruik 
van kleur en een vormentaal 
die werd ontleend aan de spon-
taniteit van de kindertekening, 
volkskunst of de kunstzinnige 
uitingen van geesteszieken. 
Cobra-kunstenaars verwier-
pen ieder –isme, eenvoudigweg 
omdat het de creativiteit in de 
weg stond.

Barbara Hepworth
Een belangrijk werk is “Orpheus 
(Maquette 2) [Version i]” uit 1956 
van Barbara Hepworth (1903-
1975), één van de grootste Britse 

beeldhouwers van de vorige 
eeuw. Net als de kunstenaars 
behorende tot École de Paris en 
Cobra, zette Hepworth de wer-
kelijkheid om naar een abstrac-
te voorstelling. In deze sculp-
tuur verwijst ze naar Orpheus, 
de dichter en musicus uit de 
Griekse mythologie, die zijn lier 
gebruikte om dieren en de na-
tuur te temmen. Dit kwetsbare 
kunstwerk onderging in 2010 een 
grote restauratie en is nu weer in 
volle glorie te zien. 

Roef-Meelker
De kunstwerken in de ten-
toonstelling behoren tot de 
Roef-Meelker kunstcollectie, 
vernoemd naar wijlen Pieter 
Roef sr. die de werken in 2001 
aan Museum Helmond schonk, 
en zijn elke drie jaar te zien. De 
expositie toont werk van onder 
andere Barbara Hepworth, Karel 
Appel, Asger Jorn, André Mas-
son, Pierre Alechinsky, Corneille, 
Constant, Lucebert, Alfred Ma-
nessier, Roger Bissière, Nico-
laas de Stael, Geer en Bram van 
Velde, Theo Wolvekamp en Jaap 
Wagemaker. De tentoonstelling 
wordt aangevuld met abstracte 
werken uit de collectie Moderne 
en Hedendaagse kunst van het 
museum, zoals van de graffiti 
kunstenaar Rammellzee en de 
Helmondse schilder Bert Loe-
rakker. Deze tentoonstelling is 

tot stand gekomen met steun 
van Vereniging Rembrandt en de 
Turing Foundation.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond, sa-
men met Kasteel Helmond. De 
beide locaties liggen in het cen-
trum van Helmond en zijn ge-
makkelijk bereikbaar met de au-
to en het openbaar vervoer. Met 
de trein stap je uit op station Hel-
mond, het is circa 10 -15minuten 
lopen naar Kunsthal Helmond. 

Parkeren kan parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de 
Kunsthal bevindt. Ga naar www.
museumhelmond.nl voor actu-
ele informatie over openingstij-
den, prijzen en het activiteiten- 
en tentoonstellingsprogramma.

NIEUWE
KUNST
TENTOON
STELLING 

Nieuwe fietsroute

‘De Pelen’
Ontdek Nationaal park 

De Groote Peel, de Mariapeel 
en de Deurnese Peel 

Deze fi etsroute neemt je mee naar de Deurnese Peel, Ma-
riapeel en Nationaal Park De Groote Peel. Deze natuurge-
bieden zijn overblijfselen van wat eens een uitgestrekt oer-
landschap was van levend hoogveen. Een heerlijke route 
voor natuurliefhebbers. 

De route voert langs de authentieke peelwerkersdorpjes 
Griendtsveen en Helenaveen en onderweg kom je meer aan-
trekkelijke stoppunten tegen. Leuk om af te stappen en even 
kijkje te nemen, zoals bij het Toon Kortooms Park in Deurne 
en Klok- en Peel in Asten. 
Een mooie tip is bovendien Belfort Vossenberg. Deze 22 me-
ter hoge uitkijktoren aan de rand van De Groote Peel geeft 
een geweldig uitzicht over De Peel.
 
Op de 59 kilometer lange tocht tref je tal van horecalocaties 
waar je kunt pauzeren en genieten van heerlijke streekpro-
ducten. Bijvoorbeeld bij IJsboerderij Hoeve Willem III en Na-
tuurpoort De Peel. De route is gemaakt op het knooppunten-
netwerk. De routefolder is verkrijgbaar bij de VVV’s in Asten 
en Deurne. Ook op www.vvvdepeelshop.nl

WWW.GROOTPEELLAND.NL

F | VVV Deurne



6 september 2020 Groot PEELLAND

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

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

In de bieb kun je, naast boeken lezen en 
lenen, ook aan de slag met de nieuwste 
snufjes in het TechLab. Zo leer je robots 
programmeren, radioprogramma’s maken 
en video’s opnemen met het green screen. 
Maar wat zou jij graag willen doen in de 
Bibliotheek over 10 jaar?

Demira vraagt jouw hulp!
Demira van Vaals is pas afgestudeerd en 
(in haar eigen woorden) "nu al de beste ar-
chitect van op zijn minst de wereld". Toch 
heeft ze wat moeite met haar nieuwste 
opdracht: het bouwen van een supermo-
derne bibliotheek. Ze heeft namelijk geen 
idee hoe die eruit zou moeten zien! Demi-
ra is radeloos en vraagt jou om hulp om de 
bibliotheek van de toekomst in Minecraft 
te bouwen!

Borrelen de ideeën al?  Ga thuis snel aan 
de slag of kom naar de inloop-woens-
dagmiddagen tijdens Skoolzone in Biblio-
theek Helmond (voor kinderen van 8 t/m 
14 jaar).
Op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
biebbouwers vind je meer informatie. 

Heb je jouw bibliotheek van de toekomst 
in Minecraft af? Maak dan een aantal 
screenshots van je prachtige bouwwerk 
(of een filmpje als je weet hoe dat moet) 
en stuur deze voor 24 oktober 2020 naar 
activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl 
Onder de inzendingen verloten we een 
leuke prĳs. Deze wordt uitgereikt tijdens 
CoderDojo op zaterdag 7 november. Ver-
geet niet je naam, leeftĳd en woonplaats 
te vermelden.

bouw de bibliotheek van 
de toekomst in Minecraft

BiebBouwers: BiebBouwers: 

Het TechLab in Bibliotheek Helmond werd op 8 september  o�  cieel geopend! 
Om dat te vieren, kun je meedoen aan BiebBouwers, de Minecraft challenge van de

Bibliotheek Helmond-Peel. Ben je tussen de 8 en 14 jaar oud en woon je in Asten,
Deurne, Helmond of Someren? Doe dan mee en maak kans op een leuke prijs.

Deurne in Beweging
Wandelingen door Deurne en De Peel
In kader van het themajaar van 2020, 
Deurne in Beweging, worden er in Deur-
ne diverse initiatieven ontplooid. Zo is er 
in het centrum van Deurne de fotoroute 
‘Deurne in Beweging’ te lopen. De route 
is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne. 
Ook is er in de maand oktober een een 
excursiewandeling (18/10) door De Peel 
te maken vanaf Natuurpoort De Peel. Op 
25 oktober kun je wandelen door De Peel 
‘while talking English’, de start is vanaf 
Hoeve Willem III in Helenaveen.

Alternatieve Cultuurparade Deurne
De jaarlijkse Cultuurparade Deurne is dit 
jaar niet in de bekende paradevorm, maar 
wel kun je de route zelf lopen. Via de app 
izi.travel krijg je onderweg allerlei infor-
matie en weetjes over bijzondere plekken 
in Deurne. Start vanaf het gemeentehuis 
op de Markt. Open de app, klik op ‘in de 
buurt’ en zoek ‘Cultuurparade’, klik op 
start en volg de route. Zo kom je langs al-
lerhande mooie plekjes.
Kijk voor info ook op www.vvvdeurne.nl

IN KASTEEL HELMONDIN KASTEEL HELMOND

10 OKTOBER    25 OKTOBER
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Tentoonstelling 
Van Armando tot 

Zadkine - Collectie 
Lex en Leonie van 

de Haterd

Hiermee neemt Lex van de Ha-
terd afscheid als conservator van 
De Wieger, een functie die hij vijf 
jaar onbezoldigd op zich nam. 
In de expositie zijn schilderijen, 
grafiek en objecten opgenomen 
van oude bekenden als Jan Sluij-
ters, Kees van Dongen, Pieter 
d’Hont en Armando, maar ook 
van hedendaagse kunstenaars 
als Klaas Gubbels, Jan Ros en 
Ger de Joode. Ook zijn foto’s te 
zien van onder meer Cas Oor-
thuys, Ilse Leenders, Willem 
Wernsen en Wim Koerts. Samen 
beslaan de werken een eeuw 
beeldende kunst. 

Kunst uit de interbellumpe-
riode neemt een belangrijke 
plek binnen de collectie Van de 
Haterd in. Hun Gemeenschap-
verzameling is uitgegroeid tot de 
meest complete van Nederland. 
Daarnaast kocht het echtpaar 
veel werk van kunstenaars uit 
een brede kring rond dit cultu-
rele tijdschrift aan zoals Otto 
van Rees, Ossip Zadkine, Mois-
sey Kogan en Jozef Cantré. Niet 

voor niets is de collectie te zien 
in De Wieger. De genoemde 
kunstenaars waren bevriend 
met de excentrieke huisarts en 
kunstenaar Hendrik Wiegersma. 
In zijn huis De Wieger in Deurne 
kwamen deze en vele andere ar-
tiesten met regelmaat over de 
vloer. De collectie breidt zich 
inmiddels steeds verder uit, met 
grafiek van Duitse expressionis-
ten als Karl Schmidt-Rottluff en 
Ernst Ludwig Kirchner.

Hedendaagse kunst 
Naast de interbellumkunst 
kocht het echtpaar naoorlogse 
kunst aan van onder meer Paul 
Citroen, Antoon Kruysen, Kees 
Bol en Pieter Starreveld. De stij-
len van het interbellum zijn in 
deze werken nog zichtbaar, maar 
ze vormen duidelijk een opmaat 
naar de moderne tijd. De over-
gang naar de hedendaagse 
kunst verloopt geleidelijk, door-
dat er steeds overeenkomsten 
in zowel thematiek als stijl te 
vinden zijn. Zo komen oudere 
en hedendaagse landschappen, 

stillevens, portretten of naakten 
naast elkaar prima tot hun recht. 
Daarnaast bevinden zich intri-
gerende eenlingen in de collectie 
zoals beelden van Couzijn van 
Leeuwen en Emile van der Kruk 
of het grafisch werk van Pat An-
drea en Jean Carzou. 

Liefde voor de kunst 
Als een rode draad door de col-
lectie loopt de landelijke kun-
stenaarsvereniging De Ploegh. 
De vereniging werd vlak na de 
Tweede Wereldoorlog opgericht 
in Amersfoort en is daar nog 
steeds gevestigd. De verzame-
laars kochten werken aan van 
oud-Ploegh leden zoals Albert 
Fiks, Engelbert L’hoëst en Jeroen 
Hermkens, maar ook van hui-
dige leden zoals Monika Buch, 
Kees Verwey en 2 Willemijn van 
Dorp. Veel kunstenaars kennen 
ze persoonlijk en de liefde voor 
de kunst gaat verder dan alleen 

verzamelen. Lex van de Haterd 
schreef over De Ploegh en werd 
recent voorzitter van de vereni-
ging. Leonie van de Haterd zet 
zich in voor Galerie de Ploegh. 

Dwarsverbanden 
Een jaar of tien geleden pakte het 
echtpaar de fotografie als nieuw 
verzamelgebied op. Hoewel de 
foto’s op het eerste gezicht los 
lijken te staan van het beelden-
de werk, zijn er toch overeen-
komsten. De koel verleidelijke 
en soms humorvolle foto’s van 
onder meer Cas Oorthuys, Wim 
Koerts, Willem Wernsen, Ger-
rit Brink, Hans Sibbelee en Ilse 
Leenders zijn niet alleen spre-
kend, maar leveren ook verras-
sende dwarsverbanden binnen 
de collectie op. Zo is een lijn te 
trekken van de naakten uit het 
begin van de 20e eeuw, via he-
dendaagse naakttekeningen 
naar de naaktfotografie. Het-

zelfde geldt voor de indringende 
portretten uit verschillende peri-
odes die zich in de collectie be-
vinden. 

Catalogus 
Bij de tentoonstelling is een rijk 
geïllustreerde catalogus uit-
gebracht. Deze is te koop bij 
De Wieger voor € 17,50. Verder 
kunnen bezoekers aan de ten-
toonstelling ter plekke een app 
downloaden waarin de verzame-
laars bijzondere verhalen en hun 
persoonlijke kijk op de collectie 
delen. Ook is er een film te zien 
over het tot stand komen van de 
collectie. 
Voor een actueel overzicht van 
overige activiteiten raden wij be-
zoekers aan de website van De 
Wieger, www.dewieger.nl, regel-
matig te bezoeken. Alle activitei-
ten vinden uiteraard plaats met 
in acht neming van de geldende 
coronamaatregelen. 

F | Bol, Kees – stilleven

Het onderwijsechtpaar Lex en Leonie van de Haterd 
begon circa dertig jaar geleden met het verzamelen van illustraties 
die kunstenaars als Leo Gestel, Hendrik Wiegersma, Charles Eyck 

en Joep Nicolas maakten voor het tijdschrift De Gemeenschap. 
Verzamelen werd een passie en inmiddels telt hun collectie ruim 

900 werken. In De Wieger is vanaf 20 september een grote
overzichtstentoonstelling te zien met circa 200 werken 

uit hun verzameling. 

De blaadjes vallen van de bo-
men. Het is weer tijd voor 
Herfstkasteel Helmond! Beleef 
de herfst bij ons kasteel van 10 
tot en met 25 oktober. Dat be-
tekent een superleuke ervaring 
in een eeuwenoude burcht, de 
grootste van heel Nederland. 

Ken jij het verhaal van ons kas-
teel? Laat je bijpraten door de 
kasteelgidsen die je op jouw weg 
door het kasteel ontmoet. Eeu-
wenoude, vreemde of dure voor-
werpen vasthouden en ontdek-
ken? Volg de aanwijzingen van 
de gidsen, daarna ben jij zoveel 
wijzer geworden. Of luister naar 
het sprookjesachtige verhaal 
over Keizerin Maria van Brabant 
en neem een bijzondere herinne-
ring mee naar huis. 

Roddels, liedjes en geheimen
Maak kennis met de kasteelbe-
woners. Zoals de kok die zijn keu-
kengeheimen prijs geeft. Of de 

timmerman die het kasteel weer 
opbouwt na de grote brand in 
1549. Jonkheer Wesselman toont 
zijn prachtige kamer, ook hij 
heeft zo zijn geheimen. Mimi de 
Minstreel vermaakt je graag met 
haar liederen, gedichten, kunstjes 
en roddels over de kasteelheer. En 
de Marskramer probeert zijn dure 
en zeldzame producten te verko-
pen, op een wel heel bijzondere 
wijze. Heb jij trouwens kwaaltjes? 
Laat je helpen door het kruiden-
vrouwtje dat allerlei kruiden, 
drankjes en zalfjes bij zich heeft. 

Spelen en speuren
Er valt genoeg te speuren in de 
kasteelkelders en buiten op het 
kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. 

Lekkere herfsttrek
Schuif gezellig aan in het sfeer-
volle Kasteelcafé en vraag naar 
onze herfstdrankjes en –hapjes. 
Eet smakelijk!

Tickets koop je aan de balie van 
Kasteel Helmond of via www.
tickets.museumhelmond.nl  

Entree
Volwassenen € 10 
Kinderen 4 tot 12 jaar € 5
Kinderen 0 tot 3 jaar gratis

Herfstkasteel Helmond is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Museum Helmond
Kasteelplein 1 
5701 PP Helmond
+31 492 587 716

Herfstkasteel Helmond
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Besparen op 
uw elektriciteitsnota? 

Doe nu een gratis dakscan 
op www.verigo.nl

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

INSTALLATIE & TECHNIEK

NU ÉÉNMALIG 
EEN AANBIEDING

€3995,-  INCL. BTW. 

12x

1x

• Full black 320/350 Wp• Full black 320/350 Wp
• 12 jaar product garantie• 12 jaar product garantie
• 25 jaar vermogensgarantie • 25 jaar vermogensgarantie 

• Complete installatie van 
A tot Z en standaard 
25 jaar installatiegarantie.

ZONNEPANELEN

INSTALLATIE 

1x
SOLAREDGE 
OMVORMER
• 12 jaar product garantie

12x
POWER 
OPTIMIZERS
• 25 jaar product garantie • 25 jaar product garantie 

1x
sales@verigo.nl
www.verigo.nl
+31 (0) 850028417
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Ken je het verhaal van de fabri-
kantenfamilie Bluyssen uit As-
ten?  Zij bezat in de Julianastraat 
een boter- en margarinefabriek 
en handelde in kruidenierswa-
ren en textiel? Weet je waar de 
smid paarden besloeg en waar 
de tram vroeger reed? Als je daar 
nieuwsgierig naar bent, is het een 
leuk idee met vrienden of familie 
een rondwandeling door Asten 
te maken onder leiding van een 
VVV-gids. Je kunt jeugdherinne-
ringen ophalen aan de hand van 
markante plekken in het dorp.

Normaal gesproken bedraagt het 
maximum aantal personen 20-25 
per gids (er zijn meerdere gidsen 
beschikbaar). Maar i.v.m. het co-
ronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per gids. Rond-
leiding duurt 1 ½ uur.

Rondleiding door de Heilige 
Maria Presentatiekerk
Aan het einde van de 19de eeuw is 
Asten een tamelijk rijk dorp met 
veel fabrieken en welgestelde no-
tabelen. Tijd voor een nieuwe kerk 
vindt pastoor L.J. van de Mortel. 
Tussen 1896 en 1898 wordt de 
kerk gebouwd in de toen moder-
ne neogotische stijl. Onder leiding 
van architect Caspar Franssen uit 
Roermond komt het indrukwek-
kende bouwwerk tot stand. Er 
wordt natuurlijk gezegd dat zij de 
mooiste is van alle circa 25 kerken 

die Franssen in Brabant bouwde. 
Of dat waar is, kun je met eigen 
ogen zien. Tijdens een rondlei-
ding met een VVV-gids hoor je 
‘alles’ over de circa 125 levensja-
ren van de kerk, over de verstopte 
schilderingen die in 2019 tevoor-
schijn zijn gekomen, over het 
hoofdaltaar van Hendrik van der 
Geld (1838-1914) uit Boxtel en de 
kruiswegstatie van Frans Knirsch 
(1920) uit dezelfde plaats. 
Tot de inventaris van middel-
eeuwse kerk behoren de beelden 
van de calvariegroep (1480-1490) 
en een gepolychromeerde voor-
stelling van de heilige Apollonia 
(1525-1530). De tang in haar rech-
terhand is een verwijzing naar 
deze beschermheilige van tand-
artsen. De beelden kregen een 
ereplaats in het huidige gebouw.
Natuurlijk toont de kerk naast de 
bloei van het Rijke Roomse Leven 
uit haar ontstaansperiode, ook 
de schade van de Tweede We-
reldoorlog en de veranderingen 
in de liturgische gebruiken sinds 
het Tweede Vaticaans concilie. 
Kortom een bezoek aan deze kerk 
onder leiding van een gids is zeker 
de moeite waard.
Normaal gesproken bedraagt het 
maximum aantal personen +/- 20 
per gids (er zijn meerdere gidsen 
beschikbaar).Maar i.v.m. het co-
ronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per gids. Rond-
leiding duurt 1 – 1 ½ uur.

Rondleiding Molen 
‘de Oostenwind’ 
De molen in Asten is een zoge-
naamde standerd- of standaard-
molen, het oudste type molen in 
ons land dat door wind wordt 
aangedreven. De standaard, mid-
den in de molen draagt het hou-
ten huis van de molen. Het huis 
(de kast) is draaibaar rondom de 
standerd. Dit draaien is nodig om 
de wieken naar de wind te zetten. 
Hoe oud de molen is, is niet pre-
cies bekend, maar in de standerd 
is het jaartal 1506 te vinden en 
volgens oude geschriften stond er 
ook vóór die tijd al een windmo-
len. De molen behoorde tot 1953 
aan de Heren van Asten. Toen 
pas werd hij verkocht aan de mo-
lenaar. Tot die tijd was de molen 
ook dagelijks in gebruik.                                               

In 1716 werd de molen een zoge-
naamde ban- of dwangmolen. Dit 
wil zeggen, dat op straffe van een 
forse boete, elke ingezetene van 
de Heerlijkheid Asten verplicht 
was zijn graan op deze molen te 
laten malen. Het “molster” (maal-
loon) van de molenaar bedroeg 
toen 1/24 deel van het te malen 
graan, later werd dit 1/16 deel. Uit 
een zogenaamde ‘presatie’ (taxa-
tie bij het aangaan van een nieuwe 
huurovereenkomst) van het begin 
van de vorige eeuw blijkt dat de 
huidige houten bovenas dateert 
van 1806. Nadat de molen in 1962 
geheel gerestaureerd was, werd 

hij in 1970 door een felle brand 
zwaar beschadigd. In de periode 
1973 tot 1975 werd hij geheel op-
nieuw opgebouwd en op een belt 
(kunstmatige heuvel) geplaatst. 
De molen droeg nooit een naam, 
maar heeft in 2006, bij de viering 
van het 500-jarig bestaan, de 
naam ‘de Oostenwind’ gekregen. 
De molen heeft een zogenaamd 
‘Oudhollands’ wieksysteem en 
het gevlucht (de 4 wieken be-
staande uit 2 stalen roeden) heeft 
een lengte van 25,96 m.
Er is nog slechts één koppel maal-
stenen in de molen aanwezig, het 
andere koppel is aan het begin 
van de vorige eeuw verwijderd 
om meer opslagruimte te verkrij-
gen. Vroeger werd er met deze 
molen hoofdzakelijk rogge en 
ook wel boekweit gemalen. 

Meer informatie op: 
www.molendeoostenwind.nl  
Normaal gesproken bedraagt het 
maximum aantal personen 20-25 
personen. Maar i.v.m. het corona-
virus geldt een maximum van 10 
personen per rondleiding. Rond-
leiding duurt 1 uur.

(Zomeravond)rondleidingen
Kasteel Asten-Heusden
Aan de rand van de Peel, verscho-
len achter weelderige begroeiing 
liggen de romantische restanten 
van het meer dan 600 jaar oude 
kasteel van Asten. De idyllische 
ruïne roept een bewogen verle-

den op van ontginningen, oorlo-
gen en heksenvervolgingen. De 
laatste oorlog is het kasteel nood-
lottig geworden, in 1944 vindt er 
een aanslag op het kasteel plaats 
waarbij het gebouw tot ruïne is 
verworden. De burcht mag dan 
ten onder gegaan zijn, de voor-
burcht staat er nog in haar volle 
glorie en is al de eeuwen dat ze 
bestaat voortdurend bewoond 
geweest. Tot de jaren zeventig van 
de vorige eeuw waren het boeren-
bedrijven en op dit moment biedt 
het onderdak aan ongeveer een 
vijftigtal bewoners.
Altijd al benieuwd geweest naar 
het leven van kasteelheren of de 
heksenvervolging? Kom dan naar 
de kasteelruïne in Asten-Heusden 
tijdens de Zomeravondrondlei-
dingen. Deze vinden plaats op alle 
donderdagavonden in juli en au-
gustus. De rondleidingen starten 
om 19.00 uur en aanmelden via 
www.kasteelasten.nl . Deze Zo-
meravondrondleiding duurt 1½ 
uur en kost € 4,50 per persoon. 
Kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

Ook groepsrondleidingen beho-
ren tot de mogelijkheden; onze 
kasteelgidsen nemen je graag 
mee op ontdekkingstocht door 
de prachtige kasteelruïne. 

Voor de groepsrondleidingen 
geldt een minimum van 10 perso-
nen of een minimumprijs van € 
45,- per rondleiding. Normaal ge-
sproken bedraagt het maximum 
aantal personen 20-25 personen 
per gids (er zijn meerdere gidsen 
beschikbaar). Maar i.v.m. het co-
ronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per rondleiding. 
Rondleiding duurt 1 – 1 ½ uur.

Voor alle vier de rondleidingen 
geldt een prijs van € 4,50 p.p. met 
een minimumbedrag van € 45,-.
Reserveren via VVV Asten; tele-
foonnummer 0493-692999 / 
e-mail: winkel@vvv-asten.nl

Rondleiding door het 
klokkendorp Asten

In de vijftiende eeuw woont in het centrum van Asten een man die zich Jan die smet 
vander Diesdunc noemt, naar een gehucht bij Asten. Bijna zes eeuwen later zijn de sporen van Jan 

nog steeds aanwezig. In de kerk van de Heilige Maria Presentatie hangt een luidklok uit 1447, waarop 
deze naam staat. Als herinnering aan onze historische Jan is op het Koningsplein een beeld van hem 
geplaatst. Hier start een wandeling door het dorp die je kunt maken onder leiding van een VVV-gids 

of aan de hand van een rijk geïllustreerde brochure. In de kerk hangt een carillon met 57 klokken, 
bijna allemaal gegoten door Koninklijke Eijsbouts, een klokkengieterij en fabriek van torenuurwer-

ken uit Asten. Ieder kwartier hoor je als je door het centrum loopt een melodie van het automatische 
klokkenspel. Op markt- en feestdagen wordt het carillon bespeeld door een beiaardier. 

Dat geeft een bijzondere sfeer in dit klokkendorp.
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAG  
26 SEPTEMBER

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 
(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dag is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Vanaf heden ook mogelijk om in te schrijven op locatie Helmond Centrum.

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl

R E S I D E N T I E  S U Y T K A D E

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
 R

A
Z 

W
K 

38
 D

L



11september 2020Groot PEELLAND

Acuut Zorggroep wil met haar 
residenties een woonvorm cre-
eren waarbij de nadruk ligt op 
zelfstandig wonen met onder 

andere verpleegkundige zorg die 
24 uur per dag voor haar bewo-
ners paraat staat. De bewoners 
zijn “te goed bij” voor een ver-

pleeghuis, maar thuis wonen 
kan niet meer.
Acuut Zorg wil met haar resi-
denties een woonvorm creëren 
waarbij de nadruk ligt op zelf-
standig wonen met verpleeg-
kundige zorg die 24 uur per 
dag voor haar bewoners paraat 
staat. De bewoners zijn “te goed 
bij” voor een verpleeghuis, maar 
thuis wonen kan niet meer.

In de watten gelegd 
Mevrouw Jannie Verhees-Men-
nen (81) is één van de eerste be-
woners van het complex. Als 
geboren en getogen Helmondse 
is ze na diverse valpartijen hier 
naartoe verhuisd vanuit haar ei-
gen appartement in Mierlo-Hout. 
Ze is zeer tevreden en wordt naar 
eigen zeggen “in de watten ge-
legd”. Speciaal voor dit interview 
is er zelfs door de medewerkers 
een kapper geregeld. Kapper, pe-
dicure e.d. worden allemaal gere-
geld. Ook haar oudste zoon Frits 
is aangeschoven en drinkt gezel-
lig een “bakske koffie” mee. Na-
tuurlijk mag een chocolaatje niet 
ontbreken, want daar houdt Jan-
nie zo van. Ze vertelt dat ze goed 
verzorgd wordt hier en drie maal-
tijden per dag in de gezamenlijke 
huiskamer nuttigt. Soms maakt 
ze zelfs gebruik van de “roomser-
vice” en wordt haar ontbijt naar 
het appartement gebracht. “Het 
is allemaal nogal snel gegaan 
met ons mam,” begint Frits. “Ze is 
een aantal keren flink gevallen en 
ook het lopen gaat moeizaam.” 

“Mijn broer Willem en ik maak-
ten ons continu zorgen om haar..” 
Via een indicatieaanvraag en een 
Coronaspoedprocedure kon Jan-
nie razendsnel terecht in haar 
huidige appartement. “Met de 
uitgebreide zorg die ze hier krijgt 
en de fysiotherapeut aan huis 
gaat het goed”, gaat Frits verder. 
Ze wordt ’s ochtends uit bed ge-
holpen, gewassen en aangekleed 
en ze wordt geholpen met eten. 
Zelfs de was wordt hier voor haar 
gedaan. Een hele geruststelling 
voor mijn broer en ik.” 

Regelmatig wordt er binnen de 
residentie iets georganiseerd. 
Wat Jannie het leukste vindt? 
“De spelletjes en evenementen 
die het personeel wekelijks or-
ganiseert, sjoelen, kaarten en 
zelfs een barbecue. Niets is hen 
teveel.” Aan visite ontbreekt het 

de bewoonster hier niet. Naast 
haar kinderen, vijf kleinkinderen 
en haar achterkleinkind Lexie, 
komen ook haar zus Ida, haar 
vriendinnen en vriend Jan regel-
matig op de koffie.

Acuut Zorggroep
Deze vorm van kleinschalig wo-
nen, met persoonlijke zorg is 
bedacht door Jordy Hollewand, 
de directeur van Acuut Zorg-
groep die op tweede paasdag 
plotseling overleed in zijn slaap. 
“Hij was daarvoor vooral bezig 
maatwerk in het begeleid wonen 
voor (jong-) volwassenen, totdat 
de vraag kwam of hij ook iets 
wilde doen voor senioren. Zo is 
het idee geboren en de woon-
vorm ontstaan met aandacht 
voor zelfstandigheid en zorg aan 
huis”, laat  zijn opvolger Peter Es-
meijer weten.

Esmeijer benadrukt nog even dat 
deze vorm van wonen niet alleen 
voor de rijken is weggelegd. “Wie 
een zorgindicatie heeft, kan zelfs 
net als Jannie met een pensioen-
tje hier terecht.” Dat wil zeggen: 
wie een hoge zorgindicatie heeft, 
dus veel hulp nodig heeft betaald 
980 euro per maand, alles inclu-
sief.” Wie nog behoorlijk vooruit 
kan – lage zorgindicatie – moet 
maximaal 1550 euro per maand 
bijleggen.

In het centrum van Helmond (op 
de hoek van de Ameidestraat en 
de Zuid-Koninginnewal)  zijn er 
met ingang van 1 oktober aan-
staande nog eens 20 luxe wo-
ningen beschikbaar. Hier kan nu 
ook op ingeschreven worden. 
Bezichtiging van deze apparte-
menten kan alleen op afspraak.
Wie nieuwsgierig is naar de mo-
gelijkheden op Residentie Suy-
tkade, kan elke laatste zaterdag 
van de maand terecht tijdens 
de open dagen. Vooraf bellen 
voor een afspraak is gewenst: 
088-6000411. 

Als thuis wonen niet meer kan, maar zorg op maat gewenst is.
Er komen steeds meer bewoners in de appartementen van 
Residentie Suytkade. De 24-uurs persoonlijke zorg in huis spreekt 
veel mensen aan en ondanks de chique naam is het al mogelijk 
om “met een pensioentje in te schrijven,” aldus de 
organisatie Acuut Zorggroep.

Onbezorgd wonen in 
Residentie Suytkade
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Veel mensen kampen met (langdurige) klach-
ten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, 
migraine, uitstralingspijn naar ledematen, 
maag- en darmklachten, burn-out klachten 
of energiegebrek. Veelal is er sprake van 
een gemeenschappelijke oorzaak: vastgezet-
te spierspanning door overmatige stress, die 
voortkomt uit lichamelijke, geestelijke of che-
mische overbelasting. 

Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt 
het zenuwstelsel waardoor de communica-
tie van en naar de hersenen niet meer opti-
maal verloopt en daarmee het zelf herstellend 
vermogen van het lichaam ondermijnt. Het 
gevolg is dat je lichaam niet meer goed kan 
functioneren en er allerlei klachten en onge-
makken ontstaan.

BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze 
BSR techniek en runt sinds 1 februari 2020 
zijn eigen praktijk in Mierlo. Aanhoudende 
rug- en nekklachten brachten hem uiteindelijk 
in contact met Body Stress Release. Dirk was 

dermate onder de indruk van de resultaten dat 
hij het ook zelf wilde leren. Hiervoor volgde hij 
een speciale opleiding in Zuid-Afrika, alwaar 
deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behan-
delingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel 
fors verminderde pijnklachten ervaren en daar 
word ik héél blij van.  Net zoals je je auto on-
derhoudt, is het ook belangrijk om goed voor 
je lichaam te zorgen en ernaar te luisteren. 
Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben 
van bekkeninstabiliteit en ook mensen met 
kantoorbanen of juist met zwaar lichamelijk 
werk. Zelfs baby’s kunnen baat hebben bij 
BSR, bijvoorbeeld als ze veel huilen of zich 
overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van losBody Stress Release is een proces van los-
laten en herstellen dat altijd met drie behanlaten en herstellen dat altijd met drie behan-
delingen start. Na een zorgvuldige intake delingen start. Na een zorgvuldige intake 
omtrent actuele klachten vindt aansluitend de omtrent actuele klachten vindt aansluitend de 
eerste behandeling plaats. Vervolgbehandelineerste behandeling plaats. Vervolgbehandelin-
gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. 
Bij behandeling houdt u kleding en schoenen Bij behandeling houdt u kleding en schoenen 
gewoon aan. Het resultaat van de behandegewoon aan. Het resultaat van de behande-
ling verschilt per individu en hangt o.m. af van ling verschilt per individu en hangt o.m. af van 
hoe lang de spanning er al zit. De behandelhoe lang de spanning er al zit. De behandel-
bank beschikt over een kantelsysteem wat de bank beschikt over een kantelsysteem wat de 
opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost 55 Een behandeling voor volwassenen kost 55 
euro. Kinderen betalen minder. Een aantal euro. Kinderen betalen minder. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check 
altijd even of dat in uw geval geldt bij Zorgaltijd even of dat in uw geval geldt bij Zorg-
wijzer.nl. 

Bent u benieuwd wat Body Stress Release 
voor u kan betekenen? Kijk dan op de web-
site www.bsr-mierlo.nl of neem contact op 
via info@bsr-mierlo.nl

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 

Cadeautje voor mantelzorgers 
Zorgt u als mantelzorger voor iemand 
in Helmond die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Dan kunt u een mooie 
blijk van waardering aanvragen (ook als 
u zelf niet in Helmond woont). Een vol-
wassen mantelzorger kan kiezen uit een 
(HellemondGift) cadeaubon ter waarde 
van € 70,- of een geldbedrag. Een mantel-
zorger ouder dan 5 jaar en jonger dan 18 
jaar krijgt een Gift Card Pathé van € 40.

In september starten de gemeente en het 
Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep 
deze waarderingsactie voor mantelzor-
gers van alle leeftijden.

Cadeaubon aanvragen
Volgende week (17 september) en op 15 
oktober staat er een uitknipbon in Week-
krant De Loop Helmond. Daarmee kunt u 
als mantelzorger een cadeaubon of geld-

bedrag aanvragen. U hoeft niet te wach-
ten op deze publicaties. De formulieren 
vindt u ook op www.levhelmond.nl. 
De formulieren kunt u downloaden en 
opsturen naar LEVgroep. Papieren exem-
plaren kunt u afhalen bij de receptie van 
LEVgroep (Penningstraat 55).

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als 
mantelzorger terecht voor onder andere 
informatie, voorlichting, advies, cursussen, 
bijeenkomsten, begeleiding en emotionele 
steun. Daarnaast organiseert het Steun-
punt het Mantelzorgcafé. Meer informatie 
over het steunpunt en de mantelzorgactie 
vindt u op www.levhelmond.nl.
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De 24/Seven All-Time Shirts zijn een statement met betrekking tot fashion en 
duurzaamheid. De jersey is zacht, aangenaam om te dragen, easy iron en niet onbe-
langrijk van 100% recyclede vezels gemaakt. Het overhemd heeft daarmee de beste 
eigenschappen van een functioneel shirt. De grote hoeveelheid elastan zorgt voor

comfortabele stretch en vormbestendigheid. Dit shirt is leverbaar
in de Super Slimfit pasvorm.

NIEUW IN HELMOND

Mantelzorgers zijn van onschatbare 
waarde en mantelzorgen is hartverwar-
mend. Uw gemeente wil u hiervoor be-
lonen! Ben jij mantelzorger voor iemand 
in de bijgaande gemeentes? Dat verdient 
een groot compliment!

Ook dit jaar organiseren deze gemeentes 
samen met de Steunpunten Mantelzorg 
de waarderingsacties. 
Kijk op www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/
mantelzorg/mantelzorgwaarderings
acties en vraag een leuk gratis bedrag aan.

Mantelzorgwaarderingsacties in de regio

DEURNE (100 euro)
GEMERT-BAKEL (60 euro)

HELMOND (70 euro) 
LAARBEEK

NUENEN
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Juist nu hebben deze verenigingen
uw steun hard nodig

9 Verenigingen uit Laarbeek gaan loten verkopen 
via de landelijke Grote Clubactie 

Vanaf 19 september gaan 9 ver-
enigingen uit Laarbeek loten 
voor hun club verkopen. Via de 
Nationale Grote Clubactie wil-
len verenigingen extra inkom-
sten voor hun club ophalen. 
Dit is hard nodig. Ook in het 
verenigingsleven heeft de co-
ronacrisis diepe sporen nagela-
ten. De normaal druk bezochte 
evenementen zijn afgelast en de 
kantines waren lange tijd geslo-
ten. Veel verenigingen hebben 
hierdoor te maken met een be-
grotingstekort. 

Verantwoord loten verkopen
Ruim 300.000 clubleden van 
5.300 verenigingen gaan vanaf 
dit weekend door heel Neder-
land op pad om loten te ver-
kopen. Het is belangrijk dat dit 
verantwoord gebeurt. Daarom 

heeft de Grote Clubactie naast 
het bekende verkoopboekje 
een aantal digitale verkoopme-
thoden ontwikkeld. Met deze 
digitale mogelijkheden kunnen 
de koper en de verkoper op een 
veilige afstand van elkaar blijven 
staan. Zo kunnen loten worden 
gekocht door het scannen van 
een QR-code of het delen van 
een link via e-mail, social media 
en WhatsApp. 

80% van de opbrengst 
gaat naar de club
Al vanaf 1972 spant de Nationale 
Stichting Grote Clubactie zich in 
voor het verenigingsleven. Van 
elk verkocht lot van € 3,- gaat 
80%, dit is € 2,40 direct naar de 
clubkas. Met het overige bedrag 
organiseert de Grote Clubactie 
de loterij.

Steun een vereniging 
en maak kans
Door mee te doen aan de Grote 
Clubactie worden de lokale ver-
enigingen direct ondersteund. 
Ook maken de deelnemers van 
de loterij kans op een van de vele 
prijzen, waaronder de hoofdprijs 
van 100.000 euro. 
Daarnaast is de prijzenpot ver-
hoogd van 32.000 naar 332.000 
prijzen en daarmee is de win-
kans nu 1 op 10! 

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze 
actie al snel een bedrag tussen 
de €1.000,- en €15.000,- op. Wil 
jouw vereniging in (de omgeving 
van) de gemeente Laarbeek dit 
jaar ook meedoen? Dat kan nog! 
Voor meer informatie, kijk op 
clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.

Op vrijdag 25 september is de 
eerste publieksavond in een 
nieuwe serie voor junioren in 
de leeftijdsgroep van 9 t/m 
13 jaar én hun begeleiders. 
Het thema van deze avond 
is “Telescopen”. Met behulp 
van lenzen en spiegels (en 
een PowerPoint presentatie) 
wordt de werking van ver-
schillende types telescopen 
getoond. Bij de telescopen 
gaat het om 2 verschillen-
de types lenzentelescopen 
en als spiegeltelescoop de 
Newtontelescoop.

Als het onbewolkt is gaan 
we natuurlijk ook met onze 
computergestuurde teles-
coop naar de maan, Jupiter 
en Saturnus kijken. Mercu-
rius is vanuit de sterrenwacht 
niet waarneembaar. Venus 
komt vier uur vóór de zon 
op en schittert ’s ochtends 
in het oosten. Mars is vrij-
wel de hele nacht te zien als 
een heldere enigszins oranje, 
niet-twinkelende ster (rond 
23.00 uur staat hij in het oos-
ten). Jupiter en Saturnus zijn 
’s avonds te zien. In het begin 
van de nacht staan ze boven 
de zuidelijke horizon; Jupiter 
is de helderste van de twee. 
Op 24 en 25 september staat 
de maan dicht bij Jupiter en 
Saturnus.

We beginnen stipt om 19.30 
uur en eindigen om ca. 21.00 
uur. De entreekosten bedra-
gen € 2,00 voor volwassenen, 
€1 voor het 1e kind en € 0,50 
voor het 2e kind.

Het adres van de Sterren-
wacht Strabrecht is: Grote 
Bos 2, Geldrop. Ingang: de 
hoofdingang van de nieuwe 
school (aan de kant van de 
oude school). Parkeergele-
genheid langs de straat.

Cursus voor volwassenen
Dit jaar wordt door Sterren-
wacht Strabrecht weer een 
cursus sterrenkunde (astro-
nomie) voor volwassenen ge-
geven op 12 dinsdagavonden 
van 10 november tot en met 
9 februari. De cursusavonden 
beginnen om 20.00 u en du-
ren tot ongeveer 22.00 u. In 
de cursus worden onderwer-
pen  besproken als “hoe vind 
ik sterren en sterrenbeelden 
aan de nachtelijke hemel”, 
“hoe zit het zonnestelsel in 
elkaar”, “hoe veranderen ster-
ren tussen hun ontstaan en 
hun uitdoven”, “waar komen 
de bouwstenen voor leven 
vandaan”, “wat is er gebeurd 
tussen de oerknal en nu”, “te-
lescopen “. 

De kosten voor deelname 
zijn € 90. Deelnemers krijgen 
hiervoor behalve 12 avonden 
cursus nog een cursusboek, 
een draaibare sterrenkaart 
en een sterrengids. Bij de 
cursus wordt daarnaast vaak 
gebruik gemaakt van Power-
Point en informatie op inter-
net. Verdere informatie en 
opgave voor deelname bij Jan 
Penterman (tel 040-2854838) 
of via e-mail: j.penterman@
strabrecht.nl . Aanmelding 
graag voor 1 november.

Junioravond

Nirwana Tuinfeest: 
met smart wachten op de volgende
Sinds 1972 was het in augustus 
altijd feest in Lierop. Ook afge-
lopen maand zou het weer roc-
ken geblazen zijn aan de Meer-
vensedijk, maar het mocht niet 
zo zijn. Net als alle andere grote 
evenementen in Nederland, 
werd ook het Nirwana Tuin-
feest afgeblazen.

Het tuinfeest wordt gestart door 
jongerencentrum Nirwana en 
begint in 1972 als een braderie 
waar wat folkmuziek gespeeld 
wordt. In de daaropvolgende ja-
ren komt de nadruk van het eve-
nement steeds meer op muziek 
te liggen en vanaf de jaren 1980 
maakt folk plaats voor pop- en 
rockmuziek. Verschillende na-
tionale en regionale artiesten 
traden op in Lierop, zoals Krezip, 
Rowwen Hèze, Danny Vera, De 
Heideroosjes, de Urban Dance 
Squad en nog veel meer. De lijst 
met bekende namen is inmid-

dels eindeloos, zie de site van 
Nirwana.
Het festival weet in 2019 zo'n vijf-
tienduizend bezoekers te trek-
ken, een ongekend getal voor 
een evenement dat ooit als bra-
derie begon. 

Gemoedelijk
De website Festileaks omschreef 
het tuinfeest vorig jaar als volgt: 
‘Het festival kenmerkt zich door 
de enorme hoeveelheid gezel-
ligheid en het voortzetten van 
Brabantse tradities. Maar daar-
naast heeft het Lieropse festival 
nog heel veel meer te bieden. De 

festivalweide van het festival is 
naast de Brabantse gemoede-
lijkheid rijk aan elementen die 
ervoor zorgen dat jouw weekend 
niet beter kan. Met het gevoel 
van een achtertuin en een plek 
die je ook samen met de kinde-
ren kunt bezoeken is het een wa-
re oase in het festivallandschap.’

De 45e editie mag dan dit jaar 
wel niet doorgaan, de organisatie 
is hoopvol voor volgend jaar. Die 
editie zal dan plaatsvinden op 27, 
28 en 29 augustus. Wel kan men 
de komende weekenden nog ge-
nieten van Nirwana’s Borreltuin.

Guus Berkers is de nieuwe 
voorzitter van carnavalsver-
eniging De Kaauw Voetjes uit 
Lierop. Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering werd hij als 
nieuwe voorzitter van de Lier-
opse vereniging gekozen. Guus 
neemt de hamer over van vice-
voorzitter Danny Maas, die de 
vereniging de afgelopen jaren 
met verve heeft voorgezeten. 

Guus is 30 jaar oud en woon-
achtig in de Gildewijk in Lierop 
samen met zijn vriendin Minouk 
Hurkmans. Sinds enkele jaren 
is hij actief betrokken bij de or-
ganisatie van - met name - het 
Tik ‘m aandag evenement op de 
carnavalsmaandag, maar ook bij 
de speciaal in het leven geroepen 
commissie ‘Carnaval nieuwe stijl’. 
Hierbij staat het vernieuwen van 
de Lieropse carnaval met uiter-

aard respect voor het verleden 
centraal. In dit bijzondere jaar 
waarbij de carnavalsverenigingen 
uit Groot-Someren gezamenlijk 
besloten hebben geen nieuwe 
hoogheden te kiezen heeft de ver-
eniging nu wel meer tijd om deze 
vernieuwingen onder de kersver-
se nieuwe voorzitter goed voor-
bereid uit te rollen. Buiten Berkers 
zijn ook Anne Hesius (secretaris) 
en Bertina Hurkmans (bestuurs-
lid) gekozen als nieuwe bestuurs-
leden. Daarentegen is afscheid 
genomen van Sanne van Dam die 
jarenlang de rol van het secreta-
riaat, en voorheen ook penning-
meester op zich had genomen.

Guus Berkers nieuwe 
voorzitter De Kaauw Voetjes
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KlaasenVandeursen Communicatie is een modern communicatie 
bureau met lokale en landelijke klanten, dat meedenkt met de 
klant en ook een visie en richting mede ontwikkeld. Dit uit zich 
in de pasklare idee-en en voorstellen om uw product of dienst 
te promoten. De On-Line en Off -Line communicatie is haar 
werkgebied.  Alles begint bij een sterk ontwerp en goed concept, 
dat is onze overtuiging.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner 
op communicatie gebied.  Een team van plm. 10 personen staat 
dagelijks klaar om de klant te bedienen. Alle expertises 
op communicatiegebied zijn aanwezig. De modernste technieken 
worden dagelijks gevolgd in onze studio en onze medewerkers 
bekwamen zich voortdurend hierin en kunnen met meerdere 
personen tegelijk hier aan werken. Meedenken met de klant is een 
vanzelfsprekendheid.
Adcommunicatie voor al uw drukwerk, websites, outdoor, 
verspreiding en advertenties.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN

•

STERK IN 
CONCEPT EN 

ONTWERP.

STERK IN 
UITVOERING 

EN REALISATIE.
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 GROOT  
 PEELLANDHELMOND

weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.) (4000 ex.)

Adcommunicatie | steenovenweg 20, helmond | info@adcommunicatie.nl | www.adcommuncatie.nl

KlaasenVandeursen communicatie | Steenovenweg 20 | info@klaasenvandeursen.com | www.klaasenvandeursen.com
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De voorgenomen samen-
werking van Volksbelang en 
Bergopwaarts werd eind vo-
rig jaar aangekondigd. Berg-
opwaarts zou Volksbelang 
steun bieden in het aanpak-
ken van de Leonardusbuurt 
in Helmond. Een grote op-
gave die zij samen uit wilden 
voeren. Nieuwe prognoses 
en ontwikkelingen tonen 
echter de noodzaak aan om 
het aantal sociale huurwo-
ningen in Deurne en Asten 
uit te breiden. 

Het blijkt nu dat Bergop-
waarts met de gecalculeerde 
investeringen onvoldoende 
kan garanderen dat het aan 
zijn kerntaak kan voldoen 
en wel het bieden van vol-
doende sociale huisvesting 

in de gemeentes Deurne 
en Asten. 

‘In tegenstelling tot de eer-
dere visie dat er genoeg so-
ciale huurwoningen zijn in 
Deurne en Asten, laten de 
nieuwe prognoses en de-
mografische ontwikkelingen 
zien dat er juist een stijging 
is in de vraag naar sociale 
huurwoningen’, aldus Tanja 
Liebers, directeur-bestuurder 
van Bergopwaarts.

In overleg met Volksbelang 
is gekozen om in gesprek 
te gaan met de andere Hel-
mondse corporaties om 
samen tot oplossingen en 
alternatieven te komen voor 
het aanpakken van de Leo-
nardusbuurt.

Bergopwaarts richt pijlen 
de komende jaren op 
Deurne en Asten

Tanja Liebers, directeur-bestuurder 
van Bergopwaarts F | Bergopwaarts

Oktober en 
november in het 
Annatheater

Zaterdag 3 tot en met zondag 
11 oktober: theatervoorstelling 
“Antigone”. Gratis voor 
kinderen en jongeren!
Wie zou haar leven geven voor 
haar idealen? Antigone! Ze zegt 
nee tegen de wetten van haar 
land en tegen de macht van haar 
oom: koning Kreon. Antigone's 
broers doden elkaar in de oor-
log. Ze vechten om de macht 
over Thebe. Één broer krijgt een 
heldenbegrafenis en de ander 
niet. Wie hem begraaft krijgt de 
doodstraf. Antigone moet kie-
zen: haar dode broer laten liggen 
voor de gieren, of de regels ver-
breken. Een volwassen voorstel-
ling, door jongeren gespeeld.

Regie: Lavínia Freitas 
Vale Germano
Spel: Noémi van Asten, Pepijn 
van den Berg, Rubén Fernando 
Vargas Domínguez, Bart de 
Groot, Eva van Hemert, Fenne 
Kusters, Babette van Leeuwen, 
Tara Matic, Enna Miličević, 
Mosa Veldhuizen, 

Data: zaterdag 3, zondag 4, 
vrijdag 9, zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober 2020
Tijden: vrijdag en zaterdag: 
19.30 uur, zondag: 15.00 uur
Entree: kinderen/jongeren tot 
18 jaar gratis, volwassenen 
€ 10,00
Kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop:
06-28104333

Dinsdag 6 oktober: gratis 
proefl es “Alleen ik”: werken 
aan monologen en toespraken
In deze 8 lessen gaan we werken 
aan toneelmonologen en toe-
spraken; uit de wereldliteratuur, 
van beroemde persoonlijkheden 
of zelf geschreven.

Speel je toneel en zie je tegen 
al die alinea’s tekst die je alleen 
moet spelen op? Moet je iets pre-
senteren voor een groep mensen 
en voel je je onzeker daarover? In 
deze cursus gaan we stap voor 
stap werken aan hoe je op een 
authentieke en sprankelende 
manier een monoloog of een 
toespraak houdt. Op dinsdag 6 
oktober kun je gratis de eerste 
les volgen om te kijken of deze 
cursus iets voor je is.

Over de docent:
Lavínia Germano is haar thea-
terloopbaan in Brazilië als actrice 
begonnen. 
In Nederland heeft ze de oplei-
ding voor theaterdocent/regis-
seur op de Theaterschool Am-
sterdam gedaan. Daarna heeft 
ze de post-H.B.O. acteertraining 
op de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht i.s.m. de Kleine Aca-
demie Brussel gevolgd. Verder 
heeft ze deelgenomen aan vele 
internationale masterclasses.
Lavínia Germano heeft tiental-
len toneelstukken geregisseerd 
en geeft sinds 1985 in Nederland  
acteerlessen en cursussen. Op 
dit moment is ze directeur van 
het Annatheater, docent van 
Jeugdtheaterschool Annathea-
ter en regisseur van toneelgroep 
Vreemd Beest.

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur 
van dinsdag 6 oktober tot en 
met dinsdag 1 december 2020. 
Informatie: Lavínia Germano,
tel.: 06-44369288,
laviniagermano@annatheater.nl  

Zondag 1 november: 
Maarten Westra Hoekzema 
met “Tired of being young”
Toen hij 25 was zag hij de mensen 
om zich heen de job krijgen die 
ze altijd wilden, het lief verove-
ren waar ze altijd naar verlangd 
hadden en het huis kopen waar 
ze altijd van gedroomd hadden. 
Het enige wat hij deed was met 
open mond toekijken en denken: 
"Hoe doen ze het toch, hoe krij-
gen ze het voor elkaar?"

Nu, jaren later ziet hij iedereen 
om zich heen klagen over de job 
die ze altijd wilden, het lief waar 
ze zo naar verlangd hadden en 
de hypotheek waar ze nog ten-
minste twintig jaar aan vastzit-
ten. Weer kijkt hij toe met open 
mond en denkt hij: "Hoe doen ze 
het toch? Hoe krijgen ze het voor 
elkaar?" 

In Tired of being young vraagt 
Maarten zich af wat volwassen 
zijn nu eigenlijk is en vooral of 
het überhaupt wel nodig is vol-
wassen te worden...  Met zijn 
voorstellingen weet Maarten 
Westra Hoekzema op zijn ge-
heel eigen wijze een mengvorm 
te brengen tussen theater en co-
medy. De jury van Het theater-
festival zei eens over zijn werk: 
“Onderhoudend als comedy en 
toch...” Met Tired of being young 
zal dat niet anders zijn. 

Datum: zondag 1 november
Tijd: 15.00 uur  
Entree: € 16,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Zaterdag 7 november Farbod
met “Vers van de pers”
Zijn hart is als een vogel in een 
kooi, maar op het podium is 
het als een blaadje in de wind. 
Geproduceerd in Iran en geas-
sembleerd in Nederland neemt 
Farbod Moghaddam (winnaar 
juryprijs Leids Cabaret Festival 
2018) je mee in een mysterieuze 
reis door zijn ziel. Vlieg mee op 
een tapijt door de bazaar van 
zijn geurige en kleurige herinne-
ringen. Zijn voorhuidloze leven 
biedt namelijk een vat vol span-
nende avonturen. Avonturen en 
belevenissen die doorlopen als 
de wenkbrauw van zijn vader.

Zal hij vrede vinden in zijn hart 
dat vol verwachting klopt achter 
een bedje van Perzisch borst-
haar? Wordt dit een nacht uit 
duizenden of één uit duizend en 
één nachten? Gaat hij eindelijk 
zijn rijbewijs halen? Verwacht in 
ieder geval een avond vol emotie, 
inspiratie. En sarcasme.

De juryprijs winnaar van het BN-
NVARA Leids Cabaret Festival 
2018 combineert Nederlandse 
nuchterheid met een Iraans tem-
perament, vertelt persoonlijke 
verhalen met zijn blik gericht op 
de wereld en is daarin bot, maar 
ook kwetsbaar. Hoe dan ook, 
ogenschijnlijk tegenstrijdig en 
dus altijd spannend.
Datum: zaterdag 7 november
Tijd: 20.30 uur  
Entree: € 15,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Het Annatheater ligt op 
1 minuut loopafstand van 
het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. T: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl
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Engelseweg 212, Helmond, www.stijlenco.nl    

Stijl en Co: info@stijlenco.nl of tel. (0492) 47 56 24  |  Covetex: info@covetex.nl of tel. (0492) 53 89 79 Alle dagen van de week geopend.

+31 492 47 56 24

WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

SPOT JE 
DROOMINTERIEUR:
ALLES ONDER 
ÉÉN DAK!

• Wonen
• Slapen
• Vloer
• Raam
• Wand


