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Deurne City Run

VOOR IEDERE 
DEELNEMER 

IS ER EEN 
GRATIS 

CONSUMPTIE!

10 KM | GROEPS CARE 
 ESTAFETTELOOP
 AANVANG 18.30 UUR

  5 KM | FIRMOLIN RUN
  5 KM | DSD BUSINESS RUN
10 KM | HOUTVERWERKINGS-

INDUSTRIE
 FRANSEN RUN
 AANVANG 20.00 UUR
•  Een schitterende ronde van 2.5 km door
hartje Deurne.

•  Onderweg aangemoedigd door vele  toeschouwers.

•  Een barbecue voor de meest sfeervolle straat.

•  Prijsuitreiking op de Markt.

•  Na afloop gezellig proosten op je prestatie op de 
Markt in Deurne.

Schrijf je in en ga de uitdaging aan!
www.inschrijven.nl
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Voor meer info: www.av-lgd.nl

VANAF 18.30 UUR

DEURNE CITY RUN
ZATERDAG 16 JUNI 2018

MIDDEN IN HET CENTRUM VAN DEURNE
AV-LGD
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Al plannen 
gemaakt voor 

Pinksteren?
Weekendje naar de camping, spelevaren 
met de boot of klussen in je huis of tuin?

Ook met Pinksteren kun je gewoon 
 komen shoppen!

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK
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KENSINGTON CHEF’SPECIAL
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KENSINGTON

LIL KLEINE         LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX  YELLOW CLAW& DEUX

PERIENCE

KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP
CHEF’SPECIAL KRAANTJE PAPPIE

SPECIAL SFX-XL SHOW

lIVE

IN ALPHABETICAL ORDER

B-FREQZ  GUNZ FOR HIRE  HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION  WILDSTYLEZ

& 100+ MORE ACTS +CAMPINGwww.wishOutdOOr.cOm

Bij Superkeukens in Helmond 
staan twee mannen aan het 
aanrecht. Rob de Kuijer en 
Henk van Beeck helpen klanten 
persoonlijk om van hun wen-
senlijstje een droomkeuken te 
maken. 
“We geven iedere klant een 3D 
presentatie cadeau bij de vrij-
blijvende offerte”, zegt Rob over 
hun manier van werken. “Pas 
als je virtueel door je eigen keu-
ken loopt, weet je of het goed 
voelt en de juiste keuzes hebt 
gemaakt.”

Bij Superkeukens doen ze niet 
aan grote beloftes en spectacu-
laire kortingen. “Wij geven direct 
de beste  prijs en een eerlijk ad-
vies. Klanten willen graag precies 
weten waar ze aan toe zijn. Daar 
zorgen we voor. In onze show-
room laten we alles zien wat we 
kunnen leveren en dat is echt heel 
veel, zowel in stijlen als materia-
len. Van wit hoogglans tot lande-
lijk, combinaties daarvan en alles 
er tussenin. Alle keukens die in 
ons gratis keukenboek staan, 
vind je ook in de showroom, met 

een duidelijk prijskaartje erbij. En 
wil je een aangepaste opstelling, 
een half kastje meer of minder, 
het kan allemaal. We zijn net 
meubelmakers.”

Wie in Helmond door de show-
room loopt, ziet meteen dat Rob 
geen woord teveel heeft gezegd. 
De 35 verschillende opstellingen 
laten alle opties goed zien. “We 
helpen klanten graag kiezen uit 
de vele mogelijkheden. Dat be-
gint natuurlijk met een kop kof-
fie en een goed gesprek over hoe 

je de keuken wilt gebruiken, wat 
je heel belangrijk vind en wat 
minder, wat je mooi vind, welke 
apparatuur je wilt laten inbou-
wen en wat je wilt besteden? We 
leveren al een mooie basiskeu-
ken vanaf € 2.000,00 en komen 
maximaal rond de € 20.000,00 
uit. Wat je ook koopt, je krijgt al-
tijd tien jaar garantie omdat we 
vertrouwen hebben in de kwa-
liteit die we leveren. Onze keu-
kens gaan zo dertig tot veertig 
jaar mee. En mocht je een deel 
of het geheel willen aanpassen 

of renoveren, dan staan we op-
nieuw klaar.”
Nieuwsgierig naar wat Super-
keukens allemaal te bieden 
heeft? Kom gezellig langs in de 
showroom en maak kennis met 
Rob en Henk.  Wil je het keu-
kenboek bestellen, kijk dan op 
superkeukens.nl.

‘Wij zijn 
net meubel-
makers’

Rob de Kuijer van Superkeukens

Superkeukens Helmond
Engelseweg 156a
T. 0492 747 010

Door Aldi van Lierop
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Festivalseizoen

Het weer wordt warmer, de dagen worden langer en voordat je het weet 
sta je weer lekker op een veld in het 

zonnetje met een drankje in je hand te genieten van de muziek. Je raadt het 
natuurlijk al: Het festivalseizoen staat 

weer voor de deur! In en rondom de Peel kan menig festivalliefhebber zijn hart 
ophalen want we hebben er best een 

hoop! Maar mocht je een festival-beginner zijn, hebben wij vast een aantal festivals in de 
buurt voor je op een rijtje gezet.

Flying Dutch
Zaterdag 2 juni is het de dag 
van de Nederlandse dance. 
Drie steden maken dan 
plaats voor het grootste out-
door dance festival van Ne-
derland: The Flying Dutch! 
Tijdens deze dag zullen de 
beste artiesten van eigen bo-
dem overvliegen tussen Eer-
sel, Rotterdam en Amster-
dam. Zo zijn er optredens 
van o.a. Afrojack, Armin van 
Buuren, Tiësto en Lil’ Kleine.
The Flying Dutch vindt 
plaats op 2 juni aan het E3 
strand in Eersel. Voor meer 
informatie en tickets kun je 
een kijkje nemen op: www.
theflyingdutch.com   

Best kept secret
Het volgende  festival in ons 
lijstje is een goed bewaard 
geheim. Je raadt het al: Best 
Kept Secret festival. Voor de 
6e keer zullen de beste live 
acts optreden in een unieke, 
intieme sfeer die je niet mag 
missen. 
Van indie rock tot elektro-
nica en van hiphop tot gara-
gerock: alles  wat tof is, staat 
het op Best Kept Secret. Er 
valt genoeg te ontdekken in 
een line-up met bijna 100 ar-
tiesten, bands en dj’s.
Headliner van dit jaar is de 

Day Dream Festival
Voor het eerst in de geschie-
denis van dit festival staan ze 
op Nederlandse bodem! Na 
8 edities in Lommel (Belgie) 
wordt Aquabest dit heet het 
Decor voor Day Dream Fes-
tival. 

Dit evenement richt zich on-
der meer op house, hardstyle, 
techno en hiphop. Dit wordt 
dromen met je ogen open!

Day Dream Festival vindt 
plaats op 14 juli in Aquabest, 
Eindhoven.

Karma outdoor
Speciaal voor de echte hou-
seliefhebber van het eer-
ste uur hebben we Karma 
Outdoor. Het grootste Early 
Rave en Old school festi-
val van Nederland keert 
terug naar de IJzeren Man 
in Eindhoven!  inmiddels 
staat het festival bekend om 
zijn mooie line-ups met de 
grootste namen uit de scene 
en wordt er altijd een feestje 
gebouwd met een geweldige 

Dominator
Houdt je zelf meer van har-
dere stijlen? Dan kun jij je 
hart ophalen bij Dominator! 
Met maar liefst 7 indrukwek-
kende podia met de hardste 
acts wordt hardcore verte-
genwoordig in al zijn genres. 
Dominator is het grootste 
outdoor hardcore festival ter 
wereld en trekt zo’n 50.000 
bezoekers Op 21 juli kun je 
gaan feesten op het E3 strand 
in Eersel bij Dominator! Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op:  
www.dominatorfestival.nl

Wish Outdoor
Een van de bekendste festi-
vals in de buurt is Wish Out-
door. Het festival dat je kunt 
vinden in Beek en Donk zal 
daar voor de 12e  keer neer-
strijken. Dit jaar met o.a 
Chef’s Special op zaterdag 
en Kensington op zondag, 
dat is niet mis! Naast deze 
headliners op het ‘’Grand 
Theater’’ kun je ook terecht 
bij diverse andere stages met 
stijlen zoals hardstyle, urban 
en electric of Nederlandse 
muziek; er is dus voor ie-
der wat wils! Wish outdoor 
vindt plaats van 29 juni t/m 
1 juli in Beek en Donk. Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.wishoutdoor.com/nl/
tickets/

Nirwana tuinfeesten
Een begrip in Lierop en om-
streken moeten toch wel de 
Nirwana Tuinfeesten zijn. 
Voor de 43e keer alweer zal 
het evenemententerrein aan 
de Meervensedijk In Lierop 
weer het middelpunt zijn van 
toffe acts. Maar liefst drie da-
gen lang kun je genieten van 
allerlei toffe acts. Zo staan 
Triggerfinger en Jett Rebel 
op het programma maar ook 
diverse coverbands die een 
fantastische act gaan neer-
zetten in dit weekend. Een 
hoop om naar uit te kijken! 
De Nirwana Tuinfeesten vin-
den plaats van 10 t/m 12 au-
gustus in Lierop. Voor meer 
informatie en tickets kun je 
een kijkje nemen op: 
www.nirwanatuinfeest.nl

engelse band Artic Monkeys. 
Maar er zijn nog meer live 
acts die je zeker moet zien! 
Bijvoorbeeld The National 
of CHVRCHES. Genoeg om 
te ontdekken dus! Op 8, 9 
en 10 juni strijkt het festival 
neer op Beekse Bergen.  Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.bestkeptsecret.nl

Extrema outdoor
Een stukje verder uit het 
Peelgebied richting Sint-
Antonius wordt Extrema 
Outdoor gehouden. Dit 
tweedaagse festival kon je 
eerst vinden op het terrein 
van Aquabest in Eindhoven 
maar sinds 2017 zijn ze ver-
huist naar het Limburgse 
Wanroij. Dit festival legt 
zijn focus op elektronische 
muziek en dat doen ze dit 
jaar voor de 22e keer. Er zijn 
vier stages met de lekkerste 
house en techno waar je flink 
op los kunt gaan. Het festival 
wordt geopend op vrijdag en 
zal duren t/m zondag. Extre-
ma Outdoor vindt plaats van 
6 t/m 8 juli in Wanroij. Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.xofestival.nl/info

Voor meer informatie en tic-
kets kun je een kijkje nemen 
op: www.daydreamfestival.be

sfeer. Karma Outdoor staat 
gepland op zaterdag 28 juli in 
de Ijzeren Man in Eindhoven. 
Voor meer informatie en tic-
kets kun je een kijkje nemen 
op: www.minorityevents.nl/
concept/karma-outdoor/ 

Zoals je kunt zien is er genoeg 
om uit te kiezen in de regio! 
Natuurlijk is dit slechts een 

greep uit alle festivals die de 
komende tijd gaan plaatsvin-
den maar we hopen dat we je 

voldoende op weg hebben ge-
holpen. En waar je ook besluit 
naar toe te gaan, maak er een 

avontuur van!

Door Mandy Meeuwsen
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige bediening 
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947
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*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 21 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

OUTDOOR     KAMPEREN

BARBECUEN BAD & BEACH ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

VRIJDAG 18 MEI:
9.30-21.00 uur
ZATERDAG 19 MEI:
9.30-17.00 uur
MAANDAG 21 MEI
2e PINKSTERDAG:
12.00-17.00 uur

BUITEN GEWOON GOED
PINKSTER KORTING 15% 

OP HELE ASSORTIMENT*

SPORT
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Snelle 
Courgettesoep

Ingrediënten: 

4 courgette’s, 1 ui, 1 teentje knoflook, 5 g Provençaalse kruiden, 

1 l rijstmelk en een takje safraan.

Recept:

Voeg alles samen in de blender en mix tot een homogeen 

soepje. Serveer koud of warm, naar keuze.

Home made 
Green ice tea

Caprese salade
met perzik

Ingrediënten: 

1 Zakje van je favoriete groene thee, het sap 

van een halve citroen, 2 eetlepels rietsuiker, 

2 losse schijfjes citroen en ijsblokjes.

Recept:

Kook een halve liter water en laat het theezakje 

zo’n 10 minuten trekken totdat je goed donkere 

thee hebt. Roer het citroensap en de rietsuiker 

door de thee en laat ‘m volledig afkoelen in de 

koelkast. Serveer met schijfjes citroen, ijsblok-

jes en een rietje!

Ingrediënten: 

3 perziken, 2 eetlepels honing, 2 bollen mozza-

rella, 1 eetlepel pijnboompitten, een flinke hand 

rucola, 2 eetlepels balsamico azijn, een handje 

pijnboompitten en snufje zeezout.

Recept:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer 

de perziken, verwijder de pitten en snijd ze in 

plakjes. Bestrijk de perziken met de honing. Leg 

ze op een beklede bakplaat en zet 20 minuten 

in de oven totdat de perziken goudbruin zijn.

Snijd de mozzarella in plakken. Maak de sa-

lade op door dakpansgewijs de plakken per-

zik en mozzarella op een bord te leggen, met 

daaromheen de rucola. Besprenkel de caprese 

salade met de balsamico azijn en maak hem 

af door er een klein beetje zeezout en wat pijn-

boompitten overheen te strooien

Gezond
&Lekker

Outdoor
De wandelafdeling staat in het 
teken van de komende zomer. 

De recreatieve vakantie wan-
delaar en de fanatieke 4 daagse 
lopers komen helemaal op ni-
veau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van de Ad-
venture Store. Ook voor de ba-
gage die in de rugzak mee gaat 
en gadgets zoals een nieuw mes 
of de nieuwste lichtgewicht ver-
rekijker, u staat versteld van het 
aanbod. Natuurlijk ook voor de 
mensen die op de fiets, motor, 
auto of vliegtuig reizen. Met de 
15% korting is het nu of nooit, 
dus wees er snel bij en laat u ver-
assen.

Camping
Voor zowel de festivalgangers, 
voor de mensen die er met de 
tent op uit trekken, als de men-
sen die kamperen in een luxe ca-

ravan of campers, voor de cam-
ping artikelen kunt u bij Adven-
ture Store terecht. Uiteraard voor 
de tenten, er zijn zelfs compleet 
oppompbare tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt 
kijken.

Een grote slaapafdeling met 
slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nacht-
rust, comfortabele lichtgewicht 
meubels om te relaxen, alle za-
ken om te kunnen eten & drin-
ken, verlichting, koelboxen en 
nog veel meer! En ook op de 
campingafdeling heel veel voor-
deel met de 15% kortingsactie*.

Bad- en Beach
Uiteraard is er met de zomer al 
vroeg gestart met het mooi weer, 
bij Adventure Store hebben we 

een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2 
ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 
de regio de Peel genoemd mag 
worden. De hele familie slaagt in 
1 keer, voor zowel de zwemkle-
ding als de casual korte broek, t-
shirt of strandjurkje. bad slipper, 
waterschoentjes, slipper of san-
daal, bij Adventure Store hebben 
ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie 
zwembaden & boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht 
uit naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er comple-
te collectie bbq’s van o.a. Boretti, 
Campingaz, Cobb en Weber, met 
zowel veel keuze in bbq’s op gas, 

stroom en natuurlijk houtskool. 
Uiteraard ook voor alle denkbare 
accessoires en de brandstof als 
houtskool, briketten en gastanks 
en vullingen kunt u bij ons te-
recht. 

Naast de 15% directe korting* op 
alle merken bbq’s hebben we op 
de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% uitge-
keerd in weber accessoires. Dus 
sla je slag en kom naar de winkel.

Adventure Store vind u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-
Hout (Helmond).

De winkel is naast de normale 
winkelopeningstijden ook op 2e 
Pinksterdag geopend van 12-17 
uur. Voor meer informatie kijkt u 
op www.adventurestore.nl

Adventure Store, de sport 
& outdoor speciaalzaak aan 
de Kastanjehoutstraat 3 te 
Mierlo-Hout (Helmond), 
viert dit jaar Pinksteren 
met een zeer spectacu-
laire kortingsactie van 
maar liefst 15% op het hele 
assortiment*(de korting 
geldt niet in combinatie met 
andere acties, niet op ser-
vice producten of speciale 
bestellingen), actie is geldig 
t/m 21 mei 2018. Het assor-
timent bevat alles op het 
gebied van sport, camping, 
recreatie en outdoor.

Spectaculaire  15% kortingsactie 
tijdens Pinksteren bij Adventure Store

Door Carla Hoogland
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* Geldig t/m 16-06-18, bij vermelding en/of inlevering van deze advertentie. Niet geldig i.c.m. andere
kortingen, acties en/of aanbiedingen. Voor meer info kijk op hetloopcentrum.nl of hethockeycentrum.nl

Ons hardloop-, wandel- en hockeyschoenadvies komt tot stand d.m.v. een
analyse waarbij we gebruik maken van geavanceerde high-speed camera’s

en een RS-scan, een twee meter lange drukplaat met 16.000 sensoren. 
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VOOR IEDERE 
DEELNEMER 

IS ER EEN 
GRATIS 

CONSUMPTIE!

10 KM | GROEPS CARE 
 ESTAFETTELOOP
 AANVANG 18.30 UUR

  5 KM | FIRMOLIN RUN
  5 KM | DSD BUSINESS RUN
10 KM | HOUTVERWERKINGS-

INDUSTRIE
 FRANSEN RUN
 AANVANG 20.00 UUR
•  Een schitterende ronde van 2.5 km door
hartje Deurne.

•  Onderweg aangemoedigd door vele  toeschouwers.

•  Een barbecue voor de meest sfeervolle straat.

•  Prijsuitreiking op de Markt.

•  Na afloop gezellig proosten op je prestatie op de 
Markt in Deurne.

Schrijf je in en ga de uitdaging aan!
www.inschrijven.nl
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Voor meer info: www.av-lgd.nl

VANAF 18.30 UUR

DEURNE CITY RUN
ZATERDAG 16 JUNI 2018

MIDDEN IN HET CENTRUM VAN DEURNE
AV-LGD
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Giant Entour
E+1 RB
 • Accu upgrade t.w.v. € 100,-
 • Display upgrade t.w.v. € 100,-

Van €2399,-

Sym Jet 4
  • Bij alle modellen Peugeot en 
  Sym, tijdens de actieweken een 
  gratis windscherm.)

€1999,-Voor €1799,-Voor
 Excl.€ 199,- afleverkosten

Drietipstraat 1, 
Helmond

Tel. 0492-523292
www.dendrietip.nl

Giant   •   BSP   •   Oxford   •   Hoop   •   Victoria   •   Cortina   •   Alpina   •   Peugot scooters   •   Symscooters   •   Kymco scooters

70 JAAR JUBILEUM AANBIEDING!

Voordeel op de:

• Giant Triple X-E

• Giant GrandTour

• Giant Prime

• Giant Ease E+1 en 2

• Giant Stadsfietsen

Voororderen mogelijk, 

voorraad niet onbeperkt.

Bij BSP moederfietsen 

een GRATIS voorzitje + 

windscherm Polisport

BSP AKTIE: Op alle fietsen €70,- jubileumkorting en op de electrische uitvoeringen €140,- jubileumkorting

Acties geldig t/m 1 juni

Den Drietip 
al 70 jaar fietsplezier 

voor jong en oud
Wie langs het pand op de hoek 
van de Drietipstraat en de Li-
thoyenseweg loopt, ziet de let-
ters Rijwielhandel Den Drietip 
op de gevel staan. Ze verwijzen 
naar de fietsenwinkel die in 1948 
door Tinus van Nuenen werd 
opgestart. De zaak bestaat deze 
maand 70 jaar en is steeds van 
vader op zoon overgegaan. De 
huidige eigenaar, Mark van Nu-
enen, is samen met zijn broer 
Hoss, de derde generatie die in 
de zaak werkt. 

De zaak heeft zijn oorsprong in 
1948 in het straatje “De Loop”, 
nabij de Markt en is een laag-
drempelig familie bedrijf destijds 
gestart door Tinus van Nuenen. 
In 1956 neemt zoon  Jan van 
Nuenen de scepter over en ver-
huist de winkel naar de huidige 
locatie in de Drietipstraat 1. In 
2001 neemt zoon Mark de zaak 
over en een paar jaar later komt 
zijn broer Hoss hem hierbij as-
sisteren. Moeder Tonnie onder-
steund beide broers vaak nog en 
ook vader Jan komt hoewel hij al 
gepensioneerd is toch vaak even 
een kijkje nemen. Het is een ech-
te volkswinkel, waar de deur nog 
gewoon open staat en je gemak-
kelijk even binnen loopt. Je wordt 
er in een gemoedelijke sfeer ont-

vangen en vakkundig geholpen 
en je parkeert er nog gratis voor 
de deur.

Zij hebben zich in de loop der 
jaren vooral gespecialiseerd in 
het leveren van woon- en werk-
verkeer rijwielen in de vorm van 
fietsen, E-Bikes, scooters en kin-
derfietsen. Ook voor vuile han-
den zijn zij niet bang, de open 
werkplaats is sinds jaar en dag 
de motor van het bedrijf voor 
onderhoud en reparatie aan uw 
fiets, scooter of E-Bike. De trend 
van nu is toch wel de E-Bike, 
waar voorheen vooral de ou-
deren op gezien werden is deze 
fiets nu helemaal trendy voor alle 
leeftijden. Er is bij Den Drietip al 
een E-Bike verkrijgbaar vanaf € 
1199,00 zij voeren de merken: Gi-
ant, Victoria, Cortina, en  BSP. 
De kleine fietsertjes kunnen 
hun keuze maken uit een groot 
assortiment waarin het merk 
Alpina uitblinkt. En zoekt u een 
betrouwbare scooter? Kom dan 
eens langs en maak uw keuze uit 
de merken Sym, Kymco of Peu-
geot. 

Deze maand zijn er diverse aan-
trekkelijke jubileumaanbiedin-
gen, zie hiervoor de advertentie 
elders in deze krant.

Rijwiel- en bromfietshandel Den Drietip
Drietipstraat 1  |  Helmond  |  tel: 0492 523292  |  www.dendrietip.nl

Door Christel Sanders

Foto’s: Eric van der Putten www.helmondnu.nl
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Vino-Wellness is in zijn totaliteit een be-
handelingsconcept voor de huid van zowel 
lichaam als gezicht, dat berust op gene-
zende kracht van druiven. Het natuurlijke 
werkstofcomplex van de vrucht geeft een 
actieve celbescherming. Je huid wordt 
strakker en rimpels minder diep. Massage 
of baden met druivenpitolie werkt positief 
op de bloedsomloop en versterkt het im-
muunsysteem. Dit schoonheidsbad zou op 
den duur zelfs de vetstofwisseling positief 
beinvloeden.

Oudheid
De therapeutische toepassing van wijn en 
druiven voor schoonheidsverzorging en 
gezondheidsverzorging is sterk in opkomst 
binnen. Toch zijn behandelingen met drui-
ven een duizend jaar oude traditie. De oor-
sprong zou rond 3200 v. Chr. in Egypte liggen. 
Louis Grivetti, professor voor voedingswe-
tenschap aan de universiteit van Californië, 
gaat ervan uit, dat de Egyptische zalven, die 
bestaan uit wijn, destijds al tegen huidpro-
blemen gebruikt werden. Daarnaast werd 
wijn gedronken als medicijn tegen allerlei 
kwalen, zelfs tegen lintwormen en ter on-
dersteuning bij een bevalling. In de tijd van 
Cleopatra gebruikten vrouwen wijn voor 
gezichtsverzorging en in het oude Grieken-
land werd het aanbevolen door Hippokrates 
voor therapeutische toepassingen voor het 
in stand houden van de gezondheid. Ook 
werden zweren en andere huidziekten met 
tincturen uit wijn en druiven behandeld. 

Druivenpitolie vitaliseert de huid
De Franse legerarts en grootste chirurg van 
de renaissance, Ambroise Paré, genas oor-

logsverwondingen met kompressen van 
rode wijn. Welgestelde dames van middel-
bare leeftijd gebruikten koud geperste drui-
venpitolie als schoonheidsmiddel. Het was 
alom bekend dat deze olie de huid gezond, 
vitaal, zacht en schoon hield. Vandaag de 
dag gebruiken apothekers de olie als basis 
voor de voorgeschreven zalven en crèmes 
door huidartsen. In onze tijd is koudgepers-
te druivenpitolie ook door de schoonheids-
verzorging herontdekt

Van alle voedingsmiddelen bezitten alleen 
de schillen en pitten van wijndruiven een 
buitengewone bioactieve substantie in gro-
te hoeveelheden, namelijk meer dan twee 
gram per kilogram. Deze werkstof heet Oly-
gomeres Proanthocyanidin, kort: OPC, een 
polyphenol uit de groep stoffen van Flavo-
noide. Deze zijn ook wel bekend als secun-
daire plantenstoffen, die voor planten als 
afweerstof tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf gebruikt worden.

Bescherming tegen vrije radicalen
Het bijzondere van OPC: de antioxidatieve, 
ofwel celbeschermende werking is vijftig 
maal sterker dan die van vitamine E en acht-
tien maal sterker als van vitamine C. Het 
komt onder andere voor in de schil van de 
druif, maar in grotere getallen in de pit van 
de druif. Vooral in koudgeperste druivenpit-
olie zoals in druivenpitmeel. Anti-oxidanten, 
werken de oxidatie, ofwel de verstoring van 
cellen door zuurstof tegen. De vrije radica-
len zorgen voor een sterke oxidatie. Deze 
agressieve zuurstofmolecuul ontstaat door 
bijvoorbeeld uitstoot van auto’s en indu-
strie, ozon, sigarettenrook, uv licht, chemi-
sche stoffen in levensmiddelen of simpel bij 
het inademen van zuurstof, vooral bij grote 

inspanning. Daarbij behoren ook sport 
en teveel stress.

De eerste aanzet voor wijntherapie kwam 
van de Franse farmaceutisch professor Jo-
seph Vercauteren. Hij stelde vast dat de pit 
van de vrucht het voedingsrijkste bestand-
deel van de druif is, terwijl die bij het maken 
van wijn altijd weggegooid werd. Hij leverde 
het wetenschappelijke bewijs, dat polyphe-
nol een waardevol antioxidatiemiddel is en 
werkzaam als bescherming tegen vrije radi-
calen, die het verouderingsproces versnellen 
en naast kanker en talrijke andere ziekten 
ook genetisch defecten kunnen veroorza-
ken.

Droesem werkt als een peeling
Vercauteren slaagde erin de OPC uit de 
druivenpitten zo te stabiliseren dat het voor 
cosmetische crèmes gebruikt kon worden. 
In 1999, in het wijngebied Bordeaux werd 
de eerste Vinotherapie Spa van de wereld 
geopend. Daar werden de werkstoffen uit 
druiven en wijn in combinatie met warm 
bronwater voor baden, massages, maskers 
en pakkingen ingezet. Een behandeling met 
druivendroesem, het bezinksel door het per-
sen van de wijn, werkt als een peeling.

Afgestorven huidcellen, onnatuurlijke ver-
dikte hoornlaag en diep zittende onrein-
heden verhinderen dat de noodzakelijke 
voedingsstoffen tijdens een behandeling 
de huid bereiken. Met behulp van druiven-
droesem wordt de bovenste hoornlaag van 
de huid gewreven. De droge huidschubben 
worden verwijderd en de huid neemt weer 
voedingsstoffen op. De ideale voorbereiding 
voor een pakking of massage.

Druivenextract voor een actieve 
celbescherming
Door recente resultaten van een onder-
zoek, die de natuurlijke genezende kracht 
van polyphenole bevestigen, beleeft de Vi-
notherapie als wellnessbeleving een ware 
renaissance. Vitaminerijke druivenextrac-
ten met mineraalzouten, vruchtenzuren en 
sporenelementen als fosfor, kalium calcium 
magnesium, zwavel, kiezelmergel, man-

gaan, ijzer, jodium, zink en koper samen met 
wijndroesem, looistoffen en OPC zorgen 
voor een actieve celbescherming.

Dit beschermt de huid duidelijk tegen 
agressieve lichtinvloeden en milieubescha-
digingen. De therapie helpt tegen te vroege 
rimpelvorming en verzacht de aanwezige 
sporen van rimpels. Een regelmatige behan-
deling helpt bij huidverjonging en bevordert 
het welbevinden. Vinotherapie helpt zelfs bij 
lichaamsversteviging en vermagering. Na-
tuurlijke druivenextracten lenen zich bijzon-
der voor de gevoelige huid van het gezicht. 
Ze verbeteren de microdoorbloeding door 
de vaten en versterken het collageen. Het re-
sultaat van deze hoogwaardige cosmetische 
behandeling is een frisse stralende teint. 
 
Wijn tegen ziekten
Een van de laatste onderzoeken geeft aan, 
dat als mensen iedere dag één glaasje wijn 
drinken, experts bevelen een hoeveelheid 
van 0,3 liter per dag, ze niet snel een be-
roerte, kanker of hartkwalen krijgen. Deze  
sterke eigenschap van wijn berust puur op 
de werking van tanine, de looistof. Daarbij 
bezit wijn een hoge voedingswaarde, wijn 
levert ons organisme essentiële substan-
ties. De bacteriedodende werking van wijn 
vermoedde men al in vroegere tijden. Dat 
bevestigde zich ook telkens weer. Vooral bij 
epidemieën als bijvoorbeeld Cholera. 1892 
bracht het bewijs. Het verontreinigde wa-
ter kon zonder gevaar gedronken worden, 
wanneer men een derde deel wijn toe zou 
voegen. 

De Franse arts en homeopaat Dr. E. Maury 
schreef in zijn boek ‚Gezond met wijn‘, dat 
veel ziekten met bepaalde wijnen, van spe-
ciale druivensoorten, kunnen worden be-
streden. Médoc helpt bij osteoporose (bot-
ontkalking). Muscadet werkt gunstig op de 
cholesterolspiegel. Droge Champagne advi-
seert de vakman aan diabetes. Roséwijn uit 
de Provence bij artrose. Minervois zou tegen 
astma helpen en Sancerre tegen jicht. Mau-
ry vervolgt dat Chablis positief werkt bij de-
pressies, Corbières bij reuma. Pouilly-Fuissé 

zal nierstenen tegen gaan en oude Médoc 
ruimt salmonella uit de weg.

voor 
schoonheid 

en gezondheid

Druiven
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KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

UW SPECIALIST VOOR: SIERBESTRATING - SCHUTTING - TUINVERLICHTING
VERANDA’S - KERAMISCHE TEGELS - TUINHOUT - EN NOG VEEL MEER...

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

VERHOEVEN 

OOK VAN UW
EIGEN TUIN
GENIETEN?
Wij hebben vele artikelen
waarmee u uw tuin ook
echt UW tuin kunt maken.

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

2e PINKSTERDAG GEOPEND
11.00 - 16.00 uur

WWW.SCHUTTING.NL

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

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

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?
Kanaaldijk NW 61,
5707  LC Helmond

T: 0492 53 68 55

www.raymakers.com

Raymakers zoekt:

Enthousiaste medewerkers die het 
textiel- of techniekvak willen leren

Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co B.V., opgericht in 
1773, is dé specialist voor velours stoffen t.b.v. woning- en projectinrichting. 
De productie vanuit fabrieken in Helmond, Gemert en Burnley (UK) wordt 

wereldwijd gedistribueerd via groothandels, textiel converters, 
project specialisten en de industrie.

Raymakers groeit en biedt leerkansen! Als leerling 

textiel word je bekend gemaakt met de uitvoering van 

het textielvak, als leerling technische dienst leer je 

om preventief en correctief onderhoud uit te kunnen 

voeren. Je volgt op onze kosten een BBL traject op 

MBO niveau 2 of 3 en wordt intern begeleid om je het 

vak eigen te maken. Indien je meer dan 2 jaar ervaring 

hebt in één van deze vakgebieden zien we je sollicitatie 

ook graag tegemoet!

Kijk voor de uitgebreide 

vacature-omschrijving op 

www.raymakers.com/

vacancies. Enthousiast 

en voldoe je aan de 

omschrijving, stuur dan 

je sollicitatie naar HR@

Raymakers.com tav Masja 

Bijmans, HR Manager. Volg 

Raymakers ook op Facebook 

en Linkedin.

Actuele vacatures:

- Leerling Textiel
- Leerling Technische 
   Dienst
- Allround Monteur
- Wever/Machine 
  Operator

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, 
Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.

WWW.VLOERHETZELF.NL

DE GOEDKOOPSTE 
VLOERENSPECIAALZAAK 

VAN NEDERLAND

21 MEI
2E PINKSTERDAG 

GEOPEND 11.00-17.00 UUR
&

ZONDAG 27 MEI 
GEOPEND 12.00-17.00 UUR
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Peel Ontdektocht 
nachtvlinders en libellen 

bij De Pelen
In Nationaal Park De Groote Peel flad-
deren veel vlinders rond. Ook ’s avonds! 
Op vrijdag 18 mei ontdek je welke dat 
zijn tijdens een Nachtvlinderavond bij 
de Peelboerderij van Buitencentrum 
De Pelen. Op zondag 20 mei kun je, 
samen met Peelgidsen van Staatsbos-
beheer, op zoek naar libellen. Alle acti-
viteiten starten bij het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Nachtvlinders spotten in 
De Groote Peel
In Nederland leven meer dan 2400 
soorten vlinders. Een groot deel daar-
van, ongeveer 920 soorten, zijn nacht-
vlinders. Daar zitten ook overdag vlie-
gende nachtvlinders bij (om het lekker 
ingewikkeld te maken) maar om échte 
nachtvlinders actief te zien moet ’s 
avonds op pad. De vlinders komen op 
licht af en gaan in de buurt van de licht-
bron zitten. Hiervoor zijn witte doeken 
gespannen zodat je ze goed kunt zien. 
Rond half mei kun je onder andere de 
Nachtpauwoog, de Hagedoornvlinder 
en de Lieveling waarnemen.
 
De Nachtvlinderavond op vrijdag 18 mei 
start om 22.00 uur. Vlinderkenners be-
geleiden deze activiteit die plaatsvindt 
rondom de Peelboerderij van De Pelen. 
Verzamelen bij de ingang van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 
te Ospeldijk. Deelname is gratis en op-
gave niet nodig.
 
Peel Ontdektocht libellen in 
De Groote Peel
In De Groote Peel zie je veel libellen. Dat 
is niet gek, want libellen zijn voor hun 
voortplanting afhankelijk van water. En 
water, dat is er in Peel genoeg! Het groot-

ste deel van hun leven brengen libellen 
als larve onder water door. Tijdens het 
waterdieren scheppen kom je vaak zo’n 
libellenlarve tegen. Pas in het laatste le-
vensstadium is een libel een ‘imago’, een 
gevleugeld insect. 

Dan planten ze zich voort waardoor het 
hele proces zich opnieuw begint. Tijdens 
de Peel Ontdektocht ga je onder andere 
waterdieren scheppen en vliegende li-
bellen (proberen te) determineren.
 
De Peel Ontdektocht libellen op zondag 
20 mei start om 11.00 en om 14.00 uur (er 
zijn dus twee tochten op een dag) bij de 
balie van het Buitencentrum. De route is 
ongeveer 2 kilometer en de tocht duurt 
1,5 – 2 uur. Deelname kost € 5,- voor vol-
wassenen en € 3,50 per kind, Aanmel-
den via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch: 0495 – 641 497
 
(Na)genieten in het Buitencentrum
Voor of na afloop van de activiteiten kun 
je nog heerlijk struinen door de winkel 
van Buitencentrum De Pelen. Hier zijn 
ook boeken over libellen en vlinders te 
koop! Rondom het Buitencentrum is 
een natuurlijke speelplek voor kinderen. 
Bij de inpandige horeca en de Peelboer-
derij kun je genieten met een hapje en 
drankje. Het Buitencentrum is elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur (dus niet 
tijdens de Nachtvlinderavond).  

Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Wat fladdert 
er allemaal rond 

in de Peel!?

Het schitterende centrum van Deurne 
met de vele winkels en erg gezellige hore-
cagelegenheden is het decor van de ver-
nieuwde Deurne City Run. Samen met de 
gezamenlijke horeca van Deurne wordt 
een avondvullend programma georgani-
seerd. Deelname is mogelijk aan de 10 km 
Groepscare estafetteloop (in teams van 
vier personen loopt elke loper 2,5 km), de 
5 km DSD business run, 5 km FirmoLin 
Run en 10 km Houtverwerkingsindustrie 
Fransen Run. Aansluitend kunnen alle 
deelnemers en toeschouwers gezamen-
lijk proosten op de sportieve prestaties 
op het gezellige Marktplein in Deurne! 

Inschrijven
Voorinschrijven voor alle afstanden is mo-
gelijk via inschrijven.nl tot en met 14 juni 
2018.
Inschrijvingen op de wedstrijddag zelf is 
enkel mogelijk voor de 5 en 10 km indi-
vidueel in het Gemeentehuis van Deurne 
(gevestigd aan de Markt 1) tot een half uur 
voor aanvang van de wedstrijd. Het in-
schrijfbureau is geopend vanaf 18.00 uur.

Parcours
Het parcours van de avondloop is een 
schitterende ronde van 2,5 km door de 
mooiste en meest sfeervolle straatjes in 
het centrum van Deurne. Er worden diver-
se sfeeracties op en rond het parcours ge-
organiseerd. Start en finish van alle afstan-
den zijn midden op de Markt in Deurne. 
Voor alle afstanden geldt dat er elektroni-
sche tijdsregistratie aanwezig is.

Afstanden
Voor de individuele lopers is er mogelijk-
heid om deel te nemen aan de 5 km Fir-
moLin Run of de 10 km Houtverwerkings-
industrie Fransen Run. 
De business run en estafetteloop zijn de 
perfecte gelegenheden om samen met 
collega’s vrienden, familie of kennissen 
gezamenlijk een gezellige en sportieve uit-
daging aan te gaan. Voor aanvang zullen 
de deelnemende teams aan de business 
run en estafetteloop op het marktplein 
worden voorgesteld aan het publiek. Na 
afloop is er alle gelegenheid om het de 
avond gezellig af te sluiten in één van 
de gezellige horecagelegenheden in het 
centrum van Deurne of op het gezellige 
Marktplein in Deurne.

Prijzen en prijsuitreiking
Individueel: prijzen voor de verschillende 
leeftijdscategorieën
Business Run: voor de winnaar is er de 
Business Run beker
Estafetteloop: voor de winnaar is er de 
estafetteloop beker en voor de nummers 
1 – 2 en 3 zijn er respectievelijk 30 – 20 en 
10 consumpties.
De prijsuitreiking voor alle afstanden 
vindt plaats op de Markt in Deurne. 

Alle uitslagen zullen na afloop worden ge-
publiceerd op 
www.uitslagen.nl en deze site.
Alle deelnemers krijgen een consumptie te 
besteden bij de Gezamenlijke Horeca van 
Deurne! 

Deurne 
City 
Run

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Kennismaken met
Natuurbegraafplaats Weverslo?

Kom naar de OPEN DAG

Programma:
• Informatiemarkt 
• Rondleidingen 
• Demonstraties
• Muziek
• Expositie historie MCV Janslust
• Gezellig terras

Janslust 11, 5812 AT Heide in de Peel, in de driehoek Deurne, 
Boxmeer en Venray

Voor meer info zie www.weverslo.nl

Zondag 20 mei 11.00-16.00 uur

Elk jaar weten vele honderden mensen 
de weg te vinden naar de Open Dag op 
landgoed en natuurbegraafplaats We-
verslo. Dit jaar is de Open Dag  op zondag 
20 mei van 11.00 tot 16.00 uur. Het  is een 
goede gelegenheid om op ongedwongen 
en informele wijze kennis te maken met 
de natuurbegraafplaats. Er is een gevari-
eerd programma. Alle aspecten van het 
natuurbegraven komen daarbij aan bod 
. Er zijn informatiestands en demonstra-
ties, er is muziek en er zijn rondleidingen.

Motorcross als cultuurelement 
Dit jaar is er nog een extra aanleiding tot 
een bezoek aan Weverslo. Ton Jakobs 
presenteert dan voor het eerst de inhoud 
van zijn boek over de geschiedenis van de 
roemruchte motorcross op Janslust uit de 
periode 1961-1983. Het boek verhaalt van 
de wedstrijden, de renners en de mensen 
die het evenement hebben georganiseerd. 
Het parcours van de motorcross is nog 
steeds herkenbaar in het terrein.  Dit ele-
ment past goed in het programma van de 
Open Dag, omdat de sporen die de mo-
torcross in het terrein heeft achtergelaten, 
gerekend kunnen worden tot de cultuur-
elementen van het landschap. Zo vertelt 
het landschap van het huidige landgoed 
en de natuurbegraafplaats Weverslo op 
een natuurlijke wijze de geschiedenis van 
het gebied en daarmee van de gemeen-
schap Heide.

Medewerkers van Weverslo zijn aanwezig 
om informatie te geven over de mogelijk-
heid van reserveren van een grafrecht, de 
faciliteiten die Weverslo biedt en hoe een 

groene en milieuverantwoorde uitvaart 
verzorgd kan worden.  

Cretio is een organisatie die mensen helpt 
een nieuw perspectief te vinden. In een 
aparte informatiestand kunt u kennis 
maken met deze organisatie. Cretio is een 
bundeling van mensen die vertrouwens-
persoon kunnen zijn met levenservaring, 
maar ook met kennis van zaken waar het 
juridische, fiscale, administratieve en emo-
tionele kwesties betreft. 

Producenten van milieuverantwoorde rie-
ten manden,  kisten en lijkwades demon-
streren hun producten.

Beeldend kunstenaar Helmie van der Riet 
vertelt en demonstreert hoe je met mate-
rialen uit de natuur kunstsymbolen kunt 
maken die gevoelens en ervaringen tot 
uitdrukking kunnen brengen rondom ver-
werking van verlies. 

Informatiestands Naast tal van stands 
met informatie kunnen bezoekers ook ge-
nieten van passende koormuziek. Ook dat 
is immers cultuur die in dit geval hoort bij 
het natuurbegraven. Drie koren Erato uit 
Blitterswijck, het Gregoriaans Koor Ven-
rayen en Enjoy Togetheruit Ysselsteyn ver-
zorgen gedurende de dag optredens. 

Voor actuele informatie 
www.weverslo.nl
Voor informatie 
Gé Peterink 0653179144 
natuur@weverslo.nl

Open Dag bij 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Ook Frouwke, die al 17 jaar werkzaam is bij de G & W
Gezondheidswinkel Aptroot in Groningen, heeft al heel veel ver-
schillende afslankproducten voorbij zien komen. Van pillen,
drankjes tot en met maaltijdvervangers. ”Ik heb bijna al deze
middelen geprobeerd, maar toch werd mijn grootste “vijand”
niet verslagen: mijn zin in zoetigheid.” In maart kwam de verte-
genwoordiger van Slimplex bij ons in de winkel, met een heel
verhaal over hoe goed dit product werkt bij het afvallen. Ik hoor-
de zijn verhaal aan, maar geloofde er eigenlijk geen snars van. 

Lekkere trek gewoon weg
De man merkte dit kennelijk aan mij, want hij gaf mij een ver-
pakking, met de opmerking van: “Je hoeft het niet te geloven.
Probeer het zelf maar.” ’s Avonds heb ik thuis Slimplex gepro-
beerd en direct nadat ik het gebruikt had nam ik een lekker
koekje en wat schetste mijn verbazing ik proefde geen zoetig-

heid en het koekje smaakte mij niet meer!!! Ook heb ik nor-
maal ’s avonds altijd zin iets lekkers, maar nu had ik hier 
helemaal geen zin meer aan. 

Trek in zoetigheid is weg
Ik gebruik Slimplex nu al enige weken en de zin in zoetigheid is
gewoon weg. Doordat ik weet dat ik chocolade, koekjes of snoep-
jes niet proef, verlang ik er ook niet meer na. En natuurlijk het
belangrijkste voor mij: ik ben nu al behoorlijk afgevallen”

De 5 Afslankbeloftes van Slimplex:

1. Voorkomen van lekkere trek.
De Gymnema Syvestre voorkomt de lekkere trek. Hierdoor 
eet je minder zoetigheid en krijg je zo dus ook de bijhorende
calorieën niet meer binnen.

2. Verlaagt vetopname en vetopslag
Zo zorgt de Malabar in Slimplex dat het lichaam niet alleen
wordt geholpen bij het verminderen van de behoefte aan eten,
maar vooral bij het verlagen van de vetopname en de vetopslag.

3. Verminderen van het hongergevoel, doordat het de bloed-
suikerspiegel normaal houdt. De combinatie van Gymnemia
Sylvestre, samen met de Lagerstroemia speciosa in de Slim-
plex, helpen het lichaam bij het verminderen van het honger-
gevoel, doordat het de bloedsuikerspiegel normaal houdt.

4. Beperkt de behoefte aan eten
De Fucus vesiculosus in Slimplex zorgt ervoor dat je minder
behoefte krijgt aan eten. Ook is het belangrijk tijdens het
afslanken dat het darmstelsel goed blijft functioneren en hier
levert de Fucus vesiculosus een
belangrijke bijdrage aan.

5. Snel vol gevoel
De Fucus vesiculosus zorgt 
voor een vol gevoel.

We kennen allemaal in onze vrienden- en kennissenkring wel mensen die alles, maar dan ook echt
alles kunnen eten, zonder dat zij een grammetje aankomen. Het is gewoon niet eerlijk, want
ondanks dat wij letten op hetgeen we eten en drinken, laat de weegschaal ons iedere keer zien dat
er weer pondjes zijn aangekomen.

JACK CARTIGNY VAN DIO DROGIST CARTIGNY:

“De afslankbeloftes van
Slimplex werken”

Ook Jack Cartigny van DIO Drogist Cartigny in Herten is sinds
kort een enthousiast gebruiker van Slimplex. ‘Slimplex is een
nieuw afvalproduct dat ik in het assortiment van mijn drogisterij
heb opgenomen. Omdat de leverancier veel belooft, was ik nogal
benieuwd. Dus ben ik vorige week zelf gestart met Slimplex. En
na een week moet ik zeggen: de afslankbeloftes van Slimplex
werken. Ik heb een vol gevoel, geen behoefte aan overdadig eten
en het belangrijkste: ik ben al behoorlijk afgevallen. Dus ik kan
Slimplex van harte aanbevelen als je wat kilo’s kwijt wil.’

“Geen honger en geen behoefte aan 
die dikmakende tussendoortjes”

FROUWKE, medewerker G & W Aptroot te Groningen

JACK VOOR JACK NA

1 verpakking Slimplex 300 ml 
nu van €49.95 voor

slechts 
€39.95

G&W Gezondheidswinkel Helmond, Veestraat 42 | Etos, Markt 10, Asten | Martin's Health Shop, Langstraat 24, Geldrop | Rozemarijn & Thijm, Stationsstraat 6a, Deurne
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EVENEMENTEN
ONDERNEMERSCAFÉ 

ASTEN

Het thema van de 

avond is ‘Beestenboel’

De gasten zijn Ankie 

Wijnen, Frank 

Rooijakkers en Maartin 

van der Velden

De Pandoer, 

Vorstermansplein 24, 

Heusden

Do 24 mei 21.00 uur 

WLG FIETSTOCHT

WLG organiseert 

iedere vrijdagochtend 

een fietstocht van ± 

25 kilometer door de 

mooie omgeving van 

Gerwen. Vertrek vanaf 

D’n Heuvel om 9.30 uur. 

Bij slecht weer gaat de 

tocht niet door.

D’n Heuvel, Heuvel 11, 

Gerwen

Vr 25 mei 9.30 uur

RONDLEIDING IN 

NUNE VILLE

Elke zaterdag, van 

13.30-16.30 uur is er elk 

half uur een rondleiding. 

Max. 10 personen 

per half uur. Kosten 

rondleiding: 

€ 3,50 p.p., kinderen van 

6-16 jaar € 1,50 (pinnen 

niet mogelijk).

Berg 24, Nuenen

Za 26 mei 

13.30 - 16.30 uur

GEMERT CITY RUN

Op zaterdagavond 26 mei 

2018 wordt de Gemert 

City Run gehouden in 

het centrum van Gemert 

en de directe omgeving. 

Ridderplein, Gemert

Za 26 mei 16:00 uur - 

27 mei 00:00 uur

ASPERGES OP DE VELDEN

Van 16 t/m 30 mei vindt de vierde editie van

Asperges op de Velden plaats. Twee weken lang 

verrijst weer een stijlvol pop-up restaurant midden 

in de aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve in 

Nuenen. www.aspergesopdevelden.nl

VRIJDAG 18 MEI

DANSEN VOOR JONG EN OUD

Kom gezellig dansen in Café van de Burgt,

Iedereen is welkom! 

Café van de Burgt, Heuvelplein 21

Beek en Donk

Vr 18 mei 20:00 - 23:00 uur

ZATERDAG 19 MEI

TIME TO STREETROCK

Een show boordevol energie, met decor en 

uiteraard Eddie, benadert Iron Maiden tot in 

perfectie. Gratis entree

OJC Fuse, Dorpsstraat 25, Bakel

Za 19 mei 20.30 uur

ZONDAG 20 MEI

NIEUWE GROTE PROCESSIE

In Ommel was er op hemelvaartsdag de 

gildenprocessie met de gilden uit Kring Peelland. 

Op de derde zondag van mei is daarna de 

traditionele Mariaprocessie.

Gemeenschapshuis De Kluis, Kluisstraat 19,

Ommel. Zo 20 mei 14.45 uur

MAANDAG 21 MEI

GEZELLIGHEIDSTOERNOOI

De Milheezer Boys organiseren een 

voetbaltoernooi tijdens 2e pinksterdag

Sportpark ’t Rooi, Milheeze

Ma 21 mei 10.00 uur

BOSSENTOCHT

Het inschrijfgeld bedraagt € 2, voor niet-

bondsleden € 3. Voor de 50 km kan om 6.30 uur 

gestart worden. De 20, 30 en 40 km starten vanaf 

7.00 uur en de 12 km vanaf 8.30 uur.

Ma 21 mei 6.30/ 7.00/ 8.30 uur

D’Auw Blokhut in De Donck, Donksedreef, 

Someren.

BOEKENMARKT

Deze markt biedt behalve tweedehands boeken 

ook nieuwe boeken. De opbrengst zal ten goede 

komen aan het project DUO-FIETS, een project 

binnen gemeente Heusden.

Vismarkt Heusden. Ma 21 mei 10:00 - 17:00 uur

41E REGIO-BANK KERSENRONDE

Om De Willem Steenbakkers-Trofee

Marktstraat 41, Mierlo. Ma 21 mei 10.00 uur

WOENSDAG 23 MEI
 

AVONDVIERDAAGSE DEURNE 2018

In een nieuw jasje met andere routes.  

€ 3,00 p.p. Centrum Deurne, Markt 1

Woensdag 23 mei t/m zaterdag 26 mei

Wo, do, vr 18:15 - 21:30. Za 12:30

ZONDAG 27 MEI

KOOPZONDAG 27 MEI

Winkelen in Helmond centrum op koopzondag

Zo 27 mei 12.00 - 17.00. Helmond centrum

DINSDAG 29 MEI

BOYZ NIGHT FOODGAME

Vanavond draait alles om eten. De meiden blijven 

buiten. Aanmelden kan via: boyznight@cendra.net 

of facebook Cendra boyznight 

Cendra tiener- en jongerencentrum, 

De Duivenakker 72A , Aarle-Rixtel

Di 29 mei 19:00 - 21:00 uur

DONDERDAG 31 MEI

WORKSHOP GLASKUNST

Onder vakkundige begeleiding van glaskunstenares 

Anjo Brohm leert u prachtige glaskralen te maken.

Galerie De Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop

Do 31 mei 10.00 - 15.00 uur

WO 16 T/M WO 30 MEI

KERMIS IN SOMEREN-HEIDE

DEURNE CITY RUN

NIGHTRUN & LIGHTRUN

Heerlijk naar de kermis in Someren-Heide, dat wil je 
niet missen! Tromslager St-Jozef te Someren-Heide
Dagelijks vanaf 18 mei t/m 21 mei
Vr 19.00 – 00.00 uur/ Za 15.00 – 01.00 uur/ 
Zo 13.00 – 01.00 uur/ Ma 13.00 – 00.00 uur

Voor meer info: www.av-lgd.nl
Za 16 juni 18.30 uur
midden in het centrum van Deurne

De start van de NightRun is om 21 uur. Een uur 
eerder is er voor de jeugd tot dertien jaar de 
LightRun van 1 of 2 kilometer. Inschrijven via hac-
helmond.nl

SPORT

KERMIS
VR 18 T/M ZA 21 MEI

ZATERDAG 16 JUNI

VRIJDAG 18 MEI

www.helmondnu.nl



16 mei  2018 Groot PEELLAND

SCHOONMAKERS 
GEZOCHT 
CENTER PARCS HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL 
Interesse?  We ontmoeten je graag op woensdag 23 mei tussen 09.30-11.30 
uur bij Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond.  
 
Geen eigen vervoer om naar onze parken te komen? Dat regelen wij voor je! 
 

Kijk voor meer info op:  www.vacaturesbijcenterparcs.nl 
 


