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WIL JE VOORDELIG 
EEN FOLDER LATEN 

VERSPREIDEN?

Neem dan contact met 
ons op via: 

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

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

Nuenen

ONTDEK
BELEEF
GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

VOORJAARS 
KRIEBELS

ONTDEK
BELEEF
GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

VOORJAARS 
KRIEBELS

BELEEF
GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonenMaart/April
ONTDEK
BELEEF
GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

5Adventurestore
wandelkrant



2 Maart / April 2019 Groot PEELLAND

Hallo lente.
Na een tikkeltje valse start is het dan toch echt lente. 

Zelfs de zon is in de wolken. Is de lente ook jouw favoriete seizoen?  
Krijg jij ook de lentekriebels?  

Ga dan naar Drive-In Boulevard Engelseweg te Helmond. 
Daar kun je naar hartelust shoppen. Je vindt er een wijd scala aan 
winkels. Op de Engelseweg kun je er van op aan, dat je altijd slaagt! 

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, dieren  
en hobbies.

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

van de winkel. De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos 
kunt shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten  

van een lekkere lunch. 

En bent u nog op zoek naar een partytent  
of een jet-ski? 

Laat u zich eens verrassen! 

Alvast veel lente plezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Wij zijn elke zondag open van 12-17 uur 

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

Lekker slapen begint met een goed advies

Toe aan een nieuw bed? Door onze ruime keuze aan  

matrassen en bedden hebben wij altijd uw ideale bed.  

Wij  verkopen bekende merken zoals Auping, Tempur,  

Pullman, Walra, Beddinghouse en Silvana Support.  

Laat je adviseren door één van onze specialisten!

Albert

Stijl & Co is zonder twijfel de 
meest complete woonwinkel 
van Helmond en omstreken. Bij 
ons vindt u meubelen, woonac-
cessoires en vloerkleden. Maar 

ook vloeren, raambekleding en 
bedden. Kortom, alles voor in 
huis. Ons team van professionele 
interieuradviseurs staan 7 dagen 
per week voor u klaar en staan te 
popelen om met u aan de slag te 
gaan. Samen met u maken wij al 
uw woonwensen werkelijkheid 
en kunt u gaan genieten van een 
heerlijk thuis. 

Uw slaapspecialist 
Bent u opzoek naar een nieuw 
bed of matras? Dan bent u bij 
Stijl & Co aan het juiste adres. 
Op onze slaapafdeling vindt u 
de welbekende merken Auping, 
Tempur en Pullman. Deze 3 
merken bieden al decennia lang 
de beste kwaliteit in bedden, 
boxsprings en matrassen. U gaat 
samen met ons team van slaap-

specialisten opzoek naar het per-
fecte bed voor uw lichaam en 
slaapwensen. Zo start u straks 
iedere dag fris en uitgerust. 

Interieuradvies 
aan huis
Heeft u een nieuw huis, gaat u 
verbouwen of wilt u de boel ge-
woon eens lekker gaan opfris-
sen? Dan kan het raadzaam zijn 
om vooraf met een professio-
nele interieurstylist om de tafel 
te gaan zitten. Zij helpen u stap 
voor stap en geven advies in de 
eindeloze mogelijkheden die er 
zijn. Samen met u maken zij een 
moodboard, kleuren- en materi-
alenplan en floorplan. Dan weet 
u vooraf precies wat u kunt ver-
wachten en hoe mooi het gaat 
worden. Plan uw afspraak in op 

onze website www.stijlenco.nl 
en tot snel. 

Altijd up-to-date
In onze winkel komen de nieuwste 
trends en hipste merken samen. 
En dat alles voor zeer betaalbare 
prijzen. Bij ons vindt u een shop 
in shop van de merken Henders 
& Hazel, Xooon, Zuiver en Dutch-
bone. Maar ook merken zoals Au-
ping, Tempur, Luxaflex, Eijffinger, 
BePureHome, HK Living, Desso en 
Parada zijn ruim vertegenwoordigd 
in onze showroom. De mix van ver-
schillende stijlen en ruime keuze 
uit A-merken zorgen ervoor dat u 
bij ons altijd vindt wat u zoekt. 

Complete ontzorging
Ons eigen team en netwerk van 
vakmensen ontzorgen u volledig. 

Wij meten, monteren en plaat-
sen alles bij u thuis zodat u zelf 
niets meer hoeft te doen. Onze 
vakmannen denken graag met u 
mee over de mogelijkheden.  Met 
hun vele jaren ervaring maken zij 
van elke klus een 100% succes. 

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

Voor al uw 
woonwensen 
een oplossing

Graag tot ziens 
bij Stijl & Co
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‘Vitamine D’ is een verzamelnaam 
van stoffen die dezelfde 

biologische activiteit hebben 
als het - in vet oplosbare - 

vitamine D3 (cholecalciferol). 
Vitamine D3 komt voornamelijk 
voor in voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong. Een glas 
melk levert ongeveer 100 IE 

(2,5 mcg) vitamine D. Vis is de 
rijkste bron. Honderd gram zalm 
levert circa 450 IE en een even 
grote hoeveelheid haring 800 
IE. Sardines uit blik (100 gram) 

geven 260 IE. Ik herinner me dat 
mijn oma’s ontbijt altijd bestond 
uit een zoute haring met tomaat. 
Dat was gezond vertelde ze jaren 
geleden al, maar vast niet ieders 
favoriete ontbijt. Vroeger gruwde 

je ervan, maar een rijke bron is 
en blijft levertraan: één eetlepel 
is goed voor ongeveer 1400 IE 

vitamine D. Levertraan is echter 
ook rijk aan vitamine A. Met één 
eetlepel wordt ongeveer 14.000 
IE vitamine A ingenomen, en dit 

maakt levertraan ongeschikt voor 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 

Vrouwen die gedurende langere 
tijd dagelijks meer dan 10.000 

IE vitamine A binnenkrijgen, 
hebben een kleine maar 

verhoogde kans op een kind 
met een aangeboren afwijking. 
Omdat de dagelijkse voeding 
te weinig vitamine D levert, 

is suppletie noodzakelijk voor 
een voldoende aanvoer. Hierbij 
komt dat het lichaam gemiddeld 
ongeveer 50 procent opneemt 

van het in de voeding aanwezige 
vitamine D. De opname uit 

voedingssupplementen is 55 tot 
99 procent. 

Vitamine D is belangrijk en nodig om  calcium uit voeding in 
het lichaam op te nemen. Het is daarom een essentiële vi-
tamine voor de groei en het behoud van stevige botten en 

tanden. Daarnaast  speelt vitamine D een rol bij een goede 
werking van  de spieren en het immuunsysteem. Veel mensen 

hebben onbewust een vitamine D tekort.

Tekort

Als we in de herfst en winter 
veel binnen zitten en buiten de 
zon niet echt krachtig is, neemt 

ons vitamine D-niveau sterk 
af. Het is een van de redenen 
dat onze weerstand dan lager 

wordt. Alleen voeding met 
vitamine D en af en toe buiten 
zijn, is voor veel mensen niet 
voldoende om dit tekort te 

compenseren. Zij doen er goed 
aan een supplement te slikken. 

De klassieke gebreksziekte 
van vitamine D is rachitis, 

ofwel ‘Engelse ziekte’. Rachitis 
is tegenwoordig nagenoeg 

uitgebannen.  Een gebrek aan  
vitamine D kan sluipend zijn en 

kan de gezondheid ondermijnen. 
Internationale vitamine 

D-experts zijn het erover eens 
dat een algemeen dagadvies 
van 50 mcg (2000 IE) kan 

voorkomen dat mensen onnodig 
sterven aan de gevolgen van 

osteoporose, kanker, diabetes, 
multiple sclerose en andere 

aandoeningen.

Zalm en 
haring
Zalm en 
haring

Tekort

Voeding is niet de enige bron van 
vitamine D. Een andere bron is 

de productie van vitamine D in de 
huid onder invloed van ultraviolet 

licht. Maar aanmaak in de huid 
via zonlicht heeft in Nederland 
uitsluitend kans van slagen van 

april tot oktober. Dus in de winter 
nul vitamine D-aanmaak via de 

huid. Illustratief is een studie die 
in Engeland werd uitgevoerd. 
Het bleek dat maar liefst 90 

procent van de Britten gedurende 
de winter en lente een vitamine 
D-tekort had. Dat zal hier niet 
veel gunstiger uitpakken, want 

Nederland bevindt zich op een 
zelfde breedtegraad (52˚) als het 

zuiden van Engeland.
Maar wanneer je op een zonnige 

junidag ongeveer dertig minuten in 
je zwempak op het strand verblijft, 

wordt al 20.000 IE (500 mcg) 
vitamine D aangemaakt. Drie uren 
zomerzon op het gelaat levert 400 

IE vitamine D. Het gebruik van 
zonnebrandcrème vanaf factor 

8 blokkeert UV licht. De vorming 
van vitamine D in de huid wordt 
hierdoor eveneens geblokkeerd. 
Vitamine D-expert dr. Michael 
Holick raadt daarom aan eerst 

vijf à tien minuten van de zon te 
genieten en je daarna pas in te 

smeren. Maar, vermijd altijd dat je 
verbrandt! Met het vorderen van 
de leeftijd wordt de huid dunner. 
Dit belemmert de aanmaak van 
vitamine D, net als overgewicht. 

Naarmate iemand een donkerder 
huidskleur heeft, is het ook 

moeilijker om voldoende vitamine 
D aan te maken. Het pigment 

werkt als een sunblocker, met een 
beschermingsfactor van 15 tot 30.

ZonnE
schijn
vitamine

ZonnE
schijn
ZonnEZonnE
schijnschijn
ZonnE
schijn
ZonnE

junidag ongeveer dertig minuten in 

ZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnEZonnE

Hoe omvangrijk de 
gezondheidswinst kan zijn, laat 

zich nog het best illustreren 
met het voorbeeld kanker. Voor 
diverse soorten kanker is een 

relatie met vitamine D gevonden. 
Voorbeelden zijn prostaat-, 
borst- en dikkedarmkanker. 

Meer onderzoek is nog steeds 
nodig. Maar Amerikaanse 

wetenschappers hebben in 
2007 al berekend dat wanneer 
Nederlanders elke dag 25 mcg 
(1000 IE) vitamine D zouden 

nemen, in ons land op jaarbasis 
bijna zevenduizend minder 

doden als gevolg van kanker te 
betreuren zouden zijn. Dit is een 

afname van maar liefst 
18 procent. En het begint al in 

de jeugd. Meisjes die tussen hun 
tiende en negentiende levensjaar 

beter voorzien zijn van 
vitamine D, hebben later minder 

kans borstkanker te krijgen.

Winst 
voor je 
gezond-
heid

Winst 
voor je voor je 
Winst Winst 

Meer weten?
Praktische informatie over vitamine D is te vinden in het boek 

Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten. In dit boek van gaat 
schrijver Gert Schuitemaker uitgebreid in op alle facetten van vitamine D. 

Op de relatie met onder meer osteoporose, kanker en hart- en vaatziekten. 
Op de juiste dagdosis om het risico van deze aandoeningen te verkleinen. 
Op de vermeende 'toxiciteit' van vitamine D. En op de manier  waarop de 

farmaceutische industrie de aandacht probeert  af te leiden  van vitamine D, 
omdat het nu eenmaal aantrekkelijker is moderne ziekten te  behandelen met 

medicijnen dan ze te voorkomen met voedingsstoffen.

Door: Carla Hoogland
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dat simpelweg naar de natuur kíj-
ken er al voor zorgt dat het stress-
hormoon cortisol afneemt. Bewus-
te aandacht voor de natuur roept 
positieve gevoelens als dankbaar-
heid, mildheid en tevredenheid op. 
Precies wat we nodig hebben.”
Hardlopen is ook beweging in de 
natuur. Heeft het dan niet hetzelfde 
effect? Nee, vindt Ruth Jansen. 
“Natuurlijk is lopen goed voor ons, 
maar we willen vaak sneller, har-
der en beter. Joggen linken we nog 
te vaak aan presteren, en precies 
daar knelt het loopschoentje. Wan-
delen draait om het ontmoeten, 
ontspanning, rust.”
 
Geïnspireerd om zelf aan de wandel 
te gaan? Zo haal je er het meeste uit.
 
Tip 1: doe het bewust
Ga van top tot teen je lichaam af. 
Loop ik niet verkrampt? Zijn mijn 
schouders laag? Heb ik een frons op 
mijn gezicht? Vraag je af: kan alles 
net dat tikje losser? Voel zo bewust 
mogelijk: de zon, een zuchtje wind, 
je kleding die tegen je lichaam aan 
beweegt.
 
Tip 2: neem de tijd
Ga niet vijf minuten in sneltempo 
door het bos crossen. Je lichaam 
heeft een wandeling van minstens 
een halfuur nodig om de positieve 
effecten te ervaren. Hou de pas 
erin: niet te gehaast, maar ook niet 
slenterend.
 
Tip 3: let op je ademhaling
Door de jaren heen zijn we heel 
oppervlakkige ademers geworden, 
en dat heeft een effect op stress. 
Door bewust traag en diep in te 
ademen via de neus en uit te 
ademen via de mond, en aandacht 
te schenken aan je houding, breng je 
jezelf in relaxmodus.
 
Tip 4: heb oog voor de omgeving
Als je op pad gaat wanneer je over-
spannen bent, bestaat het risico dat 
je gewoon doorloopt en niets van de 
omgeving opmerkt. Het blijft maar 
malen in je hoofd en je merkt niet 
meer op wat er te beleven is. Herin-
ner jezelf er regelmatig aan om je 
omgeving zo goed mogelijk in je op 
te nemen.

talloze wandelmarathons en trek-
tochten is wandelen serious busi-
ness geworden. Het grote voordeel 
is dat je het zo zwaar kan maken als 
je zelf wil, vertelt De Prest. “Meer 
kilometers of een stevig stuk berg-
op, een hoger tempo, andere onder-
grond, gewichtjes aan je voeten of 
in je handen. Allemaal jaagt het je 
hartslag de hoogte in.” Je verbrandt 
er misschien niet evenveel calorie-

en mee als met een rondje hardlo-
pen, maar omdat je hartslag zich 
wel in de vetverbrandingszone 
bevindt, is een stevige wandeling 
een uiterst efficiënte training. Geen 
wonder dat de wandelschoenen als 
zoete broodjes over de toonbank 
gaan. Al die positieve effecten van 
wandelen worden door de natuur 
nog eens versterkt. ‘’Ik noem het de 
hofleverancier van de mentale 
veerkracht”, lacht de wandelcoach.
“Een mooie omgeving vermindert 
stress en angstgevoelens al na vijf 
minuten. Uit bloedonderzoek blijkt 

zijn. Maar op dit moment hebben 
we bijna allemaal een zittende job, 
waardoor we niet langer doen 
waarvoor we gemaakt zijn. Dat 
zorgt voor stress, vermoeidheid en 
zelfs chronische aandoeningen.”
Tijd voor actie dus. Letterlijk. En laat 
wandelen nu net een van de meest 
toegankelijke activiteiten zijn. 
Daarnaast heeft wandelen nog een 
waslijst aan andere fysieke voorde-

len, zoals een lager risico op hart- 
en vaatziekten, diabetes en osteo-
porose, een betere bloedcirculatie, 
immuniteit en cholesterol, minder 
stress én een betere nachtrust. Dan 
vraag je je af waarom we niet snel-
ler onze stapschoenen aangetrok-
ken hebben.
 
Bloed, zweet en blaren
Wie dacht dat wandelen vooral 
slenteren genre ‘oma’s wandelclub’ 
is, doorgaans gevolgd door een 
zwaar bier of glaasje port in de 
lokale kroeg, heeft het mis. Met de 

Fit & gezond 
De mensheid doet het al sinds de 
oertijd, wij starten ermee rond onze 
eerste verjaardag. Wandelen is niet 
alleen de oudste fysieke activiteit, 
maar ook de meest courante. En 
tegenwoordig ook de hipste.
Op sociale media zien we steeds 
vaker bergtoppen dan palmbomen 
voorbijflitsen, elegante teenslip-
pers worden massaal ingeruild 
voor robuuste wandelschoenen, de 
hangmat voor een hiking trail. Ter-
wijl een wandeling vroeger vooral 
de zondagse mars naar de bakker 
was, gaan we op zoek naar meer 
uitdaging. Bij de via ferrata’s is het 
dringen geblazen, en wie ooit de 
Mont Blanc wil beklimmen, kan 
beter nu reserveren. Het organisa-
tiecomité van de Dodentocht zag 
zich vanwege de populariteit voor 
het eerst genoodzaakt om met een 
deelnemerslimiet te werken - die 
dan nog eens in een recordtempo 
bereikt was. Kortom: de populari-
teit van wandelen is tot ongekende 
hoogtes gestegen.
Vanwaar die plotse stormloop? In 
de eerste plaats omdat we meer en 
meer beseffen dat we te weinig 
bewegen, vertelt sportkinesist 
Delphine De Prest. “Het menselijk 
lichaam is niet gemaakt om te zit-
ten. Evolutionair gezien zijn we bui-
tenwezens die veel in beweging 
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TRAVEL

NU 15% KORTING
• 1500m2 winkelplezier
• altijd minimaal 10% korting via ons klantenspaarsysteem
• 14 dagen retourrecht
• persoonlijke bediening
• gratis parkeren voor de deur
• kids & koffi  e corner
• vertrouwd adres sinds 1947

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

1500m2 avontuurlijk 
winkelplezier

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond) 
beleeft u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor Sport & Outdoor.

In deze winkel vindt u alles op het gebied van sport, outdoor, wandel- of 
fi etstocht, voor op reis, kamperen of voor recreëren. 

U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een groot aan-
bod topmerken en sport en outdoor gebied en dat alles onder één dak! U zult 
versteld staan van ons aanbod.

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 14 april 2019 en zolang de voorraad strekt.

OP HET GEHELE ASSORTIMENT IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL
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ZONDAG 7 APRIL 2019 KOOPZONDAG VAN 8.00-17.00 UUR

ADVENTURE STORE
WANDELWEEKEND

De winkel van Adventure Store is 
tijdens dit wandelweekend op beide 
dagen geopend van 08.00 tot en met 
17.00 uur. Er zijn op deze dagen 
diverse toonaangevende leveran-
ciers uit de wandelsport in de win-
kel aanwezig waarbij u rechtstreeks 
bij deze experts advies en informa-
tie kunt inwinnen. Primeur is dit 
jaar de Tecnica bootfitting wandel-
schoen die we met warmte kunnen 
aanpassen aan de specifieke eigen-
schappen van uw voet, dus perfecte 
pasvorm verzekerd! Verder kunnen 
we de wandelaars compleet aankle-
den en voorzien van de beste pro-

ducten van de beste merken. Tijdens 
dit wandelfestijn zijn er ook diverse 
medisch specialisten aanwezig. 
PODOTHERAPEUT EMILE ITZ heeft 
een gratis spreekuur. Dus heeft u 
last van uw voeten met (hard)lopen, 
kom dan even langs bij deze specia-
list. Maak ook kennis met de beken-
de MEDISCHE PEDICURE DEBO-
RAH. Deze biedt u een breed scala 
aan gespecialiseerde voetbehande-
lingen, zowel op medisch als cosme-
tisch gebied.
Volgens de traditie van de laatste 
jaren zorgen wij voor de juiste wan-
delsfeer met een Alpen tintje. Ons 

personeel verwelkomt je in een 
prachtige Alpen outfit, we hebben 
passende muziek en Slijterij ’t PIJPKE 
zorgt voor een lekker biertje of 
wijntje na afloop van het wandelen.
Uiteraard zijn er tijdens het wandel-
weekend naast alle informatie, try-
outs en medische adviezen ook vele 
spectaculaire kortingsacties voor 
de wandelaars. Dus ook als je niet 
mee wandelt zijn er genoeg redenen 
om langs te komen en je te laten 
verwennen.
Tot de 6e en/of de 7e april bij 
Adventure Store op de Kastanjehout-
straat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). 

ADVENTURE STORE WANDELWEEKEND
ZATERDAG 6 APRIL & ZONDAG 7 APRIL

ZATERDAG 6 APRIL & 
ZONDAG 7 APRIL 2019
Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

❜ Kom op zaterdag 6 april en zondag 7 april naar 
Adventure Store voor een prachtige wandeling 

door onder andere de Veste in Brandevoort en de 
mooie natuurgebieden in deze omgeving. 

Dit jaar als 1-daagse of 2-daagse wandeltocht 
met routes van 5 t/m 40 km. Op de 2e dag gaan de 

routes in tegenovergestelde richting. 
De wandelaars worden ontvangen met gratis 

koffie, thee, fris. Onderweg zijn er diverse 
wandelvriendelijke rustplaatsen. ❜

Startlocatie & Finish: 
Adventure Store, 
Kastanjehoutstraat 3, 
5706 XX  Helmond, 
Tel. 0492-523668
www.adventurestore.nl

Tochtinformatie
Dit jaar als 1-daagse of 2-daagse 
wandeltocht. Op de 2e dag gaan de 
routes in tegenovergestelde richting. 
De wandelaars worden ontvangen 
met gratis koffi  e, thee, fris. De routes 
gaan door mooie natuurgebieden.

Bereikbaarheid:
NS Helmond/Mierlo-Hout (10 min. 
lopen), de route is gemarkeerd, of met 
de auto of de fi ets. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid in de 
omgeving van de winkel.

Organisatie: 
Stichting Wandel Organisatie 
Peelland, 
Jan Vogelsangs, 
Tel. 06-52593285 

Email j.vogelsangs@chello.nl

Afstanden, starttijden: 

Inschrijven voor vertrek in de winkel.

5 km 08.00 - 14.00
10 km 08.00 - 14.00
15 km 08.00 - 14.00
20 km 08.00 - 12.00
30 km 08.00 - 11.00
40 km 08.00 - 09.00

Voor meer informatie
kijk op:
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE WANDELWEEKEND
ZATERDAG 6 APRIL & ZONDAG 7 APRIL13e
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DE WINKEL IS OP BEIDE 
DAGEN OPEN

VAN 08.00-17.00 UUR
MET HÉÉL VÉÉL NIEUWS, TRY-OUTS, INFO EN 

OOK VELE SPECTACULAIRE KORTINGSACTIES

Goed voorbereid de Vierdaagse lopen. 
Lowa geeft je een aantal tips om goed voorbereid de Vierdaagse te lopen.

Nederlanders zijn gek op wandelen. De wan-
delsport wint al jaren aan populariteit, en de 
wandelevenementen die ons land rijk is 
groeien maar door. Zo ook de Vierdaagse Nij-
megen, dat zich inmiddels het grootste wan-
delevenement ter wereld mag noemen. Dit 
jaar is alweer de 103 de editie van de Vier-
daagse Nijmegen. Duizenden wandelliefheb-
bers hebben de Vierdaagse Nijmegen dan ook 
op hun bucket-list staan, om een persoonlijke 
topprestatie te kunnen combineren met een 
onvergetelijke ervaring.
Het lopen van de Vierdaagse vergt echter een 
goede voorbereiding. 
De experts van Lowa geven je enkele tips hoe 

jij je het beste kunt voorbereiden op deze 
ervaring. 

Timing
Het lopen van de Vierdaagse Nijmegen vergt 
veel van het lichaam, en daarom is het dan 
ook aan te raden om ruim op tijd te beginnen 
met trainen. Bouw de trainingen steeds ver-
der uit. Begin bijvoorbeeld in februari met 
tien kilometer, en verleng de afstand elke 
veertien dagen met 5 kilometer tot je jouw 
gewenste afstand hebt bereikt. Echter, zorg 
dat je tijdens de gehele voorbereiding goed 
naar je lichaam luistert en niets forceert. 
Tegen het einde van de training (rond juni) is 

het verstandig om jouw gewenste (of ver-
plichte) afstand twee dagen achtereenvol-
gend te lopen. Zo raken je spieren en pezen 
gewend aan het lopen en ben je er helemáál 
klaar voor om de Vierdaagse te trotseren. 

Zorg voor de juiste uitrusting
Vanzelfsprekend zijn goede, comfortabele 
wandelschoenen essentieel voor langeaf-
standswandelingen. Er wordt veel van je 
lichaam geeist en kwalitatieve schoenen 
ondersteunen je tijdens deze intensieve 
dagen. Denk hierbij aan comfort, demping, 
afwikkeling, steun en bescherming. 
Schaf je schoenen op tijd aan en laat je daar-

bij goed adviseren. Een goede schoen komt 
het beste tot zijn recht met een goede, func-
tionele sok die bijdraagt aan een optimaal 
voetklimaat, wrijvingen voorkomt en vocht 
afvoert. Ook hierin biedt Lowa verschillen-
de opties. De schoenen en sokken zijn de 
hulpmiddelen die je voeten ondersteunen. 
Ten slotte, zorg altijd dat je je voeten goed 
verzorgt, want ze hebben nog vele kilome-
ters te gaan!

ADVENTURE STORE ZATERDAG 6 APRIL & 

met routes van 5 t/m 40 km. Op de 2

De wandelaars worden ontvangen met gratis NU

15%
KORTING*



Ben jij de
VERKOPER

M/V
die onze uitgeverij

telefonisch gaat
ondersteunen?

• Werkt thuis
• Eigen werktijden (tijdens kantooruren)

• Werkt op provisie basis

Voor:
•  Weekkrant De Loop Helmond (elke week 39.500 ex.)
•  Maandkrant Groot Peelland (Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) 

elke maand 100.000 ex.)
•  Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
•  Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)
•  Magazine Ons Mierlo (6x per jaar 4000 ex.)
•  Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)

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

Interesse? Stuur een mail naar:
ad@adcommunicatie.nl
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De FALKE Cool Underwear  collectie 
is ideaal wanneer de temperaturen 
weer gaan stijgen. Door het ge-
bruik van polyamide wordt vocht 
afgevoerd en blijft het lichaam op 
perfecte temperatuur, hierdoor blijf 
je niet alleen droog maar ook koel. 
De items hebben speciale fl exzones 
en sluiten perfect aan, je behoudt 
 maximale bewegingsvrijheid en kunt 
zo ongestoord sporten. De collectie 
is zowel voor heren als dames ver-
krijgbaar.

COOL
VOOR WARME TOT HETE 
BUITENTEMPERATUREN
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krijgbaar.

COOL
VOOR WARME TOT HETE 
BUITENTEMPERATUREN

De FALKE Cool Underwear  collectie 
is ideaal wanneer de temperaturen 
weer gaan stijgen. Door het ge-
bruik van polyamide wordt vocht 
afgevoerd en blijft het lichaam op 
perfecte temperatuur, hierdoor blijf 
je niet alleen droog maar ook koel. 
De items hebben speciale fl exzones 
en sluiten perfect aan, je behoudt 
 maximale bewegingsvrijheid en kunt 
zo ongestoord sporten. De collectie 
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krijgbaar.

COOL
VOOR WARME TOT HETE 
BUITENTEMPERATUREN

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

F O C U S
D o n ’ t  t h i n k  a b o u t               S O C K S

because we do
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De FALKE TK5 wandelsokken zijn 
ideaal voor stedentrips of lichte wan-
delingen. Dankzij het gebruik van 
merinowol en een drielaags design 
onstaat er een optimale warmte-iso-
latie doordat vocht naar buiten wordt 
afgevoerd en de temperatuur wordt 
behouden. Daarnaast bieden de sok-
ken een aangepaste bescherming en 
goed contact met de schoen. 
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D o n ’ t  t h i n k  a b o u t               S O C K S

because we do

 F
A

L
K

E
 · 

P.
O

.B
O

X
 1

1 
09

  ·
 D

-5
73

76
 S

C
H

M
A

LL
E

N
B

E
R

G
 /

 G
E

R
M

A
N

Y

De FALKE TK5 wandelsokken zijn 
ideaal voor stedentrips of lichte wan-
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merinowol en een drielaags design 
onstaat er een optimale warmte-iso-
latie doordat vocht naar buiten wordt 
afgevoerd en de temperatuur wordt 
behouden. Daarnaast bieden de sok-
ken een aangepaste bescherming en 
goed contact met de schoen. 

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

Huur tijdelijk nóg voordeliger bij Autoverhuur Helmond

Huur vanaf 35,- 44,- 54,- 95,-

615,- 832,- 1065,- 1515,-

29,- 39,- 49,- 79,-

549,- 749,- 949,- 1295,-

per dag

Shortlease per maand

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

Mobiliteit op maat

Bel: 0492 820 280

3uitstekende service     3scherpe prijzen     3persoonlijk contact
www.autoverhuur-helmond.nl     0492 820 280     Kanaaldijk zuid west 7b, Helmond

NU 15% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL

NU 15% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL



Ben jij de
VERKOPER

M/V
die onze uitgeverij

telefonisch gaat
ondersteunen?

• Werkt thuis
• Eigen werktijden (tijdens kantooruren)

• Werkt op provisie basis

Voor:
•  Weekkrant De Loop Helmond (elke week 39.500 ex.)
•  Maandkrant Groot Peelland (Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) 

elke maand 100.000 ex.)
•  Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
•  Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)
•  Magazine Ons Mierlo (6x per jaar 4000 ex.)
•  Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)

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

Interesse? Stuur een mail naar:
ad@adcommunicatie.nl
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WANDEL krant

Hoe komt het dat je van wandelen 
gezond en fit wordt?
Dagelijks minstens een half uurtje 
lopen, daar kan geen pil tegenop. 
Wandelen is goed voor alles. Hart 
en longen worden er sterker van, je 
geheugen wordt beter. Het is heel 
goed voor je humeur. Je bloeddruk, 
cholesterol, botten en spieren, 
gewicht en geheugen, ze gaan er 
allemaal op vooruit. En dat allemaal 
door heel simpel elke dag minstens 
een half uur te lopen. 

Waar moeten we op letten bij de 
aanschaf van onze wandelschoe-
nen?
Goede wandelschoenen sluiten goed 
aan bij de activiteit en intensiteit 
waarmee je gaat wandelen. En, heel 
belangrijk, ze passen bij je specifieke 
voetvorm. Ga altijd naar een gespe-
cialiseerde winkel zoals Adventure 
Store waar je voeten opgemeten 
worden in lengte en breedte en 
vraag om een 2D digitale scan van je 
voetafdruk, zodat je goed kan zien 
hoe de drukverdeling is en of dit 
aangepast moet worden. Ruimte is 
comfort. Een stevige zool met goede 
torsiestijfheid en hakstabiliteit zor-
gen ervoor dat u lange afstanden 
comfortabel kunt afleggen. Hebt u 
een klacht met betrekking tot uw 
voeten, kom langs bij onze adviseurs 
en indien nodig maken we een 
afspraak met onze huispodothera-
peut Emile Itz (podotherapeut). 

Wat hebben we verder nodig als we 
willen gaan wandelen?
Naast de schoenen zijn naadloze 
wandelsokken van Falke of Smart-
wool ook heel erg belangrijk voor 
het afvoeren van vocht en het 
voorkomen van blaren. Ook geven 
goede wandelsokken meer comfort 
tijdens het wandelen. Vergeet ook 
naadloos en vochtregulerend 
ondergoed niet, dit zorgt ervoor dat 
de huid droog blijft en verminderd 

schuurplekken. Uiteraard geldt dit 
ook voor de verdere laagjes kleding. 
We moeten ook rekening houden 
met de temperatuur, wind en regen. 
Een goede rugzak of heuptas kan 
handig zijn om je eten en drinken 
mee te nemen.

Heb je tips voor het voorkomen van 
blaren? 
Een belangrijke tip is om regelmatig 
te lopen. Dit is de enige manier dat 
je voeten kunnen wennen, lange 
afstanden zijn hier in niet noodza-
kelijk. Uiteraard is naast de schoen 
ook een naadloze en sneldrogende 
wandelsok van belang. Adventure 
Store heeft schoenspecialisten die 
met verschillende vetertechnieken 
blaarvorming kunnen verminde-
ren. Ook het preventief inwrijven 
van je voeten met anti frictie crème 
is een optie. Of het behandelen met 
kampfer spritus, zodat je huid wat 
beter bestand is tegen schuren.

Hoe kan ik het beste mijn wandel-
schoenen onderhouden?
Bij wandelschoenen heb je 5 stap-
pen. Spoel de buitenkant af met 
lauw water, al het zand en modder 
moet er vanaf en laat de schoen dan 
drogen op kamertemperatuur. Als 

ze droog zijn wax dan de schoenen 
in met een geschikte schoenwax. 
Verspreid een dun laagje over de 
schoen. Spuit de gehele schoen in 
met schoenspray, totdat de schoen 
verzadigt is en laat deze dan drogen 
op kamer temperatuur. Ook het 
wassen met Nikwax aan de binnen-
kant is goed voor het ademende 
vermogen van de schoen en zorgt 
dit voor een frisse schone schoen 
aan de binnenkant. De frequentie 
van herhaling van onderhoud is 
afhankelijk van het gebruik en de 
intensiteit van wandelingen en 
weersomstandigheden.

Waarom is het slim om naar 
Adventure Store te gaan voor de 
wandeluitrusting? 
Bij Adventure Store zijn er gespeci-
aliseerde adviseurs aanwezig zijn 
die ervaringsdeskundig zijn en heel 
veel expertise in huis hebben van 
materialen, voeten, schoenen. Ook 
hebben we de beste merken die 
duurzaam, comfortabel en functio-
neel zijn, zoals Meindl, Hanwag, 
Lowa, Fjall Raven, Jack Wolfskin, 
Columbia, Falke, Icebreaker. Ook 
krijgt u bij Adventure Store 
momenteel een mooie inruilkorting 
bij aanschaf van uw nieuwe wan-
delschoen en wandel & winter jas. 
Verder werken we bij alle artikelen 
die niet in de aanbieding zijn met 
een vaste 10% klanten-spaar-kor-
ting. (acties niet in combinatie met 
aanbiedingen en spaarsysteem) 

Heb je nog tips of advies voor de 
beginnende wandelaar? 
Kies voor kwaliteit, ga niet af op 
alleen de prijs. Ga naar een speciaal-
zaak op het gebied van wandelen. 
De kwaliteit en comfort zullen u 
langer heugen dan de prijs! Loop 
regelmatig, Loop ook je eigen tem-
po. Bouw het rustig op en breidt het 
aantal kilometers langzaam uit. 
Drink en eet voldoende tijdens uw 
wandeling.. Dit zorgt er ook voor 
dat u zich energieloos gaat voelen 
en zorgt dat u zich gedurende tocht 
goed voelt. Ook zullen de afvalstof-
fen beter afgevoerd worden uit uw 
lichaam als u voldoende drinkt. 

Agenda
6 en 7 april – Adventure Store wandelweekend Helmond.
Kijk voor meer info op www.adventurestore.nl

14 april – OLAT Voorjaarstocht Herpen. 
Kijk voor meer info op www.olat.nl/voorjaarsstocht

5 mei – AV LGD voorjaarswandeltocht Deurne. 
Kijk voor meer info op www.av-lgd.nl

5 mei - OLAT Douwtrappen naar Den Bosch. 
Kijk voor meer info op www.olat.nl

22 t/m 25 mei - 60ste wandelvierdaagse in Helmond. 
Kijk voor meer info op www.wandelvierdaagsehelmond.nl

26 mei- OLAT Douwtrapen Oirschot. 
Kijk voor meer info op www.olat.nl

6 en 7 juli - Kennedymars Someren. 
Kijk voor meer info op www.kennedymars.nl

16 t/m 19 juli - De Vierdaagse Nijmegen
Kijk voor meer info op www.4daagse.nl

wmh
wijk 
management 
helmond

Adventure Store werkt actief samen 
met diverse wandelverenigingen en
evenementen samen.
Adventure Store werkt als wandelspecialist graag samen met actie-
ve wandelverenigingen en evenementen in haar regio. Enerzijds om 
de wandelsport te bevorderen en tevens de wandelaars te voorzien 
van de juiste equipment. Vaak zijn we ook persoonlijk aanwezig om 
te genieten van de mooie wandelsport en in contact te komen met de 
actieve wandelaars.
 
Adventure Store werkt o.a. samen met:

 
AV-LGD De Atletiek en Lopersgoep Deurne. Deze vereniging 
organiseert jaarlijks meerdere wandeltochten in de regio de 
Peel. Daarnaast kun je bij AV-LGD terecht voor zeer goede en 

laagdrempelige wandeltrainingen (o.a. sportief wandelen). Omdat 
gezelligheid ook hoog in het vaandel staat, worden er gedurende het 
jaar diverse gezellige clubactiviteiten georganiseerd. Kortom, bij AV-
LGD kun je terecht voor gezelligheid én sportiviteit! 
Kijk voor meer informatie op www.av-lgd.nl
 

OLAT- OLAT is een wandelsport vereniging uit Olland, nabij 
Sint Oedenrode. Al 50 jaar zet OLAT zich in voor de wandel-
sport door zelf te wandelen en het wandelen door andere 

mogelijk te maken. De recreatieve tak is bekend om de evenementen 
als de OLAT wandeldagen, de winterserie en voorjaarstocht. Maar 
we hebben ook (twee-) wekelijkse wandelgroepen, clubreizen, en 
diverse dagtochten. OLAT besteedt ook aandacht aan het prestatie 
gericht wandelen. Kijk voor meer info op www.olat.nl
 

Kennedymars Joek Ook in 2019 zal het grootse wandelevene-
ment weer plaats vinden tijdens het eerste weekend van juli, 
namelijk op 6 en 7 juli 2019. Als fanatieke wandelaar kun je 

natuurlijk deelnemen aan de 57e Kennedymars of het 25e Rondje 
Someren. Uiteraard kunnen ook de jonge lopertjes wederom 8 kilo-
meter trotseren tijdens de 48e Mini Kennedymars. Kortom, voor 
iedere wandelaar bieden we een prachtige wandeltocht die bij hem 
of haar past. 
Kijk voor meer info op www.kennedymars.nl
 

De Nijmeegse vierdaagse 103de Vierdaagse van 16-19 juli 
2019. De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht 
waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars deelnemen. 
Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier 
dagen te wandelen in de Waalstad en haar prachtige, bosrijke 

omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glori-
euze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vier-
daagsekruis in ontvangst te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
plaats van 16 t/m 19 juli 2019. Bent u er ook bij?

Het 13e Adventure Store wandelweekend wordt 
dit jaar extra ondersteund door het 

FOH Wijkmanagement. 
Kijk maar eens op de vernieuwde website 

www.wijkmanagementhelmond.nl 
over de werkzaamheden na deze instantie.

Dit gezonde- en laagdrempelige 
wandelevenement is geselecteerd 
omdat het mensen uit de nabije 
regiolaat bewegen en kennismaken 
met de prachtige omgeving van 
Helmond. Ook voor informatie voor 
de wandelaars wordt gezorgd, 
zowel vanuit de leverancierszijde, 
met behulp van medische experts, 
maar ook van wandelverenigingen 

waar je wekelijks een training kan 
volgen. Verder zijn er ook vele deel-
nemers uit de Ondernemers Ver-
eniging Mierlo-Hout aanwezig om 
de tocht aan te kleden. Zo is slijterij 
’t Pijpke aanwezig om de wande-
laars te voorzien van een lekker 
drankje en een hapje. Jan Linders 
sponsort het fruit voor een gezonde 
touch. De mooie Tiroler pakken 

komen bij de Houste Bazaar van-
daan, Adcommunicatie is mede 
sponsor door te helpen bij de publi-
citeit. Maar ook Bloemsierkunst 
Nicole en Tuincentrum van Gennip 
zorgen voor natuurlijke aankleding. 
Voor de veiligheid maken we 
gebruik van de diensten van Ani-
male beveiliging, Daarnaast zijn er 
nog diverse ondernemers die ook 
een positieve bijdrage leveren aan 
dit mooie Houtse evenement.

TIPSTIPS
van 
de wandel
specialist

Rick

NU

15%
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15%
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ANTI FRICTION CREAM

 

RECOVERY CRYO GEL

GEL TOE CAPS

GEL BONE SPUR PADS

GEL HEEL CUPS

GEL HEEL PADS

GEL ARCH SUPPORTS

FOAM MET PADS

GEL HEEL STRIPS

GEL TOE WRAPS

 

GEL PLANTAR PROTECTORS 

FOOT & TOE PROTECTORS
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         CREAMS 

PASSIE VOOR VOETEN

LAAT UW VOETEN METEN BIJ
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

You’ll 
never
walk 

alone...
BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

De zomer is in aantocht en dan 
wil je natuurlijk fi t en slank in 

je bikini of zwembroek richting 
strand. Het gewichtsbeheer-

singsprogramma C9 helpt je in 
9 dagen op weg!

Jouw Forever Business Owner:
Lenie Klaasen 06-52716622

Fit de zomer in

Look better. Feel better.

BUSINESS     OWNER

VACATURE 
LID CLIËNTENRAAD

Binnenkort ontstaan er 2 vacatures voor het lidmaatschap van de Cliëntenraad.
Voelt u zich betrokken bij het Elkerliek ziekenhuis  en wilt u meepraten over 

patiëntenzorg, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

Meer informatie en solliciteren kan via onze website www.werkenbijelkerliek.nl



WANDEL krant

BARBECUE
WORKSHOP

Paramedischcentrum West
Mierloseweg 132 - Mierlo-Hout
Podotherapeut Saskia Ensing
T. 0492-527970 
podotherapie@paramedischcentrum-west.nl 

Podotherapeut J. van Iersel
De Plaetse 94 - Helmond-Mierlo
5708 ZJ Helmond 
T. 0492-504720
infopodo@podotherapie.nl 

Podotherapeut Karin de Corte
Sint Wilbertsplein 8a - Bakel
5761 BK Bakel 
T. 06-34202307
info@podotherapiebakel.nl

Podotherapeut Petra Renders
Floralaan 26 - Asten
5721 CV Asten 
T. 0493-697522
info@podotherapie-asten.nl

Podotherapeut Mieke Pero
Graspieper 4 - Mierlo Geldrop
T. 040-28 55 461
info@podotherapiepero.nl 
Podotherapeut Rosemary Sek-Hamers
Aardappeletersteegje 1b - Nuenen
5671CV Nuenen 
T. 040-2839291
h.sek@onsbrabantnet.nl

Podotherapie Laarbeek
Richard Weel
Waterhoenlaan 2a - Beek en Donk
5741 BB Beek en Donk 
T. 0492-465647
info@podotherapie-laarbeek.nl

Podotherapie Lisa / Bep Nöllen
Postelpark 17 - Someren
5711 JE Someren 
T. 0493-479050
mail@podotherapie-nollen.nl

Podotherapeut Joris Kerskes
Fabriekstraat 24 - Deurne
5753 AH Deurne 
T. 0493-351222
j.kerskes@footmore.nl

Podotherapeut Mirna van Vught 
Molenstraat 123- Helmond Centrum
5701 KB Helmond
T. 06-19969012
www.podotherapiemirnavanvught.nl
maakt ook Zlippo sandalen

Sportpodotherapeut Emile Itz
Braakse Bosdijk 3 - Helmond
T. 0492-714941
info@itzpodotherapie.com 

Spreekuur podotherapie
Adventure Store biedt u een gratis spreekuur 
aan met onze huis podotherapeut Emile Itz.
Op de onderstaande zaterdagen kunt u in de 
winkel van Adventure Store terecht tussen 
13.00 en 16.00 uur.

Zaterdag 20 april, 18 mei, 15 juni en 13 juli 2019.
Kijk voor meer info op: www.adventurestore.nl

In de winkel van Adventure Store in Mierlo-
Hout (Helmond) vindt u 1500 m2 winkelple-
zier onder één dak op het gebied van sport & 
outdoor. Naast de uitgebreide collecties top-
merken zijn er deskundige adviseurs om u te 
helpen met de optimale keuze voor uw wan-
deluitrusting. 

Maar ook voor het hardlopen, trailrunning 
en overige sport-, outdoor- en kampeerzaken, 
kunt u hier natuurlijk terecht. 
Ervaar het gemak van een groot aanbod top-
merken op sport- en outdoorgebied en dat 
alles onder één dak. U zult versteld staan van 
het aanbod! U kunt gratis parkeren voor de 
deur, u krijgt altijd 14 dagen retourrecht en u 
profiteert van een klantenspaarsysteem, 
waarbij u altijd minimaal 10% korting ont-
vangt.

Wij werken samen met bijna alle gerenom-
meerde podotherapeuten uit de regio, zoals u 

kunt zien op de lijst op deze pagina. Onze 
podotherapeut Emile Itz in regelmatig onze 
winkel aanwezig van 13.00-16.00 uur voor 
gratis advies, wilt u weten wanneer hij aan-
wezig is bij Adventure Store kijkt u dan even 
op www.adventurestore.nl of bel even met 
de winkel. In de winkel hebben wij een eigen 
(sport) podoloog in fulltime dienst en weten 

ook onze andere specialisten alles te vertel-
len over voeten, schoenen, looppatronen en 
alle vetertechnieken. 

De laatste jaren is de wetenschap ook in de 
wereld van de wandelschoenen toegetreden.

Met alle knowhow uit de medische wereld 
over de voeten en beweegpatronen tijdens 
het wandelen kunnen we veel meer mensen 
helpen aan de juiste schoenen. Vaak in combi-
natie met een corrigerende zool of een speci-
fieke pasvorm van een wandelschoen. Er zijn 
vele schoenen met een extra brede-of smalle 
leest of met extra ruimte voor een Hallus 
 Falgus. 

Kort samengevat, laat u adviseren bij een 
 speciaalzaak waar ze naast kennis van de 
producten, materialen en ervaringsdeskun-
digheid, ook medisch specialisten hebben die 
nog veel meer diepgaande kennis hebben. Ga 
voor comfort en functionaliteit. Kom naar 
Adventure Store en ervaar de passie voor het 
wandelen!

 Meten is weten 
Ga naar de speciaalzaak
voor een juist advies!

NU

15%
KORTING*

SCHRIJF JE nu 

GRATIS 
IN OP

INFO@ADVENTURESTORE.NL

2e paasdag vAN 12-17 UUR

Adventure Store werkt 
samen met o.a. de volgende 
Podotherapeuten:
 
Met onderstaande podotherapeuten 
werken wij als wandelspeciaalzaak al 
jaren actief samen. Hierdoor krijgen 
onze klanten naast het maatwerk advies 
op wandel en bergschoenen een zo goed 
mogelijk advies wanneer zijblessures of 
klachten hebben aan hun voeten. 
Door het grote netwerk in de hele regio 
Helmond en omstreken kunnen wij onze 
klanten dan ook verwijzen naar de 
plaats van de desbetreffende 
podotherapeut waar de klant het dichtst 
in de buurt woont.



TECNICA FORGE.

        TECNICA

FORGE
THE FIRST 
OUTDOOR SHOE WITH
CUSTOMIZABLE FIT

SHAPED
FOR
YOU

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

TECNICA FORGE.

        TECNICA

FORGE
THE FIRST 
OUTDOOR SHOE WITH
CUSTOMIZABLE FIT

Binnen 20 minuten kan de gespecialiseerde winkelier 
de schoen volledig aanpassen aan de drager. 
De hiel, de voetboog, de enkel en het voetbed 
zijn voorzien van een materiaal dat door warmte 
te vervormen is.

Het C.A.S. systeem kan dus het materiaal verwarmen, 
comprineren en vervormen, om zich zo aan elke 
mogelijke voetvorm aan te passen!

Dankzij de volledig anatomische vorm biedt deze 
leest een ongeëvenaarde pasvorm en is 
Tecnica in staat om de Forge en Forge S 
met anatomische nauwkeurigheid 
voor te vormen.

exclusief bij
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MUSEUMHELMOND.NL

VIER DE LENTE
IN KASTEEL
HELMOND!

VANAF 20 APRIL

voor 1 dag met wie jij maar wil?

Beleef het op 14 april in Kasteel Helmond
voor 1 dag met wie jij maar wil?

Beleef het op 14 april in Kasteel Helmond

(nep)trouwen

Aanmelden via museumhelmond.nl

Wil jij ook heel graag een keer trouwen 
met wie je maar wil, en dan niet voor al-
tijd maar gewoon voor 1 dag? Dat kan op 
zondag 14 april bij Museum Helmond, in 
Kasteel Helmond. En vergeet niet elkaar 
voor de eeuwigheid vast te leggen op ca-
mera voor de speciale trouwfotowand.

Het huwelijk is dan wel niet officieel, maar 
de liefde is echt. Of je nu trouwt met je bes-
te vriend(in), je nieuwe liefde, je persoon-
lijke verzorger of …  iedereen in elke combi-
natie is welkom. Jouw (nep)huwelijk wordt 
een geweldige dag met alles erop en eraan: 
trouwoutfit, muziek, trouwarmbanden en 
niet te vergeten jouw eigen persoonlijke 
speech van de ambtenaar van de burger-
lijke stand. Tot slot wordt er aan het einde 
van de ceremonie geproost en getoost en 
ontvang je een trouwcertificaat.

Aanmelden
Ook (nep)trouwen? Meld je aan via www.
museumhelmond.nl/evenementen. Er zijn 
diverse tijden waarop (nep) getrouwd kan 
worden. Heb je nog vragen,  bel dan met tel 
0492-587716 of stuur een mail naar info@
museumhelmond.nl. Trouwen voor 1 dag 
kost € 30 per bruidspaar, dit is inclusief de 
toegang tot het kasteel. De gasten van het 
bruidspaar die ook bij de bruiloft zijn, beta-
len speciaal voor deze dag €5 en kinderen 
t/m 12 jaar €2,50. 

Bezoekersinformatie
Kasteel Helmond maakt deel uit van Mu-
seum Helmond, samen met Kunsthal Hel-
mond. Het stadskasteel dat midden in Hel-
mond ligt, is gemakkelijk te bereiken met 
de auto en het openbaar vervoer. Met de 
trein stap je uit op station Helmond, het 
is circa 10 minuten lopen naar het kasteel. 
Parkeergelegenheid (betaald) is onder de 
Kasteel-Traverse, op circa 3 minuten lopen 
van het kasteel. Ga naar www.museum
helmond.nl voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het activiteiten- 
en tentoonstellingsprogramma.

Meld je aan!

Wil jij ook 

voor 1 dag in 
Kasteel Helmond?

(nep)trouwen

(Bron foto; Museum Helmond).

Hoefi jzers versieren die geluk brengen, of 
je eigen wijsheiddrankje maken zodat je 
heel slim wordt. Dat kan van 20 april t/m 
5 mei tijdens Lentekasteel Helmond. Wat 
werkt écht en wat is onzin? Ontdek het 
in deze twee weken bomvol activiteiten 
voor de hele familie! Bekijk het program-
ma en beleef het mee:

Goof de Bijgeloof Filosoof
Hij is hélemaal bezeten van alles wat geluk 
brengt en stopt alles wat ongeluk brengt in 
de doofpot. Ontdek de beste trucs om ge-
lukkig te worden, angsten te laten verdwij-
nen en veel succes te hebben. Doe mee op 
20, 21, 26, 27, 28 april en 3, 4, 5 mei van 13.00 
tot 17.00 uur. Op 25 april en 2 mei van 11.00 
tot 14.00 uur. Deze activiteit is gratis, exclu-
sief de toegang tot het kasteel.

Brouw je eigen wijsheidsdrankjes 
en levenselixer
Er zijn drankjes waar je slimmer of heel 
oud van wordt of die je juist heel veel geluk 
brengen of sterk maken. Althans, dat zeg-
gen ze. Ga aan de slag en maak je eigen 
drankje. Jammie! 

Brouw mee op zaterdag en zondag van 
12.00 – 16.30 uur en dinsdag tot en met 
vrijdag van 11.00-16.30 uur. Deze activiteit 
kost €2,50 per flesje (mag je mee naar huis 
nemen).

Luister naar de Verhalenvertelster
Bijzondere verhalen en mooie prenten 
over kastelen, magie, bijgeloof en hekserij. 
Schuif aan bij de verhalenvertelster, oh wat 
zijn haar verhalen mooi! Luister mee op 
dinsdag 23 april, woensdag 24 april, dins-
dag 30 april en woensdag 1 mei van 13.00 
uur tot 16.00 uur. Deze activiteit is gratis, 
exclusief de toegang tot het kasteel.

Speuren en spelen
Ga lekker speuren door het kasteel en 
ontdek wie er gewoond hebben en hoe er 
vroeger werd geleefd. Of leef je uit met de 
kasteelspellen op het binnenplein.
Speel mee elke dag tijdens openingstijden. 
Deze activiteit is gratis, exclusief de toe-
gang tot het kasteel.

Speel het XXL familiebordspel
Speel het bordspel dat 2 meter groot is! 
Dat kan dagelijks in de torenkamer op de 
begane grond. Probeer niet te snel te zijn, 
want wie wint die verliest… Deze activiteit 
is gratis exclusief de toegang tot het kas-
teel en kun je dagelijks doen tijdens ope-
ningstijden.

Op heksentoer 
Deze speciale toer over bijgeloof, magie, 
roddels en raadsels is gemaakt voor kinde-
ren vanaf 8 jaar. Ontdek hoe en waarom je 
vroeger verdacht werd als heks en hoe je 
kon bewijzen dat je dat niet was. Dat is na-
melijk een hele heksentoer. Op toer kan elke 
dag tijdens openingstijden. Deze activiteit is 
gratis, exclusief de toegang tot het kasteel.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van Mu-
seum Helmond, samen met Kunsthal Hel-
mond. De beide locaties liggen in hartje 
Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar 
met de auto en het openbaar vervoer. Met 
de trein stap je uit op station Helmond, 
het is circa 10 minuten lopen naar Kasteel 
Helmond. Parkeergelegenheid (betaald) is 
op korte loopafstand van het kasteel (on-
der de Kasteel-Traverse). Ga naar www.mu
seumhelmond.nl voor actuele informatie 
over openingstijden, prijzen en het activi-
teiten- en tentoonstellingsprogramma.MUSEUMHELMOND.NL

VIER DE LENTE
IN KASTEEL
HELMOND!

VANAF 20 APRIL

Lentekasteel Helmond 
staat dit jaar in het teken van…

(Bron foto; Museum Helmond).

TECNICA FORGE.

        TECNICA

FORGE
THE FIRST 
OUTDOOR SHOE WITH
CUSTOMIZABLE FIT

SHAPED
FOR
YOU

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

TECNICA FORGE.

        TECNICA

FORGE
THE FIRST 
OUTDOOR SHOE WITH
CUSTOMIZABLE FIT

Binnen 20 minuten kan de gespecialiseerde winkelier 
de schoen volledig aanpassen aan de drager. 
De hiel, de voetboog, de enkel en het voetbed 
zijn voorzien van een materiaal dat door warmte 
te vervormen is.

Het C.A.S. systeem kan dus het materiaal verwarmen, 
comprineren en vervormen, om zich zo aan elke 
mogelijke voetvorm aan te passen!

Dankzij de volledig anatomische vorm biedt deze 
leest een ongeëvenaarde pasvorm en is 
Tecnica in staat om de Forge en Forge S 
met anatomische nauwkeurigheid 
voor te vormen.

exclusief bij
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save the date
EVENEMENTEN

29 MAART TOT 7 APRIL

Voorjaarskermis Helmond 
Het is weer Kermis in het centrum 
Helmond! De Voorjaarskermis wordt 
gehouden van 29 maart t/m 7 april 
2019. Openingstijden: 13.00 uur - 00.00 
uur Markt 21-25, 5701 RH Helmond

TOT 28 APRIL 
‘LenteKunst’ bij SHE Art Gallery.
Een expositie van ruim 30 professionele 
kunstenaars. Openingstijden: woensdag 
en zondag 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 
13.00 tot 20.00 uur. Meer informatie via: 
www.sheartgallery.com. De Huufkes 34, 
5674 TM Nuenen.    

VRIJDAG 29 MAART
Gooische Bingo (Ladies Only!) 
Gooische Bingo in ‘t Ridderhof Eten 
Drinken Feesten. Ladies Only, inclu-
sief welkomstbubbels en leuke extra’s 
gedurende de avond! De opbrengst is 
geheel voor team “We’ll beat it - Alpe 
D’Huzes”. Entree bedraagt 15 euro.
Vrijdag 29 maart 2019 vanaf 20:00 uur
Ridderplein 19, 5421 CW Gemert

ZATERDAG 30 MAART  
13e Heilight Parade 
Dé unieke lichtjesoptocht van regio 
Peelland. Aanvang: 19:30 uur. Entree 
€3,50. Kinderen t/m 4 jaar gratis.
Vlierdenseweg, 5753 AD Deurne

After Heilight Party 2019
Met o.a. Prijsuitreiking en muzikale 
medewerking van PD the Next. Entree-
prijs: €7,50 in de voorverkoop bij PLUS, 
St. Jozefstraat en € 10,00 aan de deur. 
Rond 00:30 uur vindt de prijsuitreiking 
van de Heilight Parade plaats.
21:00 tot en met 02:00

ZONDAG 31 MAART
Sla je slag dag
Musis Sacrum uit Bakel organiseert 
namens het muzikaal overleg Gemert-
Bakel de sla je slag dag opleidings- 
orkesten uit de gemeente Gemert Ba-
kel in de Musis Sacrum Hal te Bakel. 

Aanvang 13.30 uur en de entree is 

gratis. Musis Sacrumhal. Beekakker 
13a, 5761 EN Bakel

Vox Humana
In maart 2019 presenteert het 
Regionaal Projectkoor ‘Vox Humana’ 
zich weer aan het publiek met drie 
concerten. Als afsluiting van het elfde 
koorproject geeft het koor onder 
leiding van zijn dirigent Frans van 
Houten een concert in de serie 
Lambertus Concerten in het Audi- 
torium (Kapel) van het Elkerliek 
Ziekenhuis op zondagmiddag 31 maart 
aanvang 14.00 uur. Toegangsprijs: 
€ 6,00 (jongeren tot 18 jaar) en € 10,00 
(volwassenen) incl. een pauzedrankje 
en een programmaboekje.
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond

Koopzondag Deurne 
‘All around the World’
Op de rode loper wordt de voorjaars- 
en zomermode geshowd en op de 
pleinen zijn tal van activiteiten in het 
thema ‘All around the world’. Vanaf 
12:00 tot en met 17:00
Centrum. Markt 1, 5751 BE Deurne

MAANDAG 1 APRIL
Media Ukkie Dagen bij de Bibliotheek
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 29 
maart tot en met 5 april heeft Biblio-
theek De Lage Beemden aandacht voor 
de allerkleinsten. Razendsnel weten 
zij hun weg in de digitale wereld te 
vinden op de telefoon van mama of de 
tablet van opa. Dreumesen, peuters en 
kleuters swipen met gemak naar hun 
favoriete filmpjes en apps. Maar 
mediavaardig maakt nog niet mediawijs. 
Dit jaar staan de Media Ukkie Dagen in 
het teken van mediawijsheid van jonge 
kinderen met als thema ‘van speen tot 
game’.  De inloopuurtjes vinden plaats 
op maandag 1 april tussen 10.30 en 
11.30 uur. Bibliotheek Lage Beemden  
St.-Annastraat, 5421 KC Gemert

WOENSDAG 3 APRIL
Fotozoektocht per familiefiets 
in Asten-Heusden
Fotozoektocht per familiefiets. Aanvang 
14.00 uur van de uitgezette route, plaats 
de foto’s op de juiste volgorde! 
Deelname € 8.00 p.p., kinderen tot 10 
jaar € 5.50. Tijdsduur ca. 1,5 uur. 
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp 
13, Asten-Heusden. 
Voor meerdere activiteiten, andere 
tijdstippen, of info: 
www.peelexpress.nl  tel: 0493-693222
Behelp 13, 5725 TG Heusden 

MAART/APRIL
www.helmondnu.nl

HELMOND
42ste editie ‘Kom in 
de kas’
Dit is het groot-
ste publiekse-
venement van 
de Nederlandse 
Glastuinbouw. 
Honderden gast-
vrije groente-, 
bloemen- en plan-
tenkwekers ope-
nen dit weekend 
hun deuren van 
de kas voor het 
publiek. In zo’n 24 
regio’s verspreid 
over Nederland. 
kun je gaan kijken 
wat er allemaal ge-
beurt in die glazen 
kassen. Een unie-
ke gelegenheid 
om te komen zien, 
ruiken, proeven 
en ervaren wat er 
allemaal gebeurt 
achter het glas van 
de kas. Een gratis 
dagje uit voor het 
hele gezin. Vanaf 
11:00 tot en met 
16:00.  Oude Peel-
straat  5759 PA  
Helenaveen

DINSDAG
9 APRIL

Nationale Museum-
week in Museum 
Helmond
Van 9 t/m 14 april 
is het weer tijd 
voor de Nationale 
Museumweek. En 
dat betekent dat 
ook Museum Hel-
mond een  speciaal 
programma in de 
aanbieding heeft 
voor families, ge-
zinnen, erfgoedlief-
hebbers en kunst-
liefhebbers.  De 
activiteiten vinden 
plaats op de beide 
museumlocaties: 
het  eeuwenoude 
Kasteel Helmond 
en de moderne 
Kunsthal Helmond. 
Ze variëren van 
een trouwevent tot 
rondleidingen en 
een interviews/
Vanaf Dinsdag 9 
april tot en met 
zondag 14 april  
Kasteel Helmond
Kasteelplein 1, 
5701 PP Helmond

VRIJDAG 5 APRIL

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

ZATERDAG 6 APRIL
Helmondse Lichtjes Parade
Mierlo-Hout verandert zaterdag 6 april 
weer in een prachtig sprookjesachtig 
dorp. Tienduizenden lampjes kleuren 
de tientallen creaties tijdens de Hel-
mondse Lichtjes Parade. Dit jaar belooft 
de jubileumeditie een ware knaller te 
worden. Het startschot voor de ver-
lichte optocht wordt namelijk gegeven 
met een spectaculaire vuurwerkshow. 
Vanaf 19:30 tot en met 00:00. Entree 
bedraagt 2,50 euro. Centrum Mierlo-
Hout. Wethouder van Rooijlaan 123,
5706 AK Helmond
Adventure Store 2-daagse Wandeltocht
Kom ook op zaterdag 6 april en zondag 
7 april naar Adverture Store voor een 
prachtige wandeling door de Veste in 
Brandevoort, de mooie natuur- 
gebieden in de omgeving, zoals Luchen, 
Wolfsven, Molenheide en Strabrechtse 
Heide. Natuurlijk wordt er ook weer 
gezorgd voor ruime en wandelvrien-
delijke rustplaatsen. Adventure Store, 
Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX 
Helmond, Tel. 0492-523668. 
www.adventurestore.nl
Adventure Store, Kastanjehoutstraat 3 

ZONDAG 7 APRIL
31e Peelland Truckrun 2019
Jaarlijks zullen meer dan 150 trucks 
met daarin mensen met een beperking 
uit de regio in een konvooi een tocht 
(van ongeveer 54 kilometer / drie en 
een half uur) maken door Deurne, As-
ten, Someren en Bakel. Start en eind-
punt is, evenals voorgaande edities, bij 
Munsters Auto- en Truckschade aan de 
Daalder 7 in Deurne. Het is elk jaar weer 
een prachtig evenement, deze optocht 
van vrachtwagens met in de cabines de 
glunderende gezichten van de mensen 
met een beperking. Langs de route staan 
veel toeschouwers die het konvooi al 
staan op te wachten of afkomen op het 
geluid van de hoorns.Vanaf 11:00 tot en 
met 14:30. Daalder 75753 SZ Deurne
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VLOER HET ZELF
KLIK PVC

10 GROTE VOORDELEN 
VAN EEN PVC VLOER

zondag 31 maart
geopend 12.00-17.00 uur

200.000m2 op voorraad
Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

VHZ PVC vloeren zijn geluiddempend1.
 VHZ PVC vloeren zijn zeer makkelijk in onderhoud2.

VHZ PVC vloeren voelen comfortabel aan3.
 VHZ PVC vloeren hebben natuurlijke motieven4.
 VHZ PVC vloeren zijn supersterk en duurzaam5.
VHZ PVC vloeren zijn voor zowel vloerverwarming

als voor vloerkoeling de perfecte geleiders
 zijn voor zowel vloerverwarming

als voor vloerkoeling de perfecte geleiders
 zijn voor zowel vloerverwarming6.

VHZ PVC vloeren zijn vochtbestendig7.
VHZ PVC vloeren zijn gemakkelijk te 

monteren en te demonteren8.
VHZ heeft een uitgebreide collectie 

PVC vloeren9.
VHZ heeft speciale leggers voor 

PVC vloeren10.

verkrijgbaar 
in  10 kleuren
van 39.95 nu 

per m2

15.95

TARKETT 
DRYBACK PVC

verkrijgbaar in 
18 kleuren

van 34.95 nu 
per m2

16.95

VISGRAAT 
PVC

verkrijgbaar in 
14 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

27.95

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70Tel. 0492-52 52 70
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save the date
EVENEMENTEN

29 MAART TOT 7 APRIL

Voorjaarskermis Helmond 
Het is weer Kermis in het centrum 
Helmond! De Voorjaarskermis wordt 
gehouden van 29 maart t/m 7 april 
2019. Openingstijden: 13.00 uur - 00.00 
uur Markt 21-25, 5701 RH Helmond

TOT 28 APRIL 
‘LenteKunst’ bij SHE Art Gallery.
Een expositie van ruim 30 professionele 
kunstenaars. Openingstijden: woensdag 
en zondag 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 
13.00 tot 20.00 uur. Meer informatie via: 
www.sheartgallery.com. De Huufkes 34, 
5674 TM Nuenen.    

VRIJDAG 29 MAART
Gooische Bingo (Ladies Only!) 
Gooische Bingo in ‘t Ridderhof Eten 
Drinken Feesten. Ladies Only, inclu-
sief welkomstbubbels en leuke extra’s 
gedurende de avond! De opbrengst is 
geheel voor team “We’ll beat it - Alpe 
D’Huzes”. Entree bedraagt 15 euro.
Vrijdag 29 maart 2019 vanaf 20:00 uur
Ridderplein 19, 5421 CW Gemert

ZATERDAG 30 MAART  
13e Heilight Parade 
Dé unieke lichtjesoptocht van regio 
Peelland. Aanvang: 19:30 uur. Entree 
€3,50. Kinderen t/m 4 jaar gratis.
Vlierdenseweg, 5753 AD Deurne

After Heilight Party 2019
Met o.a. Prijsuitreiking en muzikale 
medewerking van PD the Next. Entree-
prijs: €7,50 in de voorverkoop bij PLUS, 
St. Jozefstraat en € 10,00 aan de deur. 
Rond 00:30 uur vindt de prijsuitreiking 
van de Heilight Parade plaats.
21:00 tot en met 02:00

ZONDAG 31 MAART
Sla je slag dag
Musis Sacrum uit Bakel organiseert 
namens het muzikaal overleg Gemert-
Bakel de sla je slag dag opleidings- 
orkesten uit de gemeente Gemert Ba-
kel in de Musis Sacrum Hal te Bakel. 

Aanvang 13.30 uur en de entree is 

gratis. Musis Sacrumhal. Beekakker 
13a, 5761 EN Bakel

Vox Humana
In maart 2019 presenteert het 
Regionaal Projectkoor ‘Vox Humana’ 
zich weer aan het publiek met drie 
concerten. Als afsluiting van het elfde 
koorproject geeft het koor onder 
leiding van zijn dirigent Frans van 
Houten een concert in de serie 
Lambertus Concerten in het Audi- 
torium (Kapel) van het Elkerliek 
Ziekenhuis op zondagmiddag 31 maart 
aanvang 14.00 uur. Toegangsprijs: 
€ 6,00 (jongeren tot 18 jaar) en € 10,00 
(volwassenen) incl. een pauzedrankje 
en een programmaboekje.
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond

Koopzondag Deurne 
‘All around the World’
Op de rode loper wordt de voorjaars- 
en zomermode geshowd en op de 
pleinen zijn tal van activiteiten in het 
thema ‘All around the world’. Vanaf 
12:00 tot en met 17:00
Centrum. Markt 1, 5751 BE Deurne

MAANDAG 1 APRIL
Media Ukkie Dagen bij de Bibliotheek
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 29 
maart tot en met 5 april heeft Biblio-
theek De Lage Beemden aandacht voor 
de allerkleinsten. Razendsnel weten 
zij hun weg in de digitale wereld te 
vinden op de telefoon van mama of de 
tablet van opa. Dreumesen, peuters en 
kleuters swipen met gemak naar hun 
favoriete filmpjes en apps. Maar 
mediavaardig maakt nog niet mediawijs. 
Dit jaar staan de Media Ukkie Dagen in 
het teken van mediawijsheid van jonge 
kinderen met als thema ‘van speen tot 
game’.  De inloopuurtjes vinden plaats 
op maandag 1 april tussen 10.30 en 
11.30 uur. Bibliotheek Lage Beemden  
St.-Annastraat, 5421 KC Gemert

WOENSDAG 3 APRIL
Fotozoektocht per familiefiets 
in Asten-Heusden
Fotozoektocht per familiefiets. Aanvang 
14.00 uur van de uitgezette route, plaats 
de foto’s op de juiste volgorde! 
Deelname € 8.00 p.p., kinderen tot 10 
jaar € 5.50. Tijdsduur ca. 1,5 uur. 
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp 
13, Asten-Heusden. 
Voor meerdere activiteiten, andere 
tijdstippen, of info: 
www.peelexpress.nl  tel: 0493-693222
Behelp 13, 5725 TG Heusden 
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vrije groente-, 
bloemen- en plan-
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dat betekent dat 
ook Museum Hel-
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het  eeuwenoude 
Kasteel Helmond 
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Kunsthal Helmond. 
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rondleidingen en 
een interviews/
Vanaf Dinsdag 9 
april tot en met 
zondag 14 april  
Kasteel Helmond
Kasteelplein 1, 
5701 PP Helmond

VRIJDAG 5 APRIL

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

ZATERDAG 6 APRIL
Helmondse Lichtjes Parade
Mierlo-Hout verandert zaterdag 6 april 
weer in een prachtig sprookjesachtig 
dorp. Tienduizenden lampjes kleuren 
de tientallen creaties tijdens de Hel-
mondse Lichtjes Parade. Dit jaar belooft 
de jubileumeditie een ware knaller te 
worden. Het startschot voor de ver-
lichte optocht wordt namelijk gegeven 
met een spectaculaire vuurwerkshow. 
Vanaf 19:30 tot en met 00:00. Entree 
bedraagt 2,50 euro. Centrum Mierlo-
Hout. Wethouder van Rooijlaan 123,
5706 AK Helmond
Adventure Store 2-daagse Wandeltocht
Kom ook op zaterdag 6 april en zondag 
7 april naar Adverture Store voor een 
prachtige wandeling door de Veste in 
Brandevoort, de mooie natuur- 
gebieden in de omgeving, zoals Luchen, 
Wolfsven, Molenheide en Strabrechtse 
Heide. Natuurlijk wordt er ook weer 
gezorgd voor ruime en wandelvrien-
delijke rustplaatsen. Adventure Store, 
Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX 
Helmond, Tel. 0492-523668. 
www.adventurestore.nl
Adventure Store, Kastanjehoutstraat 3 

ZONDAG 7 APRIL
31e Peelland Truckrun 2019
Jaarlijks zullen meer dan 150 trucks 
met daarin mensen met een beperking 
uit de regio in een konvooi een tocht 
(van ongeveer 54 kilometer / drie en 
een half uur) maken door Deurne, As-
ten, Someren en Bakel. Start en eind-
punt is, evenals voorgaande edities, bij 
Munsters Auto- en Truckschade aan de 
Daalder 7 in Deurne. Het is elk jaar weer 
een prachtig evenement, deze optocht 
van vrachtwagens met in de cabines de 
glunderende gezichten van de mensen 
met een beperking. Langs de route staan 
veel toeschouwers die het konvooi al 
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