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BEST FIT! 
HANDGEMAAKT IN EUROPA
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LANGE LEVENSDUUR

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD
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1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen 

last van opgevouwen en beknelde tenen meer. 
Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper 

voor optimaal comfort en uitstekende  vochtregulering. 
PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

GRITSTONE 
GTX

MEN-WOMEN

189.99
A KLASSE

TATRA 
GTX

MEN/WOMEN

259.99
B KLASSE

BUITENGEWOONGOEDAdventure Store KRANT

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

229.99
A-B KLASSE

ALTA BUNION
 GTX BLUE

WOMEN

Het ultieme outdoor gevoel

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en out-
door kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die 
lichtgewicht reizen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kampeer-
ders en voor de mensen die kampe-
ren in luxe, ook voor campingartike-
len kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tenten, 
maar ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken. Een grote, uitgebreide 
slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken 

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we wil-
len er weer naar buiten! Voor elk bui-
tensport avontuur kun je bij ons 
terecht, hoe groot of klein deze acti-
viteit ook is. Adventure Store, de 
sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond), is de zaak waar je heen 
gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assortiment 
bevat alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. Wij 
helpen je graag op weg met jouw 
avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve 
vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 

en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de verschillende zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & beach 
kleding, slippers en sandalen uitge-
stald op circa 400m2 ruimte, waarbij 
dit met recht de grootste bad & beach 
winkel van de regio de Peel genoemd 
mag worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden, boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er complete 
 collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
 Campingaz, Cobb en Weber, met 

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Uiteraard 
ook voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen kunt u 
bij ons terecht. Naast de verschillen-
de aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op de hele 
collectie Weber barbecues een kor-
ting van 20% uitgekeerd in weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). De winkel is naast 
de normale winkelopenings-
tijden ook op Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag geopend 
van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie 
kijkt u op 
www.adventurestore.nl

MEI 2019 | www.grootpeelland.nl | Maandelijkse uitgave van Adcommunicatie | Oplage: 100.000 ex.
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14Op pad in de Peel

Het samenwerkingsproject in De Peel waarin WOII wordt herdacht en de vrijheid gevierd

Inhoudelijk adviseur Piet Snijders en 
programmamanager Jolijn Brouwers in de nieuwe 

tentoonstelling Death Valley De Peel 
in Museum Klok & Peel. (Bron foto: Rob Fritsen)

Opdat we weten, beseffen en 
nooit vergeten. De 6 Peelge-
meenten, die samenwerken bin-
nen het Innovatiehuis De Peel, 
Brabant Remembers en het 
vfonds hebben met financiële 
ondersteuning een belangrijke 
aanzet gegeven om het project 
te realiseren.

EEN HEVIGE LUCHT- EN 
GRONDOORLOG IN DE PEEL
Death Valley De Peel, het klinkt 
onheilspellend en niet zonder 
reden. Het herinnert aan de ge-
allieerde piloten die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in De Peel 
omkwamen. De term werd ge-
bruikt door piloten en ooggetui-
gen. Daarnaast is er tussen 1940 

en 1945 ontstellend veel gebeurd 
in De Peel. De inhoudelijk advi-
seur van Death Valley De Peel, 
Piet Snijders, geeft aan: “Na Nor-
mandië werd vermoedelijk het 
zwaarst gevochten in De Peel”. 

HET ACTIVITEITENPROGRAMMA
DEATH VALLEY DE PEEL
Tussen mei 2019 en december 
2020 worden de oorlogsslachtof-
fers uit De Peel herdacht en 75 
jaar vrijheid gevierd. Dit gebeurt 
met meer dan 150 activiteiten die 
in De Peel gaan plaatsvinden. 
Aan de basis van de activiteiten 
staan de vele persoonlijke levens 
veranderende verhalen die, in de 
schaduw van de wereldgeschie-
denis, in De Peel zijn ontstaan. 

Verhalen uit Asten, Deurne, So-
meren, Laarbeek, Helmond en 
Gemert-Bakel, worden door 
middel van belevenisvolle acti-
viteiten overgedragen en tast-
baar en invoelbaar gemaakt aan 
iedereen die er interesse voor 
heeft. Beleef exposities en mo-
numenten, evenementen met 
historische voertuigen, fiets- en 
wandeltochten, belevingstoch-
ten met re-enactment of herden-

kings- en bevrijdingsconcerten 
in De Peel. De activiteiten zijn 
georganiseerd door meer dan 53 
organisaties in de 6 Peelgemeen-
ten en Museum Klok & Peel. 
Museum Klok & Peel is naast 
kartrekker en initiator van het 
project Death Valley De Peel ook 
actief als aanjager en verbinder 
van en tussen activiteiten. 

Ook adviseert het museum di-
verse organisaties en draagt het 
bij aan de profilering en promo-
tie van de activiteiten. 

(Lees verder op pag. 4)

De Peel is in september 2019 75 jaar bevrijd. 
De oorlog veranderde voorgoed het leven van veel mensen. Hun 

verhalen werden onze verhalen. Maar ontelbaar veel verhalen uit 
De Peel, ontstaan tijdens WOII, zijn nog niet verteld of gedeeld. Dit 

is het moment om ze op te halen en ze via diverse activiteiten be-
schikbaar te stellen aan alle generaties. Met het project Death Val-
ley De Peel zal Museum Klok & Peel daaraan, in samenwerking met 

de 6 Peelgemeenten en Brabant Remembers, in 2019 en 2020 een 
bijdrage leveren. We vertellen ze door.

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen
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Nuenen

Duitse Soldaten om een Oorlog zoeklicht (bron foto’s: Imperial War Museum.)

Adventure Store 
goes outdoor
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Al plannen 
gemaakt voor 
Hemelvaart en 

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

Ook op Hemelvaartsdag en 
Pinksteren kun je gewoon  komen shoppen 

op de Engelseweg te Helmond!

En natuurlijk deskundige medewerkers, 
service en gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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HAAL 
DE ZOMER 
IN HUIS

ALLES ONDER ÉÉN DAK!
• MEUBELS
• WOONACCESSOIRES
• VLOEREN  & VLOERKLEDEN
• BEDDEN & BEDTEXTIEL
• RAAMBEKLEDING, ZONWERING & HORREN
• VERF & BEHANG

Elke zondag open van 12-17 uur  |  Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624  |  www.stijlenco.nl  •  www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

MERKEN WAAR WE TROTS OP ZIJN:
Auping • Tempur • Pullman • Henders & 
Hazel • Xooon • Zuiver • Dutchbone •  
Eleonora • Bodilson• BePureHome • HK 
Living • Riverdale • Blond • Kare Design 
• Walra • Yankee Candle • Arte • Lampe 
Berger• Light & Living • By-Boo • Eijffinger 
Jasno • Luxaflex • Desso • Therdex •  
Artelux • Kobé • Hooked On Walls

“  EEN GOED INTERIEURADVIES  
BEGINT MET OPRECHTE INTERESSE”

In een gesprek met één van onze interieurcoaches krijgen je woonwensen alle ruimte. 

Het begint voor ons met luisteren, doorvragen en stap voor stap laten zien wat past bij je 

smaak en manier van leven.  Zo maken we de verwachtingen van onze klanten echt waar.

Een trendy winkel waar je je met-
een thuis voelt én waar je volop 
interieur-inspiratie opdoet. Stijl 
& Co is een winkel met lef, waar 
je de nieuwste woontrends kunt 
spotten. Van meubels en acces-
soires tot vloeren, gordijnen en 
bedden. Zie het als een real-life 

Pinterest pagina waar tal van 
trends en stijlen voorbijkomen. 
Maar waar je op internet alleen 
de plaatjes ziet, gaat Stijl & Co 
verder, veel verder. Loop tussen 
die leuke eyecatchers en ervaar 
zelf of die accessoires nou wel of 
niet mooi passen in jouw interi-

eur. Vergeet je niet een heerlijk 
broodje of een lekkere kop kof-
fie te drinken in de naastgelegen 
lunchroom LKKR&ZO?

Ik heb een huis gekocht, en nu? 
Het inrichten van een nieuwe 
woning is leuk, maar ook een 
lastige klus. Je oude bank of kast 
zijn nog prima en wil je graag 
meenemen naar je nieuwe wo-
ning. Maar past deze wel bij de 
nieuwe vloer?  
En welke kleur op de muur past 
daar dan bij? En welke nieuwe 
meubels passen hierbij? Zoveel 
vragen waarbij onze interieur-

Waar trendy 
interieurplaatjes 
tot leven komen

stylisten je uitstekend kunnen 
helpen. Zij kennen de trends op 
hun duimpje, voelen aan wat bij 
jou past. Ze weten je als geen 
ander te verrassen met hun in-
zichten en tips. Want heel vaak 
blijkt het nog best lastig om een 
interieur te creëren dat écht bij je 

past. De professionals van Stijl & 
Co denken graag met je mee. In 
de winkel, maar ook bij je thuis. 
Voorkom miskoop, bespaar tijd 
en ga voor een mooier resultaat 
door je te laten adviseren door 
één van onze professionele inte-
rieurstylistes.

Ons interieur lijkt belangrijker dan ooit voor ons. We doen massaal 
inspiratie op via internet, tv en woonmagazines. We zijn continu 
op zoek naar de leukste woonaccessoires en meubels. Maar dat 
ideale interieur samenstellen is een vak apart. Bij Stijl & Co doe 
je volop inspiratie op en door het deskundig advies van onze 
interieurstylisten weet je zeker dat je de juiste sfeer in huis haalt. 
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(Vervolg pag. 1)

DE OVERZICHTSTENTOONSTELLING 
EN BOEK OVER WOII IN DE PEEL
In Museum Klok & Peel is mo-
menteel al de overzichtstentoon-
stelling te bezoeken over De Peel 
in oorlogstijd. De tentoonstelling 
is geschikt voor jong en oud. De 
bezoeker krijgt in de tentoonstel-
ling een duidelijk beeld over wat 
er in De Peel tussen 1940-1945 
heeft plaatsgevonden. Bekijk bij-
zondere filmfragmenten, foto’s 
en objecten, zoals brokstukken 
van gecrashte vliegtuigen. Luis-
ter naar de unieke interviews 
van overlevenden en nabestaan-
den. Of neem een kijkje in de 
nagebouwde schuilkelder. De 
tentoonstelling Death Valley De 
Peel is een preview op het volle-
dige activiteitenprogramma van 
Death Valley De Peel in 2019 en 
2020. 

De tentoonstelling is bovendien 
het slotstuk van het drieluik 
waarin de onderwerpen ‘klok’ en 
‘Peel’ zijn gekoppeld aan WOII 
in Museum Klok & Peel. De ten-
toonstellingen ‘Klokkenroof!-
Plundered Bells’ en ‘Meisjes van 
Toen’ zijn reeds geopend en te 
bezoeken. 

VERHALENBOEK 
VAN PIET SNIJDERS
Een symbool voor het leed dat 
naar aanleiding van de oorlog is 
ontstaan in De Peel, is het beer-
tje met een gebroken been. Een 

verwijzing naar een persoonlijk 
levens veranderend verhaal uit 
Ommel; ‘De Dag dat Maria niet 
keek’. Dit verhaal is terug te vin-
den in het verhalenboek van Piet 
Snijders. In dit rijk geïllustreerde 

boek van 144 pagina’s, getiteld 
Death Valley De Peel, zijn 50 
unieke verhalen opgenomen 
over De Peel in oorlogstijd. Hij 
heeft nieuwe verhalen opgete-
kend en oude herschreven. Een 

uniek naslagwerk dat bovendien 
erg prettig geschreven is. 

Soldaten op heide rond 1939  (bron foto’s: Imperial War Museum.)

OFFICIELE OPENING

Op 6 juni 2019 wordt het 
project, het programma, de 
website: 
www.deathvalleydepeel.nl 
en de tentoonstelling van 
Death Valley De Peel offi-
cieel geopend. Ook zal Piet 
Snijders dan zijn boek Death 
Valley De Peel presenteren. 
Het boek is vanaf dan voor 
€ 19,45 te koop via de regi-
onale boekhandel, de VVV's 
en Museum Klok & Peel.

Museum Klok & Peel werkt in 
het project Death Valley De 
Peel samen met de 6 Brabant-
se Peelgemeenten, Brabant 
Remembers, Visit Brabant, 
VVV De Peel, 75 Jaar Vrij-
heid, vfonds en Erfgoed Bra-
bant. Brabant Remembers 
verbindt de herdenkingen en 
vieringen rondom 75 jaar vrij-
heid in Noord- Brabant. 

VVV Deurne presenteert 
nieuwe fiets- en wandelroutes  
ter gelegenheid van 
themajaar...

Omdat kunst, creativiteit en 
inventiviteit kenmerkend zijn 
voor Deurne, wordt Deurne 
Palet van De Peel genoemd. 
Dit jaar wordt onder de vlag 
van Deurne Palet van De Peel 
het themajaar ‘Deurne Uit de 
Kunst!’ gevierd met tal van eve-
nementen en activiteiten. In de 
context van het themajaar ont-
wikkelde VVV Deurne kunst-
fi ets- en wandelroutes.

Nieuwe kunstwandelroutes
Deurne
VVV Deurne stippelde twee 
nieuwe wandelroutes uit langs 
kunstobjecten in de gemeente 
Deurne. In de speciale routefol-
der vind je een wandelkaartje 
met 2 routes en een overzicht van 
de kunst die je onderweg tegen-
komt. Via QR-codes bij de ob-
jecten kun je met behulp van je 
mobiele telefoon meer informa-
tie oproepen. Dit kun je doen via 

een speciale app. om QR-codes 
te scannen of door middel van je 
camera op de telefoon (mogelijk 
bij nieuwere mobiele telefoons). 
De uitgebreide informatie is 
verzameld op DeurneWiki, de 
Deurnese historische encyclope-
die van Heemkundekring H.N. 
Ouwerling. Via de beschrijving in 
de folder vind je bovendien nog 
enkele leuke tips aan de routes. 
De tochten zijn ontwikkeld on-
der de vlag van Deurne Palet van 
De Peel en beogen bij te dragen 
aan het ontdekken en bewon-
deren van de beeldende kunst in 
Deurne. De nieuwe routefolder 
is à € 1,50 verkrijgbaar bij VVV 
Deurne en ook in de webshop, 
www.vvvdepeelshop.nl 

Tuinpadroute
Nabij De Wieger ligt het ‘Tuin-
pad van mijn vader’. Friso Wie-
gersma, zoon van schilder-dok-
ter Hendrik Wiegersma, schreef 

de liedtekst van ‘Het Dorp’ voor 
zijn levenspartner Wim Sonne-
veld. Momenteel is het gebied 
rondom het tuinpad in ontwik-
keling. Begin mei is een eerste 
aanzet gegeven voor een cultu-
reel-recreatieve wandelroute van 
Deurne-centrum naar museum 
De Wieger en verder naar de 
wijk De Koolhof. Een deel van de 
(voorlopige) nieuwe route, door 
het park aan de Hogeweg, is nu 
al open voor bezoek. Route II 
uit de themawandelroutefolder 
‘Deurne Uit de kunst!’ voert al dit 
over dit traject. 

Gratis fi etsroute 
‘Deurne Uit de Kunst!’
Beeldend kunstenaar Joep Cop-
pens uit Vlierden viert dit jaar 
zijn 60 jarig jubileum met een 
combinatie-tentoonstelling op 3 
verschillende locaties. Ter gele-
genheid van Coppens jubileum 
en het kunstjaar maakte VVV 

Deurne 
Uit de 
Kunst!

Deurne de fietsroute ‘Deurne Uit 
de kunst!’. De combi-tentoon-
stelling 3X Coppens in Beeld is 
te zien in de hal van het gemeen-
tehuis en museum De Wieger 
in Deurne en Beeldentuin Joep 
Coppens/Huize Molenrijn in 
Vlierden. De fietsroute voert 
langs deze locaties en diverse 
openbare kunstwerken en be-

zienswaardigheden. De tocht 
nodigt uit om kunst te komen 
bekijken in Deurne, zowel in de 
open lucht als in tentoonstel-
lingsruimtes. De routeflyer met 
kaartje en achtergrondinfo is 
gratis af te halen bij VVV Deur-
ne en bij de expositielocaties. Je 
kunt hem ook downloaden op 
www.vvvdeurne.nl
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DE VERNIEUWDE RUBBOL XD 
VERWERKT BETER, DROOGT SNELLER 
De vernieuwde Sikkens Rubbol XD is nu nog makkelijker verwerkbaar. 
Met jouw vakmanschap en onze verbeterde Rubbol XD lever je moeiteloos strak schilderwerk.

BIJ AANKOOP VAN 2 LITER SIKKENS RUBBOL 
BUITENLAK EEN GRATIS MEESTERHAND KWAST

DE VERNIEUWDE RUBBOL XD 

BIJ AANKOOP VAN 2 LITER SIKKENS RUBBOL 
BUITENLAK EEN 

*  Kijk op sikkens.nl/buitenlak voor de actievoorwaarden.

PROFITEER NU VAN DEZE UNIEKE ACTIE EN KOM LANGS BIJ:

NU MET
25%
KORTING!

Konings Verf en Behang
Engelseweg 221 
5705 AE Helmond
0492-537693
www.koningsverfenbehang.nl
 

vloeren inspiratieinspiratie
van vloer het zelf

inspiratie
van vloer het zelf

inspiratie

extra rustiek, 
22 cm breed, 

15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

verkrijgbaar in 
diverse kleuren

van 79.95 nu per m2

39.95
VLOER HET ZELF

PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95

STUNT
AANBIEDING

33.95

PVC 
STUNT

inclusief leggen en
zelfklevende ondervloer

TARKETT 
DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

ZONDAG 26 MEI 
GEOPEND

12.00-17.00 uur

200.000m2 op 
voorraad

 op 
voorraad

 op 
Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

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

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

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 

4 kleuren
van 37.95 nu per m2

19.95
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Mobifestival

ONTDEK SLIMME MOBILITEIT 
VOOR JONG EN OUD!

Automotive Campus Helmond

Zondag 2 juni | 13.00 – 17.00 uur

www.mobifestival.nl 

De geschiedenis komt tot leven tijdens 
Heksenhysterie! Dit event dat plaats-
vindt op 1e Pinksterdag (zondag 9 juni) 
in Kasteel Helmond van 11.00 tot 16.00 
uur, is een doorlopende theatrale voor-
stelling gebaseerd op de waargebeurde 
heksenjacht in Peelland in 1595. Het 
event Heksenhysterie! wordt georgani-
seerd in het kader van de tentoonstelling 
‘Heksenjacht in Peelland’, te zien t/m 3 
november in Kasteel Helmond.

Het verhaal
Je waant je in 1595, het jaar van de hek-
senvervolging. De hoofrolspelers van de 
heksenvervolging zijn letterlijk aanwezig. 
Ze tonen wat er gebeurt als een vrouw 
wordt beschuldigd van hekserij. De wa-
terproef van Marie Baten, valse beschuldi-
gingen van roddelaars, de overdenkingen 
van de Pastoor Verrijt, de veroordeling, de 
gedwongen bekentenissen en natuurlijk….
de brandstapel. Kom luisteren, kijken en 
beleef het verleden. Productie, script en 
regie zijn in handen van Christian de Rooy 
en Mieke Vankan.

Tarief
Een toegangskaartje kost voor volwasse-
nen €10,00 en voor kinderen €4,50. Elke 2e 
persoon ontvangt 50% korting. Museum-
kaarthouders hebben gratis entree.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond, samen met Kunst-
hal Helmond. 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 sta-
tion Helmond, het is circa 10 -15minuten 
lopen naar Kasteel Helmond en Kunsthal 
Helmond (overzijde Zuid-Willemsvaart). 
Parkeergelegenheid (betaald) is op korte 
loopafstand van het kasteel (onder de 
Kasteel-Traverse) en de hal (parkeerga-
rage Boscotondo). 

Ga naar www.museumhelmond.nl voor 
actuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoonstel-
lingsprogramma.

Bijzondere theatervoorstelling bij

Museum Helmond

(Bron foto; Museum Helmond).

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van 
Adcommunicatie Helmond 
en verschijnt  11x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl
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BEST FIT! 
HANDGEMAAKT IN EUROPA

VORMVAST // 
VERZOOLBAAR 

LANGE LEVENSDUUR

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

1

2

3

4

2

1

4

3

1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen 

last van opgevouwen en beknelde tenen meer. 
Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper 

voor optimaal comfort en uitstekende  vochtregulering. 
PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

GRITSTONE 
GTX

MEN-WOMEN

189.99
A KLASSE

TATRA 
GTX

MEN/WOMEN

259.99
B KLASSE

BUITENGEWOONGOEDAdventure Store KRANT

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

229.99
A-B KLASSE

ALTA BUNION
 GTX BLUE

WOMEN

Het ultieme outdoor gevoel

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en out-
door kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die 
lichtgewicht reizen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kampeer-
ders en voor de mensen die kampe-
ren in luxe, ook voor campingartike-
len kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tenten, 
maar ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken. Een grote, uitgebreide 
slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken 

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we wil-
len er weer naar buiten! Voor elk bui-
tensport avontuur kun je bij ons 
terecht, hoe groot of klein deze acti-
viteit ook is. Adventure Store, de 
sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond), is de zaak waar je heen 
gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assortiment 
bevat alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. Wij 
helpen je graag op weg met jouw 
avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve 
vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 

en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de verschillende zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & beach 
kleding, slippers en sandalen uitge-
stald op circa 400m2 ruimte, waarbij 
dit met recht de grootste bad & beach 
winkel van de regio de Peel genoemd 
mag worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden, boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er complete 
 collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
 Campingaz, Cobb en Weber, met 

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Uiteraard 
ook voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen kunt u 
bij ons terecht. Naast de verschillen-
de aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op de hele 
collectie Weber barbecues een kor-
ting van 20% uitgekeerd in weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). De winkel is naast 
de normale winkelopenings-
tijden ook op Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag geopend 
van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie 
kijkt u op 
www.adventurestore.nl
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van 179.99 nu

139.99

RSX-A

van 209.99 nu

159.99

FUTURA
CLIP

van 319.- nu

239.99

EVOLUTION
AIR

COMFORT

V E R K R I J G B A A R  B I J  A D V E N T U R E  S T O R E

relaxstoelen
BUBBELBADEN

Pure Spa Massage Bad 529,-
 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

BIJ AANKOOP VAN EEN 
CAMPINGAZ BBQ ONTVANGT 
U EEN PIZZA STEEN T.W.V. 39,- 

EN EEN CONNECTED 
THERMOMETER T.W.V. 99,- 

GRATIS

Bbq 4 serie Classic Ls Plus
van 549.- nu

429.99

Master Series 3 Classic LS
van 659.- nu

599.99

Super isolerende afdekhoes 150.-

GRATIS Pizzasteen

GRATIS connected thermometer

actie

 NU COMPLEET 599.-
Jacuzzi Pure Spa 
Jet & Bubble
 

van 999.99 nu 

899.-
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van 999.99 nu 
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PRIJS
PAKKERS

BUITENGEWOONGOED

van 27.50 nu 

23.99
LAFUMA
RELAX 
RSX A

van 150.- nu van 150.- nu 

van 89.99 nu 

TEVA TERRA
FI LITE M/W

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

PRIJS
PAKKERS

GEWOONGOEDAdventure Store
KAMPEREN

TREND: Opblaasbare Bubbelbaden en
Jacuzzi in je eigen tuin?

Barbecueën met Campingaz
de outdoor cooking expert since 1949!

*UITGEKEERD IN ACCESSOIRES

WEBER BBQ
20% 

KORTING
OP

GEHELE 
COLLECTIE*  

INTEX
METAL FRAME 

ZWEMBAD 

van 100.00 nu 64.99

139.99van 179.99 nu 

VOUWSTOEL
 BARDANI

CAPTAIN`S CHAIR

89.99
van 120.- nu 

NOMAD SUPERIOR
10,0 SI mat

SLAAP
ZAK

NOMAD
MELVILLE

49.99

49.99van 99.99 nu 

TENT DWS TEXAS KOELBOX 
CAMPINGAZ

van 104.99 nu 

79.99

INCL. 
GRATIS 
TRAFO 

T.W.V. 25,-

99.99

RUGZAK 
DEUTER
ACT
ZERO 55+10
BACKPACK

BARSKA
VERREKIJKER

LUCID VIEW 10X25

van 32.- nu 

27.50
OUTDOOR

JASSEN
nu

15%
KORTING
OP HELE

COLLECTIE

59.99
ROGELLI 
FIETS & 

RUNNING
KLEDING
COMPLETE
COLLECTIE
2eARTIKEL

25%
KORTING

ONDERHOUD 

BON
T.W.V. 25.- 
CADEAU

BIJ AANKOOP VAN UW
WANDELSCHOENEN

ONDERHOUD 

BON
T.W.V. 25.- 

Betreed een wereld waarin u alles 
kunt loslaten en totale rust ervaart. 
Lafuma Mobilier trekt alles uit de 
kast om u momenten van ultieme 
ontspanning te bezorgen op basis 
van comfort en rust. Het merk 

Pure ontspanning met slechts één 
druk op de knop! Intex biedt naast 
een complete collectie zwembaden 
inmiddels al weer enkele jaren bub-
belbaden en Jacuzzi’s voor in je tuin. 
Voor een relatief betaalbaar bedrag 
kun je elke dag gaan genieten!

Er zijn 2 modellen leverbaar. Als 
eerste hebben we de PureSpa serie 
van Intex. De SPA is voorzien van 
een bubbelstand waarbij 120 bub-
bels uit openingen aan de onderzij-
de van de SPA komen. Deze bubbels 
zijn verwarmd, zodat ze extra com-
fortabel aanvoelen.

Met de gasbarbecues van Cam-
pingaz wordt het buitenleven een 
feest. Aan alles wat nodig is voor 
zorgeloos barbecueën is gedacht – 
elektronische ontsteking, ruime 
kookvlakken, moeiteloze vetop-
vang, warmhoudrekken én mini-
maal onderhoud. Ondertussen 
wordt koken moeiteloos met 
behulp van onze accessoires.

boogt op een solide en bewezen 
expertise: eentje die al meer dan 60 
jaar algemeen bekend is. Het vlag-
genschip van Lafuma, de verstel-
bare relaxstoel, verleidt al meer 
dan een halve eeuw de liefhebbers 
van het zalige nietsdoen. Deze stoel 
wordt voortdurend opnieuw uitge-
vonden en blijft een essentieel, 
grensverleggend onderdeel van het 
tuinmeubilair. Deze chique design-
stoel is even mooi in de tuin als in de 
woonkamer. 
De stoel is het resultaat van een 
nauwe samenwerking met de 
medische wereld en is speciaal ont-
worpen om de ideale positie voor 

De SPA is voorzien van een krachtig 
verwarmingselement die tot circa 
40 graden kan verwarmen. De 
ingebouwde filterpomp zorgt 
ervoor dat het water altijd schoon 
blijft. Wel raden we aan om ook 
chloor te gebruiken. Dat zorgt 
ervoor dat de SPA zuiver blijft en 
vrij van algen. Nu voorzien van de 
Energy Efficient Spa Cover! Een iso-
lerend afdekzeil dat het energiever-
bruik én de energiekosten van uw 
jacuzzi verlaagt met maar liefst 
50%! Compleet uit voorraad lever-
baar voor € 599.- inclusief de EE Spa 
Cover!

Daarnaast hebben we het Intex 
rechthoek jacuzzi, het parade-
paardje van Intex. De jacuzzi is 
voorzien van een bubbelstand (bub-
bels komen uit 120 openingen aan 
de onderzijde van de jacuzzi). Daar-
naast heeft de jacuzzi een Jetstand. 
4 krachtige jetstralen zorgen voor 

Het schoonmaken van je barbecue 
is nog nooit zo eenvoudig geweest 
als met het nieuwe Campingaz 
InstaClean® systeem. Besteed meer 
tijd aan het genieten van mooie 
momenten met familie en vrienden 
dan aan het schoonmaken van je 
barbecue na een lekker maaltijd.
Ontdek de diversiteit aan kook- en 
grillopties met de Culinary Modu-

ontspanning te bieden in een 
opvouwbare formaat. Allemaal 
even stevig, stijlvol en praktisch, 
met maar liefst 5 jaar fabrieksga-
rantie op alle meubelen. Ze kunnen 
in een handomdraai worden opge-
vouwen en nemen weinig ruimte 
in. 
Lafuma is verkrijgbaar bij Adven-
ture Store. In de showroom staan 
alle verschillende relaxstoelen 
voor u klaar. Sluit uw ogen en 
droom weg met Lafuma Mobilier.

een heerlijke warme stroming in 
het bad.

De jacuzzi is voorzien van een 
krachtig verwarmingselement die 
tot circa 40 graden kan verwarmen. 
Met het ingebouwde zoutwatersy-
steem heeft u geen chloor nodig. 
Door het toevoegen van een kleine 
hoeveelheid zout (zo laag dat dit 
niet te proeven is), zorgt het zout-
watersysteem zuiver en vrij van 
algen blijft.

Uitgevoerd in zeer sterk materiaal 
en voorzien van de nieuwste tech-
nieken merkt u nauwelijks dat het 
een opblaasproduct is. U hebt tege-
lijk wel het voordeel van compacte 
opbergmaat. De Jacuzzi wordt gele-
verd met twee hoofdsteunen en 2 
cartridge filters.

lar barbecue accessoires van Cam-
pingaz. Je kan wokken, paella 
maken of een pizza bakken. Haal 
meer uit je barbecue en varieer 
naar hartenlust!

Bij aankoop van modellen met de 
superscherpe actie prijzen zoals u 
hiernaast in onze advertentie kan 
zien, ontvangt u een Pizza steen 
twv € 39.99 cadeau. 

Daarnaast hebben we nu een actie 
dat u ook nog een Connected Ther-
mometer t.w.v €99,99 cadeau krijgt. 
Dus op naar Adventure Store.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 

20%
KORTING

OP
GEHELE 

COLLECTIE*

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
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KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

Sprayway’s Gore-Tex outdoorkleding is werkelijk geschikt voor àlle bui-
tenliefhebbers. Of je nu graag een boswandeling Maakt, in de velden 
een frisse neus wilt halen of door wind en regen elke dag naar je werk 
fietst; Sprayway is je partner in crime. Sprayway kleding van Gore-tex 
is van absolute topkwaliteit die 100% wind- en waterdicht is en toch 
ademend vermogen heeft. Doordat Sprayway al sinds 1982 samenwerkt 
met Gore Tex, en dus onnoemelijk veel ervaring heeft, bieden ze Gore 
Tex jassen en broeken aan met een perfecte prijs/kwaliteit verhouding. 
Deze kleding is verkrijgbaar bij Adventure Store sport & outdoor in 
Helmond.

je partner
in crime!

Sprayway Gore-tex Outdoor kleding 
voor alle buitensport liefhebbers! You’ll  

never
walk 

alone...

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

CONCEpt | ONtWERp | CAMpAgNE

al uw 
Druk
werk

snel
goeDkoop 
kwaliteit

info@adcommunicatie.nl • 0492-845350
Adcommunicatie Helmond • www.adcommunicatie.nl Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
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TOT 65%
KORTING!

TOTALE
 LEEG-

VERKOOP

meubelzaak Gruyters
Op de koffi e bij

meubelzaak Gruyters
Op de koffi e bij

Na 82 jaar stopt meubelzaak Gruyters (Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

Het begon allemaal zo’n 82 jaar geleden 
toen de vader van Frans het hoekpand 
omdoopte in “Gruyters meubelbedrijf” 
waar voorheen zijn familie achter de bier-
tap stond en waar hij daarna zijn handel 
in doodskisten bedreef. Van het een kwam 
het ander en van triplex kun je ook mooie 
meubels maken, dus eureka (!) en de ba-
sis was gelegd. Toen Frans de meubelzaak 
overnam van zijn vader heeft hij vele meu-
bels de revue zien passeren, tijden verande-
ren, maar meubels ook. 

Er wordt actueel ingekocht van modern 
design, boomstamtafels, mooi romantisch 
tot betaalbaar klassiek maar altijd met het 
oog op kwaliteit. Vele jaren runde hij samen 
met An een bloeiende zaak, een opvolger 
was er niet dat wisten ze al lang. Hun enige 
zoon spreidde zijn vleugels uit naar Ame-
rika en had geen zin om “met bankjes te 
sjouwen” volgens zijn vader. 

Omdat ze beiden hun pensioenleeftijd al 
een tijdje in zicht zagen komen, kwam het 
onverwachte bod op hun pand ze eigenlijk 
wel goed uit. Alhoewel ze denken in het na-
jaar uit hun winkel te stappen wil dat niet 
zeggen dat ze helemaal gaan stoppen, ze 
blijven doorgaan met hun webshop.

Dus loop eens binnen en profiteer van de 
hoge kortingen. De mooie nieuwe trendy 
kleuren,  sfeervolle en tijdloze woonka-
mermeubelen zullen u verrassen. Prachtige 

stoffen,  het beste leer en diverse hout-
soorten alles in veel kleurmogelijkheden. 
De uitgebreide, internationale Musterring 
wooncollectie met tientallen mogelijkhe-
den op klantenspecificatie, een plaatje om 
te zien. De beste prijs en ook nog duurzaam 
dat is Urban Sofa. Volledig met de hand op 
maat gemaakte hoekbanken, losse ban-
ken, fauteuils en eetkamerstoelen. Heerlijk 
zitcomfort en een prachtige uitstraling. Al-
les is zelf samen te stellen met een brede 
keuze uit stoffen, maten en materialen. 
Prachtige tafels van massief hardhout met 
eco keurmerk uit duurzaam beheerde bos-
sen. Verder kun je er meubels van de mer-
ken: Sit Design, Maxfurn en Meubitrend 
bewonderen en een hele collectie aan bij-
zonder mooie accessoires. Maar ook een 
ruime collectie gemak fauteuils in stof of 
leder. Handmatig of (snoerloos) elektrisch 
bediend met of zonder opstaan hulp, voor 
een comfortabel en relaxed gevoel. 

Frans en An Gruyters willen tenslotte al hun 
klanten hartelijk bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen en hopen u binnenkort 
snel eens te zien in de winkel of digitaal te 
ontmoeten via de website.

Als je voorbij meubelzaak Gruyters op de hoek van 
de Mierloseweg met de Binnendongestraat  in Helmond rijdt, 

kan het bijna niet anders dan dat de posters op de etalage direct 
je aandacht hebben. Totale Leegverkoop staat er in “koeieletters” 
op. Vanuit mijn van nature aangeboren nieuwsgierigheid loop ik 

naar binnen. Meteen wordt ik hartelijk ontvangen door 
An en Frans Gruyters. “Koffie?” en voordat ik het weet, 

beland ik in een mooi verhaal.

Gruyters woninginrichting 
Mierloseweg 88-96 HELMOND
tel. 0492 523170
www.gruyterswonen.nl
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aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

Look Better.    

   Feel Better.

C9®

Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    

   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.

HET ‘CLEANSINGSPROGRAMMA’ C9  
HELPT JE IN NEGEN DAGEN EEN VLIEGENDE START  

TE MAKEN OP WEG NAAR EEN FITTERE VERSIE VAN JEZELF. 

Tijdens C9 volg je een effectief voedingsschema en  
bewegingsplan, Je wordt ondersteund met een 

supplementenpakket, tips voor een gezonde levensstijl en  
recepten om gezonde maaltijden te bereiden. Zo leer je met  
C9 om patronen te veranderen en een goede basis te leggen  

voor een gezonde levensstijl op de lange termijn. 

C9 is een mooie samenstelling van kwaliteitsproducten  
waaronder de Forever Ultra Lite Shake verkrijgbaar in de  

smaken vanille en chocola. De basis van het C9 programma  
zijn onze aloë vera dranken. De producten in C9 zijn nauwkeurig  
op elkaar afgestemd om jou maximaal te kunnen ondersteunen  

bij het bereiken van jouw doelen.

KIES HET C9 PROGRAMMA  
MET JOUW FAVORIETE ALOË VERA DRANK

Lenie Klaasen
06-52716622
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ZOMERACTIE 
 
Een busje huren voor op vakantie? 
 

Personenbusjes zijn ideaal voor een gezellige vakantie met 
een groot gezin of een groep vrienden! Reizen in een 
personenbusje is niet alleen gezellig, maar ook vaak nog eens 
voordeliger dan dat je met meerdere auto’s zou rijden. 

 

Let op! De beschikbaarheid van personenbusjes zijn maar 
beperkt dus wees er snel bij! 
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Een busje huren 
voor op vakantie?
Personenbusjes zijn ideaal voor 
een gezellige vakantie met een 

groot gezin of een groep vrienden! 

Reizen in een personenbusje is niet 
alleen gezellig, maar ook vaak nog 

eens voordeliger dan dat je met 
meerdere auto’s zou rijden.

Let op! De beschikbaarheid van 
personenbusjes zijn maar beperkt 

dus wees er snel bij!

ZOMER
ACTIE

7 dagen 
huur

€ 650,- 
incl. btw

2000 km 
vrij

pechhulp

verzekering

Gaat het om 
uw mobiliteit, 
zowel zakelijk 

als privé, 
dan geven wij u 

alle ruimte

Gaat u verhuizen of heeft u wat 
extra ruimte nodig voor die tafel, 
bank of stoel? Van een compacte 
bestelwagen tot een grote bak-
wagen, wij hebben het voor u!  
Onze bakwagens met hydrauli-
sche laadklep zijn ideaal voor een 
verhuizing en mogen met een ge-
woon B-rijbewijs gereden worden.  

Zomervakantie of wintersport, 
weekendje weg, (bedrijfs-) feestje, 
rijden we met 2 auto’s of gaan we 
met 1 auto? Het is natuurlijk veel 
gezelliger om dit met onze 8- en 
9 persoons bussen te doen. Ook 
deze mogen met een gewoon B-
rijbewijs gereden worden. 

Continu mobiel zijn is voor uw 
bedrijf een must. Daarvoor moet 
u beschikken over betrouwbaar 
en representatief vervoer met een 
uitstekende kosten/baten verhou-
ding. Er zijn echter momenten dat 
auto’s voor korte of langere tijd 
niet beschikbaar zijn door repa-
ratie of schade of dat er voor een 
bepaalde periode extra vervoers-
capaciteit vereist is. Bijvoorbeeld 
voor medewerkers in proeftijd of 
tijdelijk dienstverband, of voor 
een specifiek project. Hiermee 
kunnen wij u helpen. Heeft u lan-
ger dan een maand vervoer no-
dig? Vraag dan naar onze scherpe 
shortlease tarieven.

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

Autoverhuur Helmond B.V., heeft een grote 
verscheidenheid aan personenauto’s en bedrijfsauto’s, 

van klein tot groot,  te huur waarmee u zo de weg op kunt. 
Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw eigen 

situatie en dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven.

(Auto verhuur Helmond B.V. is een onderdeel van Van den Hurk bedrijfswagens B.V.)
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Ze zijn er nog: Van die mu-
ziekfestivals waar je gratis een 
weekendje lang kunt genieten 
van een heerlijk stukje muziek 
en ouderwetse gezelligheid. En 
één van die festivals is toeval-
lig of niet in ons eigen Mierlo! 
In het weekend van vrijdag 14 
juni en zaterdag 15 juni 2019 zal 
het festivalterrein op het Mo-
lenplein weer schudden op haar 
grondvesten en zullen duizen-
den bezoekers van jong tot oud 
genieten van een heerlijk week-
endje Pitpop. 

Als de weersgoden de organi-
satie van het Mierlose Pitpop 
festival niet in de steek laat, 
dan belooft de 11e editie van het 
tweedaags muziekfestival een 
evenement te worden zoals zel-
den heeft plaatsgevonden in het 
kersendorp Mierlo. 

Al tien jaar hanteren de enthousi-
aste Pitpop-organisatoren Geert 
van Stiphout, Jeroen van Lierop, 
Kevin Kessels, Rob Toonders en 

Sander van Bokhoven een suc-
cesformule en presenteren zij 
een gevarieerd programma met 
voornamelijk aanstormende 
bands. Voornamelijk bands en 
muziekgroepen met lokale en 
regionale bekendheid, maar wel 
van die muzikanten die weten 
wat een feestje bouwen is. 

En daar zijn ze in het Pitpop-
dorp Mierlo niet vies van zo is ge-
bleken tijdens de afgelopen tien 
zeer geslaagde festivals. Dat de 
jeugdige organisatie alias ‘vrien-
denclub’ een neusje heeft wat 
betreft het strikken van goede 
(en betaalbare) bands en op zijn 
tijd hun oor te luisteren leggen 
bij bezoekende festivalgangers, 
heeft er ongetwijfeld toe bij ge-
dragen dat over enkele weken 
alweer de 11e editie zal plaats-
vinden van het gratis toeganke-
lijk Pitpop festival. Een festival 
dat door de jaren heen groot is 
geworden, door klein te blijven. 
De sleutel tot succes waar an-
dere festivalorganisatoren stie-

bands. Voornamelijk bands en 
muziekgroepen met lokale en 
regionale bekendheid, maar wel 
van die muzikanten die weten 

En daar zijn ze in het Pitpop-
dorp Mierlo niet vies van zo is ge-
bleken tijdens de afgelopen tien 
zeer geslaagde festivals. Dat de 
jeugdige organisatie alias ‘vrien-
denclub’ een neusje heeft wat 
betreft het strikken van goede 
(en betaalbare) bands en op zijn 
tijd hun oor te luisteren leggen 
bij bezoekende festivalgangers, 
heeft er ongetwijfeld toe bij ge-
dragen dat over enkele weken 

kem best een beetje jaloers op 
zullen zijn.

Kijkend naar het tweedaags 
programma, dan lijkt het op het 
eerste oog een kopie van de ge-
slaagde jubileumeditie van vorig 

jaar. Op vrijdag 14 juni van 18.00 
uur tot 19.30 uur het traditio-
nele Pitpop Kids aMEEzing met 
een hoofdrol voor de zingende 
kinderen van alle basisscholen 
uit Mierlo. Aansluitend een uur 
lang kinderdisco-festijn met DJ 
W3SS. Van 20.30 uur tot 01.00 uur 
Ameezing Pitpop, heerlijk mee-
zingen onder begeleiding van die 
fantastische aMEEzing-band.

De tweede dag van het Pitpop 
festival 2019 staat van 18.00 uur 
tot 01.00 uur in zijn geheel in het 
teken van ouderwets vette mu-
ziek en ongekende gezelligheid. 
Naast de vaste DJ W3SS die een 
viertal optredens zal verzorgen 

op de zaterdagavond de 15e juni 
zullen achtereenvolgens ook de 
muzikanten van de bands Way 
Around, FEVER, Band van eigen 
bodem en House of Rock vol in 
de spotlights staan op het im-
mense podium dat, evenals vo-
rig jaar, zal staan opgesteld voor 
de molen. 

Op zondag 16 juni zal het mu-
zikale weekend in het centrum 
van Mierlo worden afgesloten 
met het bekende BARBERQ fes-
tival. Ook de 4e editie van het 
gratis toegankelijke festival (van 
14.00 uur tot 22.00 uur) staat 
volledig in het teken van beer, 
food and music! 

Voor 11e keer in Mierlo 

Mei 2019

Festival Los Zand
Het werd tijd voor een nieuw 
feestje voor de jeugd in Hel-
mond. Een feestje voor en door 
jongeren en daarmee dus toe-
gankelijk voor alle leeftijden. 
Op het strand bij Berkendonk 
staan twee muziekpodia, een 
foodarea, een chillzone en veel 
meer vermaak. De eerste na-
men van de line-up zijn bekend. 
Op de website zullen nog vele 
namen volgen.

Infected Festival
In 2016 kregen een groep lief-
hebbers het idee om onze ge-
zamenlijke passie om te zetten 
in een concept voor Infected 
Festival. Inmiddels, Na een 
aantal fijne indoor en summer 
editions van Infected, is het tijd 
om het techno-DNA de vrije 
loop te laten: Infected Festival! 
Geweldige artiesten, unieke 
duo’s en heerlijke klanken gaan 
ervoor zorgen dat ons techno-
hart sneller gaat kloppen. In-
fected Festival is toegankelijk 
voor mensen van achttien jaar 
en ouder.

Ticketverkoop
De tickets van Festival Los 
Zand, Infected Festival en de 
combinatietickets zijn vanaf 
nu verkrijgbaar. Tickets voor 
Infected Festival en de com-
binatietickets zijn alleen ver-
krijgbaar wanneer je 18 jaar of 
ouder bent. Ben je 18 min? Dan 
betaal je minder voor Festival 
Los Zand met de Youth Tickets. 
Bemachtig je tickets nu extra 
voordelig in de early bird fase 
via www.festivalloszand.nl en/
of www.infected-festival.nl

Stichting Helmond City 
Events komt deze zomer 
met een nieuw festival: 
Festival Los Zand op het 
strand bij Recreatieplas 
Berkendonk in Helmond. 

Een festival georganiseerd 
voor en door jongeren met 
grote namen als Jonna 
Fraser, Freddy Moreira, De 
Lievelings DJ’s van je Zusje 
en Johnny 500. Early bird 
tickets zijn vanaf nu ver-
krijgbaar.

Festival Los Zand vindt 
plaats op zondag 23 juni 
2019 en is onderdeel van 
een festivalweekend. 
Zaterdag 22 juni wordt 
ingevuld door het techno-
concept Infected.

FESTIVAL 
LOS ZAND
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Elk jaar organiseert Stichting Goede 
Doelen van Rotary Club Helmond-Regio 
het Helmonds Drakenbootfestival. Alle 
activiteiten zijn gratis toegankelijk. Met zo’n 
90 teams, 1800 deelnemers en meer dan 
30.000 bezoekers realiseren we een groots 
spektakel in het centrum van Helmond aan 
en op het Helmonds kanaal. Gratis toegang 
tot festival Havenpark/Burgemeester 
Geukerspark Helmond. Za 15 juni 2019 
13:00 - 23:00 uur, zo 16 juni 2019 

5 juli tot 16 augustus
Kasteeltuinconcerten 
Helmond
Na achttien zeer succesvolle seizoenen 
organiseert Stichting Helmond City 
Events in 2019 van vrijdag 5 juli t/m 
vrijdag 16 augustus de negentiende editie 
van het populaire zomerse event, De 
Kasteeltuinconcerten. Gratis toegang.
Kasteeltuin Helmond, Kasteelplein 1. 5, 12, 19, 
26 juli en 2,9 en 16 augustus van 19.00 tot 
23.00 uu

23 juni
Los Zand
Deze zomer komt er een nieuw festival: 
Festival Los Zand op het strand bij 
Recreatieplas Berkendonk in Helmond. Een 
festival georganiseerd voor en door jongeren 
met grote namen als Jonna Fraser, Freddy 
Moreira, De Lievelings DJ’s van je Zusje en 
Johnny 500. Tickets: www.festivalloszand.nl

helmond

15 & 16 juni
Drakenbootfestival Helmond

14 & 15 juni
Pitpop
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni staat 
Mierlo weer in het teken van Pitpop! Een 
gratis toegankelijk festival voor jong en oud. 
Trommel je vrienden, familie, buren, opa’s 
en oma’s en andere bekenden op en kan 
er samen met ons een knallend feest van 
maken! Molenplein, Mierlo. Vrij 14 en za 15 
juni van 18.00 tot 01.00 uur

16 juni
Barberq Festival
Op zondag 16 juni organiseert Cherry Chop 
Barbers wederom het BarberQ festival. Het 
is alweer de 4e editie van dit festival, dat 
inmiddels zijn naam heeft waargemaakt. 
Bezoekers van heinde en verre trekken al 4 
jaar naar het Molenplein in Mierlo, om het 
muziekfestival én het foodplein te bezoeken.
BarberQ, Molenplein Mierlo. Zo 16 juni 14.00 
– 22.00 uur. Gratis toegang  

23 juni
Zomercarnaval
Het zomercarnaval komt weer naar Mierlo!  
Op zondag 23 juni zal Mierlo opnieuw het 
zomercarnaval beleven dat georganiseerd 
wordt door carnavalsvereniging de 
Spruwwejagers. Heer van Scherpenzeelweg 
24, Mierlo Zo 23 juni 13.00 tot 18.00 uur

2 juni
Tiende editie
Kikkerconcert IVN Laarbeek
10e Kikkerconcert tijdens van juni 
Watermaand. IVN gebouw de Bimd, Aarle-
Rixtel. Zo 2 juni 2019 12:00 - 18:00 uur.

24, Mierlo Zo 23 juni 13.00 tot 18.00 uur

AARLE-RIXTEL

1 juni
Finale Maestro 
Harmonie St. Cecilia
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur 
in Gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat 
8, 5721 GV Asten. Het is gebaseerd op het 
TV programma van de AVRO. 5 bekende 
Astenaren die nog nooit gedirigeerd hebben 
, worden gekoppeld aan 5 coaches van de 
Harmonie Gemeenschapshuis De Klepel, 
ASTEN, www.harmonieasten.nl. Za 1 juni 
2019 20:00 - 23:55 uur.

Asten

Standaard Molen Oostenwind 
in Asten
Op zoek naar een leuk begin van het 
weekend? Breng een bezoek aan 
Standaard Molen Oostenwind! Standaard 
Molen Oostenwind in Asten is zowel op 
zaterdagmiddag als op vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. 
Zaterdagmiddag het gehele jaar Molenaar 
Geert van Stekelenburg vertelt u alles over 
over deze prachtige molen! Standaard Molen 
Oostenwind in Asten, ASTEN Meerdere data: 
Vanaf za 1 juni 2019 t/m za 29 juni 2019.

5 juni
Beiaardconcert Asten
Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert door 
beiaardier Rosemarie Seuntiëns in de H. 
Maria Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.
H. Maria Presentatiekerk, Asten,
www.vvvdepeel.nl/Asten 
Wo 5 juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 12 
juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 19 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur, wo 26 juni 2019 10:00 - 
11:00 uur.

Rondleiding Wolfsberg 
in teken van Tweede 
Wereldoorlog
Van 14.00 tot 16.00 rondleiding door 
de Wolfsberg in teken van Tweede 
Wereldoorlog o.l.v. Gerard Geboers. U kunt 
zich hiervoor inschrijven bij VVV Asten. 
De kosten zijn € 4.50 p.p. en er geldt een 
maximum van 20 personen.  Vertrekpunt 
wordt bij inschrijving bekend gemaakt.. 
Rondleiding Wolfsberg in teken van Tweede 
Wereldoorlog,. Wo 5 juni 2019 14:00 - 
15:30 uur.

10 juni
Landelijke Kastelendag 
bij Kasteel Asten
Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns in de 
H. Maria Presentatie kerk, Kerkstraat 2, 
Asten. Luisterplaats: Moussaultpark. H. Maria 
Presentatiekerk, Asten, www.vvvdepeel.nl/
Asten Wo 5 juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 
12 juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 19 juni 
2019 10:00 - 11:00 uur, wo 26 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur.

2 juni
Jaarmarkt Bakel 
Zoals elk jaar organiseren De Pierewaaiers 
Bakel Markt in het centrum van Bakel.
Jaarmarkt Bakel, www.pierewaaiersbakel.nl/
Zo 2 juni 2019 11:00 - 17:00 uur.

BAKEL

2 juni
Mobifestival
Op zondag 2 juni vindt op de Automotive 
Campus in Helmond tussen 13.00 en 17.00 
uur het Mobifestival plaats. Ontdek de 
slimme mobiliteit van morgen
Automotive Campus , HELMOND, 
www. publicaties.brabant.nl/mobifestival/
mobifestival/ Zo 2 juni 2019 
13:00 - 17:00 uur.

mierlo

in de



15Mei 2019Groot PEELLAND

1 juni
Meifeesten in Gemert
Op 30,31 mei en 1 en 2 juni 2019 
vindt weer de traditonele voorjaarskermis 
plaats welke wordt georganiseerd door de 
stichting Meifeesten Gemert. aanvang iedere 
dag om 14.00 uur. Do 30 mei 2019 14:00 
- 00:00 uur, vr 31 mei 2019 14:00 - 00:00 
uur, za 1 juni 2019 14:00 - 00:00 uur, zo 2 
juni 2019 14:00 - 00:00 uur.

Woetstok
Weer een superfeestje met een 
Vriendengroep welke aan de Rooye Hoefsedijk 
67 te Gemert vanaf 14.00 uur op 1 juni 
2019 weer de zomereditie van Woetstok 
organiseren. Za 1 juni 2019 14:00 uur.

2 juni
O.N.K. Motocross Gemert 
MAC St.Christoffel
MAC St.Christoffel organiseert onder 
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging een internationale 
motocross voor het Open Nederlands 
Kampioenschap in de klassen 85, 125, 250 
en 500cc. De deelnemers rijden op het 
mooie en overzichtelijke WolfsBosch-Circuit 
aan de Energieweg te Gemert ieder een (tijd)
training en daarna twee wedstrijdmanches, 
deze beginnen vanaf 12:00uur.
Wolfsbosch Circuit Gemert,, 
www.macstchristoffel.nl/
Zo 2 juni 2019 08:00 - 19:00 uur.

9 juni
De Haag op Stelten Vrije markt
De markt wordt voor de 28e keer 
gehoudenop 9 juni 2019 op de terreinen 
gelegen aan de Hagenhof en De Haag in 
Gemert en omvat ongeveer 200 kramen. 
info theo van den eijnde 0622620937 
aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur.  Zo 9 juni 
2019 10:00 - 16:00 uur.

1 juni
Kermis Vlierden 2019
Jaarlijkse kermis in het centrum van Vlierden 
en diverse optredens Centrum Vlierden, 
VLIERDEN, www.vlierden.com
Do 30 mei 2019, vr 31 mei 2019, za 1 juni 
2019, zo 2 juni 2019.

Weekmarkt Vlierden
Wekelijkse markt. Ieder vindt er altijd wel 
iets van zijn of haar gading. De vlooienmarkt in 
Vlierden is al ruim vijfenveertig jaar een begrip 
in de regio Gebouwen,  
www.vlooienmarktdeurne.nl 
Za 1 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.

8 juni
Vlooienmarkt Deurne 
in Vlierden
Nostalgie en 2e hands spulletjes te kust 
en te keur op de Vlooienmarkt in Vlierden. 
Gebouwen, VLIERDEN, 
www.vlooienmarktdeurne.nl
Za 8 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.

2 juni
Beeldentuin en atelier 
open in Asten-Heusden 
Van 11.00 tot 17.00 uur is de Beeldentuin, 
galerie en het atelier open van Theo van Dam 
met zijn schilderijen en bronzen en kunststof 
beelden. Tevens expositie van 4 kunstenaars 

die zorgen voor een interessante expositie, 
dat zijn Leny Manders-van de Eerenbeemt, 
Luc Brouwers, Broer Nagel en Kees 
van Capellen. Naast de deelnemers in 
de Beeldentuin wordt er iedere zondag 
gelegenheid geboden aan een andere 
exposant om zijn/haar werk te tonen. 2 juni 
Carla Clevers schilderijen met verhaal Entree 
gratis. Behelp 15, 5725 TG Asten-Heusden. 
Telefoon:0493-693666. Beeldentuin en 
atelier open in Asten-Heusden, www.artheo.
nl Zo 2 juni 2019 11:00 - 17:00 uur.

5 juni
Metaaldetector speurtocht 
in Heusden
Aanvang 14.00 uur volg de uitgezette 
route waarnaast metalen voorwerpen zijn 
begraven, deze zijn verwerkt in een rebus. 
Het is aan u om de opdracht van deze rebus 
op te lossen!. Tijdsduur 1,5 uur. Deelname € 
8,- p.p. en kinderen van 4 tot 10 jaar € 5.50. 
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp 13, 
Asten-Heusden. Voor meerdere activiteiten, 
andere tijdstippen, of info: www.peelexpress.
nl tel: 0493-693222. Wo 5 juni 2019 
14:00 - 15:30 uur.

1 juni
KOZ Festival 2019
Tweedaags festival. Terrein, DEURNE, 
www.koz-festival.nl
Vr 31 mei 2019 19:30 - 00:00 uur, za 1 juni 
2019 14:00 - 01:30 uur.

2 juni
Concertcyclus
Concert met jong talent
L’orgue concertante. Tommy van Doorn 
bespeelt voor u het orgel. Hij heeft 
een prachtig programma in petto. Sint 
Willibrorduskerk, , www.willibrorduskerkdeurne.
nl/concerten/concertcyclus Zo 2 juni 2019. 
Vr 31 mei 2019 19:30 - 00:00 uur, za 1 juni 
2019 14:00 - 01:30 uur.

6 juni
De Wieger Theater 
Dagboek van een gek
Van Nicolaj Gogol, geschreven in 1835, is het 
verhaal van een man zonder aanzien, status 
of positie, hij gaat ten onder aan zijn eigen 
verlangen naar een lief, naar respect, naar 
geluk De Wieger, Museum - Podium, 
www.dewieger.nl/podium/agenda/de-
wieger-theater-dagboek-van-een-gek/ 
Do 6 juni 2019 20:00 - 22:00 uur.

10 juni
D.O.C. Oldtimer toertocht 
Pinksterrit 2019
Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 jaar 
en ouder (bouwjaar 1994). Vertrekpunt 
vanaf de Markt te Deurne. Hotel Boetiek 
Plein Vijf, DEURNE, www.docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

D.O.C. Oldtimer toertocht 
Pinksterrit 2019
Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 jaar 
en ouder (bouwjaar 1994). Vertrekpunt 
vanaf de Markt te Deurne. Hotel Boetiek 
Plein Vijf, DEURNE, www.docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

Dag van het Kasteel 2019
Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 jaar 
en ouder (bouwjaar 1994). Vertrekpunt 
vanaf de Markt te Deurne. Hotel Boetiek 
Plein Vijf, DEURNE, www.docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

1 juni
Laarbeekse 
wandeltochten 
Buurtvereniging De Vijver uit Beek en Donk 
houdt Laarbeekse wandeltochten
Pannenkoekhuis Pluk, Beek en Donk. Za 1 juni 
2019 07:30 uur, zo 2 juni 2019 07:30 uur.

beek en 
doink

deurne

gemert

Avondvierdaagse Deurne 2019
Wandelvierdaagse voor groepen van 
scholen, maar ook voor individuele 
deelnemers. De avondwandelvierdaagse 
haakt bij het themajaar ‘Deurne Uit de 
Kunst!’ en roept alle deelnemers op om je 
als individu en/of groep kunstzinnig uit te 
dossen! Centrum Deurne , DEURNE, www.
avondvierdaagsedeurne.nl Wo 12 juni 2019 
18:00 - 21:30 uur, do 13 juni 2019 18:00 - 
21:30 uur, vr 14 juni 2019 18:00 - 21:30 uur, 
za 15 juni 2019 12:30 uur.

heusden

neerkant

vlierden

9 juni
33e Peelmêrt Neerkant 
Rond de Dorpsstraat in Neerkant 
is van alles te beleven voor jong en 
oud. Met een grote markt, diverse live 
optredens, diverse kinderattracties 
en nog veel meer. Centrum, NEERKANT
Zo 9 juni 2019 11:00 - 20:00 uur.

WWW.GROOT
PEELLAND.NL
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