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4Elke zondag
koopzondag Helmond

Over iets meer dan een maand 
is het zover: De 19e editie van 
de Kasteeltuinconcerten! 7 zo-
meravonden genieten van fijne 
muziek. Ook dit jaar weer heeft 
de organisatie haar best gedaan 
om een toffe en gevarieerde li-
ne-up samen te stellen!

Scheurende gitaren, stevige beats 
en dikke synthesizers beuken 
door je speakers waarbij stilstaan 
geen optie is!  Zingen, springen en 
dansen is wat je kan verwachten 
in een kolkend bad van energie 
waarbij de hits van de 90’s, 00’s 
en nu in een lekker tempo voorbij 
razen.  De band bestaan uit zes 
muzikale helden die zich door de 
jaren hebben ontwikkeld als ware 
podiumbeesten. Geef je over en 
dompel je onder in de wereld van 
de HOTTUB HEROES!  In navol-
ging van het grote succes van de 
Daredevils die vorig jaar de reeks 
aftrapten kiezen we ook dit jaar 
voor een feestband die de kas-
teeltuinconcerten 2019 ook met 
een knal opent. 
www.hottubheroes.nl

Orquesta Pegasaya is een van de 
oudste nog bestaande salsagroe-

pen van Nederland. Pegasaya be-
tekent letterlijk kleefkruid of klis 
en dit is ook precies waar de mu-
ziek voor staat : als een zwaan-
kleef-aan blijft de vrolijke muziek 
aan je plakken. Eenmaal op het 
podium zorgt de band voor een 
muzikale rondreis door Latijns-
Amerika en de Cariben met gepe-
perde salsa’s, snelle merengues, 
romantische bachata’s , sensuele 
zouk en diverse Antilliaanse rit-
mes. Orquesta Pegasaya heeft al 
heel veel grote festivals in binnen 
en buitenland opgeluisterd. Dit 
orkest heeft show in het bloed, 
feesten dus in een hels tempo! 
www.orquesta-pegasaya.com

Dancing Queen, Waterloo, The 
Winner Takes It All, stuk voor 
stuk klassiekers waarmee ABBA 
tussen 1972 en 1982 een onuitwis-
bare indruk achterliet. Met meer 
dan 370 miljoen verkochte pla-
ten wereldwijd, is het één van de 
meest succesvolle bands ooit. Ga 
er maar aan staan als Nederland-
se ABBA Tribute band. 
Maar volgens de Nederlandse en 
buitenlandse pers zijn ze weerga-
loos goed. Perfect meerstemmig 
zingen is hun handelsmerk en 
met respect voor de oorspronke-
lijke composities en hun authen-
ticiteit, onderscheiden ze zich van 
alle anderen. Abba is op dit mo-
ment weer helemaal terug dus de 

organisatie kon niet achterblijven 
deze topband te boeken.
www.abba-tribute.nl  

SOUL! is een hete stomende 
trein die je terugbrengt naar het 
gouden tijdperk van ‘The Sweet 
Soul Music!’. De soulsound uit de 
jaren ‘60- en ‘70 zit zanger Huub 
Janssen jr in het bloed en dat is 
te horen. Groove, slicke moves 
en het authentieke geluid van 
soul legendes als James Brown, 
Otis Redding, Sam & Dave, Jackie 
Wilson en Wilson Pickett maken 
deze show tot een feest waarbij 
stilstaan geen optie is.
www.soulsoul.nl

In het voorprogramma van Kenny 
B staat Heights Meditation. Recht 
uit Amsterdam creëert Heights 
Meditation reggae met dub-, 
ska-, hiphop-, dancehall- en Suri-
naamse invloeden. Kenny B was 
met ruim tien nummer 1-hits al 
een begrip in Suriname. Hij zingt 
al vanaf zijn achtste in het En-
gels, Aucaans, Sranantongo en 
inmiddels ook in het Nederlands. 
Na zijn eerste Nederlandse single 
‘Als je gaat’, bracht hij de hit ‘Pa-
rijs’ uit, die inmiddels meer dan 
31 miljoen keer gestreamd is en 
bijna 34 miljoen keer is bekeken 

op YouTube. www.kennyb.nl   
www.heightsmeditationband.com

De Mannen van Oranje maken 
feest. Alle bekende Nederlands-
talige kroegstampers komen 
voorbij: Frans Duijts, Jan Smit, 
René Schuurmans, André Hazes, 
Vinzzent, Gebroeders Ko, Guus 
Meeuwis, Wolter Kroes, Gerard 
Joling, Nick & Simon en ga zo maar 
door. De enige band in Nederland 
die alleen maar feestmuziek van 
eigen bodem speelt en daarmee 
elk publiek van jong tot oud aan 
het hossen en zingen krijgt. 
www.demannenvanoranje.nl
www.hard2get.nl

Tim Akkerman, oud frontman 
van Di-rect, brengt aan de Kasteel-
tuinconcerten een muzikale ode 
aan zijn held Bruce Springsteen in 
‘Tim Akkerman sings The Boss’!   
De zanger is al zijn hele leven 
fan van Springsteen, sterker nog: 
songs als The River en Badlands 
staan volgens Tim aan de basis 
van zijn muzikale ontwikkeling. 
Al bij eerdere optredens vond hij 
het leuk om The River af en toe te 
spelen, en mensen vroegen al snel 
of ze daar meer van konden horen.  
Zo werd ‘Tim Akkerman Sings 
The Boss’ geboren. Met dit ge-
weldige project deed hij al veel 
grote festival aan en nu mo-
gen wij er op De Kasteeltuin-
concerten ook van genieten. 
www.timakkerman.nl

5 JULI: 
FEEST: HOTTUB HEROES

12 JULI
SALSA: ORQUESTA PEGASAYA

19 JULI 
TRIBUTE: ABBA TRIBUTE

26 JULI 
SOUL & FUNK:  SOUL!

16 AUGUSTUS
TRIBUTE: TIM AKKERMAN 

SINGS THE BOSS + 
SPETTERENDE AFSLUITING 

KASTEELTUINCONCERTEN 2019

WWW.KASTEELTUIN
CONCERTEN.NL

9 AUGUSTUS
NEDERPOP: 

DE MANNEN VAN ORANJE

2 AUGUSTUS
REGGAE: 

HEIGHTS MEDITATION | KENNY B

(Bron foto; De Vaste Clique).
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Geslaagd?
Natuurlijk slaag je op de 

Engelseweg te Helmond voor bijna al je 
aankopen op het gebied van wonen, 

de tuin, dieren, hobbies en je auto of boot.

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

een lekkere lunch.

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

p.s. ook vlaggen kun je er kopen!

Alvast gefeliciteerd.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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De opening in Museum Klok & 
Peel werd bijgewoond door ver-
tegenwoordigers van de militaire 
gemeenschap in Nederland, vier 
burgemeesters van de Peelge-
meenten, ooggetuigen, leerlin-
gen van het Varendonck college, 
betrokken organisaties en vele 
vrijwilligers. Aanwezigen spraken 
de wens uit om in verbondenheid 
WOII te herdenken en vrijheid te 
vieren. 

De woorden van Commodore b.d. 
Tom de Bok vatte de strekking 
van de speeches goed samen: 
“Vrijheid is na 75 jaar nog niet van-
zelfsprekend”. Hij sprak als plaats-
vervanger voor oud commandant 
Landstrijdkrachten Mart de Kruif 
die verhinderd was. De Franse de-
legatie, vertegenwoordigd door 

Staf Assistent Franck Roumy, liet 
weten dat kolonel Sylvain No-
grette, militair attachee, uitkijkt 
naar samenwerking met Death 
Valley De Peel. Hij is met name 
betrokken bij de herdenking 
‘dubbelcrash’ op 7 februari 2020. 
Burgemeester van Helmond, Elly 
Blanksma: “We moeten de ver-
halen uit de oorlog bewaren en 
doorgeven aan de volgende gene-
raties, zodat we voor altijd blijven 
herinneren en onze vrijheid koes-
teren. Ik zie het als mijn opdracht 
om er een blijvend karakter van te 
maken. Daar wil ik me hard voor 
maken.” Daarbij deed zij een be-
roep op alle burgemeesters van  
de Peelgemeenten.
Er was ook een buitengewoon 
ontroerend moment tijdens de 
opening. Alle ooggetuigen die 
nog in leven zijn en betrokken-
heid hebben gehad bij de reali-
satie van de tentoonstelling en 

het programma, werden in de 
schijnwerpers gezet en kregen 
uiteraard allen een exemplaar 
van het verhalenboek van Piet 
Snijders. Dit verhalenboek met 
meer dan 50 oorlogsverhalen uit 
De Peel is vanaf vandaag te koop 
voor €19,45 via www.deathvalley-
depeel.nl, in de museumshop en 
in de regionale boekhandel. Ook 
de jeugd was vertegenwoordigd. 
Marlies Rijskamp en Sem van 
Meijl, studenten aan het Varen-
donck College, droegen een eigen 
geschreven oorlogsverhaal voor.  
Tot december 2020 worden er 
door meer dan 53 organisaties 
meer dan 150 activiteiten geor-
ganiseerd, waarbij te denken valt 
aan diverse fietsroutes langs bij-
zondere locaties in De Peel waar 
zich tijdens WOII bijzondere ge-
beurtenissen hebben afgespeeld. 
Of bezoek de venstertentoonstel-
ling over de Peel in oorlogstijd in 
Museum Klok & Peel. Op de web-
site www.deathvalleydepeel.nl is 
reeds een greep aan activiteiten te 
vinden. Om het grote programma 
van Death Valley De Peel te kun-
nen realiseren, zijn middelen ter 
beschikking gesteld door diverse 
instanties en organisaties. Te 
noemen zijn vfonds, Brabant Re-
members. Het proces kon in gang 
gezet worden met aanjaaggeld 
van de zes Peelgemeenten via In-
novatiehuis De Peel. 

Programma en boek

sterke basis voor blijvende herinnering vrede en vrijheid
Op D-Day, 6 juni, vond de opening plaats van 
het project Death Valley De Peel, 
het samenwerkingsproject in de Peel voor  
de viering van 75 jaar vrijheid. Het project 
is geïnitieerd door Museum  Klok & Peel, 
in samenwerking met alle Peelgemeenten.

Soldaten in de Peel 
(bron foto’s: Imperial War Museum.)

Nieuw! Een autoroute van 130 
km langs 5 prachtige peelge-
meenten. Als boekje verkrijg-
baar bij de VVV’s van Gemert-
Bakel, Asten, Deurne, Helmond 
en Laarbeek. Een heldere rou-
tebeschrijving, boordevol infor-
matie. Bedoeld voor iedereen die 
niet meteen denkt aan wandelen 
of fietsen, maar toch De Peel wil 
ontdekken. VVV De Peel stuur-
de redacteur Jac Babin met zijn 

vrouw op pad, om deze route 
voor u grondig te verkennen.

Eerste etappe: 
Beek en Donk, Gemert, Deurne
De route gaat richting Gemert. 
Onderweg komen we langs het 
Missieklooster van Het Heilig 
Bloed. Feilloos navigeert mijn 
bijrijdster me naar het sfeervolle 
Ridderplein van de Vrije Heerlij-
ckheid Gemert. Bij het Boeren-
bondmuseum pauzeren we even 
voor een kop koffie met een for-
se plak boerencake. We nemen 

er ook een kijkje. De tocht gaat 
verder via Cox naar het Esdonks 
Spijkerkapelleke. Hier steken we 
een kaarsje op voor de goede af-
loop van ons avontuur. Van be-
devaartsplaats Handel gaat het 
verder, richting De Rips, Milheeze 
en Bakel. Dat zijn mooie Peelbril-
jantjes. Door natuurgebied De 
Stippelberg, richting Deurne. We 
nemen natuurlijk ook een kijkje in 
het prachtige museum De Wieger 
dat gevestigd is in het voormalige 
woonhuis van de legendarische 
huisarts Hendrik Wiegersma.

Tweede etappe: Deurne, Asten
De volgende dag pikken we de 
route hier ook weer op. Via Lies-
sel en Vlierden belanden we in 
Griendtsveen. We lunchen in 
herberg De Morgenstond. We 
bezoeken de St Barbarakerk uit 
1895. Dit is nu hartje Peel! Talloze 
vaarten en een beschermd dorps-
gezicht herinneren aan de tijd dat 
hier nog turf werd gestoken. Via 
Helenaveen rijden we Neerkant 
binnen. Bij Asten-Heusden zien 
we de restanten van het meer dan 
600 jaar oude kasteel met kasteel-
hoeve, waarna we in Asten belan-
den. Een bezoek aan het Museum 
Klok & Peel staat hoog op ons 
lijstje. We kijken onze ogen uit, 
bij het zien van die enorme ver-
zameling klokken, beiaarden en 
de uitgebreide informatie over de 
natuur uit de Peel.

Derde etappe: 
Asten, Beek en Donk
Bij het Klokkenmuseum pikken 
we de volgende dag de route weer 
op. Die gaat richting Helmond. 
Helmond herbergt veel beziens-
waardigheden: De Cacaofabriek, 
het kasteel, Boscotondo, Het 
Speelhuis, het prachtige park De 
Warande. We maken een korte 
wandeling in dit park en drinken 
koffie in het gezellige Warande 
Parkrestaurant. En hop, we gaan 
weer verder, langs kasteel Croy 
in Aarle-Rixtel naar Lieshout met 

zijn prachtige molens en zijn im-
posante brouwerij van Bavaria. In 
Mariahout bij de Lourdesgrot ste-
ken we nog een kaarsje op, want 
we zijn bijna bij het eindpunt van 
ons avontuur. Over De Hei en De 
Herendijk rijden we terug naar 
Beek en Donk. Kasteel Eikenlust 
laten we deze keer links liggen. 
Na drie mooie etappes, staat de 
teller op 148 km. Er waren een 
paar omleidingen én … toegege-
ven, we waren niet altijd goed 
bij de les. Daardoor ging het wel 
eens gewoon ouderwets mis!

Conclusies
De autoroute Peeljuwelen is een 
fantastische manier om De Peel 
te leren kennen. Rijden zonder 
TomTom is een spannende en 
nostalgische sensatie. Met dank 
aan mijn meer dan voortreffelijke 
navigator! De route gaat steeds 
over rustige binnenwegen. We 
hebben genoten van afwisse-
lende landschappen, prachtige 
gebouwen en mooie musea. We 
kozen steeds voor een snelle hap. 
Er zijn echter ook voldoende ho-
recagelegenheden om uitgebrei-
der te lunchen of te dineren.

VVV De Peel stuurde redacteur Jac Babin met zijn vrouw op pad, om deze route voor u grondig te verkennen. 
(Bron foto; VVV De Peel).

Met de VVV-Autoroute 
langs prachtige Peeljuwelen

Kortom, 
deze autoroute is een 
absolute aanrader! 

Regio

Regio
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VIER DE ZOMER
IN KASTEEL HELMOND

6 JULI    25 AUGUSTUS

M U S E U M H E L M O N D. N L

Speciaal tijdens de zomerperiode (6 
juli t/m 25 augustus) wordt Kasteel 
Helmond omgetoverd tot Zomerkas-
teel Helmond. Met alle zomerse toe-
ters en bellen van de partij. Oh, dat 
wordt genieten! Want onder andere 
de kasteelbewoners uit het verleden 
komen er tot leven. Zij vertellen over 
wat zij doen op het kasteel. 

Ook kun je meehelpen met de kok hel-
pen met kruiden vijzelen, de dienstmeid 
met zilver poetsen en de timmerman met 
schaven. En zo is er nog veel meer. Bekijk 
hieronder een deel van het programma! 
Op 6 en 7 juli hebben opa’s en oma’s 
gratis entree tijdens Opa en Omadag! 
Voor de kleinkinderen betaal je de regu-
liere entreeprijs. Deze actie is geldig voor 
maximaal twee grootouders per gezin.  

Zomerprogramma 6 juli t/m 25 augus-
tus
Dinsdag t/m donderdag
11.00 tot 16.30 uur: de kasteelgidsen laten 
je de mooiste plekjes in het kasteel zien 
en vertellen je spannende kasteelverha-
len.
11.00 tot 16.30 uur: doe mee met de work-
shop  leren buideltas maken, leren arm-
band maken/bewerken, prinsessenhoed 
of ridderhelm versieren, wapenschild of 
houten zwaard beschilderen.
Ontrafel het zoldermysterie! Spannend, 
want je leert hier alles over de grote kas-

teelbrand in 1549. De zoldertour gaat 
door bij temperaturen tot 28 graden. Ze 
zijn te reserveren om 11.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00 uur. Aanmelden kan tot op de 
dag zelf aan de balie van het museum. Je 
moet wel goed ter been zijn en ouder dan 
8 jaar om de zoldertour te kunnen doen.

Ontmoet de Valkenier op 17 tot en met 
24 en 31 juli en op tot  en met 14 augustus 
tussen 13.00 en 15.30 uur op het binnen-
plein van het kasteel. Je mag zo’n prach-
tige vogel op je hand nemen, en een foto 
maken. De Valkenier vertelt je alles wat je 
maar wil weten over de vogels. En je leert 
meer over hoe de vogels vroeger werden 
ingezet door de kasteelheer bij de jacht.

Zaterdag en zondag
12.00 tot 16.30 uur de kasteelgidsen laten 
je de mooiste plekjes in het kasteel zien 
en vertellen je spannende kasteelverha-
len.
12.00 tot 16.30 uur: doe mee met de work-
shop  leren buideltas maken, leren arm-
band maken/bewerken, prinsessenhoed 
of ridderhelm versieren, wapenschild of 
houten zwaard beschilderen.

Tarieven
Voor de workshops betaal je €5 toeslag 
bovenop het entreebewijs. De zolder-
tour kost  €2,50  exclusief een entreetic-
ket. De roofvogeldemonstratie, verhalen 
van de kasteelgidsen & kasteelbewoners, 
speurtochten en middeleeuwse spellen 
zijn  gratis  toegankelijk met een geldig 
entreebewijs

Op zondag 30 juni van 12.00 tot 18.00 uur 
is het weer Ibiza-markt ON TOUR bij 
De Cacaofabriek in Helmond. De Ibiza-
markt ON TOUR staat voor het vierde 
achtereenvolgende jaar in Helmond. Het 
belooft een dag vol gezellige kraampjes, 
lekkere drankjes en hapjes en live mu-
ziek te worden. 

De Ibiza-markt bij De Cacaofabriek is een 
uniek dagje uit voor jong en oud. Naast alle 
kleurrijke kraampjes, sfeervolle tentjes en 
originele fashiontrucks kan de bezoeker 
ook terecht voor een hapje en drankje in 
een relaxte setting met zomerse livemuziek. 

Zoals de band Chico Cuantico: een band 
die de wereld wil verenigen door middel van 
muziek. Zij spelen onder andere cumbia, 
rumba, ballades en tango.  De Ibiza-markt is 
geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza. 
Een markt waar moderne hippies  originele 
handgemaakte, hippie en bohemian pro-
ducten aanbieden waaronder fashion, siera-
den, beautyproducten, (woon)accessoires, 
kunst, vintage en (biologische) lekkernijen.  
Naast Helmond kan je de IBIZA-MARKT 
dit jaar onder andere vinden in Den Bosch, 
Harderwijk, Nijmegen, Zandvoort en Zeist. 
De gehele tour is te vinden op de website 
www.hipandhappyevents.nl/agenda/
Benieuwd naar meer evenementen bij 
de Cacaofabriek? Kijk daarvoor op 
www.cacaofabriek.nl

Ibiza-markt 
ON TOUR opnieuw 

in Helmond 

Het wordt een geweldig leuke zomer bij

Kasteel Helmond!

(Bron foto; Vaste Clique).

Sported heeft het afgelopen jaar een hele 
bewuste keuze gemaakt: van allround le-
verancier voor een breed scala aan spor-
ten naar een nog bredere specialisatie in 
de tennissport, want dat is de passie en 
de kracht van Sported. Hiervoor is nage-
noeg alles te vinden in de mooie zaak aan 
de Margrietstraat in Mierlo. Van rackets 
tot accessoires als ballen, grips, dempers 
en een ruim assortiment tennistassen.

Daarnaast vindt u een ruime collectie ten-
nis- en sportkleding voor dames, heren en 
kinderen. Van onder andere Sjeng Sports 
(damesmaten t/m maat 50), Babolat, 
Wilson, KSwiss en Adidas. Wat betreft 
de kwaliteit van de keuze van het materi-
aal van de kleding: anti bacterieel en het 
vocht opnemende vermogen zorgt ervoor 
dat de kleding multifunctioneel gebruikt 
kan worden voor andere sporten. Om uw 
outfit compleet te maken kunt u ook voor 
een paar goede tennisschoenen van deze 
merken met toevoeging van de merken 
Mizuno en Asics uitstekend bij de gedi-
plomeerde sportschoenspecialist Sported 
terecht.

Heeft u een nieuw racket nodig? 
Dan bent u daarvoor bij Sported natuur-
lijk aan het juiste adres. Grootte, gewicht 
en bespanning van een racket zijn heel be-
langrijk en van grote invloed op uw spel. 
Vanuit de hele regio komen tennissers naar 
Sported voor de kennis van (tennisleraar) 
Ted van Gennip zodat ze verzekerd zijn van 
deskundig advies en de aanschaf van een 
racket dat precies bij de persoon en zijn of 
haar niveau en stijl van spelen past.
Kortom het racket wordt door Ted op maat 
aan u verkocht tegen concurrerende prij-
zen van grote internetbedrijven. Ook de 
service van Sported is uniek; u kunt gra-
tis rackets testen bij Sported alvorens een 
keuze te maken en mocht het racket dan 
nog onverhoopt niet aan uw verwachtin-

gen voldoen, dan wordt het door Sported 
zonder problemen teruggenomen en gaat 
Ted met u op zoek naar een ander racket. 
Heeft u uw bespanning kapot geslagen?
Wilt u vanavond eigenlijk alweer op de 
baan? Geen enkel probleem. Sported heeft 
een professionele 24 uurs bespanservice 
met uitgebreide kennis over de verschil-
lende snaren die mogelijk zijn, zodat u 
de juiste snaar krijgt waar u het beste en 
fijnste mee speelt. ’s Morgens brengen, is 
’s middags nieuw bespannen weer opha-
len. Komt u van wat verder weg? Met een 
telefonische afspraak kunt u er zelfs onder 
het genot van een kopje koffie of thee op 
wachten. Daarnaast ontvangt u met ons 
nieuwe spaarsysteem na 5 keer bespannen 
25% korting op de 6e bespanning. Dat is 
mooi meegenomen! Met de combinatie 
van een gespecialiseerd assortiment en de 
kwaliteit en service die u van Sported ge-
wend bent, kunnen wij u in de toekomst 
nog beter van dienst zijn! 

Sported is en blijft dè 
tennisspecialist van deze regio

Sported: 
dat is goed slagen 
en uitstekend slaan! 

(Bron foto; Sported)
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Mierlose Tennis Vereniging 

LTV De Hut TV Carolus

TV de Lissevoort TV De Ren

TV Dierdonk TC ‘t Lôbke

TV Packador TC Liessel

TC Op Dreef LTV DWZ

TV ‘t Root TV Wettenseind

TV Trambaantje TV Millus

TV de Goudhoek TV Nederwetten

TV De Meijvink TC de Helze

Margrietstraat 106

5731 BR Mierlo

0492-664623

Openingstijden:

Maandag gesloten
Dinsdag 9.30-18.00u
Woensdag 9.30-18.00u
Donderdag 9.30-18.00u
Vrijdag 9.30-20.00u
Zaterdag 9.00-17.00u 

Volg ons op facebook
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Margrietstraat 106
5731 BR Mierlo
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Donderdag 9.30-18.00u
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Mierlose Tennis Vereniging | LTV De Hut TV Carolus
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TV De Meijvink TC de Helze

Helmond

Helmond

Mierlo
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Steeds meer mensen ontvluchten graag 
de drukte van alledag. Voor sommigen 
betekent dat een dagje weg, anderen 
blijven langer van huis. Alleen, of juist 
met vrienden, familie of kinderen. Ont-
spannen betekent voor iedereen iets 
anders en vraagt dus een persoonlijke 
invulling. En dat is precies waarom Tiny 
en Jolanda van Maris enkele jaren gele-
den de Peelpoort hebben geopend. De 
luxe comfortcamping is inmiddels uitge-
groeid tot een plek waar iedereen terecht 
kan voor een persoonlijke Peelbeleving!

Van een heerlijke wandeling of fiets-
tocht in betoverend natuurgebied De 
Groote Peel, tot in stilte genieten bij 
de visvijver. Van lekker genieten tij-
dens een lunch of diner, tot actief be-
zig zijn. Bijvoorbeeld tijdens een potje 
midgetgolf of jeu de boules. Van kin-
derfeestje tot compleet dagarrange-
ment voor een (bedrijfs)uitje. Van een 
ontdekkingstocht door de omgeving 
met de Peeltram of Solex, tot puur 
dat lekkere kopje koffie op het terras. 
‘Het mooie van de Peelpoort is dat het 
hier allemaal kan’, vertelt Tiny van Ma-

ris enthousiast. ‘Iedereen vindt hier wel 
iets om van te genieten. Zo ontvangen 
we gasten voor een bakkie koffie met 
iets lekkers, een lunch of diner. 
Maar we hebben ook groepen waar we 
een heel dagprogramma voor samen-
stellen. Bijvoorbeeld een tocht met de 
Peeltram, een rondje midgetgolf en een 
barbecue, buffet of diner ter afsluiting. 
Ook kinderen spelen en ontdekken 
hier graag. In de speeltuin, die we vorig 
jaar openden en ook de splinternieuwe 
midgetgolfbaan brengt volop plezier en 
gezelligheid. En voor diegenen die graag 
blijven slapen? Ook dat is mogelijk! Van 
een eenvoudige Peelhut tot bijzondere 
hotelkamers in de natuur en luxe cha-
lets. Een eigen camper of caravan mee-
nemen kan ook en we bieden jaarplaat-
sen aan, zowel op de camping als voor 
chalets’.  
‘Die persoonlijke beleving staat centraal 
in alles wat we doen en organiseren 
voor onze gasten’, vult Jolanda van Ma-
ris aan. Een unieke, onvergetelijke erva-
ring creëren. En dat maakt onze dagen 
extra leuk en afwisselend’. 
Nieuwsgierig geworden? Kom langs en 
beleef de Peel zoals ú dat graag wilt.
Meer informatie? 
www.campingdepeelpoort.nl 

Een onvergetelijke 
Peelbeleving beleeft u 

bij de Peelpoort!

(Bron foto; camping de Peelpoort).

  

 
 
 

 

  

HEEFT U DE PEELPOORT  
AL ONTDEKT? 

 

Midgetgolf  ∞ Heerlijk eten ∞ Peeltram ∞  Logeren in de natuur 

 

Prachtig gelegen aan Nationaal Park  
De Groote Peel, vindt u de Peelpoort.  
Dé plek voor een heerlijke Peelbeleving!  

Van een wandeling, tot een potje midgetgolf op 
onze spiksplinternieuwe midgetgolfbaan. Van een 
rondje met de Peeltram of Solex, tot een volledig 
verzorgd kinderpartijtje of feest. Natuurlijk bent u 
ook welkom voor een kopje koffie of een hapje 
eten in de brasserie! En blijven slapen kan ook! 

Nieuwsgierig geworden? Kom langs, en 
beleef de Peel zoals ú dat graag wilt. 

Gezandebaan 29a - 5725 TM - Heusden Gemeente Asten - Telefoon: 0493 56 05 19 
www.midgetgolfdepeelpoort.nl  -  www.campingdepeelpoort.nl  -  www.brasseriehetturfke.nl 

Deze zomervakantie is er weer een dier-
verzorgercursus voor kinderen. Je leert 
in twee ochtenden (is samen 1 cursus) 
van alles over het gedrag en het verzor-
gen van konijnen, cavia’s, kippen, ezels, 
geitjes etc.  Wist je bijvoorbeeld dat een 
konijn geen knaagdier is en waarom dat 
zo is? En wat je aan de kleur van de oorlel 
van een kip kan zien? De dierverzorgers 

van de kinderboerderij leren je van alles! 

De cursus zal plaatsvinden op donderdag-
ochtend 15 en vrijdagochtend 16 augustus van 
10.00 tot 12.15 uur. Het is bedoeld voor kinderen 
tussen 7 en 12 jaar. De kosten voor deze twee 
ochtenden samen  is € 17,50 euro per kind, in-
clusief materiaal, wat te drinken en een koekje. 
Meld je van te voren aan en betaal bij de balie 
van de kinderboerderij dan ben je ingeschre-
ven (je kunt dus niet nog aansluiten op de dag-
delen zelf). www.kinderboerderijgeldrop.nl 

Dierverzorgercursus voor kinderen gaat weer 
van start  op Kinderboerderij Geldrop!

(Bron foto; Kinderboerderij Geldrop).

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Geldrop

Asten-Heusden
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ADV STORE

BUITENGEWOONGOED Kamperen | 3

Recreatie | 3

Bad&Beach | 3

GratisAdventure Store KRANT

 De 4 daagse Lowa | 4

Ontdek de anti teken
collectie van Care Plus®
23.000 lyme besmettingen per jaar in Nederland.
Bescherm jezelf vooral in de maanden maart,
april, mei, juni, juli, augustus, september en 
oktober.

TEEK

AFRITSBROEKEN

REGENKLEDING

TENTEN

WANDELKLEDING

V E R K R I J G B A A R  B I J

SCHOENEN
Ontdek de Care Plus®
Collectie.
Anti Teek - Anti Mug
EHBO - Hygiëne
Zonbescherming

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 28 juli 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 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

Het is bijna zover: binnenkort staat de 
zomervakantie weer voor de deur. 
Nog even de laatste zaken afhandelen 
en dan kunt u goed voorbereid vakan-
tie vieren. U heeft het verdiend! Wat u 
ook gaat doen, waar u ook heen gaat, 
bij Adventure Store start de vakantie-
pret al tijdens de voorbereiding. Bij 
ons komt u in de stemming en kunt u 
terecht voor de juiste vakantie spul-
len met een goed en eerlijk advies. Zo 
gaat u goed op weg naar de heerlijke 
zomervakantie!  

ELKE ZONDAG T/M 28 JULI OPEN  VAN 12.00 - 17.00 UUR

buitenlucht, 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. 

OUTDOOR Op de outdoor afdeling 
vindt je alles voor het wandelen, bui-
tensporten en voor al je reizen. De 
wandelafdeling staat in het teken van 
de komende zomer. De recreatieve 
vakantie wandelaar en de fanatieke WANDELEN

Waar de reis ook heen gaat en of u nu 
met het vliegtuig, met de auto, op de 
fiets, lopend of lekker thuis in eigen 
tuin gaat genieten van de gezonde 

REIZEN
vierdaagse lopers komen helemaal op 
niveau met de collectie (berg) wandel-
schoenen, accessoires en outdoor kle-
ding van Adventure Store. Ook voor 
de bagage die in de rugzak mee gaat 
en gadgets zoals een nieuw mes of de 
nieuwste lichtgewicht verrekijker, u 
zult versteld staan van het aanbod. 
Wij hebben ook alles voor de mensen 
die lichtgewicht reizen zoals op de 
fiets, motor, auto of vliegreizen. 

Nu op alle zomer outdoorkleding, bad 
& beach kleding en slippers & sanda-
len is de Summersale begonnen! Op 
elk 2e artikel hebben we maar liefs 
25% KORTING. Dus sla je slag en kom 
snel naar de winkel.
 

ZOMERVAKANTIE 
TIJD VOOR ONTSPANNING!
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nlKastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

Diverse formaten gasflessen

Party Grill v.a. 59.99

Buitenkeuken BBQ 
v.a. 229.99

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

KOELBOXEN
v.a. 27.99

GASBARBECUES • KOOKTOESTELLEN
VERLICHTING • KOELERS • GASFLESSEN

LETS GO OUTSIDE
TENTEN-SLAAPZAKKEN-BRANDERS

LUCHTBEDDEN-LANTAARNS-KOELBOXEN
ELECTRISCHE VERLICHTING-STOELEN

9.99

14.99

INSECTEN
LAMP 
1000V 
230V/4W

van 39.99 nu 

29.99

COPA RIO 
ALU STOEL 
CLASSIC
GRIJS

TRAVEL HAMMOCK
HANGMAT 

24.99
BC TARP 
TRAVEL RUIT 
3 X 3 33.99

CA SI MAT  
183 X 51 X 3 
CM

29.99

CA SLAAPZAK FESTIVAL 
AZURE

van 23.99 nu 

19.99

STORM
LANTAARN 
VERZINKT 
25 

BC PREMIUM 
TAFEL 45*60 

37.99

URBAN OUTDOOR COLLECTIE           VERKRIJGBAAR BIJ ADVENTURE STORE

van 12.- nu 
van 41.99 nu 
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BUITENGEWOONGOEDAdventure StoreZomervakantie 
tijd voor 

ontspanning!

V E R K R I J G B A A R  B I J

INTEX®

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

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

KAMPEREN Voor zowel de festi-
valgangers als voor de mensen die 
er met de tent of luxe caravan op 
uit trekken, voor camping artike-
len kunt u bij Adventure Store te-
recht. Uiteraard voor tenten, maar 
ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken zoals haringen, tarpen, 
grondzeilen en toiletvloeistoffen. 
Een grote slaapafdeling met slaap-

ADVENTURE STORE
Altijd minimaal 
10% met 
 klantenspaarsysteem

Gratis parkeren voor 
de deur

Persoonlijke en 
deskundige 
bediening

Vertrouwd adres 
sinds 1947

LIKE & WIN een IPANEMA BEACHPAKKET 
met een strandtas, strandlaken, sleutelhanger en een paar Ipanema slippers naar keuze uit de winkel!

Het is bijna zover: over een aantal weken start de zomervakantie. Hoe vieren jullie de vakantie?  
Laat het weten in een reactie op onze Facebook (@adventurestore.helmond) en/of Instagram  

(@adventurestorehelmond). Post het snel en maak kans op een Ipanema beachpakket incl. een paar slippers  
naar keuze. Op 10 juli maken we drie winnaars bekend.

zakken, luchtbedden en matten 
voor een goede nachtrust, comfor-
tabele lichtgewicht meubelen om 
te relaxen, alle zaken om te kunnen 
eten & drinken, verlichting, koel-
boxen en nog veel meer! 

Ook op de campingafdeling heel 
veel voordeel met de vele zeer 
scherpe prijspakkers.

Op de hele 
collectie Boretti, 
Cobb en Weber 
barbecues een 

korting van 

20% 
uitgekeerd in accessoires

RECREATIE Naast de enorme collec-
tie zwembaden, bubbelbaden en 
boten, hangmatten en tarpen gaat de 
aandacht uit naar de barbecue afde-
ling. Op zo’n 200m2 staan er complete 
collectie bbq’s van o.a. Boretti, Cam-
pingaz, Cobb en Weber, met zowel 
veel keuze in bbq’s op gas, stroom en 
natuurlijk houtskool. Uiteraard ook 
voor alle denkbare accessoires en de 
brandstof als houtskool, briketten en 

gastanks en vullingen kunt u bij ons 
terecht. Naast de verschillende aan-
biedingen met Campingaz, Cobb en 
Boretti hebben we op de hele collectie 
Weber barbecues een korting van 
20%,  uitgekeerd in weber accessoires. 

Adventure Store vindt u aan 
de Kastanjehoutstraat 3 in 
Mierlo-Hout (Helmond). 
De winkel is naast de 
normale winkelopeningstijden 
ook elke zondag tot en met 
28 juli open van 12 tot 17 uur. 
Voor meer informatie kijkt u op 
www.adventurestore.nl 

ZWEMBADEN

BOTEN

LUCHTKUSSENS EN 
ACCESSOIRES

ZWEMBADEN
LUCHTBEDDEN

EN BOTEN

FILTER &CHLOOR
VOOR IN HET ZWEMBAD

ELKE ZONDAG T/M 
28 JULI OPEN  VAN 12.00 - 17.00 UUR

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

BAD&BEACH Uiteraard is er bij 
Adventure Store een gigantische 
collectie bad & beach kleding, slip-
pers en sandalen uitgestald op circa 
400m2 ruimte, waarbij dit met recht 
de grootste bad & beach winkel van 
de Peelregio genoemd mag worden. 
De hele familie slaagt in één keer, 
voor zowel de zwemkleding als de 
casual korte broek, T-shirt of 
strandjurkje, badslippers, water-
schoentjes, slippers of sandalen, bij 
Adventure Store hebben ze het alle-

maal.
Op alle Outdoor zomerkleding en de 
bad & beach kleding, slippers en 
sandalen is er een fantastische 
zomeruitverkoop actie met tot maar 
liefs 25% KORTING op elk 2e artikel 
van de nieuwe collecties.
Dus, sla je slag en kom snel naar de 
winkel! 
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SNEL GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl • 0492-845350
Adcommunicatie Helmond • www.adcommunicatie.nl

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

CONCEPT | ONTWERP | CAMPAGNE

BUITENGEWOONGOEDAdventure StoreZomervakantie 
tijd voor 

ontspanning!

BUITENGEWOONGOED
I N D E R D A A D

AL UW 
DRUK
WERK

25%

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 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 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

SUMMERSALE
ELK 2E

ARTIKEL

NIJMEEGSE 4 DAAGSE COLLECTIE

PULSE FIVE BAY HEUPTAS verkrijgbaar bij

VIERDAAGSE SOK

zomer outdoorkleding
bad & beach kleding 

en slippers & 
sandalen

KORTING
FERROX-NIJMEGEN GTX
MEN

149.99
WALKER-NIJMEGEN GTX
MEN

FERROX-NIJMEGEN GTX
WOMEN

WALKER-NIJMEGEN GTX
WOMEN

149.99 149.99 149.99

15.99

59.99
AC SPIDER RUGZAK 20 LTR.

79.99

SPEEDLITE 16 RUGZAK 16 LTR.

59.99

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Op vrijdag 5 juli starten de 
Kasteeltuinconcerten 2019!
Ook deze zomer begint jouw weekend met een swingende avond in de 
Kasteeltuin van Helmond. Elke vrijdagavond tussen 5 juli en 16 augustus 
geniet je van live muziek, een fijne sfeer en lekkere hapjes en drankjes. 
Waag een dans op de dansvloer, luister naar lokale bands bij het lokaal 
talentenpodium of stil je honger bij één van de vele foodtrucks. De toegang 
is gratis.

05/07 - HOTTUB HEROES

12/07 - orquestra pegasaya 19/07 - abba tribute

02/08 - kenny b 16/08 - tim akkerman09/08 - de mannen
                 van oranje+ Heights Meditation Sings the Boss

+ Stardusters: A Neil Young Tribute

26/07 - soul!

SNEL GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl • 0492-845350
Adcommunicatie Helmond • www.adcommunicatie.nl

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

CONCEPT | ONTWERP | CAMPAGNE

BUITENGEWOONGOEDAdventure StoreZomervakantie 
tijd voor 

ontspanning!

BUITENGEWOONGOED
I N D E R D A A D

AL UW 
DRUK
WERK

25%

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 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 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.
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ELK 2E

ARTIKEL

NIJMEEGSE 4 DAAGSE COLLECTIE

PULSE FIVE BAY HEUPTAS verkrijgbaar bij

VIERDAAGSE SOK

zomer outdoorkleding
bad & beach kleding 

en slippers & 
sandalen

KORTING
FERROX-NIJMEGEN GTX
MEN

149.99
WALKER-NIJMEGEN GTX
MEN

FERROX-NIJMEGEN GTX
WOMEN

WALKER-NIJMEGEN GTX
WOMEN

149.99 149.99 149.99

15.99

59.99
AC SPIDER RUGZAK 20 LTR.

79.99

SPEEDLITE 16 RUGZAK 16 LTR.

59.99

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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PEEL

helmond

heusden
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Fiets4daagse 
De Peel 2019 
startplaats 
Stiphout

Zomeravond 
Activiteiten met 
braderie Asten

Zomeravond 
optreden Harmonie 
St. Antonius in 
Asten-Heusden

Fotozoektocht 
per familiefiets in 
Asten-Heusden

Zomeravond-
rondleiding kasteel 
Asten-Heusden

Deurne’s Got 
Talent 2019 - 
Finale

Cultureel 
Festival 
Gemert

Gimmert Gist 
bierfestival derde 
editie

Circus Jacona 
,accordeondag en 
expositie glas in 
lood en tiffany

Boerenbonds
museum brengt 
nostalgische 
kermis

Bourgondisch 
Voetbaltoernooi 
v.v. Gemert 
2019 Nacht Van Het 

Witte Doek 
Deurne 2019

Restaurant 
Ons Jongens 
culinaire 
ontdekkingsreis

Restaurant 
Ons Jongens 
culinaire 
ontdekkingsreis

44ste 
Fiets4daagse
De Peel

Wandeling naar 
onderduikerskamp 
Dennenlust met 
Gerard Geboers

De 44e editie van Fiets4Daagse De 
Peel wordt gehouden van dinsdag 9 
juli tm vrijdag 12 juli 2018. Café Zaal ´t 
Aambeeld, Dorpsstraat 38, HELMOND, 
www.fiets4daagsedepeel.nl/
startplaatsen/stiphout/
Di 9 juli 2019 09:00 - 17:00 uur, wo 10 
juli 2019 09:00 - 17:00 uur, do 11 juli 
2019 09:00 - 17:00 uur, vr 12 juli 2019 
09:00 - 17:00 uur.

Vanaf 16.00 uur is er een Braderie. 
Aan de kinderen is ook gedacht. Er 
komen namelijk ook kinderattracties. 
In de avond is er live Muziek in het 
centrum op de Markt en op het Eeuwig 
Levenplein. Geen entree. Organisatie 
Horeca Asten. telefoon: 06-51813513. 
Zomeravond Activiteiten Asten 
Artiesten Carrousel, Markt 12, ASTEN, 
www.vvvdepeel/Asten  
Di 23 juli 2019 16:00 - 23:55 uur, di 30 
juli 2019 16:00 - 23:55 uur.

Aanvang 19.00 uur Harmonie 
St. Antonius op Den Akker in 
Asten-Heusden. Optreden van 
leerlingen blokfluiters, B-orkest, 
jeugdslagwerkgroep, majoretten, 
A-orkest en de slagwerkgroep. Gratis 
toegankelijk.
Zomeravond optreden Harmonie St. 
Antonius in Asten-Heusden, Den 
Akker, HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.harmonieheusden.nl
Ma 1 juli 2019 19:00 - 20:30 uur.

Fotozoektocht per familiefiets Aanvang 
14.00 uur Leg de uitgezette route af, 
plaats de foto’s op de juiste volgorde! 
Deelname € 8,- 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
Fotozoektocht per familiefiets in 
Asten-Heusden, Behelp 13, HEUSDEN 
GEM ASTEN, www.peelexpress.nl 
Wo 3 juli 2019 14:00 - 15:30 uur.

Aanvang 19.00 uur bij kasteelruïne 
van Asten-Heusden en duurt ± 2 
uur. Entree € 4,50 en kinderen t/m 7 
jaar gratis. Een bezoek aan het Anna 
Ceelenhuis waar een permanente 
expositie over de vondsten en haar 
geschiedenis plaatsvindt. Organisatie: 
Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten 
/ VVV Asten.
Zomeravond-rondleiding kasteel 
Asten-Heusden, Kasteellaan, 
HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.kasteelasten.nl
Do 4 juli 2019 19:00 - 21:00 uur.

Deurnese jeugd (4 jr. – 18 jr.) wordt 
uitgedaagd hun talent te vertonen. Een 
show vol spektakel met dans, zang, 
theater, creativiteit en meer!
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
Martinetplein 1, DEURNE, 
www.deurnesgottalent.com
Zo 25 augustus 2019 13:00 uur.

In samenwerking met Bibliotheek 
de Lage Beemden, de Eendracht, de 
Bunker en Kunstlokaal is er een cultureel 
festival opgezet welk op 29 juni 2019 in 
kasteel Gemert zal worden gehouden. 
Aanvang 11.00 uur tot 18.00 uur.  Kasteel 
Gemert, Ridderplein, GEMERT Za 29 
juni 2019 11:00 - 18:00 uur.

Op de inmiddels bekende 2e 
zondag in juli 2019 vindt weer het 
Gimmert Gist bierfestival plaats. Het 
is al weer de derde editie. Diverse 
streekbierbrouwerijen hebben gevolg 
gegeven aan de uitnodiging van het 
biergilde wat bij cafe Gij en IK te Gemert 
zetelt. De organisatie is mede in handen 

Op 14 juli 2019 staat het 
boerenbondsmuseum Gemert weer 
bol van de diverse activiteiten met een 
accordeondag, kindercircus Jacona en 
een expositie glas in lood en tiffany. 
aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur.
Boerenbondsmuseum Gemert, 
Pandelaar 106, GEMERT
Zo 14 juli 2019 13:00 - 17:00 uur.

Het Boerenbondsmuseum Gemert 
organiseert weer een nostalgische 
kermis . De kermis is op 20 juli 2019 
geopend van 18u tot 21u op 21 juli 
Nostalgische kermis (geopend van 
13u tot 21u) en op 22 juli Nostalgische 
kermis (geopend van 13u tot 21u)
Boerenbondsmuseum Gemert, 
Pandelaar 106, GEMERT
Za 20 juli 2019 18:00 - 21:00 uur, zo 21 
juli 2019 13:00 - 21:00 uur, ma 22 juli 
2019 13:00 - 21:00 uur.

Van 28 tot en met 30 juni 2019 zal op 
Sportpark Molenbroek te Gemert weer 
een bourgondisch voetbaltoernooi 
plaatsvinden. Sportpark Molenbroek 
, Sportlaan, GEMERT Vr 28 juni 2019 
14:30 uur, za 29 juni 2019, zo 30 juni 
2019 - 17:30 uur.

Driedaags filmfestival in het centrum 
van Deurne met 30 films op totaal 15 
plaatsen. Het festival opent traditioneel 
op vrijdagavond met de hoofdfilm op 
een groot scherm op de Markt
o.a. Marktplein, Markt, DEURNE,
www.nachtvanhetwittedoek.nl
Vr 23 augustus 2019 20:30 uur, za 
24 augustus 2019 20:30 uur, zo 25 
augustus 2019 20:30 uur.

Lekker eten, maar ook ontdekken. 
Boer Henk van Bijzonder Brabants 
neemt je mee op wandeling door zijn 
onvergetelijke groentetuin met meer 
dan 100 bijzondere groenten en kruiden
Groentetuin Bijzonder Brabants, 
Breemortelweg 21, DEURNE,
www.bijzonderbrabants.nl
Do 8 aug 17:30 - 22:30 uur, vr 9 aug  
17:30 - 22:30 uur, za 10 aug 2019 17:30 
- 22:30 uur, zo 11 aug 17:30 - 22:30 uur, 
ma 12 aug 17:30 - 22:30 uur.

Lekker eten, maar ook ontdekken. 
Boer Henk van Bijzonder Brabants 
neemt je mee op wandeling door zijn 
onvergetelijke groentetuin met meer 
dan 100 bijzondere groenten en kruiden
Groentetuin Bijzonder Brabants, 
Breemortelweg 21, DEURNE,
www.bijzonderbrabants.nl
Do 8 aug 17:30 - 22:30 uur, vr 9 aug  
17:30 - 22:30 uur, za 10 aug 2019 17:30 
- 22:30 uur, zo 11 aug 17:30 - 22:30 uur, 
ma 12 aug 17:30 - 22:30 uur.

4 dagen georganiseerde fietstochten 
door De Peel met afstanden van 30, 45 
en 60 km. Het uitgangspunt hierbij is 
‘Fietsen voor iedereen! met elk jaar weer 

Wandeling naar het voormalig 
onderduikerskamp Dennenlust in 
Lierop. O.l.v. Gerard Geboers, de 
schrijver van het boek “Zij woonden 
een jaar in een bos (1 augustus 1943-
21 september 1944). Vertrek om 11.00 
uur bij Boscafé ‘t Pastoorke, Moorsel 
1, 5715 PX Lierop. Afstand ± 3 tot 4 
km Deelname € 3.00 te voldoen 
bij aanvang van de wandeling. Max 
20 deelnemers. Niet geschikt voor 
rolstoelen en wandelwagens. Vooraf 
reserveren is verplicht bij g.geboers1@
chello.nl  
Wandeling met Gerard Geboers, Markt, 
ASTEN, www.gerardgeboers.nl  
Wo 24 juli 2019 11:00 - 13:30 uur.

27 T/M 
30
AUG

27 T/M 
30
AUG

Week van de 
Ouderen in 
het Kasteel

Kasteeltuin
concerten

Van 27 tm 30 augustus is het Week 
van de Ouderen in Kasteel Helmond.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1, 
HELMOND, www.museumhelmond.
nl/evenementen/week-voor-de-
ouderen/| di-vr: 10:00 - 17:00 uur.

Zeven weken lang op de vrijdagen 
tussen 5 juli en 16 augustus staan 
bands op het podium.
Op vrijdagavond 5 juli staan de Hottub 
Heroes op het programma. Ook het 
Lokaal Talentenpodium komt dit jaar 
terug tijdens de Kasteeltuinconcerten.
Kasteeltuin, Kasteelplein 1, HELMOND, 
www.kasteeltuinconcerten.nl/
Vr 5 juli t/m 16 augustus 2019 19:00 - 
23:00 uur.

In de zomervakantie wordt Kasteel 
Helmond omgetoverd tot een echt 
Zomerkasteel. Met alle zomerse 
toeters en bellen van de partij is 
dat een feest voor het hele gezin 
en voor liefhebbers van kastelen 
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1, 
HELMOND, www.museumhelmond.
nl/evenementen/zomerkasteel-
helmond/
Za 6 juli 2019 t/m zo 25 augustus 
2019 di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za, zo: 
12:00 - 17:00 uur.

T/M 
25
AUG

Zomerkasteel Helmond

Oosterse dagen in Klok & Peel 
Museum Museum staat bol van 
allerlei activiteiten. De bezoeker mag 
zich wanen in het Verre Oosten. 
en oosterse klokken e nog veel 
meer. Telefoon: 0493-691865. 
Openingstijden: 12.00 tot 17.00 uur. 
Entree volw. € 10,00 en kinderen t/m 
15 jaar € 5.00 en 65+ & CJP € 8,00 
Klok & Peel Museum Asten, 
Ostaderstraat, ASTEN, 
www.museumklokenpeel.nl 
Za 24 augustus 2019 12:00 - 17:00 
uur, zo 25 augustus 2019 12:00 - 
17:00 uur.

24 & 
25
AUG

Oosterse dagen in Museum 
Klok & Peel Asten

OP PAD
in de

9 T/M 
12
JUNI

Asten

23 
JULI CabrioTour 

Asten herdenkt

Ook in 2019 organiseert VVV Asten de 
CabrioTour; dit jaar in het thema van 
75 jaar bevrijding. O.l.v. Gerard Geboers 
brengt u per cabriobus een bezoek aan 
diverse locaties in Asten en omgeving 
welke tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een grote rol hebben gespeeld. 
VVV Asten, Burg Wijnenstraat 1, ASTEN 
Di 23 juli 2019 13:00 - 16:30 uur.

BAKEL

Op 30 juni 2019 vindt weer het Classic 
car Event in Bakel plaats. Centrum van 
Bakel. Gratis toegankelijk. Vanaf 10.00 
uur tot 17.00 uur. 
Vijfde Classic Car Event Bakel, 
Dorpsstraat, BAKEL 
Zo 30 juni 2019 10:00 - 17:00 uur.

24 & 
25
AUG

Vijfde Classic Car 
Event Bakel

Het meest muzikale festival van 
Deurne. Voor ieder wat wils. Geliefd bij 
mensen van ver en dichtbij. Kaarten 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij VVV 
Deurne. Groot Kasteel, Haageind 
37, DEURNE, www.facebook.com/
WalhallaZomerfeesten
Vr 19 juli 2019 19:30 - 01:00 uur, za 20 
juli 2019 19:00 - 01:00 uur, zo 21 juli 
2019 13:30 - 00:00 uur.

19 & 
21
JULI

45ste Walhalla 
Zomerfeesten 2019

gemert

van de Heeren van Ghemert. aanvang 
12.oo uur tot 22.00 uur,
Cafe Gij en Ik, Ridderplein 35, GEMERT
Zo 14 juli 2019 12:00 - 22:00 uur.

een zeer gevarieerd aanbod in routes, 
activiteiten, traktaties, entertainment, 
enz. Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 
77, DEURNE, www.fiets4daagsedepeel.
nl Di 9 juli 2019 t/m vr 12 juli 2019 di-vr: 
09:00 - 17:00 uur.

deurne
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GELDROP - 
mierlo

neerkant

vlierden

30
JUNI

29
JUNI

16
AUG

6 &
7
JULI

29 &
30
JUNI

17 &
19
AUG

17 &
19
AUG

6
JULI

Kennedy Toertocht 
te Someren

Vlooienmarkt 
Deurne in Vlierden

Beachvolley
baltoernooi 
de Kneut

Kennedymars 
Someren

Dorpszeskamp 
Mierlo

Kermis Asten-
Ommel

Open Atelierdagen 
Asten-Ommel

JaZZ met PiT 
festival

Net als de afgelopen jaren, heeft de 
organisatie besloten om ook dit jaar 
voor de toerrijders een 120 km tocht 
uit te zetten. De toerrijders hebben 
al een aantal keer aangegeven dat 
de marsroute niet echt geschikt 
is voor hen. Vandaar dat ze nu de 
mogelijkheid krijgen om een langere 
tocht die op hen afgestemd is te rijden.
Café Zaal Brasserie “In d’n Herberg”
Postel 27, Someren

Nostalgie en 2e hands spulletjes 
te kust en te keur Gebouwen, 
Brouwhuisweg 36, VLIERDEN
Za 29 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.

Op 16 augustus 2019 wordt weer het 
jaarlijkse beachvolleybal van de Kneut 
uit Handel georganiseerd bij Waterski 
en Wakeboardentrum de Rooye Plas. 
Aanvang wedstrijden vanaf 10.00 uur.
Waterski en Wakeboardcentrum de 
Rooije Plas, Haveltweg, HANDEL
Vr 16 augustus 2019 10:00 - 00:00 uur.

Uiteraard kunnen ook de jonge 
lopertjes wederom 8 kilometer 
trotseren tijdens de 48e Mini 
Kennedymars. Kortom, voor iedere 
wandelaar bieden we een prachtige 
wandeltocht die bij hem of haar past. 
Durf jij de uitdaging aan? Voor de 
toeschouwers zijn er allerlei activiteiten 
langs de route en is er veel gezelligheid 
bij de start en de finish. Op zondag 
(de dag van de aankomst) is er een 
braderie en zijn er straatartiesten. De 
lopers worden op een ludieke wijze 
binnengepraat bij de finish.
Gemeentehuis van Someren
Wilhelminaplein 1 
5711 EK SOMEREN

De 17e editie van Dorpszeskamp Mierlo 
vindt op 29 en 30 juni 2019 plaats aan 
de Kasteelweg in Mierlo. Het belooft 
weer een sportief en muzikaal spektakel 
te worden waarbij de zaterdag in het 
teken staat van live muziek van de band 
PROOST! Op zondag strijden de teams 
om de felbegeerde zeskamp-trofee 
welke nu nog in handen is van team 
Bootcamp Brandevoort. Zaterdag 29 
juni 20.00 tot 01.00 uur, zondag 30 juni 
2019 10.00 tot 22.00 uur.
Kasteelweg 5731 PK Mierlo

Kermis in Asten-Ommel In het centrum 
van Ommel met diverse attracties. De 
kermis wordt geopend zaterdag ± 18.00 
uur De kermis is open: zaterdag 14.00 
– 00.30 uur zondag 14.00 - 24.00 uur 
maandag 14.00 - 22.00 uur Telefoon: 
0493-671212 zaterdag om 18.00 
uur wordt de kermis geopend. Za 17 
aug14:00 - 23:55 uur, zo 18 aug 14:00 - 
22:00 uur, ma 19 aug 14:00 - 22:00 uur.

De kunstenaars vertellen op hun 
werkplek over hun inspiratie en 

Op zaterdagavond 6 juli wordt het 
Molenplein in hartje Mierlo omgebouwd 
tot een waar festivalterrein.  De derde 
editie van JaZZ met PiT Festival is 
dan een feit. Dit jaarlijks terugkerende 
jazzfestival, dat plaatsvindt tijdens 
de Kennedymars, is nu al een begrip 
bij jazzliefhebbers in Mierlo en ver 
daarbuiten. JaZZ met PiT is een feestje 
voor het brede publiek! 
Zaterdag 6 juli 20.00 - 00.00 uur
Molenplein , 5731 Mierlo

COLOFON
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De 5e editie, 1e lustrum van het 
KommuS Kasteelfestival zal plaats 
vinden om 29 en 30 juni 2019. De line 
up zal later in het jaar bekend worden 
gemaakt. Check regelmatig onze 
Facebook voor updates. Het KommuS 
Kasteelfestival zal in de Geldropse 
Kasteeltuin plaats vinden, is gratis 
toegankelijk, en je krijgt er een 100% 
feestgarantie bij.  Zaterdag 29 juni 
18.00 tot 01.00 uur, zondag 30 juni 
2019 12.00 tot 23.00 uur.
Helze 8 , 5662 JL Geldrop

29 & 
30
JUNI

KommuS Kasteelfestival

Het Nirwana Tuinfeest is een 3-daags 
popfestival dat gehouden wordt bij 
Jongerencentrum Nirwana te Lierop. 
Vrijdag 9 augustus 14.30 tot 00.00 
uur, zaterdag 10 augustus 12.30 tot 
00.00 uur zondag 11 augustus 13.30 
tot 21.00 uur. Meervensedijk 4 
5715PZ Lierop

9 T/M 
11
AUG

Nirwana TuinfeestDie Heise Bierfesten, dé aftrap van 
het Oktoberfestseizoen in Nederland! 
Bereid je voor op een weekend vol 
pullen bier en wijn, dansen op de 
tafels, hübsche Mädchen in dirndl’s 
en Deutsche muziek.  Vrijdag 23 
augustus 18.00 tot 02.00 uur, 
zaterdag 24 augustus 14.00 tot 
02.00 uur, zondag 25 augustus 14.00 
tot 23.00 uur . Kerkendijk 156 
5712EZ Someren-Heide

14
AUG

Die Heise Bierfesten in 
Someren-Heide

beek en 
donk

6
JULI

24 T/M
28
AUG

Rommelmarkt 
Sparta’25 met 
muzikaal 
vermaak

Kermis 
Liessel 2019

Sparta’25 houdt voor de 5e keer een 
rommelmarkt. Sportpark Sparta’25 , 
Heereindsestraat 10, BEEK EN DONK
Zo 30 juni 2019 09:00 - 15:00 uur.

Met o.a. een draaimolen, rups, cakewalk, 
autoscooters en schietsalon
Centrum Liessel, Hoofdstraat, LIESSEL
Za 24 aug 13:00 - 00:00 uur, zo 25 aug 
13:00 - 00:00 uur, ma 26 aug 13:00 - 
23:00 uur, di 27 aug 13:00 - 23:00 uur, 
wo 28 aug 13:00 - 23:00 uur.

17
JULI

5 &
8
JULI

22 T/M
25
JULI

Wielerronde van 
Milheeze Centrum

Kermis 
Neerkant 2019

Country 
Festival

Op 17 juli 2019 vindt de Wielerronde van 
Milheeze Centrum plaats georganiseerd 
door Wielercomite Bakel onder 
auspicien van de WVAN. Parcours 
Kerkeind. aanvang wedstrijden 19.00 uur
Wielerronde van Milheeze Centrum, Hof, 
MILHEEZE Wo 17 juli 2019 19:30 uur.

Zwaaien en zwieren Centrum, 
Dorpsstraat, NEERKANT Vr 5 juli, za 6 
juli, zo 7 juli, ma 8 juli

Van 22 juli tot en met 25 juli 2019 wordt 
in een mooie feesttent bij Versantvoort 
Vakantiehuizen te Handel een groots 
countryfestival georganiseerd. Een 

milheeze

liessel

ommel

werkwijze. Atelier open van 11.00 
tot 17.00 uur voor publiek. Anja vd 
Boomen, Oostappensedijk 40a, 
Asten-Ommel schilderijen Complete 
lijst van de kunstenaars zie: www.
openatelierdagendeurne-asten.nl
Open Atelierdagen Asten-Ommel, 
Oostappensedijk 40a, OMMEL,
www.openatelierdagendeurne-asten.nl
Za 29 juni 2019 11:00 - 17:00 uur, zo 30 
juni 2019 11:00 - 17:00 uur.

someren

handel

meerdaags festival met vele  volgende 
artiestenVakantiehuizen Versantvoort, 
Gagelweg 4, HANDEL
Ma 22 juli 2019 20:00 - 00:00 uur, di 23 
juli 2019 13:00 - 00:00 uur, wo 24 juli 
2019 13:00 - 00:00 uur, do 25 juli 2019 
13:00 - 00:00 uur.

28 JUNI
T/M
1 JULI Kermis in 

de Mortel

Op 28.29,30 juni en 1 juli 2019 wordt 
in de Mortel in de directe nabijheid 
van MFA de Sprank weer een kermis 
georganiseerd met diverse attracties 
voor jong en oud. Meer informatie zie 

14
JULI

13 &
14
JULI

Vlooienmarkt 
in de Mortel

Knus samenzijn 
de Mortel

De jaarlijkse vlooienmarkt van MC ‘t 
Anker zal weer plaatsvinden op 14 
juli 2019 bij de Dorpsweide, MFA de 
Sprank te de Mortel. aanvang 08.00 
uur tot 15.00 uur. Vlooienmarkt in de 
Mortel, Oude-Molenweg, DE MORTEL
Zo 14 juli 2019 08:00 - 15:00 uur.

Op 13 en 14 juli 2019 vindt in 
en om Vijverpret de Mortel aan 
de Breemhorstsedijk 60 een 
bijeenkomst plaats onder de term 
knus samenzijn voor hobbyisten 
oldtimers. De activiteiten zijn vanaf 
09.00 uur tot 22.00 uur. Vijverpret, 
Breemhorstsedijk, DE MORTEL
Za 13 juli 2019 09:00 - 22:00 uur, zo 14 
juli 2019 09:00 - 22:00 uur.

de mortel

lierop

demortel.com/kermis Kermis in de 
Mortel, Oude-Molenweg, DE MORTEL 
Vr 28 juni 2019, za 29 juni 2019, zo 30 
juni 2019, ma 1 juli 2019.
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REACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nl

VARIATIE
IN JE WERK?
VOORWERKER (M/V)
De werkzaamheden bestaan uit:
•  Dagelĳ kse begeleiding en aansturing van medewerkers.
•   Dagelĳ kse planning op basis van beschikbare medewerkers.
•  Instructie op veilig en juist gebruik van materialen en middelen.
•  Bestellen en leveren van juiste materialen en middelen.
•  Uitvoerende schoonmaakwerkzaamheden.
•  Functie voor 25-32 uur per week, verdeeld over 5 dagen.

INTERIEURVERZORGERS (M/V)
VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO.
•  Uren variëren van 2 tot 25 uur per week.

VAKANTIEKRACHTEN (M/V)
VOOR DE PERIODE JUNI - SEPTEMBER.
•  Bĳ  voorkeur in bezit van rĳ bewĳ s.
•  Werktĳ den en uren in overleg.
•  Salaris conform cao Schoonmaak- en

Glazenwassersbedrĳ f.
•  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

WĲ  ZOEKEN!

REACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nlREACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nl

VARIATIEVARIATIE
IN JE WERK?
VOORWERKER (M/V)
De werkzaamheden bestaan uit:
• Dagelĳ kse begeleiding en aansturing van medewerkers.
• Dagelĳ kse planning op basis van beschikbare medewerkers.
• Instructie op veilig en juist gebruik van materialen en middelen.
• Bestellen en leveren van juiste materialen en middelen.
• Uitvoerende schoonmaakwerkzaamheden.Uitvoerende schoonmaakwerkzaamheden.
• Functie voor 25-32 uur per week, verdeeld over 5 dagen.Functie voor 25-32 uur per week, verdeeld over 5 dagen.

INTERIEURVERZORGERSINTERIEURVERZORGERS (M/V)
VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO.VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO.
• Uren variëren van 2 tot 25 uur per week.Uren variëren van 2 tot 25 uur per week.

VAKANTIEKRACHTENVAKANTIEKRACHTEN (M/V)
VOOR DE PERIODE JUNI - SEPTEMBER.VOOR DE PERIODE JUNI - SEPTEMBER.
• Bĳ  voorkeur in bezit van rĳ bewĳ s.Bĳ  voorkeur in bezit van rĳ bewĳ s.
• Werktĳ den en uren in overleg.
• Salaris conform cao Schoonmaak- enSalaris conform cao Schoonmaak- en

Glazenwassersbedrĳ f.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

IN JE WERK?
VOORWERKER (M/V)

WĲ  ZOEKEN!

Voorinschrijvingen 
Kennedymars, 
Rondje Someren 
en Mini Kennedymars

Op zaterdag 29 juni zijn de voorschrijvin-
gen van de Kennedymars op het Wilhel-
minaplein in Someren. Tussen 10.00 en 
15.00 uur kan iedereen zich bij de JOEK 
infostand inschrijven voor de Kennedy-
mars, het Rondje Someren en de Mini 
Kennedymars.

Natuurlijk kun je je ook nog steeds in-
schrijven via www.kennedymars.nl. 
Tot en met 29 juni betaal je € 15,- voor 
het Rondje Someren en € 22,50 voor  
de Kennedymars. Vanaf 30 juni bedraagt 
het inschrijfgeld € 20,- voor het Rondje 
Someren en € 27,50 voor de Kennedymars.

Al bijna 1.300 inschrijvingen
De teller van het aantal inschrijvingen 
voor de Kennedymars staat op 1.278. Dit 
waren er vorig jaar op hetzelfde moment 
1.105. Voor het Rondje Someren zijn er al 
601 inschrijvingen. Dit is bijna 15% meer 
dan een jaar geleden.

Speciale kortingsactie 25e 
Rondje Someren
Het Rondje Someren viert dit jaar het zilveren 
jubileum. Daarom is er een speciale kortings-
actie: elke 25e inschrijver voor het Rondje 
Someren ontvangt 25% korting. De korting 
wordt na de inschrijving teruggestort.

Startbewijs ophalen
Op 22 en 29 juni kunnen wandelaars die 
zich al ingeschreven hebben hun start-
bewijs ophalen bij de infostand op het 
Wilhelminaplein. Neem je inschrijfbeves-
tiging (bevestigingsmail) mee. 

Het is ook mogelijk om het startbewijs op 
te laten halen door iemand anders met 
jouw inschrijfbevestiging. Wandelaars 
kunnen hun startbewijs ook ophalen vlak 
voor de start tijdens het Kennedymars-
weekend.

Startkaarten Mini Kennedymars
Tijdens de voorinschrijvingen op 22 en 29 
juni zijn ook de startkaarten voor de Mini 
Kennedymars te koop voor € 3,00. Voor € 
5,00 koop je een leuk en handig startpak-
ket inclusief startkaart. In het Kennedy-
mars-weekend zelf betaal je € 5,00 voor 
een startkaart voor de Mini Kennedymars.

Bandje voor ouders/begeleiders
Voor ouders of begeleiders die meelopen 
met de Mini Kennedymars is er een speciaal 
bandje. Dit bandje kost € 3,00 en is verplicht 
voor elke ouder of begeleider die meeloopt. 

Met een bandje kunnen zij tijdens de 
wandeling ook gebruik maken van  
alle faciliteiten. De bandjes zijn ook verkrijg-
baar voorafgaand aan de start van de Mini 
Kennedymars. Dan kost een bandje € 3,50.

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

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

4 zijde mini velling
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

200.000m2 op 
voorraad

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 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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vloeren inspiratie
van vloer het zelf

zondag 30 juni 
GEOPEND 12.00-17.00 uur

Regio
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8 km
48 e

6 & 7 juli 2019 Start 20.00 u

Vliegende start
tussen 06.00-07.00 u

Start 12.00 u

zondag 7 juli 2019

zaterdag 6 juli 2019

Kennedymars Someren

Rondje Someren

Mini Kennedymars

57
80 km

e

40 km
25 e

Durf jij de uitdaging aan?



16 Juni 2019 Groot PEELLAND

NÚ 50% KORTING op het 2e artikel*
JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 29 juni 2019 tot en met 22 september 2019.

SUMMER SALE!

€ 49,- all-in gelegd
NL Label PVC
Kemi, Dale, Alicante. 
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Engelseweg 212, Helmond 0492 53 89 79       ▸  covetex.nl
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25% korting 
op NL Label
zonwering.

  Altijd een luisterend oor  
  Verrassend advies  
  Alleen de beste merken  
  100% maatwerk voor jou

  Uitgebreide garanties  
  Zichtbaar vakmanschap  
  Afspraak is afspraak

Jouw zekerheden
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Elke zondag open van 12-17 uur

Luxaflex® en NL Label 
Plissé en Duette®

Shades 4e kado

‘ geen gedoe met

draaikiepramen 
dankzij Trufi t™!’

               
#564

‘  pollengaas helpt 

tegen hooikoorts 
klachten!’

               #067

2e Luxaflex® 
Hor met 
50% korting

weken

Engelseweg 212,  Helmond
0492 53 89 79

Openingstijden
ma 13.00  –  18.00
di – do 09.30  –  18.00
vr 09.30  –  21.00
za 09.30  –  17.00
zo 12.00  –  17.00

Wijzigingen, zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 mei 2018 en 

niet i.c.m. andere acties of aanbiedingen. Kijk voor de voorwaarden op www.binnenhuisadviseurs.nl. ▸  covetex.nl
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NÚ 50% KORTING op het 2e artikel*
JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 29 juni 2019 tot en met 22 september 2019.

SUMMER SALE!

NÚ 50% KORTING op het 2e artikel*
JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 29 juni 2019 tot en met 22 september 2019.

SUMMER SALE!

(Actie geldig t/m 31 juli 2019) (Actie geldig t/m 31 juli 2019)

(Actie geldig t/m 7 juli 2019)

*Zie voorwaarden in de winkel


