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In het kader van het project

Evacuatietocht vanuit Meijel en Neerkant

naar Heusden met Verbroederingslunch

Uit in de Peel

14

Vacatures

5

UITGAVE

Maandelijks
100.000 ex.
met nieuws uit
Helmond/de Peel
Het beste bereik voor
uw aanbiedingen/
vacatures, veel beter dan
op Facebook/Internet

De inwoners van Nederweert evacueren naar Someren (1940). (Bron: Imperial War Museum).
Op zondag 22 september 2019
herdenken Neerkant, Meijel en
Asten-Heusden, in het kader
van het programma Death Valley De Peel, de hevige strijd die
75 jaar geleden aan de bevrijding
van hun dorpen vooraf ging met
een 'Evacuatietocht'. De lopers
worden in Heusden gastvrij
ontvangen middels een gezamenlijke ‘Verbroedingslunch’.
De bedoeling is dat de evacuatietocht een echt verbroederingsfeest wordt, dat in de
eerste plaats herinnert aan de
saamhorigheid van toen. De organisatoren nodigen iedereen
in Meijel, Neerkant, en andere
belangstellenden, uit om mee te
lopen. De wegen van nu zijn uiteraard beter dan die van toen en
de omgeving is flink veranderd.
Maar de route en de afstand
zijn hetzelfde gebleven. Onderweg wordt stilgestaan bij hoe het
toen was. Om daarvan een beter
idee te krijgen, worden op bepaalde punten op de route oorlogsverhalen van toen verteld.
Om een levensechte ambiance

te creëren, kunnen mensen de
tocht desgewenst ondernemen
zoals dat toen gebeurde: met
kruiwagens vol beddengoed,
kinderwagens voor de kleintjes,
al fietsend of fietsen aan de
hand. Paard en kar kan natuurlijk ook.
Startpunten
De evacuatietocht start tussen
9.00 uur en 10.00 uur vanuit 'het
oorlogshoekje' in het museum
Techniek met ’n Ziel in Neerkant
en (tegelijkertijd) vanuit museum Truijenhof in Meijel. De deelnemers lopen vanuit beide startpunten naar eetcafé De Buizerd,
waar een rustpunt wordt ingericht met koffie en thee of een
glaasje fris met een plakje koek.
Daarna kunnen de deelnemers
kiezen: óf te voet , of per fiets verder naar het gemeenschapshuis
van Heusden of met 'voertuigen
van toen' daar naartoe.
Ontvangst
In het 'Hart van Heuze' worden
de deelnemers gastvrij ontvangen, net als destijds. Ze genieten

er een ‘Verbroederingslunch’
met soep, broodjes, koffie en
thee. De lunch wordt verzorgd
door gastvrije Heusdenaren, die
zelf van thuis de soep meebrengen! Tijdens de lunch is er ook
een muzikaal programma en zijn
in het 'Hart van Heuze' filmfragmenten uit de oorlog te bekijken.

€2,50, waarbij koffie, thee en
fris onderweg en de lunch in het
Hart van Heuze zijn inbegrepen.
Om deel te nemen aan de Evacuatietocht, inclusief de Verbroederingslunch, kunt u vanaf
vandaag een mail sturen naar
natuur-recreatie@dorpsover
legmeijel.nl.

Terugtocht
Daarna volgt de terugtocht door
de Peel. Ook dan is er weer de
keuze: te voet terug of geheel of
gedeeltelijk met vervoer anno
1945. Zij die de hele tocht te voet
willen afleggen (heen en terug
ongeveer 20 km) worden verzocht om 's morgens direct om
negen uur te starten. Iedereen
legt de afstand tussen Neerkant/
Meijel en de Buizerd te voet af
(ongeveer 5 km). Daarna wordt
de tocht verder naar Heusden
en de terugtocht dus naar eigen
keuze gemaakt: óf te voet óf via
ander vervoer.

Vermeld daarin uw naam/de
naam van uw groep; vereniging;
familie, etc. en het aantal deelnemers. De betaling ontvangen wij
graag contant bij vertrek, waar
u ook de route en de consumptiebonnen voor onderweg en de
lunch ontvangt.
Deze tocht is mede mogelijk door
de ondersteuning van Death Valley De Peel, Waterschap Aa en
Maas, Gemeente Peel en Maas,
Provincie Limburg, Waterschap
AA en Maas, 75 jaar Bevrijding
Limburg, Heemkunde vereniging Medelo, museum Techniek
met ’n Ziel Neerkant en Hart van
Heuze. Militaire voertuigen zijn
beschikbaar dankzij de medewerking van Club Wheels en De
Heere van Meijel.

Deelname
Het inschrijfgeld (voor deelnemers vanaf 12 jaar) bedraagt
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Back to work.
Een goed begin is het halve werk.
Start nu met de goede voornemens voor meer
tijd voor jezelf. Je kunt bijvoorbeeld een rondje
gaan joggen, een boek lezen, een goede film
kijken of lekker een middag/avond shoppen 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.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Welcome home.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 36 GP

2

Groot PEELLAND

september 2019

3

KORTING OP ONZE KASTEN EN DRESSOIRS*

€50,-

15%

KORTING OP
OP BEDDENGOED,
BEDDENGOED,
KORTING
VERF EN
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BEHANG
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€100,-

KORTING OP
OP ONZE
ONZE BANKEN*
BANKEN*
KORTING

EETKAMERSTOEL GRATIS
GRATIS
IEDERE 6e
6e EETKAMERSTOEL
IEDERE

KORTING OP ONZE EETKAMER- EN BARTAFELS*

€50,-

* Actievoorwaarden: De korting op onze kasten en dressoirs is geldig op producten vanaf € 499,- | op onze eetkamer-en bartafels vanaf € 499,- en op onze banken vanaf € 999,-.
Vraag naar onze voorwaarden in de winkel. De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
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Over interieurcoach Emma
‘De ene dag zoek ik samen met
een klant passende kussens uit,
de andere dag ontwerp ik een
totaalinrichting inclusief meubels, vloer, accessoires, raamen wandbekleding. Mijn werk
is enorm afwisselend! Ik luister
goed naar de wensen van de
klant en vertaal dat vervolgens
naar een passend interieur.

Woonwensen
WAAR AL JE
DE RUIMTE
KRIJGEN

(Bron foto's; Stijl & Co.).

Een trendy winkel waar je je meteen 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 accessoires 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
interieur.
Op dit moment zijn we hard aan
het werk om ruimte te maken
voor een nieuw meubelmerk:
Musterring. Hierdoor wordt onze showroom nog groter, completer en mooier. Kom je snel een
keertje kijken?

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 woning. Maar past deze wel bij de
nieuwe vloer? Welke kleur op de
muur past daar dan bij? En welke
nieuwe meubels passen hierbij?
Zoveel vragen waarbij onze interieurstylisten je uitstekend kunnen helpen. Zij kennen de trends
op hun duimpje en voelen aan
wat bij jou past. Ze weten je als

Ik ben al mijn hele leven bezig
met het mooier maken van mijn
omgeving. Tof om die passie
nu beroepsmatig uit te kunnen
oefenen. Ik vind dat ik het echt
heb getroffen! Na mijn studie tot
interieuradviseur, ben ik begonnen met een hbo-opleiding tot

geen ander te verrassen met hun
inzichten 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.
Een klant aan het woord
‘’Mijn interieurcoach
Pascale heeft mij vakkundig
geholpen. Het resultaat is een
prachtig nieuw interieur met
matchende kleuren.
Alles van bestellen tot levering
verliep zeer punctueel en professioneel. Ik zou het dan ook
iedereen willen aanraden’’.

Ook ik laat me graag inspireren.
Daarvoor gebruik ik online-platforms als Instagram en Pinterest.
Daarnaast blader ik graag door
woonmagazines. Maar ik merk
dat het pas écht gaat leven als ik
rondloop op een beurs of in een
woonwinkel.
Dat is toch anders dan een plaatje op het scherm of in een magazine. Ik zou iedereen dan ook
willen uitnodigen om een frisse
portie inspiratie op te doen in
onze winkel.’

Emma

‘Ik ben dol
op een interieur,
gevuld met warme
kleuren, een eclectisch
e
touch, een snufje
klassiek én een
stoer randje’.

Rob Haertel,
Haertel Automatisering

Daar word je rijker van!

allround stylist. Daarnaast volg
ik nog een salestraining. Ik vind
het belangrijk om me te blijven
ontwikkelen.

Daar word je rijker van:

Volksuniversiteit Helmond
Wie zich creatief wil ontwikkelen, ziet wellicht iets in de cursus modern schilderen?
(Bron foto; Volksuniversiteit Helmond).

Helmond
De zomervakantie is weer voorbij. Net
zoals de kerstvakantie voor veel mensen
een tijd van bezinning is, voelt ook de tijd
na deze vakantie als een nieuwe start.
Een tijd om plannen en ideeën tot uitvoering te brengen. Zoals: die éne leuke
cursus volgen. Dit soort belevingen maken je een rijker mens, door de kennis en
de contacten die je opdoet.

In het najaar starten we weer met onze cursussen.
Cursussen die je een rijker mens maken.
• Talen
• Koken
• Cultuur

•
•
•

Bridge
Creativiteit
Gezondheid &spiritualiteit

Nieuwsgierig?
Inschrijfavond talen | taaldocenten beantwoorden
vragen | vrij. 6 september | 19.00-21.00 u. |
Con Brio gebouw | Braakse Bosdijk 4 |
Totale aanbod zie: www.vuhelmond.nl

Op vrijdag 6 september houdt Volksuniversiteit Helmond een inschrijfavond talen
in het Con Brio gebouw aan de Braakse
Bosdijk 4 van 19.00 tot 21.00 uur. Je op creatief vlak ontwikkelen, een taal leren, op
het gebied van gezondheid en spiritualiteit
slagen maken, cultuur opsnuiven, bridgen
of koken. Het kan allemaal bij de Volksuniversiteit in Helmond. Het Con Brio gebouw is dé plek waar cursisten elkaar ontmoeten en van elkaar en de docent leren.
Overdag en (met name) ’s avonds.
Voor iedereen een cursus
Er is echt voor ieder wat wils. Bijvoorbeeld
op het gebied van gezondheid en spiritu-

aliteit. Wat te denken van een basiscursus
BLS/AED (voor als je levens wilt redden),
een cursus mindfullness of voetreflextherapie? Wie zich creatief wil ontwikkelen,
ziet wellicht iets in de cursus modern
schilderen of wil meer leren over fotografie. Niet zelf aan de slag, maar wel meer
leren over kunst en cultuur? Dat kan. Bijvoorbeeld bij de cursus Rembrandt van
Rijn of Italiaanse meesters. Duik in een
andere wereld en leer meer over Sicilië of
klassieke muziek. Ook voor de kok in spe
is er van alles te ontdekken. Zoals Italiaans
koken of koolhydraat beperkt eten. Tot
slot zijn er ook volop taalcursussen voor
wie Nederlands of een andere taal wil leren zoals Engels, Frans of Russisch.
Een rijker mens
Wachten met goede voornemens, hoeft
niet tot december. Begin nog voor het
einde van het jaar met werken aan jezelf.
Om zo jezelf een rijker mens te maken. De
Volksuniversiteit Helmond combineert leren met gezelligheid. Keer op keer blijkt
dat cursisten dit erg interessant vinden.
Nieuwsgierig naar het aanbod? Vragen?
Loop binnen bij de inschrijfavond talen of
neem een kijkje op: www.vuhelmond.nl.
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halen opgetekend. Dit is met
medewerking van allerlei mensen waaronder vrijwilligers van
Landgoed Kasteel Geldrop uitgegroeid tot een expositie waar de
verschillende kanten van oorlog
en bezetting belicht worden.
De afgelopen jaren is met diverse (oud)inwoners van Geldrop en Mierlo gesproken. Ook
zijn er verhalen verzameld uit de
omstreken. Hiervan zijn teksten,
affiches en pamfletten gemaakt
en in combinatie daarmee worden enkele bijzondere voorwerpen tentoongesteld. De bezoeker wordt meegenomen op
een doortocht door de verhalen
waarbij de inrichting een onderdeel is geworden van de beleving. Vanuit telkens een ander
gezichtspunt wordt de oorlog
verteld; het meisje in de kelder,
de kleinzoon van nu, het wegvoeren van onschuldige mensen.

De Kunst van
het Leven in

oorlogstijd

Dit zorgt voor erkenning, verbinding, herkenning en doorgeven
aan nieuwe generaties. De bezoeker verlaat de expositie met
hoop.
De expositie is te bezichtigen van
zondag 1 september tot en met
zondag 27 oktober op donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Entree
gratis. Voor scholen is er een lesbrief opgesteld. Zij kunnen in de
maanden september en oktober
de expositie gratis bezoeken op
afspraak in combinatie met de
expositie in Hofdael over de 2e
Wereldoorlog.

Landgoed
Kasteel Geldrop
Mierloseweg 1
(navigatie Helze 8
Geldrop).

Kasteel Geldrop (Bron foto's; Marlies Verdonk)
De Kunstcommissie van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop presenteert in september
en oktober 2019 de bevrijdingstentoonstelling “De Kunst van het Leven in oorlogstijd”. In deze
tentoonstelling wordt aandacht besteed aan bezetting, oorlog en vieren van 75 jaar bevrijding. Het is
een ingetogen expositie die leest als een boekenkast met verhalen van kinderen van toen, over
mensen van toen tot nu, met medewerking van mensen van nu, voor iedereen van nu en later.
Een paar jaar geleden begon
Marlies Verdonk de vertellingen
van haar toen 90-jarige buurman Martien van den Biggelaar
te noteren in kleine verhalen. Hij
is een enthousiast verteller en
alles staat hem nog helder voor
de geest. Maar als Marlies het
met hem over zijn verhalen had,

sprak hij vaak de legendarische
zin: “dit zijn geen verhalen, dit
is echt gebeurd”. Om dan even
later te verzuchten: “maar wie
weet dit nou nog?”. Het is dus
logisch dat dit de kenmerkende
ondertitel is geworden van deze
expositie ‘De kunst van het leven
in Oorlogstijd’. Een ondertitel

om over na te denken want voor
veel (jonge) mensen is het soms
moeilijk in te voelen dat dit werkelijkheid was.
In haar hoedanigheid als lid van
de Kunstcommissie van Landgoed Kasteel Geldrop heeft
Marlies Verdonk verdere ver-

De bibliotheek in Kasteel Geldrop (Bron foto's; Marlies Verdonk)

SCHILDERLES
In een groepje van 5 personen
een paar uurtjes genieten van
uw hobby! Ieder op zijn eigen
niveau en belangstelling.

Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de doe-het-zelver, met
vestigingen in Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven
en Helmond. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar parket, laminaat
en PVC. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in de winkel
aanwezig waardoor de klant direct over het gekochte product kan beschikken.

Door het ervaren van materiaal,
vormen en kleuren komen tot een
mooi eigen gemaakt werk!

I.v.m. uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in
Eindhoven en Helmond op zoek naar een:

Bij belangstelling graag mail
naar info@mariadevries.nl

FULL-TIME VERKOPER M/V

www.mariadevries.nl
Valkert 3 • Bakel
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl | 0492-524561

Taken:
• Adviseren van de klant bij de aankoop van een parket- PVC- of laminaatvloer,
accessoires en aanvullende diensten.
• Plaatsen van bestellingen en het gereedmaken ervan.
• Verrichten van alle voorkomende showroomwerkzaamheden.
• Uitvoeren van licht-administratieve werkzaamheden.
Profiel:
• Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
• Commerciële beroepsopleiding op tenminste MBO-niveau.
• Verkoop ervaring met laminaat en parket is een pré. (in bezit van rijbewijs B).
• Flexibiliteit, optimisme en een leergierige instelling.
Goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.
• Hoog in het vaandel staan, collegialiteit en vriendelijkheid.
• Kortom een echte teamplayer.
Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering alsmede
opname in het pensioenfonds. Jouw toekomstige collega’s hebben een belangrijke
inbreng in deze sollicitatieprocedure.
Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie?
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail: info@vloerhetzelf.nl
Vloer Het Zelf hoofdkantoor, Venlosingel 17, 6845 JL Arnhem.

www.vloerhetzelf.nl
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Veldsink-Bekx
Advies:

altijd
dichtbij!

Vacature:

Financieel Adviseur
Veldsink-Bekx zoekt een nieuwe collega voor het kantoor in Mierlo!

Veldsink-Bekx is al meer dan 40 jaar de onafhankelijke financiële dienstverlener in de regio.
(Bron foto's; Veldsink-Bekx).

Regio
Veldsink-Bekx is al meer dan 40 jaar de
onafhankelijke financiële dienstverlener
in de regio. Binnen onze allround dienstverlening hebben we specialisten op het
gebied van verzekeringen en hypotheken
en zijn we zelfstandig adviseur van de Regiobank.
Wie is Veldsink voor de klanten?
Voor onze klanten zijn wij een Lokaal Hero.
Een persoonlijk aanspreekpunt in de wirwar van digitale aanbieders. Een kantoor
in het centrum van het dorp waar mensen
nog gewoon binnen kunnen lopen en geholpen worden. Of het nou gaat om een
schade die ingediend moet worden, een
vraag over het oversluiten van een hypotheek, of het regelen van bedrijfsmatige
verzekeringen voor een lokaal MKB-bedrijf: alles kan.

dat is precies wat we graag zien. Even een
boodschap doen en daarna langs de adviseur bij Veldsink-Bekx. Gelijk nog even
die vraag over de reisverzekering stellen en
dan met een goed gevoel weer naar huis.
Zo gewoon, zo makkelijk, en tegenwoordig toch ook zo bijzonder.
Wat kan de klant verwachten
van jullie RegioBank-activiteiten?
De Regiobank van de Regiobank zijn een
mooi voorbeeld van een extra service die
we bieden voor betaal- en spaarproducten. Door de gedeelde visie past het aanbod van de Regiobank perfect bij ons. Met
een goede mix tussen persoonlijk contact
én online, regelen klanten hun bankzaken
zoals zij dat willen. Voor persoonlijk advies
kunnen ze naar onze kantoren komen. Regelt de klant het liever zelf? Dan biedt de
Regiobank een gebruiksvriendelijke app
en natuurlijk de mogelijkheid voor Internet Bankieren.

Wat we óók zijn voor de klant, is een onafhankelijke partij die écht naar de persoonlijke situatie kijkt. Zonder verplichtingen of afspraken met verzekeraars en
geldverstrekkers. We kijken niet of de
klant bij ons product past, maar welk product bij de klant past. Een werkwijze die
gewaardeerd wordt door onze klanten én
onze adviseurs. We nemen de tijd voor
een gesprek, leggen alles uit wat de klant
wil weten en zijn een vast aanspreekpunt.
Onze adviseurs zijn gericht op kwaliteit en
klanttevredenheid.
Is er binnen Veldsink-Bekx veel
ruimte voor Face 2 Face contact?
Jazeker, face 2 face contact is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.
Niet alleen op het gebied van hypotheken
en zakelijke verzekeringen, maar ook voor
de particuliere klant zijn wij bereikbaar.
Dat kan op afspraak, maar klanten kunnen ook gewoon bij ons binnen lopen. En

Als Financieel Adviseur bij Veldsink-Bekx Advies in Mierlo richt jij je op het adviseren van
particuliere klanten. Je focus in deze functie komt te liggen op Hypotheken, maar jij laat je niet
beperken tot dit product. Je trekt het adviesgesprek breder en adviseert ook op het gebied
van Schadeverzekeringen en eventueel Regiobank producten. Kortom: Jij maakt van elke
particuliere klant een totaalklant!
Je klanten ontvang je over het algemeen op ons mooie, dorpse kantoor, maar je mag ze ook thuis
bezoeken. In een informele setting bepaal jij de wensen van de klant, kijk je naar de mogelijkheden en
breng je advies uit. Je weet complexe materie begrijpelijk te maken en door je ervaring ben je in staat
iedere klant te voorzien van een passend advies. Voor de bemiddeling word je ondersteund door onze
binnendienst. Hierdoor kun jij je focussen op waar je goed in bent en waar je energie van krijgt: De klant!
Wie ben jij?
Om deze functie succesvol uit te voeren beschik jij over inlevingsvermogen en veel inhoudelijke
kennis over hypotheken en verzekeringen. Verder herken je jezelf in de volgende omschrijving:
• HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring;
• In het bezit van Wft Adviseur Hypothecair Krediet en Wft Adviseur Schade Particulier;
• Minimaal 5 jaar ervaring met financieel advies;
• Woonachtig in de omgeving van Mierlo en/of een goed netwerk in deze regio;
• Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Heb jij interesse in deze vacature?
Dan zijn wij benieuwd naar jou! Wil je meer informatie over de vacature?
Neem contact op met Joan Bekx via 0492-661712 of mierlo@veldsink.nl,
of loop binnen bij ons kantoor aan de Marktstraat 18 in Mierlo.
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Marktstraat 18
5731 HW Mierlo
0492-661712
mierlo@veldsink.nl

collega die
in een gezellig
team wil werken!
Wiegers XL is aan het uitbreiden en
daarvoor zijn we op zoek naar een
hardwerkende duizendpoot.

In deze fulltime functie ben je
eigenlijk overal inzetbaar! Zo kan het
zijn dat je de voorraad in het magazijn
beheert of reparaties uitvoert en je
de dag erna in de showroom meubels
verkoopt. Verder hebben we een eigen
bezorgservice en wordt je wel eens op
pad gestuurd om klanten te verblijden met
hun aankoop. Wiegers XL biedt jou een
dynamische werkplek waarbij flexibiliteit
van pas komt. Kortom, onze nieuwe collega
kan zelfstandig aan de slag, is klantgericht en een
gezellige toevoeging voor ons groeiende team.

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Stuur dan snel een mailtje (en je CV) naar:
arjan@wiegersxl.nl t.a.v. Arjan van Kessel.

WWW.WIEGERSXL.NL INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910

kLAASEN | vANDEURSEN.com Wk 35 GP

Kun jij je vinden in het bovenstaande?
En je vindt het belangrijk om plezier te hebben in je werk
en om iedere dag andere taken uit te voeren?

Groot PEELLAND
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Werken aan een kleurrijke
toekomst? Dat doe je bij ons!

Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met
warmte en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt
aan de meest kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Met ons merk EXBERRY® zijn we
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van dranken en voedsel.
Vanuit onze fabriek in Mierlo maken we producten die de hele wereld overgaan. Deze geven op een
natuurlijke manier kleur aan dat nieuwe snoepje of dat lekkere drankje.
Omdat we groeien, zoeken we:

Procesoperators (m/v) voor de 3-ploegendienst
Wat ga je doen?
Kiezen voor een baan als Procesoperator bij GNT is kiezen voor afwisseling.
Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de processen in
onze fabriek. Dit betekent dat je zorgt dat de machines optimaal werken.
Je vult grondstoffen aan, verhelpt kleine storingen en noteert en
verantwoordt de procesgegevens. Verder zorg je voor het regelen en
aansturen van de verschillende processen zoals extraheren, filtreren
en indampen. Je houdt de kwaliteit én de kwantiteit in het oog, voert
procescontroles uit en analyseert monsters in ons productielaboratorium.
Je bent een belangrijke schakel in het continu verbeteren van het proces.
Als Procesoperator heb je een eigen team, jouw ploeg. Met hen werk je
in 3 ploegen met werktijden van 06.00 – 14.15 uur, 14.00 – 22.15 uur en
22.00 – 06.15 uur.
Wat heb je in huis?
We zoeken Procesoperators met een afgeronde MTS- of VAPRO-opleiding
of relevante werkervaring. Je bent van nature nieuwsgierig en staat te
trappelen om deel uit te maken van de innovatieve wereld van GNT. In je werk
ben je een sterke teamspeler, betrokken en servicegericht. Je zet graag een
stapje extra om je collega’s, het team of de organisatie verder te helpen.
Wat wij belangrijk vinden
We werken aan de hand van onze GNT-waarden. Bij ons werken mensen die
ondernemend zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn klantgericht,

collegiaal en altijd bereid om elkaar te helpen. We zijn open en eerlijk
en werken zoveel mogelijk duurzaam.
Wat we je bieden
• Een fulltime baan bij een innovatief bedrijf.
• Een bruto jaarsalaris tussen de € 28.220 en € 45.020, afhankelijk van
kennis en ervaring, exclusief ploegentoeslag.
• 26 vakantiedagen (mogelijkheid om extra dagen bij te kopen).
• Gunstige pensioenregeling.
• Een afwisselende functie in een moderne, veilige werkomgeving.
Maak je toekomst kleurrijk!
Wil je onze fabriek bekijken en proeven aan het werk als Procesoperator
bij ons? Neem dan een kijkje in onze grote ‘keuken’.
Je bent welkom voor een vrijblijvende rondleiding voorafgaand aan je
sollicitatie.
Denk je direct: dit is mijn baan? Stuur ons dan je cv, motivatie, vroegst
mogelijke startdatum en een recente pasfoto via hrm@gnt-group.com.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.
Wil je hier meer over weten? Kijk dan op EXBERRY.COM/CAREERS.
Creëer een kleurrijke toekomst!

GNT Group B.V. Industrieweg 26 | 5731 HR Mierlo | Nederland | hrm@gnt-group.com

E XBERRY.COM/C AREER S

7

8

september 2019

Groot PEELLAND

Paddenstoelenen natuurfotocursus
Geldrop
Over de opruimers in de natuur geeft Harrie Broeksteeg
bij IVN Geldrop een minicursus die twee lesavonden beslaat in
natuurinformatiecentrum De Paardestal en twee excursies
op zaterdag. Frans van den Boom verzorgt weer een minifotocursus. Beide starten in de tweede week van oktober.
Inschrijven noodzakelijk.
Paddenstoelencursus
Het hele jaar door kunnen we
paddenstoelen vinden. Maar
in het najaar schieten ze als, ja,
paddenstoelen uit de grond. Wie
meer wil weten van de hoed en
de rand, over plaatjes en buisjes,
steeltjes en kragen, en over al die
schitterende kleuren en verschijningsvormen, kan terecht bij IVN
Geldrop. Harrie Broeksteeg geeft
daar een deel van zijn kennis
door.
De lessen zijn op woensdag 9 en
23 oktober van 20.00 tot 22.15 uur.

De docent gaat onder meer in op
de ecologie, de levenscyclus en
bedreiging van paddenstoelen,
de kringloop van de natuur en
determinatie (benoeming). Vóór
de koffiepauze is er theorie en na
de korte pauze is er een practicum. De excursies zijn op de aansluitende
zaterdagochtenden
12 en 26 oktober. Tijd en gebied
worden t.z.t. bepaald.
Natuurfotografiecursus
De hedendaagse gebruiksmogelijkheden van de digitale ca-

Meelakkers berkenzwammen (Bron foto; Margot Klaren).
mera komen aan bod in de lessen natuurfotografie van Frans
van den Boom op dinsdagen van
20.00 tot 22.15 uur. Op dinsdag 8
oktober gaat het over de basistechniek, waaronder mogelijkheden van camera’s, diafragma
en sluitertijd. Een week later
gaan cursisten creatief aan de
slag met onder meer techniek,
scherptediepte en compositie.
De praktijkochtend is op zater-

dag 19 oktober van 9.30 tot 12.30
uur in de kasteeltuin. Op 29 oktober wordt nagepraat over de
praktijkmorgen en gewerkt met
de computer.
Locatie en aanmelden
De theorieavonden worden gegeven in natuurinformatiecentrum De Paardestal, gelegen
in het kasteelpark. Het lesgeld
voor de paddenstoelencursus

bedraagt €30 (€25 voor leden)
inclusief cursusmateriaal en
koffie/thee. Aanmelden voor 28
september bij Dorothé Heiligers,
dorotheheiligers@hotmail.com
of bel 0402855265. De fotocursus is € 10 duurder. Aanmelden
tot 21 september bij Loes van
den Boom, thvdboom@ons
brabantnet.nl of bel 0402857242.
IVN Geldrop is ook op internet
en facebook.

Bakelse Beemden
en Bakelse Aa
Wandeling in IVN Helmond
op 1 september

Op zondag 1 september om 14:00
uur houdt het IVN een natuurwandeling in de Bakelse Beemden en langs de Bakelse Aa. Het
verzamelpunt is bij het kinderdagverblijf De Bereboot, in de
wijk Dierdonk. Deelname is gratis. Opgave vooraf niet nodig.
De wandeling leidt door het
voormalig landgoed, een bosgebied met naaldhout en vochtig
broekbos met een weelderige
bodemvegetatie, en langs de oevers van de Bakelse Aa, die in
2014 door een reconstructie weer
zijn vroegere meanderende loop
heeft gekregen.
De Bakelse Beemden is een
landgoed van 76 ha gelegen
aan weerszijden van de Bakelse
Aa. Het gebied bestaat deels uit
naaldhoutaanplant terwijl op
vochtiger gedeelten ook broekbos en populierenaanplant op
rabatten is te vinden. Nabij de

woning centraal in het landgoed staat een rij 30 meter hoge
mammoetbomen. Door het gebied lopen enkele oude eiken- en
beukenlanen. In de bermen van
de doorgaande eikenlaan groeit
massaal de wespenorchis.
Bakelse Aa
Door de herinrichting van het
beekdal in 2014 wordt het water
langer vastgehouden in het gebied. Zo kan wateroverlast worden voorkomen en is in tijden
van droogte voldoende water
beschikbaar.
Door de aanleg van een ecologische verbindingszone kunnen
planten en dieren andere natuurgebieden bereiken. Doelsoorten
zijn onder andere de das, kamsalamander, vlinders en libellen.
Door de herinrichting is ook
voor natuurliefhebbers een aantrekkelijk gebied ontstaan.
Verzamelpunt Oude Dierdonk 1,
5703 JV Helmond

In de Bakelse Beemden kun je goed wandelen. (Bron foto; IVN Helmond).

Aanmelden tot 21 september bij Loes van den Boom, thvdboom@onsbrabantnet.nl of bel
0402857242. IVN Geldrop is ook op internet en facebook.

Voorlezen op Kinderboerderij Geldrop
Zoals elke eerste woensdag van
de maand wordt er weer voorgelezen bij Kinderboerderij Geldrop. Woensdag 4 september is
er een voorleesbijeenkomst en
we hopen dat het dan nog zulk
mooi weer is!

Vorige keer was het mooi weer
en waren er zoveel kindertjes
dat Marij helemaal omringd
was door kinderen. Dat was erg
gezellig! Ze heeft toen meerder
verhaaltjes voorgelezen. We beginnen om 15.00 uur. Afhanke-

lijk van het weer, zal dat binnen
of buiten plaatsvinden.
Daarna kun je nog even mee
naar de dieren. Het eindigt rond
15.30 uur. Toegang is gratis. Kom
je ook gezellig luisteren? Mierloseweg 1G

(Bron foto; Kinderboerderij Geldrop).
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De Peel viert 75 jaar vrede en vrijheid

Ontdek de verhalen, gebeurtenissen
en objecten uit WOII
www.deathvalleydepeel.nl

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Death Valley De Peel is een initiatief van Museum

| www.museumklokenpeel.nl
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Oorlog in mijn stad
Data: Do 19, vr 20, ma 23 en di
24 september. De toneelstukjes
spelen de hele dag tussen 09:00
uur - 15:00 uur
Locatie: Kasteel Helmond, Frans
Jozef van Thielplein, Het Speelhuis, Pand Roel Hanssen, Kunstkwartier
Gemeente: Helmond
Organisatie: Cultuurcontact
Start Bevrijdingsvuur
(De Peel)

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 beschikbaar te stellen aan
alle generaties. We vertellen ze
door. Opdat we weten, beseffen
en nooit vergeten.
In deze agenda ontdek je de herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten die in de maand september in De Peel plaatsvinden. Meer
informatie over de activiteiten

en de fietsroutes is te vinden op
www.deathvalleydepeel.nl.
In het project Death Valley De
Peel werken initiatiefnemer
Museum Klok & Peel en de 6
Brabantse Peelgemeenten, ondersteund door Innovatiehuis
De Peel, Brabant Remembers,
vfonds en Waterschap Aa en
Maas, samen om 75 jaar vrede en
vrijheid in de Peel te vieren.

Agenda:
Venstertentoonstelling
Death Valley De Peel
Data: Doorlopend tot
30 december 2020
Openingstijden:
Di t/m vr 9.30-17.00 uur.
Za, zo, ma 13.00-17.00 uur
Gemeente: Asten
Organisatie en locatie:
Museum Klok & Peel
Fietsroutes: ‘Fietsen in
Death Valley De Peel’
De routes zijn gratis te downloaden op www.deathvalleydepeel.
nl . Ook zijn er langs de meeste
routes informatieborden over
WOII geplaatst.
Organisatie: Death Valley De
Peel, St. Someren Natuurlijk/
VVV Someren, Laarbeek Herdenkt en Viert en VVV Heerlijckvrij Gemert-Bakel.
Liberation Route Asten
Éen van de Brabantse toproutes
Startpunt Museum Klok & Peel
Organisatie: Routebureau
Brabant
Wisselexpositie 'Zwarte Plak'
Data: Doorlopend tot
1 november 2019
Openingstijden: Wo tot zo 1
0.00-11.00 uur
Locatie: Toon Kortooms
Museum
Gemeente: Deurne
Organisatie: De Zwarte Plak en
Toon Kortooms Museum
Tentoonstelling Hendrik
Wiegersma en WOII
Data: Doorlopend tot
15 september 2019
Openingstijden: Wo tot zo
12.00-17.00 uur

Kroegcollegetocht
Death Valley De Peel
Data: Za 7 september,
19.30-22.30 uur
Locatie: D'n Borrel,
OJC De Roos, Walhalla
Gemeente: Deurne
Organisatie: Kroegcollegetocht
Erfgoedbènde
Herdenking
'75 jaar bevrijding Lierop'
Data: Za 7 september, 18.30 uur
(Herdenkingsviering in de Koepelkerk Lierop). 19.30 uur
(Plechtige herdenking bij het
Frank Doucettemonument)
Gemeente: Someren
Organisatie: Herdenking 75 jaar
bevrijding Lierop
Opening tentoonstelling
WOII Aarle-Rixtel

Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie:
Museum de Wieger
Mini-expositie
Death Valley
De Peel
Data: Doorlopend tot
1 oktober 2019
Openingstijden: Ma tot vr
08.30 - 12.30 uur & 13.30 - 17.00
uur (vrijdagmiddag gesloten)
Locatie: Gemeentehuis Asten
Gemeente: Asten
Organisatie: Death Valley
De Peel en Gemeente Asten
Tentoonstelling
Meisjes van Toen
Data: Doorlopend tot en met 30
december 2020
Openingstijden: Di t/m vr
9.30-17.00 uur. Za, zo, ma
13.00-17.00 uur
Gemeente: Asten
Organisatie en locatie:
Museum Klok & Peel
Tentoonstelling
Klokkenroof!Plundered Bells
Data: Doorlopend tot en
met 30 december 2020
Openingstijden: Di t/m vr
9.30-17.00 uur. Za, zo, ma
13.00-17.00 uur
Gemeente: Asten
Organisatie en locatie:
Museum Klok & Peel
Rondleiding
Wolfsberg Asten in
teken van WOII
Data: Wo 4 september,
14:00-16.00 uur
Locatie: VVV Asten
Gemeente: Asten
Organisatie: VVV Asten
en Gerard Geboers

Data: Zo 8 september, 13:00 uur
Locatie: Heemkamer Barthold
van Heessel
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Heemkundekring
Aarle-Rixtel en Gemeente
Laarbeek
Herdenking
bevrijding Mariahout
Data: Zo 8 september,
12:00-18.00 uur
Locatie: Oranjeplein
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Werkgroep
Centrum Mariahout i.o.
Regine Wijnen
Overhandiging eerste
exemplaar 'Bewaarkrant
75 jaar bevrijding Laarbeek'
Data: Di 10 september, 16.30 uur
Locatie: Gemeentehuis
Beek en Donk
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Heemkundekringen Laarbeek i.s.m.
Gemeente Laarbeek
Onthulling gedenksteen
met namen van gevallenen
Mariahout en Lieshout
Data: Vr 13 september, 13:15 uur
Locatie: Hof van Liessent
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Heemkundekring
Lieshout, 't Hof van Liessent,
Louis Doomernik
Lezing Vliegveld
Venlo en Wehrmachthuisje WOII
Data: Vr 13 september,
20.00-22.00 uur
Gemeente: Someren
Organisatie en locatie:
Wehrmachtshuisje
Someren-Heide

‘Lifvik’, Belevingstheater
Data: Za 14 en zo 15 september,
20.00-23.00 uur
Locatie: Natuurpoort de Peel
Gemeente: Deurne
Organisatie: Stichting
Theater in Leven
Openstelling begraafplaats
familie Wiegersma en
Tentoonstelling Hendrik
Wiegersma en WOII
Data: Zo 15 september,
13.00-16.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie: Museum
de Wieger
Tentoonstelling WOII Lieshout
Data: Ma 16 tot zo
22 september 2019, middag
Locatie: Heemhuis Lieshout
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Heemkundekring
Lieshout
Garden 75
Data: Di 17 september,
12.30-17.00 uur
Locatie: Hoofdstraat
Mierlo-Hout
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Expositie
“Beleef 75 jaar vrijheid”
Data: Wo 18 tot zo 22 september
18 t/m 20 sept. van 09.00 – 12.00
uur en van 13:00 -17:00 uur. 21
sept. 13:00 – 17.00 uur. 22 sept.
11.00 – 14.30 uur.
Locatie: Geseldonk
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout

Data: Do 19 september,
19.00-20.15 uur
Locatie: Markt/ Gemeentehuis
Gemeente: Asten
Organisatie: Death Valley De
Peel i.s.m. De 6 Peelgemeenten
Zuidwal' de musical
Data: Vr 20 en za
21 september, 20.15 uur
Locatie: Het Speelhuis
Gemeente: Helmond
Organisatie: Dr.-Knippenbergcollege Helmond
Ouderenmiddag
'Beleef 75 jaar vrijheid'
Data: Za 21 september,
14:00-17.00 uur
Locatie: Geseldonk
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Open Dag Wehrmachtshuisje
Data: Za 21 september,
11.00-17.00 uur
Gemeente: Someren
Organisatie en locatie:
Wehrmachtshuisje
Someren-Heide
Evacuatietocht met
Verbroederingslunch
Data: Zo 22 september,
09.00-15.00 uur
Locatie: Start Neerkant en Meijel en lunch in Hart van Heuze
Gemeente: Asten
Organisatie: Death Valley De
Peel, Dorpsraad Neerkant,
Natuur en Recreatie
Dorpsoverleg Meijel
Open Dag Wehrmachtshuisje
Data: Zo 22 september,
09.30-17.00 uur
Locatie: De Kluis
Gemeente: Asten
Organisatie: Dorpsraad Ommel
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Gemeente: Helmond
Organisatie: Heemkundekring
Helmont
Bevrijdingsmaaltijd
Data: Wo 25 september,
18.00-20.30 uur
Locatie: Hortensiapark
Gemeente: Helmond
Organisatie: Gemeente
Helmond
Onthulling Struikelstenen
Helmond
Data: Di 26 september, 10:00 uur
Heistraat, 11:00 uur Molenstraat,
12:00 uur Hoogendsestraat
Gemeente: Helmond
Organisatie: Heemkundekring
Helmont
Lezing: Oorlogsdagboek
van mijn Vader door Louis
van de Werff

Open Dag Museum
Oorlog & Co.
Data: Zo 22 september,
10.00-16.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie:
Museum Oorlog & Co.
Herdenkingsdienst
St. Luciakerk
Data: Zo 22 september,
10:15-11.15 uur
Locatie: St. Luciakerk
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Bevrijdingsrevue
gericht op senioren
Data: Zo 22 september, 14:30 uur
Locatie: De Dreef
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Stichting Revue
Aarle-Rixtel
Carat Bevrijdingsconcert
Data: Zo 22 september, 12:0016.00 uur
Locatie: Carat Paviljoen Warande
Gemeente: Helmond
Organisatie: Carat Concerten
Presentatie boek
Luchtoorlog boven Gemert
van Ruud Wildekamp
Data: Zo 22 september,
12:00-14.00 uur
Gemeente: Gemert-Bakel
Organisatie en locatie:
Boerenbondsmuseum Gemert
Concert “Band Of Liberation”
Data: Zo 22 september,
12:30-14.30 uur
Locatie: Geseldonk
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Bijeenkomst
75 jaar bevrijding Stiphout
Data: Zo 22 september,
15.00-16.30 uur
Locatie: Kloosterstraat Stiphout
Gemeente: Helmond
Organisatie: 75 jaar Bevrijding
Stiphout

ment Mierlo-Hout
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
De Mortel 75 jaar bevrijd
Data: Zo 22 september, 15.00 uur
Gemeente: Gemert-Bakel
Organisatie en locatie:
MFA De Sprank
Concert 'The Armed Man'
m.m.v. Mannenkoor Lambardi
Data: Zo 22 september,
15:00-18.00 uur
Locatie: Muziekcentrum
Eindhoven
Gemeente: Eindhoven
Bevrijdingsceremonie
Brouwhuis
Data: Di 24 september,
18.30-19.30 uur
Locatie: Louis Donkersplein
Gemeente: Helmond
Herdenking 75 jaar
bevrijding Aarle-Rixtel
Data: Di 24 september,
19:00-20.30 uur
Locatie: Herdenkingsmonument Aarle-Rixtel
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Henk van Beek
Lezing: Helmond in WOII
Data: Di 24 september,
19.30-21.30 uur
Gemeente: Helmond
Organisatie en locatie:
Bibliotheek Helmond-Peel
Lezing 'Death Valley De Peel'
door Piet Snijders
Data: Di 24 september,
20.00-22.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie: Museum
de Wieger
Onthulling struikelstenen
Helmond (Deel 1)
Data: Wo 25 september,
14.30-15.20 uur
Locatie: Steenweg 10
Gemeente: Helmond
Organisatie: Heemkundekring
Helmont

Herdenkingsbijeenkomst
Mierlo-Hout

Onthulling struikelstenen
Helmond (Deel 2)

Data: Zo 22 september,
15:00-17.00 uur
Locatie: Herdenkingsmonu-

Data: Wo 25 september,
15.40-16.30 uur
Locatie: Maurickplantsoen

Data: Vr 27 september,
16.00-17.00 uur
Gemeente: Helmond
Organisatie en locatie:
Bibliotheek Helmond-Peel
Veldhospitaal
Molen Oostenwind
Data: Vr 27 tot en met ma 30
september. 27 sept, 19.00-22.00
uur. 28- 30 sept 12.30-17.00 uur.
Locatie: Molen Oostenwind
Gemeente: Asten
Organisatie: Lucky Seventh
Historical Group
Bevrijdingsrevue
voor jongeren
Data: Vr 27 september, 20:00 uur
Locatie: De Dreef
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Stichting Revue
Aarle-Rixtel
Toneel: De weg naar vrijheid
Data: Vr 27 tot en met zo 29
september. 27 en 28 sept, 20.0022.30 uur. 29 sept, 14.30-17.00 uur.
Locatie: Hart van Heuze
Gemeente: Asten
Organisatie: KBO Remembers
en Seniorenvereniging Heusden
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Expo 'Veterans View'
Data: Vr 27 tot ma 7 oktober
2019. Ma: 13:00-19:00. Di:
09:00-17:00 uur
Locatie: Gemeentehuis Deurne
Gemeente: Deurne
Organisatie: Gemeente Deurne
Herdenking en
viering Laarbeek
75 jaar vrijheid
Data: Za 28 september,
12.30-18.00 uur
Locatie: Openluchttheater
Mariahout
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Gemeentelijke
werkgroep 75 jaar bevrijding
Laarbeek
H2O: Feel Free Bevrijdingsfestival
Data: Za 28 september,
15.00-01.00 uur
Locatie: Speelhuisplein
Gemeente: Helmond
Organisatie: Gemeente Helmond en H2O
Bevrijdingsrevue
gericht op 18+
Data: Za 28 september, 20:00 uur
Locatie: De Dreef
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Stichting Revue
Aarle-Rixtel

Open Dag
Museum Oorlog & Co.
Data: Zo 29 september,
10.00-16.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie: Museum
Oorlog & Co.
Herdenking Oud-Strijders
Data: Zo 29 september,
10.30-11.30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk
Gemeente: Deurne
Organisatie: Heilige Willibrord
Deurne
Bevrijding verbindt
Data: Zo 29 september,
12:00-17.30 uur
Locatie: Warande en Centrum
Gemeente: Helmond
Organisatie: Carat Concerten

www.
deathvalley
depeel.nl
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Call to action bij Museum Helmond

Groot PEELLAND

Aan bod komen verschillende visies op
thema’s als vrijheid, macht en onze relatie tot het koloniale verleden. De expositie
toont een aantal beeldbepalende, serieuze
en soms humorvolle kunstwerken uit de
periode 1980 tot heden. De titel Call to action slaat op de (internet)marketingstrategie om mensen te verleiden tot directe
actie (veelal een productaankoop), maar
verwijst ook naar de bereidheid tot activisme, kritische reflectie en protest.
Call to action toont werk van beroemdheden en nieuwe talenten waaronder Rammellzee (VS), Dondi White (VS), Blade
(VS), Jonas Van der Haegen (B), Dave de
Leeuw (NL), Ulla-Stina Wikander (S), Risk
Hazekamp (NL), Rob Hornstra (NL), Justine Kurland (VS), Laurent Fiévet (F), Cristina de Middel (E), Yinka Shonibare (GB),
Yael Bartana (IL/NL), Gijs Frieling (NL) en
Paul Segers (NL).

Gijs Frieling in actie bij Museum Helmond in juli, voor zijn muurschildering.
(Bron foto; FotoStudio5700.nl).

Helmond
De 22-jarige Belgische kunstenaar Jonas
Van der Haegen trakteert je in de tentoonstelling ‘Call to action’ op een actuele totaalervaring in de video-installatie
‘Fuck My Life’ (2018). In een knuffelbare
omgeving bombardeert Van der Haegen
de kijker met confronterende beelden
uit een door oppervlakkigheid en exposure gedomineerde internetwereld. De
installatie is een bijtend, humoristisch
commentaar op de hedendaagse ongelimiteerde internetconsumptie en calls to
action.
Muralist Gijs Frieling (Amsterdam, 1966)
heeft een 25 meter lange muurschildering
gemaakt in de tentoonstellingszaal. In

dit werk gaat hij onder meer een dialoog
aan met kunstwerk Cannonball Heaven
(van de Brits-Afrikaanse kunstenaar
Yinka Shonibare). Daarnaast laat hij zich
inspireren door Vlisco-dessins. Frielings
persoonlijke familiegeschiedenis is nauw
verbonden met Nederlands-Indië. Frieling
heeft de muurschildering, behalve samen
met assistenten, ook aangebracht met
hulp van zijn neven en nichten, de achterkleinkinderen van zijn grootmoeder. In dit
kunstwerk zitten familiebanden zo in vele
lagen verweven.

5 FEBRUARI

MULTIPLANK

extra rustiek,
22 cm breed, 15 mm dik
van 69.95 nu per m2

KLIK PVC
drager Rigid
toplaag 0,30 mm
4,5 mm dik
leverbaar in 4 kleuren
van 37.95 nu per m2

19.

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

95

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

verkrijgbaar in
5 kleuren
24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.

95

MEENEEM PRIJS

Met de trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 -15minuten lopen
naar Kunsthal Helmond. Parkeren kan
parkeergarage Boscotondo die zich onder
de Kunsthal bevindt. Ga naar www.mu
seumhelmond.nl voor actuele informatie
over openingstijden, prijzen en het activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

HEKSEN
JACHT
IN PEELLAND

Call to Action
Deze zomer presenteert Museum Helmond de tentoonstelling Call to action:
over vrijheid, macht en onmacht. Te zien
tot en met 8 september in Kunsthal Helmond (F.J. van Thielpark 7 in Helmond).

47.

95

Bereikbaarheid en
tarieven Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel uit van
Museum Helmond, samen met Kasteel
Helmond. De beide locaties liggen in het
centrum van Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

3 NOVEMBER

MUSEUMHELMOND.NL

VLOEREN INSPIRATIE
LAMEL PARKET

Dagelijkse vertoning van de cultfilm over
de vroege periode van Graffiti en hiphop
in New York: WILD STYLE uit 1982 van
Charlie Ahearn.

24.

95

TRAPRENOVATIE.
MULTIPLANK EIKEN
Complete traptreden,
diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip
strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

STUNT AANBIEDING

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

33.

95

vanaf

625.-

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT
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

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

KLAASENVANDEURSEN.COM | VHZ WK 33
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UITGAVE
met nieuws uit Helmond/de Peel

Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken
FRISSE CRANBERRY EN APPEL
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry
en zonder
Een ideale
appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.
FOREVERconserveermiddelen.
ALOE VERA GEL
FRISSE CRANBERRY ENen
APPEL
Stel je eens
datgezond
je op een aloë
vera
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke
aanvulling
opvoor
een
voedingspatroon!
plantage staat, het blad van een aloë plant
variant op de basisgel. De frisse smaak van
ZONNIGE PERZIK
opensnijdt en de gel direct kunt proeven.
cranberry en appel geeft aloë een fruitige
• Onze
Puresuikervrije
aloë vera
gel
Forever
Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik
Forever Aloe Vera Gel
twist! Forever Aloe Berry Nectar
bevat
gel komt C
heel dicht in
90,7% pure aloë vera gel uit
het binnenblad
• met
Rijk99,7%
aanpure
vitamine
bezorgt
je direct een zomers gevoel. Forever Aloe
buurt! Het
is niet voor niets het eerste
van de plant en is rijk aan Peaches
vitamine C.bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het
• deZonder
conserveermiddelen
product dat een certificaat ontving van het
• International
GlutenvrijAloe Science Council (IASC)
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C.
• voor
Natuurlijke
de puurheidsmaak
en kwaliteit. Geniet van
natuurlijke
smaak van onverdunde
• de100%
recyclebare
verpakking
THE ALOE VERA COMPANY
en profiteer van alle waardevolle
• gel
Heerlijk
fris
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera
eigenschappen van aloë vera en
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en
vitamine C. Precies zoals
de natuur het
heeft VERA
bedoeld.GEL
FOREVER
ALOE
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat,
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel
het complete productieproces: From plant, to product,
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is
to you!
niet voor niets het eerste product dat een certificaat
ontving van het International Aloe Science Council
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en
BUSINESS
OWNER
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld.

Huijbregts

Ja .

DOOR WILLEM HUIJBREGTS

I

n de afgelopen periode heb ik met de
meesten van jullie geluncht of een praatje
gemaakt. Het was fijn om te horen hoe
betrokken iedereen is bij ons bedrijf. Heel
veel dingen gaan goed, sommige dingen
moeten beter. Op 7 juni hebben we tijdens
de zomerborrel, naar aanleiding van jullie
opmerkingen, gepresenteerd wat onze
plannen zijn. We gaan samen aan de slag
om ons bedrijf nog beter te maken, daar
hebben we jullie ideeën bij nodig. Dat doen
we met medewerkers in brainstormgroepen.
Wil je hieraan meedoen, meld je dan aan via
receptie@huijbregts.nl.

Op 9 mei zijn Emma en ik de trotse ouders
van onze dochter Maud geworden. Mede
namens ‘grote broer’ Hidde willen wij hierbij
iedereen bedanken voor de vele felicitaties!

2499.-

Het gaat er toch van komen

Bouw Spanje

met standaard
een 400wh accu,
meerprijs 500wh
is € 200.00

eindelijk van start
De bouw in Spanje, in het dorp Massanes, is eind mei officieel
gestart. Eindelijk! Sinds 2015 zijn we in het bezit van ruim
44.000m2 industriegrond. De grond is verdeeld in twee percelen.
We starten met bouwen op een van de twee percelen. Voor het
andere perceel is nog geen bestemming.

Onze toekomstige fabriek heeft een gunstige
ligging. Als je afslag 10 neemt op de snelweg
AP 7 tussen Girona en Barcelona, ben je er in
twee minuten. Dit is natuurlijk heel goed voor
onze bereikbaarheid en de aan-en afvoer van
grondstoffen en eindproducten. Het gebied ten
noorden van Massanes, tegen de Pyreneeën,
staat bekend om zijn voedingsmiddelenindustrie.
Dit maakt de locatie voor ons nog aantrekkelijker!
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Onze voordelen
waardebon|DL
MONkEy MEE
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geen onderhouds
onderhoudsfiets
contracten maar
of
gratis leen
rhoud
gewoon betaalbaar
bij onde ratie
onderhoud
repa
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tage
gratis mon es gratis accu test
gratis softw
accessoir
bij onderhoud
update are
bij

100% rijklaar
afgeleverd

onderhou
d
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snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

de beste
merken

op
garantie s
reparatie

€ 17.50
(geldig tm 31-08-2019)

FIETSEN

TElEFOONvErbOd
Op dE FIETS!

Wij hebben de beste oplossing, telefoonhouder
waarin iedere telefoon past voor slechts € 19.99
(geldig tm 31-08-2019)

verrassend vanzelfsprekend

Het was gezellig druk tijdens de zomerborrel! De gegrilde kippen waren heerlijk! Voor herhaling vatbaar!

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
Of f ic ië l e

d e al e r

va n
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Het ultieme outdoor gevoel
De dagen worden langer, de zon
schijnt steeds vaker, de barbecue
wordt weer aangestoken en we willen er weer naar buiten! Voor elk buitensport avontuur kun je bij ons
terecht, hoe groot of klein deze activiteit 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

30-07-19 11:06

op niveau met de collectie (berg)
wandelschoenen, accessoires en outdoor 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 kampeerders en voor de mensen die kamperen in luxe, ook voor campingartikelen 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 goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubels om te relaxen, alle
zaken om te kunnen eten & drinken

en nog veel meer! Ook op de campingafdeling heel veel voordeel met
de verschillende zeer scherpe prijspakkers.
Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store
een gigantische collectie bad & beach
kleding, slippers en sandalen uitgestald 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 zwembaden, bubbelbaden, boten, hangmatten en tarpen gaat de aandacht uit
naar de barbecue afdeling.
Op zo’n 200m 2 staan er complete
collectie’s bbq’s van o.a. Boretti,
Campingaz, Cobb en Weber, met

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

Kamperen | 3

ALTA BUNION
GTX BLUE

229.99

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

TATRA
GTX

WOMEN

MEN/WOMEN

B KLASSE

259.99

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Valeriaanbeek 10

Bleyenbeekdreef 35

TE KOOP

VERKOCHT

Voor meer informatie
kijkt u op
www.adventurestore.nl

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Leeuwenborchweide 18

A-B KLASSE

TE KOOP

Barbecue | 3

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

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!

4

3

2

4

2

1

1

A KLASSE

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

NIEUW
op een perceel van 467 m²!

zowel 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 aanbiedingen met Campingaz,
Cobb en Boretti hebben we op de hele
collectie Weber barbecues een korting van 20% uitgekeerd in weber
accessoires.

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

189.99

e x c lu s i e f i N T e R V i e W

KRANT

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

GRITSTONE
GTX

van de patisserie

Gratis

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BEST FIT!
HANDGEMAAKT IN EUROPA
VORMVAST //
VERZOOLBAAR
LANGE LEVENSDUUR

Hotel Antwerpen
Nieuw Business Center

Gouden Meesters

Bubbelbaden | 2

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

MEN-WOMEN

VAN DER VALK M A G A Z I N E

George Baker

overtuigd?

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|DL

Ik wens jullie een hele fijne
zomer; in binnenof buitenland

voordeel 7

14
voordeel

MET bON vaN € 24.99 vOOr

Adventure Store

ADVERTENTIE/REDACTIE:
0492-845350
INFO@GROOTPEELLAND.NL

zadelgarantie

voordeel 9

gratis
op
afstelle maat
n
nieuwe van de
fiets

Heel veel factoren hebben de totstandkoming
van de bouw vertraagd. Het is begonnen met de
aankoop die vrij lastig was. De verkopende partij
zorgde voor veel vertraging en irritatie. Daarna
kregen we te maken met een vergunningentraject dat niet te vergelijken is met dat van
Nederland. Om nog maar te zwijgen over de
onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië, en de
perikelen rondom de Brexit.

voordeel 3

iedere
dag
testdag

e
de best
service

Naar alle verwachtingen kunnen we in het najaar
van 2020 eindelijk de eerste kilo’s produceren
in Spanje. We zijn inmiddels begonnen met het
grondwerken. In de komende maanden wordt de
betonconstructie gebouwd. We houden jullie
via de beeldkrant en de Huijbregts Actueel op
de hoogte.

zomerborrel

Willem

voorde
el 2

1
voordeel

Najaar 2020

Tot slot nog even aandacht voor onze open
dag op 31 augustus. De aanmeldformulieren
zullen binnen nu en enkele weken per mail
worden verstuurd. Iedere medewerker mag
ongeveer 10 gasten meenemen om het
bedrijf te laten zien.

®

Nu voor de
zeer speciale prijs
van

BUITENGEWOONGOED

DOEN!

Elektrische fiets met Bosch Active
plus 50nm motor, 8 versnellingen
en onderhoudsarme Gates riem
aandrijving, Magura remmen op
oliedruk, verende vork en verende
zadelpen in dames en heren
model.

www.valk.com
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BOEK
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Op
pad!
EN DEALS OP

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

100.000 EX!

Forever gaat voor pure producten. Alle aloë
vera gel is afkomstig van eigen plantages in
Texas en de Dominicaanse Republiek. Om
de kwaliteit te waarborgen wordt de gel na
de oogst direct verwerkt en verpakt in
verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd
controle over het complete
productieproces: From plant, to product,
to you!

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

In Spanje zijn we eindelijk gestart! Het heeft
ons iets te lang geduurd, maar het gaat nu dan
toch echt gebeuren. Bedrijfsbreed zal deze
stap voor nog meer werkgelegenheid zorgen.
De productielocatie in Spanje is bedoeld als
uitbreiding van onze capaciteit in Europa, en
niet als vervanging van werkgelegenheid in
Helmond. Laat dat duidelijk zijn!

Het beste bereik voor uw aanbiedingen/
vacatures, veel beter dan op Facebook/Internet

THE ALOE VERA COMPANY

Pure aloë vera gel
Rijk aan vitamine C
Zonder conserveermiddelen
Glutenvrij
Natuurlijke smaak
100% recyclebare verpakking
Heerlijk fris

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Van der Valk Magazine 36 e Jaargang - 143 herfst 2019

Maandelijks 100.000 ex.

gezond voedingspatroon!

3

COLLECTIE
MANNEN EN
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE

VERKOCHT

UW HUIS TE
KOOP?

d op zoek
5
Wij zijn dringen Parnassiasingel
n in uw
naar nieuwe woninge met
kantoor
wijk. Als groot
hebben
een breed netwerk u in het
voor
wij de kopers egt u uw
vizier! Overwe n? Neem
verkope
te
Rivierensingel 476
woning
met ons op
eens contact
nde
voor een vrijblijve
én profiteer
waardebepaling
ing*
van onze aanbied

*onze makelaar

TAUERN GTX

SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

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

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

licht dit graag

Dierdonklaan 79

VERKOCHT

bij u thuis toe.

EXTRA
UW WONING ACHT
Leeuwenborchweide 30 ONDER DE AAND
Leeuwenborchweide 11
OND
ZOWEL IN HELM
ALS IN
EINDHOVEN
Schelvisstraat 8

KLAASEN | VANDEURSEN.COM AVH DIERDONK AUG 2019

info@adcommunicatie.nl
0492-845350

Voor meer
informatie bel
ALOË VERA
ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Lenie
Klaasen
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker,
06-52716622
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DL WK32

SNEL
GOEDKOOP
KWALITEIT

Jouw Forever
Business Owner:

#

WERK

Gek op perzik? Kies dan voor Forever
Aloe Peaches! De zonnige smaak van
perzik bezorgt je direct een zomers gevoel.
Forever Aloe Peaches bevat 84,3% pure
aloë vera gel uit het binnenblad van de
plant en is rijk aan
vitamine C.

#

DRUK

ZONNIGE PERZIK

Column
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ACTUEEL

Groot PEELLAND

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat bedenken en realiseren.
Voor grafische en industriële toepassingen, nationaal en internationaal.

KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie
BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

STEENOVENWEG 20 5708 HN HELMOND T. 06 13 829017 OF T. 06 53 417605
WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
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helmond
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SEP

H2O Festival Feel Free
Foutdoor
Festival
Helmond

FOUTDOOR nu ook in Helmond is
het foutste grootste verkleedfeest
van Nederland. Een plek van en voor
mafkezen.
Recreatieplas Berkendonk, HELMOND,
www.foutdoorfestival.nl
Za 7 september 2019
13:00 - 00:00 uur.

7

SEP

Oorverdovend Silent Disco in
Cacaofabriek

Jazeker een Silent Disco in Helmond
Jij bepaalt zelf op welke muziek jij wilt
dansen. De Cacaofabriek, HELMOND
Za 14 september 2019
21:00 - 23:00 uur.

15
SEP

Oliemolense
Snuffelmarkt /
Braderie

Najaarsmarkt van K.V. de Olietrappers.
O.a. een snuffelmarkt braderie Circus
Jacona Linedancers St.Anna Custom
Car meeting en nog veel meer.
Montgomeryplein, HELMOND,
www.kvdeolietrappers.nl

17
SEP

Optocht Garden 75

In het centrum van Mierlo-Hout
worden om 12.30 uur zo n 125
historische voertuigen waarvan
minimaal 3 tanks uit de groep Garden
75 verwacht.
Centrum Mierlo-Hout, HELMOND,
www.helmondvrij.nloptochtgarden-75 Di 17 september 2019
12:30 - 15:00 uur.

21
SEP

Urban Matterz
Oldschool HipHop
concert

Cacaofabriek, HELMOND, www.
facebook.com/urbanmatterz
Za 21 september 2019 19:00 uur.

SEP

SEP

Lambertus
Concerten Beethoven sonates

Een prachtig programma met sonates
voor dwarsfluit en pianoforte van
Ludwig van Beethoven. Auditorium
Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND,
Zo 22 september 2019
20:00 - 21:00 uur.

Blaasfestijn
Centrum
Helmond

Op zondag 29 september 2019 vindt
de 14de editie van het Blaasfestijn
Centrum Helmond plaats. Dit
festijn speelt zich af in het centrum
van Helmond waar het op deze
koopzondag gezellig druk zal zijn.
Helmond Centrum, HELMOND,
www.blaasfestijn.nl Zo 29 september
2019 12:00 - 18:00 uur.

18 AUG
T/M
6 OKT

MELTINGPOT

De expositie MELTINGPOT is het
resultaat van de samenwerking tussen
UrbanMatterz en De Cacaofabriek.
UrbanMatterz bestaat vijf jaar en dat is
reden genoeg voor een speciale expo.
De Cacaofabriek, HELMOND,
www.cacaofabriek.nl/expo
Zo 18 augustus 2019 t/m zo 6 oktober
2019 ma-zo: 13:00 - 17:00 uur.

Asten

4

SEP

De vijfde editie van het jaarlijkse
Oldschool HipHop concert, onderdeel
van het UrbanMatterz Festival, zal op
21 september los gaan met een dikke
line-up.

22

H2O Festival Feel Free het 2-daagse
cultuurevenement van Helmond vindt
dit jaar plaats op 27 28 september op
de culturele hotspot van Helmond:
Het Speelhuis Speelhuisplein.
Het Speelhuisplein, HELMOND,
www.helmondh2o.nl
Vr 27 september 2019
20:15 - 01:00 uur, za 28 september
2019 15:00 - 01:00 uur.

29

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.
Dat er genoeg te vervalt over De
Wolfsberg in Asten ten tijden van de
Tweede Wereldoorlog in deze straat. 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.

Vogelbeurs Asten

Van 09.00 tot 11.30 uur in- en verkoop
van vogels, vogelbenodigdheden en
lectuur in De Beiaard, Pastoor de
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. Entree € 1,en kinderen gratis. Org. Vogelvereniging
“Zang en Kleur” Asten. Telefoon 049369267. www.zangenkleur.nl

Start
bevrijdingsvuur

Op 19 september wordt in Asten
het bevrijdingsvuur ontstoken. Deze
ceremonie tussen 18.30 uur en 21.00
uur zal plaatsvinden in het bijzijn van
de burgemeesters van 6 Brabantse
Peelgemeenten en het Limburgse
Meijel (Peel en Maas). Vanaf hier
wordt het vuur naar de diverse
peelgemeenten gebracht.
VVV Asten, ASTEN. Do 19 september
2019 18:30 tot 21:00 uur.

19
SEP

Expositie en
Peel-breed project
Death Valley De
Peel

Expositie en Peel-breed project Death
Valley De Peel 75 jaar vrede en vrijheid
Entree volwassenen € 10,-, kinderen
vanaf 4 jaar € 5,-, CJP € 8,Expositie en Peel-breed project
Death Valley De Peel, ASTEN, www.
museumasten.nl
Vr 3 mei 2019 t/m di 31 maart 2020
ma: 13:00 - 17:00 uur, di-vr: 09:30 17:00 uur, za, zo: 13:00 - 17:00 uur.

BAKEL

de mortel

SEP

1

SEP

Zesde
Mortelse
oldtimerdag

Op het gezellig dorpsplein vindt voor
6e keer de Mortelse Oldtimerdag
plaats, een gezellig treffen van alles
wat rolt en ouder is dan 30 jaar, Verder
toerrit van oldtimers over ca. 90 km.
geen tentoonstelling van oldtimers
Vertrek toerrit vanaf cafe zaal t anker
inschrijven tussen 09.30 uur en 11.00
uur waar na afloop een loterij. Zo 1
september 2019 09:00 - 17:00 uur.

22
SEP

De Mortel
75 jaar
bevrijd

Fanfare St.Lucia uit de Mortel
presenteert de Mortel 75 jaar bevrijd.
Een herdenkingsconcert bij MFA de
Sprank vanaf 15.00 uur. Herbeleef de
bevrijding door de ogen van de Mortel.
MFA De Sprank - De Mortel, Zo 22
september 2019 15:00 uur.

28
SEP

Rocking Rebels
40 jaar.

Zaterdag 28 en zondagmiddag 29
september, op Kampeerboerderij
Fleuren, in De Mortel, Noord Brabant!
MET camping, en een fantastische
zaal! DIT concert, hebben de Rebels
nodig, om er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken! Tickets 40
euro! Kampeerboerderij Fleuren , Za
28 september 2019 12:00 uur, zo 29
september 2019 - 17:00 uur.

Brabantse Disabled Open
bij Golfbaan Stippelberg
Op 31 augustus 2019 vindt op
golfbaan Stippelberg de Brabantse
disabled open plaats. Tevens een
mogelijkheid voor een gratis golfclinic
voor mensen met een lichamelijke
handicap. aanvang 11.00 uur start
clinic 12.30 uur. Golfbaan Stippelberg,
Hooizak 7 5761 RZ Bakel.Za 31
augustus 2019 11:00 uur.

Live optreden van
Wood 88 bij cafe
bar de Midnight

Op 2 september 2019 vanaf 21.00 uur
tijdens Bakel kermis een optreden van
Wood 88 met live muziek bij cafe bar
de Midnight aan de Dorpsstraat 40 te
Bakel. entree gratis. Ma 2 september
2019 21:00 - 01:00 uur.

SEP

Een markt op het gebied van natuur,
milieu, voeding, biodiversiteit,
alternatieve energie en duurzaamheid
De Ossenbeemd, www.ossenbeemd.nl
Zo 8 september 2019
13:00 - 17:00 uur.

17
SEP

Ondernemerscafé
Deurne

Een avond waar op informele wijze van
gedachten gewisseld wordt over tal
van zaken die ondernemend Deurne
bezighoudt. De avond heeft een open
karakter; ook niet-ondernemers zijn
welkom. De Brouwer,
www.ondernemerscafedeurne.nl
Di 17 september 2019 21:00 uur.

22
SEP

20ste
Bromfietsbeurs
Deurne 2019

Een beurs een geheel overdekt waar
zowel te koop als te show vele oldtimer
bromfietsen van verschillende merken
uit vervlogen tijden staan van rock
tot flowerpop. Natuurpoort De Peel,
DEURNE, www.devettebougie.nl
Zo 22 september 2019
10:00 - 15:00 uur.

29
SEP

Herdenking oudstrijders

Eucharistieviering met herdenking
van de oud strijders in NederlandsIndië en Nieuw Guinea; aandacht voor
de bevrijding van het centrum van
Deurne. Sint Willibrorduskerk,
www.heiligewillibrorddeurne.nl
Zo 29 september 2019 10:30 uur.

gemert

1

SEP

Markt Groen
Deurne 2019

deurne

AUG

2

bij de visie van Sociocratische
Leeromgeving LOS Deurne .
Sociocratische Leeromgeving LOS
Deurne, DEURNE, www.losdeurne.nl
Zo 8 september 2019
13:00 - 17:00 uur.

8

31

29

8

SEP

Quiz Master In de
Gloria in Asten

Aanvang 20.30 uur van de Quiz
Master, georganiseerd in samenwerking
met BOOM Events. Kerkdeuren om
20.00 uur open. De teams bestaan uit
maximaal 6 personen. Het team dat
de meeste correcte antwoorden geeft
wordt uitgeroepen tot Quiz Master.
Vooraf inschrijven via e-mail: marion@
boomenevents.nl. Deelname € 3.50
persoon. www.indegloria.nl

in de

Groot PEELLAND

De verkleedkoffer
voorstelling met
Arno Huibers

Een vrolijke interactieve voorstelling
met clownerie, mime, maskerspelen
en live muziek. gericht op kinderen
en uiteraard volwassenen. 29
september 2019 aanvang 14.30 uur.
Het Parochiehuis Bakel, BAKEL Zo 29
september 2019 14:30 uur.

SEP

Vlooienmarkt CS
De Pottenbakkers
Zeilberg 2019

Jaarlijkse overdekte vlooienmarkt
Hal van Berkers, www.pottenbakkers.nl
Zo 1 september 2019 10:00 - 15:30 uur.

8

SEP

SEP
34e Vescom Halve
Marathon Deurne
2019

Start en finish van alle afstanden is
in de Kerkstraat in Deurne. Geheel
geasfalteerde en verkeersvrije wegen.
Centrum Deurne , www.inschrijven.nl
10:00 uur.

8

SEP

Boerenontbijt
tussen de koeien
2019

Op zondag 8 en zondag 15 september
organiseert ZLTO Deurne in
samenwerking met Natuurpoort de
Peel en het Streeckhuys Deurne 2x
opnieuw een boerenontbijt
Familie Verbaarschot,
www.natuurpoortdepeel.nl
Zo 8 september 2019 11:00 - 13:00 uur.

8

SEP

15

FestivaLOS benefietevenement
voor het hele gezin

Tweede editie met een variëteit aan
kraampjes, workshops, lezingen en
activiteiten voor kinderen passend

Classic Motorraces
Gemert

Op zondag 15 september 2019 wordt
op het parcours HandelsesteegEsdonk-Torenwiel-Serisweg weer de
classic motorraces Gemert verreden.
Dit jaar de vijfde editie. Wedstrijden
vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur. Zo 15
september 2019 13:00 - 19:00 uur.

21
SEP

Horrorteam
Gemert met
horrornight

Het Halloween/horrorteam Gemert
organiseert een gruwelijke horrornight
op 21 september 2019 vanaf 19.00 uur
in Wolfsbosch te Gemert. Inschrijven
via website. Za 21 september 2019
19:00 - 23:45 uur.

28
SEP

Veteranendag
Gemert-Bakel

Op 28 september 2019 wordt voor de
16e keer de Veteranendag gehouden in
Gemert-Bakel. Naast de gebruikelijke
activiteiten welke vanaf 14.00 uur zich
op het Ridderplein grotendeels zullen
afspelen wordt ook nog een plaquette
onthuld b.g.v. 75 jaar herdenking

Groot PEELLAND
bevrijding. Za 28 september 2019
14:00 - 17:00 uur.

SEP

SEP

Wahnsinn Oktober festival
Jetzt geht’s los! Auf zaterdag 28
september 2019 von 18:00 tot
00:00 vindt de tweede editie van
het Wahnsinn Oktober festival Zum
Tafel! Deze wahnsinnige abend wordt
georganiseerd op evenemententerrein
De Schabbert te Gemert. Za 28
september 2019 18:00 - 00:00 uur.

SEP

handel

31
AUG

Op 22 sept is er een evacuatietocht
vanuit Meijel en Neerkant. De evacuees
starten tussen 09.00 en 10.00 uur
gelijktijdig in beide dorpen. In Meijel
vanuit Truijenhof en in Neerkant
vanaf Museum Techniek met een
Ziel. Zij ontmoeten elkaar bij de
Tureluurweg en lopen daarna door
naar het Vorstemansplein waar zij
hartelijk worden ontvangen door de
Heusdenaren/Astenaren. De route
volgt de evacuatieroute van toen.
www.museumklokenpeel.nl Zo 22
september 2019 09:00 uur.

6

SEP

Tribute
to the Cats
Band

Festival Misty Fields
14e editie van cultuurfestival met
muziek, theater, etc. in natuurgebied
De Groote Peel. Locatie: Hollideeweg,
Asten-Heusden vrijdag (17:00 - 01.30
uur): div optredens Entree: € 20,00
(dagkassa: € 25,00) zaterdag (12:00
- 01.30 uur): div optredens Entree: €
30,00 (dagkassa: € 35,00) zondag
(12.00 - 20.00 uur): gezinsdag 'Family
Fields' diverse optredens Entree: €
5,00. Een combiticket voor vrijdag,
zaterdag en zondag kost € 42.50,
dagkassa € 48,00. Jongeren van 13
t/m 17 jaar betalen vrijdag € 10,00,
zaterdag € 15.00 en zondag € 5.00.
Info & tickets: www.mistyfields en zie
de optredens www.mistyfields.com
Vr 6 september 2019 17:00 - 23:55
uur, za 7 september 2019 12:00 23:55 uur, zo 8 september 2019 12:00
- 20:00 uur.

Op zaterdag 31 augustus 2019 een
optreden van Tribute to the Cats Band
bij Time Out in Gemert. Organisatie
NXT Events. aanvang 20.00 uur entree
21 euro vvk, aan de zaal 23 euro. Time
Out Uitgaanscentrum - NXT events, Za
31 augustus 2019 20:00 uur.

7

SEP

Evacuatietocht
met ontsteking
bevrijdingsvuur
Asten-Heusden

Najaarskermis
Gemert

Najaarskermis op het Ridderplein in
Gemert. Diverse attracties. Aanvang
iedere dag 15.00 uur. Najaarskermis
Gemert, GEMERT. Vr 13 september
2019 19:00 uur, za 14 september 2019
15:00 uur, zo 15 september 2019 15:00
uur, ma 16 september 2019 15:00 uur,
di 17 september 2019 15:00 uur.

Immortal vs
Madness-Industry

Immortal viert zijn 5 jarig jubileum op
7 September 2019 in 1 van de meest
toonaangevende locaties te Nederland,
de Time Out te Gemert... Area 1 gaat
terug naar de hoogdagen van de jaren
90 meer specifiek naar de periode
1994-1997. Area 2 wordt gehost door
Madness-Industry Madness-Industry
is bekend van hun feest This is
Madness, als je hier nog niet bekend
mee bent zeker de moeite waard
om eens te gaan kijken. Dit Indoor
Hardcore Festival is de Time Out
Uitgaanscentrum - NXT events, Za 7
september 2019 22:00 uur.

liessel

7

SEP

Gildekringdagen
Liessel 2019

Welke buurtschappen hebben tijdens
Liessel kermis de mooiste ereboog
voor de nieuwe koning gemaakt?
Sportpark de Smeltkroes,
www.sint-hubertusgilde.nl
Za 7 september 2019 20:00 uur, zo 8
september 2019 12:30 uur.

someren

22
SEP

Op 22 sept is er een evacuatietocht
vanuit Meijel en Neerkant. De evacuees
starten tussen 09.00 en 10.00 uur
gelijktijdig in beide dorpen. In Meijel
vanuit Truijenhof en in Neerkant
vanaf Museum Techniek met een
Ziel. Zij ontmoeten elkaar bij de
Tureluurweg en lopen daarna door
naar het Vorstemansplein waar zij
hartelijk worden ontvangen door de
Heusdenaren/Astenaren. De route
volgt de evacuatieroute van toen.
Museum Techniek met 'n Ziel,
www.museumklokenpeel.nl
Zo 22 september 2019 09:00 uur.

29
SEP

Beurs met standhouders uit
Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk. Gemeenschapshuis De
Moost, www.oldiesclubneerkant.nl
Zo 29 september 2019
11:00 - 17:00 uur.

boekel

SEP

Aanvang 14.00 uur Midgetgolf op zijn
'boerenfluitjes' met boerenwerktuigen
als obstakel in een doolhofachtig
lang grasparcours. Deelname € 6,50
p.p. en kinderen tot 10 jaar € 4,00.
Tijdsduur ca. 1,5 uur. Peelexpress
groepsactiviteiten, Behelp 13, AstenHeusden Voor meerdere activiteiten,
andere tijdstippen, of info:

8

SEP

Music en More in
Milheeze

Op 8 september 2019 van 14.00 uur
tot 18.00 uur in de Schans te Milheeze
met Friends with Voices. Een gezellige
middag vol muziek, entertainment en
heerlijke hapjes. Kaartjes zijn voor 15
euro per stuk (inclusief 1 consumptie
en diverse heerlijke hapjes) te koop bij
Dagwinkel Milheeze. Multifunctioneel
centrum De Schans, Zo 8 september
2019 14:00 - 18:00 uur.

22
SEP

AUG

31
Heel Handel trapt

Tourclub Handel organiseert op
zaterdag 31 augustus een fietsclinic
voor jongens en meisjes van 7 tot en
met 12 jaar onder het motto ‘Heel
Handel Trapt’. De fietsclinic wordt
gegeven door Karlijn en Sylvie Swinkels
en is één van de activiteiten die
Tourclub Handel organiseert in het
kader van haar veertigjarige jubileum.
Op zaterdag 31 augustus organiseert
Tourclub Handel op het terrein van
Huize Padua van 13.00 uur tot 14.30
uur een fietsclinic. Za 31 augustus 2019
13:00 - 14:30 uur.

De Speledonckers
spelen het
openluchtspel
De Storm

Hij is ook op de hoogte van alle
complotten en intriges die de
drenkelingen onder elkaar en tegen
hem smeden doordat de onzichtbare
geest Ariel voor hem spioneert. Op
die manier zijn de andere personages,
zonder dat ze zich ervan bewust zijn,
slechts machteloze marionetten in het
spel dat Prospero bedacht heeft.Nadat
zijn broer Antonio hem als rechtmatige
hertog van Milaan heeft afgezet,
spendeert Prospero al zijn tijd op het
eiland om zijn magische kunsten te
vervolmaken.Na twaalf jaar studie is hij
klaar om zijn vijanden te verslaan en
wanneer het lot hun schip tot nabij de
kust van het eiland brengt, ontketent
Prospero met zijn magie een storm,
waaraan het stuk zijn titel ontleent.
Dit zijn de speeldata voor de Storm:
• zondag 1 september om 14.30 uur
• zaterdag 7 september om 20.00 uur
• zondag 8 september om 14.30 uur
• woensdag 11 september om 20.00 uur
• zaterdag 14 september om 20.00 uur
• zondag 15 september om 14.30 uur

27 T/M
30

28

Memorial Maus
Gatsonides 2019

Dit jaar wordt alweer voor de 21e
keer de ‘Memorial Maus Gatsonides’,
oftewel ‘de Maus’, verreden. De
jaarlijkse rally van onze eigen TR
Club Holland. Dit jaar gaan we weer
naar buiten, naar Oost-Brabant en
Noord-Limburg De diverse routes
voor de Sport-, Toer- en Instapklasse
worden weer uitgezet door de rally/
ritten specialisten Kees van Hattum
en Ton den Uyl. Ook het grondgebied
van de gemeente Gemert-Bakel wordt
aangedaan. Stippelberg, de Rips.
Za 28 september 2019
08:00 - 19:00 uur.
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• Vrijdag 13 september 2019
19.00 - 00.00 uur
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15.00 - 01.00 uur
• Zondag 15 september 2019
13.00 - 01.00 uur
• Maandag 16 september 2019
13.00 - 00.00 uur

28
SEP

Bjorn van der Doelen

SEP

Boerenmidgetgolf in
Asten-Heusden

CD- en
platenbeurs in
Neerkant

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

Evacuatietocht
vanuit Meijel en
Neerkant naar
Heusden

de rips

milheeze

COLOFON

neerkant

AUG

heusden

4

15

www.peelexpress.nl Wo 4 september
2019 14:00 - 15:30 uur.

22

28

22

september 2019

Björn van der Doelen bewees
afgelopen jaren een karakter op het
podium te zijn, in staat om te luisteren
en te sturen, te vertellen en te
vermaken, te vervoeren en te boeien.
Eind 2018 verscheen zijn 5de studioalbum ‘Eerwaarde Vader zegen mij,
want ik heb gezondigd’. Op dat album
gaat hij volgens ouderwets katholiek
gebruik te biecht.
Van der Doelen houdt z’n luisteraars
graag een spiegel voor in z’n
echte, oprechte, soms een bietje
ongemakkelijke maar bovenal
goudeerlijke verhaaltjes. Van der
Doelen noemt zichzelf, met een
knipoog, de parel van Brabant. Wat
ons betreft volkomen terecht.
De Ruchte Theater en Sociaal
Cultureel Centrum
Laan ten Roode 71
5711 GB SOMEREN
20.30 - 22.30 uur

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter
geen rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
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september 2019

Groot PEELLAND
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