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Dutch Automotive Festival: 
Een ode aan de auto 

(Bron foto; NCAD).

Een dikke honderd jaar na Cug-
not begon de auto een serieuze 
concurrent te worden van de 
paardenkoets, tram en trein. 
Echter was nog niet bepaald 
welke aandrijfvorm de toekomst 
zou bepalen; er waren stoom-, 
benzine en elektrische auto’s, 
maar in 1899 ook al hybride wa-
gens. Deze zeer interessante tijd 

herhaalt zich op dit moment; er 
is een groot aanbod van verschil-
lende aandrijflijnen, zoals net als 
in 1900, verbrandingsmotoren, 
hybrides en elektrische auto’s, 
maar ook nog waterstof. 

Elektrische auto’s worden steeds 
meer concurrerend en uit onder-
zoek blijkt dat de laatste diesels 

in vervuilde lucht, minder fijnstof 
uit de uitlaat uitstoot, dan er in 
gaat via het luchtfilter. Concur-
rentie is dus goed. De verwach-
ting is dat de elektrische auto 
steeds meer terrein wint, maar 
dat de concurrentiestrijd met de 
verbrandingsmotor de komende 
jaren nog blijft bestaan, zeker als 
we ook nog kijken naar vracht-
auto’s.

We gaan op 5 oktober flink uit-
pakken. Er komt een groot pavil-
joen met bijzondere klassiekers. 
Daarnaast geven studenten-
teams acte de présence door hun 
(race-) wagens te etaleren. Er 
komt ook een award van het Ko-
ninklijk Instituut van Ingenieurs 
voor de best presterende teams. 
Daarnaast zijn er presentaties 
van o.a. de DAF club Nederland 
over de Variomatic en van de 
Chrysler Classic Cars Club over 
het leven van voormalig Chrysler 
topman Lee Iacocca. Op het ho-

recaplein staat ook nog het café 
met de zachte G met interviews, 
optredens en entertainment. 

Tevens staan de deuren bij Fon-
tys Automotive en Summa col-
lege open, zodat een kijkje kan 
worden genomen in wat deze 
opleidingen allemaal te bieden 
hebben voor een mooie carrière 
in de veelzijdige Automotive sec-
tor.

Voorafgaand aan het feest ont-
hult Wethouder Maas op vrijdag-
middag 4 oktober, om 15.30 uur, 
ter plaatse bij Kasteel / Smalle 
Haven, de expo “Helmond: een 
eeuw auto-industrie”. Ook is er 
die vrijdag een inhoudelijk mo-
biliteitsdebat over de realistische 
weg naar de Parijs doelstellingen 
op de Automotive Campus. Dit 
in het kader van 10 jaar Automo-
tive Campus, en  hoe we verder 
gaan in aanloop naar de mobili-
teit van de toekomst.

Volgende maand is het feest op de Automotive Campus. 
In samenwerking met Ons Brabant Festival. 

De Automotive Campus bestaat 10 jaar en de auto viert haar 250 
jarige verjaardag. Nicolas Cugnot reed in 1769 met zijn stoomauto 

rond in de omgeving van Parijs. Helaas reed hij 2 jaar later door 
een muurtje met als gevolg dat de investeringen in zijn toch wat 

vreemde project werden stop gezet. Wellicht nog belangrijker 
dan de twee hierboven aangegeven jubilea is het feit dat er een 

mijlpaal is bereikt in Helmond, nl. 100 jaar autoproductie. 
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Veel inspiratieplezier.

Oktober
Woonmaand

Traditioneel staat oktober in het teken van wonen. 
De dagen worden korter en je spendeert weer meer tijd in huis. 

Eindelijk kun je al die klusjes van je to-do lijst strepen en je woning met 
frisse nieuwe kleuren of meubels een complete make-over geven.  

In deze woonmaand vliegt de inspiratie je om de oren. 
Het moment om geïnspireerd te raken begint met een middag/avond 
shoppen op de Engelseweg te Helmond. Voor bijna al je aankopen op 
het gebied van wonen, de tuin, dieren en hobbies kun je hier terecht.

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
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Of je nu al je hele interieur hebt uitgedacht, een beetje weet wat je wilt of juist totaal geen 

idee hebt, in een gesprek met één van onze interieurcoaches krijgen je woonwensen alle 

ruimte. Met de hulp van een coach durf je meer en gaan alle veilige keuzes overboord. 

Doordat de interieurcoach je laat zien wat mogelijk is, kies je opeens wél voor die ronde 

tafel of kussens in een felle kleur.  Bel voor een afspraak met een van onze interieurcoaches!

Maak kennis met onze interieurcoach Yvonne:

“In no-time neem ik je mee in de wereld van je woonwensen. De basis is voor mij: goed 

luisteren en met passie adviseren. Ik probeer, door middel van oprechte interesse aan te 

voelen met wat voor persoon ik te maken heb en wat zijn of haar smaak is. Als je op één lijn 

zit, kom je tot een passend advies. Wanneer ik een grote glimlach op het gezicht zie als ik 

een idee presenteer, dan gee mij dat heel veel energie. Ik leg de lat voor mezelf wat dat 

betre hoog, ik zou simpelweg zelf ook niet met minder genoegen nemen.“
Yvonne

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

vloeren • gordijnen • zonwering • behang • verf • meubelen • accessoires • bedden • verlichting • karpetten

‘  EEN GOED INTERIEURADVIES  
BEGINT  MET  
OPRECHTE INTERESSE’ Yvonne
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HELMOND CENTRUM,

RIDDERLIJK
BELEVEN

HELMONDCENTRUM.NL
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Spouwmuurisolatie
Meer warmte in huis, minder stookkosten

www.manderstotaal.eu  •  0492 - 505 101

nu met subsidie 
t/m december 2020

Het isoleren van uw spouwmuren draagt 
direct bij aan het verlagen van uw stook-
kosten, het voorkomen van vochtpro-
blemen en warmteverlies. Uw woning is 
koel in de zomer en warm in de winter. 
Bij spouwmuurisolatie wordt er isolatie 
aangebracht in de open ruimte tussen de 
binnen- en de buitenmuur (spouw). Een 
goed investering: de gemiddelde huizen-
bezitter heeft zijn kosten al binnen 3 jaar 
terugverdiend!

Zo werken wij 
Manders Totaal voert altijd gratis een 
spouwinspectie uit bij een offerteopname. 
Wij kijken hoe breed de spouw en kijken of 
de spouwmuur vervuild is. Onze isoleerder 
meet ook direct het aantal meters op dat 
kan worden geïsoleerd. Hierop volgt een 
schriftelijke en geheel vrijblijvende offerte 
via e-mail of per post. 

Als u eenmaal kiest voor uitvoering door 
Manders Totaal, zult u merken dat de klus 
meestal binnen een paar weken kan wor-
den uitgevoerd door onze eigen vakmen-
sen: allemaal vriendelijke, betrouwbare en 
harde werkers uit de regio De Peel. 

Duurzame wol
Wij isoleren met minerale wol van Knauf 
Supafil: een natuurlijk, duurzaam en mi-
lieuvriendelijk product met een hoge, 
blijvende isolatiewaarde. U krijgt een le-
venslange garantie tegen vochtdoorslag. 
We zijn KOMO-gecertificeerd en hebben 

meer dan dertig jaar ervaring en meer dan 
tienduizend tevreden klanten.

Nu met subsidie! 
Bij het treffen van minimaal twee energie-
besparende isolatiemaatregelen aan uw wo-
ning, ontvangt u nu subsidie vanuit het Rijk. 
Denk bijvoorbeeld ook aan dakisolatie, 
vloerisolatie, het plaatsen van Triple of 
HR++-beglazing en natuurlijk spouw-
muurisolatie. 
Kijk op www.rvo.nl/seeh voor meer infor-
matie. Wilt u er deze winter ook warmpjes 
bij zitten? Mail naar info@manderstotaal.
eu of bel naar 0492-505101 of stuur een 
App naar 06-24589442 met daarin ‘spouw-
muurisolatie’. 

Spouwmuur
isolatie: 
nu met subsidie!

Spouwinspectie. 
(Bron foto; Manders Totaal).

WAAR AL JE 

DE RUIMTE 
KRIJGEN 

Woonwensen

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 on-
ze showroom nog groter, com-
pleter 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 wo-
ning. 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 inte-
rieurstylisten je uitstekend kun-
nen helpen. Zij kennen de trends 
op hun duimpje en voelen aan 
wat bij jou past. Ze weten je als 

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 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  accessoi-
res tot vloeren, gordijnen en bedden. Zie het als een real-life Pinte-

rest pagina waar tal van trends en stijlen voorbijkomen. 

Over interieurcoach Emma
‘De ene dag zoek ik samen met 
een klant passende kussens uit, 
de andere dag ontwerp ik een 
totaalinrichting inclusief meu-
bels, vloer, accessoires, raam- 
en wandbekleding. Mijn werk 
is enorm afwisselend! Ik luister 
goed naar de wensen van de 
klant en vertaal dat vervolgens 
naar een passend interieur. 

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 begon-
nen met een hbo-opleiding tot 

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

Ook ik laat me graag inspireren. 
Daarvoor gebruik ik online-plat-
forms 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 plaat-
je op het scherm of in een ma-
gazine. Ik zou iedereen dan ook 
willen uitnodigen om een frisse 
portie inspiratie op te doen in 
onze winkel.’ 

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 pro-
fessioneel. Ik zou het dan ook 

iedereen willen aanraden’’.
Rob Haertel, 

Haertel Automatisering

‘Ik ben dol 
op een interieur, 

gevuld met warme
kleuren, een eclectische

touch, een snufje 
klassiek én een 
stoer randje’.

Emma(Bron foto's; Stijl & Co.).
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Werken aan een kleurrijke 
toekomst? Dat doe je bij ons!

Allround monteur (40 uur, m/v)

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

EXBERRY.COM/C AREERS

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 een:

Wat ga je doen?  
Als allround monteur zorg jij ervoor dat alle aanwezige technische apparatuur 
storingsvrij functioneert. Met je collega’s van de Technische Dienst vorm je 
een team met in totaal 8 monteurs. Samen repareer en onderhoud je het 
technische hart van onze fabriek. Door afwijkingen te rapporteren en waar 
mogelijk op te lossen, draag je bij aan een optimale veiligheid. 

Daarnaast werk je mee aan investerings- en vervangingsprojecten. Je bent 
deel van het projectteam en denkt mee, beslist mee en werkt mee aan 
bijvoorbeeld het verplaatsen van een machine of de ingebruikname van een 
nieuwe machine. Je weet je collega’s uit jouw team te vinden voor advies en 
overleg, je collega’s uit de productie vertrouwen op jouw kennis en kunde als 
er wat is. Je maakt probleemanalyses van storingen, lost ze op en zorgt voor 
een definitieve oplossing (bijvoorbeeld door het vervangen van onderdelen). 

Natuurlijk ben je op de hoogte van de technische ontwikkelingen en 
vernieuwingen in jouw vakgebied. En vanzelfsprekend werk je mee aan het 
continu verbeteren van het proces en draag je actief verbeterpunten aan. 
GNT is volop in beweging, dat geldt ook voor deze functie! 

Wat heb je in huis? 
De monteur die wij zoeken, heeft een afgeronde technische mbo-opleiding. 
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en een goede beheersing 
van MS office. Je werkt vooral in de fabriek, maar zorgt ook voor de 
administratieve afhandeling van storingen. Daarnaast heb je verstand van 

automatisering en weet je hoe processen verlopen en installaties werken. 
Tenslotte ben je servicegericht, kun je snel schakelen en denk je graag in 
oplossingen.

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 wij je bieden  
•  Een fulltime baan bij een succesvol en innovatief bedrijf. 
•  Een bruto jaarsalaris tussen € 35.450,- en € 50.640,-, afhankelijk van jouw 

kennis en ervaring. 
•  26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen).
•  Gunstige pensioenregeling.
•  Een afwisselende functie in een moderne werkomgeving.
•  Volop kansen om jezelf te ontwikkelen en deel uit te maken van een 

boeiend bedrijf. 

Maak je toekomst kleurrijk!
Past deze vacature bij jou? Stuur ons dan jouw motivatie en cv, vroegst 
mogelijke startdatum en een recente foto naar hrm@gnt-group.com. 
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In MITCH EPSTEIN

M U S E U MHEL M OND. NL

time
1 OKTOBER 2019  
 9 FEBRUARI 2020

Gratis preview 
(Op vertoon van een geldig entreebewijs)

Fototentoonstelling 

29 september 11.00-12.00 uur
Locatie: Kunsthal Helmond

Fotograaf Mitch Epstein leidt jou 
hoogstpersoonlijk rond

Kom ook! 
Meld je aan via museumhelmond.nl 

tijdens Herfstkasteel 
Helmond
17-18-19-20 oktober

Theatrale Tour Loop mee met de

info@museumhelmond.nl 
www.museumhelmond.nl 
T: 0492-587716

Beleef de herfst 
bij Herfstkasteel Helmond!

En save this date: van 13 tot en met 
20 oktober wordt dit veertiende-
eeuwse stadskasteel omgetoverd 
tot Herfstkasteel Helmond. Een 
aantrekkelijk activiteitenprogramma, 
speciaal voor families, gezinnen en 
liefhebbers van cultureel erfgoed. 

Tijdens Herfstkasteel Helmond zijn er kas-
teelgidsen die vertellen over het unieke 
kasteelverhaal. Je leert meer over de vier 
adellijke kasteelfamilies die er in de eeuwen 
woonden: de Van Berlaers, Van Corten-
bach’s, Van Arberg’s en Wesselman’s van 
Helmond. Ook laten zij de je de mooiste en 
spannendste plekken van het kasteel zien.

Spiksplinternieuwe Theatrale Kasteeltour
Dit jaar is een gloednieuwe activiteit toe-
gevoegd aan het programma: living his-
tory in de vorm van de Theatrale Kasteel-
tour. Zo neemt Jonkheer Wesselman II 
Van Helmond je bijna 200 jaar terug in de 
tijd en vertelt hij, al lopend door de kas-
teelvertrekken, over zijn dagelijks leven op 
het kasteel, zijn familiegeheimen, zijn bij-
zondere voorgangers en mag je op bezoek 
in zijn prachtige woonkamer. Deze tour is 
geschikt voor alle leeftijden.

Jammie, herfst- en heksenhapjes
Voor de jonge bezoekers staat er ook 
herfst- en heksenhapjes maken op het 
menu. Met allerlei lekkernijen kun je de 
mooiste creaties maken die bijna te mooi 
zijn om op te eten. Ook kunnen kinderen 
zich verkleden als ridder of jonkvrouw, 
een selfie maken in de Ridderzaal en zijn 

er kasteelspellen en diverse spannende 
speurtochten te doen door de kelders van 
het kasteel. Of help mee het zoldermyste-
rie te ontrafelen! Spannend, want in deze 
tour ontdek je alles over de grote kasteel-
brand in 1549. 

Heksentoer
In de tentoonstelling ‘Heksenjacht in Peel-
land’ kunnen kinderen vanaf 8 jaar mee-
doen met de Heksentoer. Ze luisteren naar 
het aangrijpende verhaal van Heylken. Zij 
was pas 12 jaar toen ze werd verbrand als 
heks. Hoe dit kon gebeuren, hoor je in de 
tour. Ook wordt er ingegaan op heksen-
processen, bijgeloof en toverkunsten. De 
tentoonstelling geeft aandacht aan het 
waargebeurde verhaal van de heksenjacht 
in Peelland in 1595.

Tickets en tarieven
Herfstkasteel Helmond is toegankelijk 
op vertoon van een geldig entreebewijs, 
je kunt op de dag van je bezoek betalen 
aan de kassa of online een ticket kopen. 
Voor een aantal activiteiten wordt een 
toeslag gevraagd. Ga naar www.museum-
helmond.nl voor meer info over het pro-
gramma, openingstijden en tarieven.
Goed bereikbaar |  Kasteel Helmond is een 
museumlocatie van Museum Helmond, 
samen met Kunsthal Helmond. Het kas-
teel is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, 
de auto en het openbaar vervoer. In de na-
bije omgeving, kun je (betaald) parkeren. 
Vanaf station Helmond is het circa 10-15 
minuten lopen naar Kasteel Helmond en 
Kunsthal Helmond. 

Als de blaadjes vallen en de temperatuur weer daalt, is een bezoek aan de 

grootste waterburcht van Nederland - Kasteel Helmond - een gezellig, leuk 

en bovenal leerzaam uitje. Bijna 700 jaar aan historie, interessante feiten 

en wetenswaardigheden liggen hier voor het oprapen.

Kom ook: gratis preview 

FOTOGRAFIE
TENTOONSTELLING 
bij Museum Helmond

Amos Coal Power Plant, Raymond City, West Virginia 2004, C-print, Uit de serie 
American Power. (Aangeleverd door Museum Helmond).

In Kunsthal Helmond is op 29 september 
van 11.00 tot circa 12.15 uur een preview 
bij te wonen door de fotografietentoon-
stelling ‘Mitch Epstein, In Time’. De Ame-
rikaanse fotograaf Mitch Epstein leidt 
bezoekers hoogstpersoonlijk rond en 
vertelt over zijn werken die in de tentoon-
stelling te zien zijn. De preview is gratis 
op vertoon van een geldig entreebewijs. 
Museumkaarthouders hebben gratis 
toegang tot Kunsthal Helmond.

Bezoekers zijn welkom vanaf 10.30 uur in 
Kunsthal Helmond, en worden ontvangen 
met een kop koffie/thee en iets lekkers. 
Om 11.00 uur start de (Engelstalige) rond-
leiding door de tentoonstelling. Vanaf 12.15 
uur kunnen bezoekers op eigen gelegen-
heid de tentoonstelling bezoeken.

In Time
Van 1 oktober 2019 tot en met 9 februari 
2020 is in Kunsthal Helmond de fotografie-
tentoonstelling ‘Mitch Epstein, In Time’ te 
zien van de Amerikaanse fotograaf Mtich 
Epstein. Epstein’s iconische foto’s geven 
een verrassend en gelaagd beeld van Ame-
rika. Een enorme dieptewerking en de vele 
interpretatiemogelijkheden zijn kenmer-
kend voor zijn werk. 

Pionier
In de tentoonstelling zijn zo’n 50 foto’s te 
zien die de fotograaf selecteerde uit vier 
vermaarde series: Rocks and Clouds (2018), 
New York Arbor (2013), American Power 
(2009) en Family Business (2003). Epstein 
(1952 in Holyoke, Massachusetts, VS) is 
een pionier op het gebied van de kleuren-
fotografie maar werkt ook in zwart-wit. Bij 
het afdrukken zoekt hij de grenzen van het 
technisch mogelijke op.  

Sociaal-maatschappelijke 
veranderingen
De serie Family Business toont de teloor-
gang van de ondernemingen van Epstein’s 
vader. De kijker wordt deelgenoot van de 
gevolgen voor de familie van de fotograaf. 
Epstein plaatst dit in het licht van de soci-
aal-maatschappelijke veranderingen in de 
stad. In American Power toont hij op groot 
formaat foto’s de invloed van de winning 
van energiebronnen op het landschap en 
de inwoners van Amerika.

Eerbetoon aan de natuur
In Rocks en Clouds en New York Arbor zet 
Epstein op poëtische wijze de traditionele 
manier om een stad weer te geven op zijn 
kop. In zijn eerbetoon aan New York staat 
de natuur centraal en is deze meer dan een 
achtergrond voor het stadsleven.

Over Epstein
In 2011 won Epstein de Prix Pictet voor 
American Power. Andere prijzen die hij 
ontving zijn onder andere de Berlin Prize 
in Arts and Letters van de American Aca-
demy in Berlijn (2008) en een Guggen-
heim Fellowship (2003). Epstein werkte 
tevens mee als regisseur, cinematograaf 
en productdesigner aan verschillende 
films zoals Dad, Mississipi Masala and 
Salam Bombay! Hij woont met zijn gezin  
in New York. 

Tip: bekijk de American Power-foto’s in 
de tentoonstelling en luister naar speciaal 
voor deze serie gecomponeerde cellomu-
ziek. Bezoek tevens in de zaalbios de films 
Dad en Retail, twee korte films die Epstein 
maakte bij zijn project Family Business. 
De expositie kwam tot stand met steun 
van Gallery Thomas Zander, Keulen. 

(Bron foto's; Museum Helmond).
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.-625.

vanaf

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

DOOR VLOER-HET-ZELFDOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

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

VLOER-HET-ZELF ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER-HET-ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste 
prijsgarantie en 

deskundig advies KL
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ZONDAG 29 SEPT. GEOPEND 12-17 UUR

Open Weekend

Top Slimming 
Gericht afvallen middels een arrangement van 
bewegingstherapie, voedingsadvies, energiemeting, 
huidverbetering en personal coaching. 

Compressietherapie 
Een intensieve massage van benen, billen, buik en onderrug die een 

 roov teh tgroz sneveT .gnirednimrevetilullec po tfeeh tceffe feitisop 
een gladdere huid en minder vermoeide benen.

Bodywraps 
-thcov sla nethcalk t pleh ne dreelumitseg tdrow eitalucricdeolb eD

ophopingen, vermoeidheid en pijn in de benen te verminderen.  
.eiparehteisserpmoc tem eitanibmoc ni tcefrep  nekrew sparwydoB

Cryolipolyse 
Een zeer effectieve behandeling voor het defi nitief verwijderen van 
overtollig vetweefsel zonder operatieve ingreep.

Profiteer nu van
najaarsvoordeel
bij Ladyline!

Krijg de regie over je
figuur en gewicht terug!

in slechts 10 weken

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie over je figuur en jouw gewicht kwijt bent? Zou je dit graag willen veranderen, maar 
hebben alle pogingen tot nu toe niet mogen baten? Nu is hét moment om tijd voor jezelf te maken. Genieten van het leven. 
Minder stress. Balans tussen werk en privé. En een figuur en gewicht waar jij je prettig bij voelt.

Bij Ladyline vind je een methode die verrassend anders is.  Daar willen we jou graag kennis mee laten maken, door jou onze 
aanpak binnen een 10 weken kuur te laten ervaren. Zonder verdere verplichting. Maar, we weten zeker dat je verder wilt na 
die periode. Omdat je weer energiek, slank, trots en stralend wordt en dat gevoel wilt vasthouden. Dat gun je jezelf. 

Ladyline.nl/in10wekenVerrassend anders!

Ladyline Helmond
Stationsplein 2-4

Bel ons op en plan een kennismakingsafspraak: 0492 -  523 763

Zo krijg je in 10 weken de regie 
over je figuur en gewicht terug

Verrassend anders
Bij Ladyline vind je een methode die ver-
rassend anders is. Ladyline luistert actief 
naar jouw wensen, behoeften en verlan-
gens. Meten is weten en daarom wordt al-
tijd een uitgebreide figuuranalyse gedaan. 
Op basis hiervan wordt een persoonlijke 
programma samengesteld dat bij jou past!

De regie terug in slechts 10 weken
Aan een programma beginnen kan een 
grote stap zijn, maar Ladyline heeft hier-
voor: het 10 weken actie-programma, 
zonder verdere verplichting. “Maar,” be-
nadrukt Ladyline, “we weten zeker dat je 
verder wilt na die periode. Omdat je weer 
energiek, slank, trots en stralend wordt en 
dat gevoel wilt vasthouden.” Dat gun je je-
zelf. 

Met als doel:
• Minimaal één kledingmaat minder 
 in 10 weken;
• Slankere benen, plattere buik 
 en strakkere billen;
• Vermindering van cellulite;
• Je voelt je energieker met 
 meer zelfvertrouwen;
• Een uitstekende start van 
 een nieuwe gezonde levensstijl;

Bel ons op (0492 523 763) of  ga naar www.
ladyline.nl/in10 weken voor het maken 
van een afspraak. Tot snel!

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie 
over je figuur en jouw gewicht 
kwijt bent? Zou je dit graag willen 
veranderen, maar hebben alle 
pogingen tot nu toe niet mogen 
baten? Nu is hét moment om tijd 
voor jezelf te maken. Genieten van 
het leven, minder stress, balans 
tussen werk en privé. En een figuur 
en gewicht waar jij je prettig bij 
voelt. Wie wil dat nu niet?
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond
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info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
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(06-30 25 25 12)
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Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
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25 oktober
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KlaasenVandeursen 
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www.klaasenvan
deursen.com

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

De voorbereidingen voor de vierde editie 
van Fun Run Gemert zijn in volle gang en 
het is mogelijk in te schrijven met je team 
voor het evenement op 5 en 6 oktober. 
Het belooft een moddervette editie te 
worden met een nog hogere FUN-factor. 
Met het thema ‘Carnaval in de wei’ is de 
toon alvast gezet.

Het Fun Run weekend start op zaterdag 
5 oktober met de ‘Team Challenge’. Net 
als vorige edities is “FUN” het magische 
woord. Verschijn met je gekste pak aan de 
start, want er zijn dit jaar maar liefst 3 ori-
ginaliteitsprijzen! Je team mag dit jaar uit 3 
tot 13 personen bestaan. Ga je met je team 
voor de snelste tijd? Koop dan je tickets 
(max. 5 personen) voor het ‘Fast Hour’ van 
12.00-13.00 uur. Het parcours is dan nog 
‘vers’ met weinig opstoppingen.

Het parcours: nog langer en leuker 
Het parcours rondom evenemententer-
rein De Schabbert is deels vernieuwd en 
telt 34 obstakels. Bovendien is de route 
verlengt naar 6 kilometer en is het histo-
rische kasteelterrein van Gemert in het 
parcours opgenomen. Check de route al-
vast op www.funrungemert.nl. Om het 
weekend extra gezellig te maken, is de af-

terparty op zaterdag gratis voor alle deel-
nemers, maar ook voor alle fans, vrienden 
en andere feestbeesten!  Alle aanwezigen 
zijn die avond getuige van de prijsuitrei-
king, de fantastische live-band REPOP en  
DJ The Underdogs.

Zondag 6 oktober: 
Albert Heijn Gemert Family Challenge
Op zondag 6 oktober start deel 2 van het 
Fun Run weekend met de ‘Albert Heijn Ge-
mert Family Challenge’. Deze kleinere ver-
sie van de run op zaterdag is dit jaar 2 kilo-
meter en je team mag uit maximaal 20 per-
sonen vanaf 6 jaar bestaan. We adviseren 
begeleiding voor de kleintjes. Deelname 
kost €11,00 per persoon. Alle deelnemende 
kinderen krijgen een GRATIS consumptie-
kaart voor o.a. een drankje, zakje chips en 
een snack.

Schrijf je nu in!
Zin in een weekend vol teambuilding, ge-
zelligheid en fun? Maak je team dan com-
pleet en schrijf je in op www.funrunge-
mert.nl. Je hebt de keuze uit 5 tijdvakken 
van een uur op zaterdag. Op zondag zijn 
tickets te koop voor tussen 12.00 en 16.00 
uur volgens het wachtrij-principe. Deel-
name kost €28,50 per persoon.

Fun Run Gemert: ‘Carnaval in de Wei’ 

Klaar voor de start? De leukste obstakelrace van de regio is terug! 
(bron foto: HansBurger Fotografie)

75 jaar
Bevrijding

(bron foto's: Wim van den Broek en Lenie Klaasen)
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Helmond  |  Eindhoven  |  Rosmalen

Steenweg 32a
5707CG, Helmond

E: info@decorieur.nl
T: 06-24821492

Laat je verrassen 
en informeren 
en kom langs
bij Decorieur 

Decorieur de winkel op de Steenweg in 
Helmond valt meteen op door de prach-
tige grote etalage. We worden welkom 
geheten door Tanja Groeneveld, de eige-
naresse van deze in 1 oogopslag inspire-
rende woonwinkel. Mooie accessoires en 
het kleurgebruik van sierkussens in de 
mooie banken vallen als eerste op. Een 
lust voor het oog. Je wil meteen alles ver-
anderen in je interieur. Maar hoe dan?! 

We gaan zitten aan een stoere robuuste 
boomstamtafel met allemaal verschillende 
eetkamerstoelen.

Tanja begint enthousiast te vertellen over 
haar werk en al snel blijkt dat zij al heel wat 
jaren ervaring in de meubelbranche heeft. 
Dat zij maar wat graag helpt met het ant-
woord op de vraag: hoe dan! 

Haar passie en kijk op wonen zijn een on-
derdeel van haar bestaan. Haar creatieve, 
logische oplossingen, ruimtelijke inzicht 
en gevoel voor kleur, worden erg gewaar-
deerd door haar opdrachtgevers. Door de 
jaren heen heeft zij een eigen stijl ontwik-
keld. Woontrends zijn inspirerend maar 
niet leidend in het interieur. 

Een interieur moet fijn voelen en dat daar 
trends aan toegevoegd worden is leuk, 
maar de basis moet bij iemand passen. 
Hierbij houdt Tanja rekening met niet al-
leen wat de opdrachtgever nu aanspreekt 
maar ze denkt ook na over de toekomst. 
Meubelen zijn heel bepalend in een interi-
eur maar niet minder belangrijk zijn : op-
stelling , kleur en materiaal gebruik en het 
toepassen van de juiste aankleding. Daar-
om kiest Tanja met zorg de accessoires uit. 

Laat je verrassen en informeren en kom 
langs! Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
is Tanja in haar woonwinkel op Steenweg 
32a in Helmond aanwezig.

Voor meer informatie 
kijk ook eens op: 
www.decorieur.nl 
of volg Tanja op 
Instagram en Facebook
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Piet Moors uit Asten-Heusden 
weet het spannend te brengen. 
De glastuinder in ruste is een van 
de drijvende krachten achter de 
Lucky Seventh Historical Group, 
een groep vrienden die zich bezig-
houdt met de geschiedenis van de 
periode 40-45, meer in het bijzon-
der de historie van de 7th US Ar-
mored Division, bijgenaamd The 
'Lucky 7th'. 

In het weekend van vrijdag 27 tot 
en met maandag 30 september is 
deze groep actief rond de molen 
in Asten. Op de plek waar exact 75 
jaar geleden zonder vooraankondi-
ging een veldlazaret verscheen van 
de Seventh US Armored Division, 
wordt ook nu weer een Amerikaans 
veldhospitaal ingericht, compleet  
mét operatiekamer. Piet Moors 
zorgt voor een 'toolkit' en plaatst er 
enkele militaire voertuigen uit zijn 
indrukwekkende verzameling. Het 
spannende oorlogsweekend bij de 
molen wordt georganiseerd in het 
kader van het project Death Valley 

De Peel, waarmee deze herfst op 
allerlei manieren 75 jaar bevrijding 
wordt gevierd. 

Lucky Seventh 
De7th US Armored Division - The 
'Lucky 7th' - vocht in de zomer 
van 1944 eerst in Noord-Frankrijk 
in generaal Patton's Derde Leger, 
en in de herfst 1944 als onderdeel 
van luitenant-generaal Demp-
sey's Britse Tweede Leger in Zuid-
Nederland. In ons land was de 
pantserdivisie allerminst 'lucky'. 
Ze kreeg het eerst zwaar te verdu-
ren tijdens de Slag om Overloon 
en later nog eens tijdens de Slag 
om de Peel.  

De ervaring die de Amerikanen 
in de Peel opdeden, kwam hen 
daarna van pas tijdens het Duit-
se Ardennenoffensief. Nadat de 
geallieerden die aanval hadden 
doorstaan trokken ze in het voor-
jaar 1945 op naar Berlijn.  Iets van 
de imposante slagkracht van 'the 
Lucky 7th' is nog altijd terug te vin-

den in de bedrijfsruimten van Piet 
Moors in Heusden. Daar staat de 
verzameling Moors, die ooit zo'n 
45 stoere en kostbare voertuigen 
telde, maar die de laatste jaren is 
teruggebracht tot circa 15 stuk-
ken uit de Tweede Wereldoorlog. 
Daaronder een tank, halftracks, 
vrachtwagens, jeeps, stafwagens 
en als laatste aanwinst een motor 
uit de oorlogsjaren. Piet Moors 
geheimzinnig lachend: „Die gaat 
eind deze maand nog een bijzon-
dere rol spelen bij de oorlogsher-
denking in Heusden."

Gewondenverzorging 
In het weekend van vrijdag 27, za-
terdag 28 en zondag 29 september 
hopen Piet Moors en zijn helpers 
van de  Lucky Seventh Historical 
Group óók veel nieuwsgierigen te 
mogen ontvangen. „Omdat onze 
mensen het deze maand al zo 
ontzettend druk hebben zit er aan 
het einde van de maand geen uit-
gebreide re-enactment meer in. 
Maar ook zonder dat zorgen wij 

voor een indrukwekkend kijkje in 
de wereld van de gewondenver-
zorging tijdens de oorlog," belooft 
Piet Moors.  „Het belang daarvan 
gaat vaak aan de mensen voorbij," 
vervolgt hij.  „Iedereen denkt dat 
de oorlog erom ging elkaar dood 
te schieten, maar dat is niet zo. 
Tactisch gezien was het veel be-
langrijker gewonden te maken. 
Voor de verzorging van één ge-
wonde moest 'n leger minstens 
drie man achter de hand houden 
en die verzorgers konden niet aan 
de strijd deelnemen, vandaar."  

Dit en nog veel meer informa-
tie kan het publiek opdoen bij 
een bezoek aan het veldhospi-
taal. Aangezien de Amerikanen 
er indertijd ook een kleine bios-
coop hadden, wordt er nu met 
medewerking van Theo Knoops 
van de Heemkundekring Asten-
Someren ook een mini-bioscoop 
ingericht. Daar worden filmpjes 
vertoond die verwijzen naar de 
expositie Death Valley De Peel in 

het Museum Klok & Peel in As-
ten. Piet Moors en zijn collega's 
zorgen  voor het nodige comfort; 
het publiek kan iets gebruiken, er 
wordt koffie geschonken en voor 
de kinderen zijn er donuts en ran-
ja. Er is geen entree, maar vrijwil-
lige bijdragen ter dekking van de 
kosten worden op prijs gesteld. 

Openingstijden 
Het veldlazaret wordt vrijdag 27 
september opgebouwd en een-
maal klaar is ie ook meteen te 
bezichtigen. Die dag blijft ie in 
de avonduren open (tot uiterlijk 
22.00 uur). Openingsuren zater-
dag 28 en zondag 29 september: 
van 12.30 tot 18.00 uur. Maandag 
30 september blijft de 'display 
rond de molen' nog een dag ex-
tra staan opdat schoolklassen er 
tussen 12.30 en 17.00 uur nog een 
kijkje kunnen nemen. De open-
stelling voor het onderwijs komt 
tot stand in samenwerking met 
de educatieve dienst van het Mu-
seum Klok & Peel.

GEZOCHT: 
mooie klassieke 
AUTO’S 

Heeft u een mooie klassieke 
auto, dan kunt u zich nog aan-
melden om deze te etaleren op 
het speciale klassieker paviljoen 
tussen alle andere pronkstuk-
ken tijdens het Dutch Automo-
tive Festival, onderdeel van Ons 
Brabant Festival. Indien u dat 
wenst, kunt u zich opgeven bij 
margaretha@ncad.nl, zolang 
het paviljoen nog niet vol staat 
uiteraard, dus geef u snel op!

Automotive Quiz
Voor diegenen die een auto plaat-
sen op het klassiekerpaviljoen 
wordt exclusief een presentatie 
gegeven over de toekomst van 

mobiliteit, over waterstof, elek-
trisch rijden en ontwikkeling van 
verbrandingsmotoren, maar ook 
over de vraag wanneer die ro-
botauto nu eens komt. Dit alle-

maal uiteraard met een hele vette 
knipoog naar het verleden, want 
zonder verleden geen toekomst! 
Aansluitend is er ook nog een Au-
tomotive Quiz met mooie prijzen.

(Bron foto's; NCAD).

Op zaterdagmiddag 5 oktober 
nemen we u, in samenwerking 
met Ons Brabant Festival,  mee 
in Café de Zachte G in de dyna-
mische en identiteitsvolle we-
reld van de Brabantse cultuur. 
De zachte G staat voor gastvrij-
heid, gemoedelijkheid en gezel-
ligheid. Hier voel je je thuis, een 
café voor alle Brabanders en 
voor hen die even Brabander 
willen zijn. 

Uw gastheer is Patrick Timmer-
mans, historicus en directeur van 
Erfgoed Brabant én echte Bra-
bander (veul Brabantser kredde 
ze nie!). Stadshistoricus Giel 
van Hooff zal zijn licht over de 
“typisch” Helmondse industri-
ele cultuur laten schijnen. Onze 
huismuzikant zal zingend zijn 
zachte G laten horen. We pra-
ten met de winnaars van de KIVI 
Best Student Award en gaan op 
zoek naar de eerste auto’s in Hel-
mond en omgeving (rond 1900!); 
toen was trouwens niet iedereen 
enthousiast over de komst van 

de auto want “paarden sloegen 
op hol, de melk van de koeien 
werd zuur en zwangere vrouwen 
vreesden voor het leven van hun 
ongeboren kind.” Dus komt ‘r 
mar ’s efkes zitte en geniet van 
Brabantse verhalen en muziek. 
Het programma is georganiseerd 
door Erfgoed Brabant, een stich-
ting die de waarde en waardering 
voor de zaken die we bewust of 
onbewust van onze voorouders 
hebben overgeleverd gekregen 
wil koesteren, bevorderen en 
doorgeven. Dat doen we speci-
aal voor mensen die actief zijn 
in de erfgoedsector, om ze nog 
beter hun werk te kunnen laten 
doen, maar ook door mensen op 
laagdrempelige en verrassende 
wijze te laten kennismaken met 
hun erfgoed. 
*Zaterdag 5 oktober, 14.30-16.00 
uur, Dutch Automotive Fes-
tival, Automotive Campus in 
Helmond, toegang gratis! Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met Erfgoed Brabant: 
info@erfgoedbrabant.nl 

Welkom in Café de Zachte G! 
Roaw Vlis. (Bron foto; Organisatie Ons Brabant Festival).

De Astense molen krijgt weer 
even een veldhospitaal 1944
Geschiedenis herleeft dankzij Lucky 7th Historical Group 

'Misschien zullen er wel een paar mensen van hun stokje gaan. Dat is heel vaak zo als we 
ons veldhospitaal uit WOII ergens opstellen. Onze Rode Kruis-post is zo realistisch, dat de 

verbeelding met de mensen aan de haal gaat. En de meest fijngevoelige types willen dan wel 
eens omvallen. Maar dat hoeft niemand af te schrikken. We hebben genoeg ervaring om die 

mensen weer snel bij de les te brengen."

Het originele veldhospitaal bij de molen in Asten 1944 
(bron foto; Museum Klok&Peel).
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b e n  j i j  o n z e

n e x t  g e n

t e c h n i c i a n ?

r e a g e e r  n u !

-= SUPERHELDEN =-

We zijn volop in beweging en kijken altijd 
uit naar supertalenten met wie we kunnen 
werken aan het succes van onze 
opdrachtgevers.

    TECHNICIAN
    EVENT OPERATORS
       (VAST & FREELANCE)

Heb je talent en wil je ontdekken of jij en 
je talent bij Movico passen, stuur dan je 
sollicitatie naar

sollicitatie@movico.nl

Join team Movico!
Kijk ook op www.movico.nl/vacatures

# i g o t t h e g u t s
m o v i c o . n l

Kijk op www.manuforti.nl  of  bel  06-44277286

Open Werkplaats

Hoofdstraat 48a, Helmond
``Uw handen, onze machines´´

Zelf aan de slag met jouw klusidee ?

Geen tijd om te klussen?  Wij werken ook in opdracht.

 
Verhuur van werkruimtes incl. gebruik van machinepark.

Ga direct aan de slag of volg eerst een van onze cursussen.

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker, 
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een 
gezond voedingspatroon! 

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

ZONNIGE PERZIK 
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. 

THE ALOE VERA COMPANY
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!

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera 
plantage staat, het blad van een aloë plant 
opensnijdt en de gel direct kunt proeven. 
Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in 
de buurt! Het is 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 
vitamine C. Precies zoals 
de natuur het heeft bedoeld. 

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

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

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
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 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
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. 

THE ALOE VERA COMPANY
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!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12
Pak je een 2e wijk? Dan krijg je €10 bonus er extra bovenop! 
Veel beter verdienen dan in bijvoorbeeld een supermarkt!!!

oferta pracy przy roznoszeniu gazet na terenie helmond. dobre zarobki
tel./app: 06-13829017   mail: bezorging@adcommunicatie.nl
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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. 
De rondleiding duurt ongeveer 1.30 
uur. Vertrekpunt wordt bij inschrijving 
bekend gemaakt.
Rondleiding Wolfsberg in teken van 
Tweede Wereldoorlog, ASTEN

11 
OKT

Rondleiding Wolfsberg 
in teken van Tweede 
Wereldoorlog

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

28 
SEP

De verkleedkoffer 
voorstelling met 
Arno Huibers

Een film over schuldgevoel, blinde 
liefde en angst voor afwijzing. 
Daarnaast een nauwgezet 
uitgediepte moeder-dochter relatie. 
De gebeurtenissen kruipen je als 
toeschouwer onder je huid en laten je 
niet los. Langzaam groeit het inzicht
Cultuurcentrum, www.
nachtvanhetwittedoek.nl

30 
SEP

Cinema Het Witte Doek - 
Un Amour inpossible

Asten

PEEL

OP PAD
in de

1 
OKT

Lezing 
Alzheimer café 
Peelland Asten

Aanvang 19.00 uur van de lezing 
in Dienstencentrum, Pastoor 
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. Voor 
meer info: John Bankers, info@
alzheimercafepeelland@gmail.com
Dienstencentrum De Beiaard, ASTEN, 
www.vvvdepeel.nl/Asten

4 
OKT Hanssi Kaiser 

schlager tribute

In de Hanssi Kaiser’s Schlager Tribute 
show spelen ze op geheel eigen wijze 
de 70’er jaren schlagers uit Duitsland: 
Costa Cordalis, Jürgen Marcus, Cindy 
& Bert, Chris Roberts, Marianne 
Rosenberg en natuurlijk Dennie 
Christiaan en onze eigen Rudi Carell 
passeren de revue.  22.00 - 00.00 uur 
De Ruchte Someren

1 
OKT Markt

in Bakel

Iedere dinsdagmorgen markt in het 
centrum van Bakel, St.wilbertsplein 
van 09.00 uur tot 13.00 uur. Div 
kooplieden aanwezig. Markt in Bakel

13
OKT Autocross 

de Rips

13 oktober 2019 wordt er op een 
weiland wat gelegen is tussen 
Paterslaan en Sportpark aan de 
Blaarpeelweg een autocross gehouden. 
Vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur.
Paterslaan.

4
OKT Javier 

Guzman

Hij kijkt terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt dingen 
die je nog niet van hem wist. Het zijn 
o.a. juist die dingen waar je normaliter 
misschien niet eens om moet lachen, 
maar vanavond wel. Cultuurcentrum 
Martien van Doorne, www.ccdeurne.
com/programma/javier-guzman/

6
OKT

D.O.C. Oldtimer 
toertocht - 
Herfstrit 2019

Voor auto' s van 25 jaar en ouder. 
Vertrekpunt vanaf de Markt te Deurne
Hotel Boetiek Plein Vijf,  
www.docdeurne.nl

11
OKT

Tip Jar - 
Americana voor 
gevorderden

Tip Jar verkiest het zijpad boven de 
rechte weg. Voortdurend op zoek naar 
de verrassing, altijd de puntjes op de i
Museum De Wieger, www.dewieger.nl

11
OKT Weekmarkt 

Deurne

Op de gezellige weekmarkt elke 
vrijdagmiddag in het centrum van 
Deurne kun je lekker snuffelen.

13
OKT

Lezing: Oorlog 
en bevrijding in 
Deurne

Deurne 75 jaar bevrijd, maar wat ging 
eraan vooraf? Spreker Gerard van 
Houdt. Cultuurcentrum, 
www.ccdeurne.com

20
OKT Walsbergs 

Bont 25 jaar

Met medewerking van 2 grootse 
kletsers uit Brabant en 2 amusements-
groepen. Deze komen uit de regio. Het 
thema van de avond luidt daarom ook: 
'Een feest zoals er nog nooit een is 
geweest' Café-zaal vd Putten.

5 
OKT

Boekenbeurs 
kunst en vermaak 
in parochiehuis 
Bakel

Op 5 en 6 oktober 2019 weer de 
traditionele boekenbeurs van Kunst en 
Vermaak uit Bakel in het Parochiehuis 
te Bakel. aanvang 10.00 uur tot 16.00 
uur. Het Parochiehuis Bakel, BAKEL

28 
SEP Rocking 

rebels 40 jaar

Zaterdag 28 en zondagmiddag 29 
september, op Kampeerboerderij 

12 
OKT Themafeest 

Game Over

Op 12 oktober 2019 weer een 
themafeest Game Over aan het 
Geneneind 6 B te Bakel. Aanvan 19.00 
uur tot 01.00 uur. Meer informatie zie 
www.themafeestbakel.nl
Themafeest Game Over

29 
SEP De Wieger Podium 

- Open Podium

Amerikaanse Bluegrass muziek van 
de mannen van 'Friend, Father & Son' 
op hun gitaren en banjo. De Wieger, 
Museum - Podium,  www.dewieger.nl

12 
OKT

Ricky Koole, 
Frank Lammers & 
Ocobar

Ze gingen hun eigen weg en nu is het 
tijd om de draad weer op te pakken. Ze 
praten bij, lachen om vroeger, spelen 
eindelijk die serieuze toneelscènes, en 
zingen over belangrijke momenten in 
de afgelopen 25 jaar. ‘Frank en Ricky 
hebben de blues’ is een openhartig, 
muzikaal programma waarbij ze 
worden begeleid door drie geweldige 
muzikanten van Ocobar.
Zaterdag 12 oktober 201920.30 - 22.30 
uur, De Ruchte Someren 

12 
OKT Karin Bloemen & 

Old School Band

Deze keer gaat Karin Bloemen voor 
haar passie en eerste grote liefde: 
zingen! In deze funk, jazz en soul 
voorstelling gaat ze ‘old school’ 

6 
OKT Wij gaan voor 

de muziek

Ook dit jaar gaan we, samen met 
KansPlus Asten Someren Deurne, 
tijdens de 13e editie de samenwerking 
aan met een bekende Nederlandse 
artiest ‘Thom Craane’.Natuurlijk zit de 
middag vol van energie, live zang, dans 
en het bespelen van instrumenten. De 
mensen met een beperking hebben 
hun eigen live act bedacht, die ze op 
podium ten gehore gaan brengen. 
De presentatie ligt in handen van 
Piet Berkers, de motivator van dit 
spektakel. Dus, als je dit de vorige 
jaren hebt gemist, kun je beter nu 
alvast jouw kaarten reserveren. Dan 
ben je zeker van een plaats en een 
onvergetelijke middag!
Zondag 6 oktober 201913.30 - 17.00 
uur De Ruchte Someren

13 
OKT 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 t/m 16 jaar gratis. Org. 
Vogelvereniging “Zang en Kleur” Asten. 
Telefoon 0493-69267.
Vogelbeurs Asten, ASTEN, 
www.zangenkleurasten.nl
donderdag 17 oktober

28 
SEP

Ambiance 
locale bij Grotel’s 
Genieten

Op 28 september 2019 vanaf 19.30 uur 
een avond met muziek van Ambiance 
locale bij Grotel’s Genieten

28 
SEP Golden 

Oldies Party

Voor een gezellig avondje muziek uit 
onze jeugd Muziek uit de jaren 60 tot 
en met de jaren 90 Asteffekan,
nl-nl.facebook.com/
goldenoldiesbnnvara/

28 
SEP

Start to Run - 
Ook beginnen met 
hardlopen?

Hardlopen! Steeds meer mensen 
doen het, om verschillende redenen: 
gewichtsverlies, betere conditie of 
gezellig sporten in groepsverband
Peellandcollege, www.av-lgd.nl

28 
SEP 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. Een evenement waar we best 
trots op mogen zijn.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.
Memorial Maus Gatsonides 2019.

6 
OKT Koopzondag Asten 

Kunst in de winkel

Koopzondag in Asten Thema: 
"Kunst in de winkel" 
www.centrumasten.nl

4 
OKT Jeugddisco

Asten

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

someren

helemaal voor de muziek. Het komt op 
deze avond allemaal voorbij: van eigen 
stukken tot en met covers uit het rijke 
repertoire van Billie Holiday, Aretha 
Franklin, Norah Jones, Amy Winehouse 
en nog veel meer! Karin doet dit op de 
funk, jazz en soul klanken van de Old 
School Band. 20.30 - 22.30 uur 
De Ruchte Someren

BAKEL

de mortel

Fleuren, in De Mortel, Noord Brabant! 
30 kilometer van Eindhoven, maar 
MET camping, en een fantastische 
zaal! DIT concert, hebben de Rebels 
nodig, om er een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken! De 
voorverkoop zal 25 euro zijn, TOT 1 
april 2019, inclusief campingplaats! Je 
naam wordt per storting genoteerd, 
en het aantal, tot we de Pay-site in 
werking hebben. Daarna 40 euro! Er 
zullen ook DeLuxe-tickets komen, 
inclusief Concertshirt! De bands die 
aangekondigd staan, treden allemaal 
op zaterdag op, en zondags nog wat 
surprise. Kampeerboerderij Fleuren

de rips

deurne



15oktober 2019Groot PEELLAND

28 
SEP Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten.

29 
SEP

Wijn en bier maken, 
ijzerrepen opleggen 
in Boerenbonds-
museum

Op 29 september 2019 tijdens 
de themamiddag in het 
Boerenbondsmuseum weer tal van 
activiteiten. Zo kan men wijn en bier 
maken en zien hoe ijzerrepen worden 
opgelegd. Voor de kinderen poffertjes 
bakken. Muziek wordt verzorgd door 
Krek te Loat. en een oude tractoren en 
motorententoonstelling. van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.

30 
SEP

Expositie 
kunstlokaal 
Gemert in 
september 2019

In de maand september kunt u in 
Kunstlokaal een aantal schilderijen 
en resultaten van experimentele 
stooktechnieken bewonderen. Nicole 
van Oss, Franca Rovers, Karin Juwett 
en Mientje Kuijten Openstelling zondag 
1 én 15 september 2019 van 14:00 
-17:00 uur Verdere openstellingen 
zijn van maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 21.00 uur. De expositie is tot 29 
september te bezichtigen. U bent van 
harte welkom!

3 
OKT Cursus: 

Heemkunde II

In deze mini cursus Heemkunde II 
krijgt u meer specifieke onderdelen 
van de geschiedenis van de (oude) 
gemeente Gemert gepresenteerd. 
Sommige onderdelen kunt u ook 
zien als een eerste kennismaking en 
een opstap naar dat onderwerp. Deel 
I Gimmerse taol à Wim Vos Deel II 
Handel door Peter Lathouwers Aantal 
deelnemers: maximaal 25 personen 
Kosten: gehele cursus € 20,- voor 
leden van de heemkundekring De 
Kommanderij Gemert en voor niet-
leden € 25,- (te betalen op de eerste 
avond) Aanmelden bij Susan Fransen 
tel: 06-51412642 of smhfransen@
lijbrandt.nl

12 
OKT WK Bokkenollen & 

Limonollen 2019

Reeds een begrip in de regio met een 
parcours dat voorzien is van enkel 
eigengemaakte en veelal spectaculaire 
hindernissen. Bokbier (herfstbok), het 
ingrediënt wat nodig is om te kunnen 
Bokkenollen. Centrum Griendtsveen,
www.wkbokkenollen.nl

29 
SEP Guadalupe 

Mediavilla Solo

Guadalupe mediavilla speelde met 
haar band reeds meer Dan 100 
optredens in Europe. Nu is het dan ook 
tijd om haar solo te presenteren.
Lokaal42, HELMOND, www.lokaal42.nl 28 

SEP Open Atelierdagen 
Asten

De kunstenaars vertellen op hun 
werkplek over hun inspiratie en 
werkwijze. De ateliers zijn open van 
11.00 tot 17.00 uur publiek. Theo van 
Dam, Behelp 15 Heusden Schilderen 
en tekenen, beeldhouwen Heleen 
Jurgens-Embregts, Ostaderplantsoen 
13 . Beeldhouwen Jeanne Lingg, 
Hofstraat 23, Asten Glaskunst 
Complete lijst van de kunstenaars zie: 
www.openatelierdagendeurne-asten.nl

28 
SEP Dinnershow "Save 

the last dance"

Aanvang 19.00 uur in De Pandoer, 
Vorstermansplein 24, 5725 AM Asten-
Heusden. Een dinnershow met de 
showgroep van Harmonie St. Antonius 
van de majorettes & Friends. Een 
viergangen diner met bier, wijn en 
fris. Bij elke gang een speciaal biertje. 
Kosten € 45,- all-in.
Dinnerschow, save the last dance, 
www.harmonieheusden.nl

29 
SEP CD- en platenbeurs 

in Neerkan
Beurs met standhouders uit Nederland, 
België, Duitsland en Frankrijk 
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, www.oldiesclubneerkant.nl/

4 
OKT

Kleding- en 
Speelgoedbeurs 
Asten-Heusden

In BMV Hart van Heuze, Pastoor 
Arnoldstraat 2, 5725 AN Asten-
Heusden. Entree € 1.00. Telefoon: 
0493-696203 Van 12.30 tot 15.30 
uur winterkledingen speelgoed 
kledingbeursheusden@hotmail.
com Voor meer info: www.
kledingbeursheusden.jouwweb.nl

6 
OKT

Hondendag 
nederheide

Op 6 oktober 2019 wordt bij strandbad 
Nederheide weer de inmiddels 
traditionele hondendag georganiseerd 
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Hotel Nederheide - Milheeze, 

6 
OKT

Retro Ladies 
Kledingmarkt 
Liessel

Zowel nieuwe collectie als 
tweedehandse kleding: voor iedereen 
wat wils! Showroom, LIESSEL

6 
OKT LIVE: Cenobites + 

GOD

Cenobites de psychobillyband uit 
Rotterdam rocken sinds 1994 over heel 
de wereld op festivals in kraakpanden 
en overal waar maar wat te feesten 
valt. Muziekcafe Helmond, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/
zondag 6 oktober

8 
OKT

Alcatrazz - 
Featuring Graham 
Bonnet European 
Tour 2019

Fans van klassieke heavy rock zullen 
direct opveren bij het horen van de 
naam Alcatrazz.
De Cacaofabriek, www.cacaofabriek.nl

6 
OKT Muziekmiddag voor 

ouderen

Als Zangduo Ari-ja bieden wij een 
gratis middag aan voor onze ouderen. 
Dit doen wij geheel belangeloos in de 
week dat ook dag voor de ouderen 
valt. Gezellige live muziek uit de oude 
doos. Internos Neerkant heeft voor 
dit evenement hun zaal beschikbaar 
gesteld. Zaal Internos, NEERKANT

8 
OKT Middag van 

bemoediging

Van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Bedevaartkerk van Maria Onze Lieve 
Vrouw van Ommel. De middag is 
niet alleen bedoeld voor hen die ziek 
zijn, maar ook voor hen die op zoek 
zijn naar bemoediging in hun leven, 
ongeacht leeftijd of levens situatie. 
Iedereen is van harte welkom! Op deze 
middag zijn voldoende helpers en 
verpleegkundige present.Voor opgave 
of informatie tot uiterlijk 7 oktober mw 
Pieternel van Horssen, 06-22945829 
Het programma: 14.00 uur H. Mis, 
15.00 uur koffie met speculaas, 15.30 
uur Plechtig Lof

13 
OKT

Walk of Veen 2019

Jaarlijkse wandeltocht in de Peel in 
samenwerking met Staatsbosbeheer 
die dit jaar in het teken staat van 75 
jaar bevrijding van de Peel.
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, www.av-lgd.nl

10 
OKT

Kunstlezing: 
Het jaar van 
Rembrandt

In 2019 herdenkt Nederland de 350ste 
sterfdag van onze grootste beeldende 
kunstenaar. De Nederlandse 
museumwereld pakt groots uit. In tal 
van musea wordt een veelzijdig beeld 
van Rembrandt getoond.
Bibliotheek Helmond.

10 
OKT Biologische markt 

Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
www.facebook.com/pg/Brandevoort

12 
OKT

Nacht van Cultuur

Op 12 oktober vormt Museum 
Helmond het decor voor de vierde 
Nacht van Cultuur. Klaar voor een 
nachtelijk avontuur op een bijzondere 
locatie: Museum Helmond (Kasteel en 
Kunsthal),  www.museumhelmond.nl

12 
OKT Daniël Lohues en 

Holland Baroque

Daniël Lohues en Holland Baroque 
gaan samen op tourne.

13 
OKT

Derde divisie 
amateurvoetbal 
Gemert-Hercules

Op 13 oktober 2019 speelt Gemert 
tegen Hercules (Utrecht) op sportpark 
Molenbroek te Gemert een wedstrijd 
uit de derde divisie amateurvoetbal. 
aanvang 14.00 uur Er gelden de 
reguliere entreeprijzen.

9 
OKT

Thema middag 
herfst kleine jeugd 
specht

Op 9 oktober 2019 wordt een thema 
middag over de herfst gehouden door 
de kleine jeugdnatuurgroep van de 
Specht in het gelijknamige centrum. 
De kleine jeugdnatuurgroep is voor 
kinderen van 5,6 en 7 jaar. aanvang 
14.00 uur tot 16.15 uur
Natuurcentrum de Specht , 

28 
SEP De Vijfhoeck Live: 

Paul & Pelle

De Vijfhoeck start in september 2019 
met elke zaterdagavond een leuke 
band of duo optreden. Toegang is 
gratis. Voor meer informatie kijk je 
op www.devijfhoeck.nl of op onze 
Facebook pagina
Grand Cafe De Vijfhoeck, HELMOND, 
www.devijfhoeck.nl

29 
SEP 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, www.
blaasfestijn.nl/

3 
OKT Pubquiz 

Dientje

Dientje's Pubquiz wordt elke eerste 
donderdag van de maand gespeeld 
in Dientje's Pub. De kandidaten 
beantwoorden in teamverband 
vragen die door de quizmaster 
gesteld worden. De quiz bestaat uit 
verschillende rondes waaronder een 
geluidsronde en plaatjesronde. De 
vragen gaan over van alles en nog wat, 
maar vaak is er een grote rol weggelegd 
voor actualiteiten, muziek, film, reizen. 

Dientje's Pubquiz start om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
Deelname kosten zijn € 2,50 p.p.
Dientje, GEMERT

gemert

handel

helmond

In het kader van 75 jaar bevrijding
Het Speelhuis, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4717/tspact/

30 
SEP

H2O 'Feel Free'

Op 5 oktober a.s. is het feest op de 
Automotive Campus. De Automotive 
Campus bestaat 10 jaar en de auto 
viert haar 250e verjaardag. Gratis 
toegang. Automotive Campus , 
www.automotivecampus.com

5 
OKT

Dutch Automotive Festival

Familievoorstelling vanaf 4 jaar. Een 
spannend, modern toneelstuk waar 
veel humor in zit voor jong en oud. 
Een prachtige versie van een klassiek 
verhaal. De Kastanje, LIESSEL, 
www.theatergroepwizzel.nl

5 
OKT

Doornroosje door 
Theatergroep Wizzel

heusden

liessel

milheeze

neerkant

ommel
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