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NO WAY.
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TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS • GROOT ASSORTIMENT OUTDOOR & SPORT
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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er en zolang de voorraad streKt.
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Lopen op wolken.

RUNNING ON CLOUDS
ColleCtie Running & outdooR sChoenen

Welkom bij de ultieme lichtgewicht loopsensatie van On, het revolutionaire Zwitserse
performance merk in hardloop & outdoor wandelschoenen.
De gepatenteerde CloudTec®-technologie van On is ontwikkeld om een zachte landing te
maken, gevolgd door een explosieve start. Het resultaat? Een ongelooflijk licht lopende
sensatie. En geen concessies aan demping en schokbescherming. Met andere woorden,
rennen op wolken. Demping die uw pas niet verbreekt, maar zich eraan aanpast. Wanneer je
de grond raakt met een On-schoen, vangen de zeer adaptieve rubberen Cloud-elementen
zowel verticale als horizontale krachten op voor een zachte landing en maken je klaar om
vooruit te gaan. CloudTec® is het eerste systeem dat alleen demping biedt tijdens de
landingsfase (wanneer u het echt nodig hebt). Zodra je de grond raakt, vergrendelen
de Cloud-elementen stevig en vormen ze een solide basis voor natuurlijke, krachtige
aandrijving. Bereid je voor op de start. Op conventionele schoenen met een stijve zool
heb je geen controle over je loopbeweging. In plaats daarvan reageert een heel team
van cloud-elementen op de zool actief op uw individuele loopbeweging. Ze hebben
geen vooraf gedefinieerde rollijn. In plaats daarvan vangen de wolkenelementen uw
landing op door zich aan te passen aan uw voetaanval. Dit geeft je weer de controle en
stelt elke loper in staat om te rennen zoals hij of zij bedoeld is om te rennen.

Ook te bestellen 24/7

• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

www.adventurestore.nl

De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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SolarUnie en
Fletcher Kloosterhotel
Willibrordhaeghe
winnaars Senzer Award
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Het onderscheidend vermogen
van SolarUnie uit zich in een bepaalde manier van denken. Zo
wil het bedrijf doorbreken dat
mensen in een hokje geplaatst
worden met de stempel dat zij
niets kunnen.
SolarUnie is ervan overtuigd dat
er voor mensen, met de juiste begeleiding en de juiste instelling,
altijd een plek is op de arbeidsmarkt. Zo begeleiden ze veel
statushouders die de taal niet
meester zijn, en verwelkomen ze
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Iedereen krijgt een
kans bij SolarUnie.
Dit bedrijf gelooft dat wanneer je oprecht aandacht geeft
aan de mens en bereid bent
te investeren in meer dan alleen arbeidsgerelateerde zaken,
mensen succesvoller worden.
Zo geeft SolarUnie de werknemers vertrouwen waardoor zij
zich meer verbonden voelen met
het bedrijf.

Links: Jeffrey Otten van SolarUnie, in het midden Marion van Limpt algemeen directeur Senzer en rechts
Melissa Stienen van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe. (Bron foto; Senzer).

Op vrijdag 15 november hebben SolarUnie uit Gemert en Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe
uit Deurne tijdens de Dag van de Ondernemer de Senzer Award in de wacht gesleept! Met het
winnen van deze award bewijzen beide bedrijven dat zij op vernieuwende wijze omgaan met
werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de regio Helmond-De Peel.
Winnaar Senzer Award
categorie Kleine ondernemingen
In de categorie ‘Kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers)’
wist SolarUnie uit Gemert de
Senzer Award in de wacht te slepen. SolarUnie is een bedrijf dat
zich op twee manieren duurzaam

inzet, namelijk op het gebied van
zonne-energie, maar ook op het
inzetten van personeel. Dit doet
het bedrijf door kansen te bieden
aan iedereen die bij SolarUnie wil
werken. Iedereen met de juiste
motivatie en bereidheid te leren
krijgt een kans. Als iemand de

functie nog niet meester is, zorgt
SolarUnie met een opleiding ervoor dat deze medewerker de
juiste kennis opdoet. Zo wordt
een medewerker begeleid en opgeleid tot zonnepanelenmonteur
met de juiste bijbehorende certificaten.

Winnaar Senzer Award
categorie Middelgrote tot
grote ondernemingen
Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe uit Deurne ging er
in de categorie ‘Middelgrote tot
grote ondernemingen (vanaf
50 medewerkers)’ met de Senzer Award vandoor. Bedrijven
zijn op zoek naar het perfecte
plaatje: geschoolde mensen die
zich goed kunnen presenteren.
Het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe prikt hier doorheen, door mensen die het wat
lastiger hebben op de arbeidsmarkt een kans te bieden.
Ze geven nieuwe werknemers de
juiste begeleiding en met wat geduld ontstaat er uiteindelijk een
heel goed team waarin iedereen
perfect op elkaar inspeelt. Zo
luistert de leiding naar ieders
verhalen, en begrijpt ze dat niet
iedereen (meteen) voor de volle
honderd procent kan presteren.
Hans van Gorp, Toon Maas & Piet
Snijders, de mannen van Nawdèwir, maken drukke tijden door.
Nog voor hun korte kerstreces
brengen ze hun theaterprogramma
op vier plaatsen in Peelland, terwijl
er tussendoor ook nog optredens
elders in Brabant gepland staan.
Nawdèwir draait lekker, zowel in
dorpshuizen als in theaters. Het
publiek laat zich meegaand meevoeren in de theatrale gedachtekronkels van het trio Van Gorp,
Maas & Snijders. In Nawdèwir
pakt de krachtenbundeling van
de troubadour, de theatermaker/
clown en de schrijver/dichter nog
beter uit dan in hun eerste programma 'Vruger waar alles bitter'. De komende tijd is het aan
het theaterminnend publiek in
Helenaveen (De Gouden Helm),
Asten (De Klepel), Someren (De
Ruchte) en Gemert (De Eendracht)
om zich daarvan te vergewissen.

Drukke dagen voor Nawdèwir in Peelland
Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders. (Bron foto: Kees Martens).

In 'Nawdèwir' diepen de mannen
uit Asten en Someren hun eerder
bedachte 'Brabants literair entertainment' uit. Milde maatschappijkritiek, poëtische beschouwin-

Medewerkers worden bijvoorbeeld aan een buddy gekoppeld
waardoor collega’s vaak meer
begrip voor elkaar krijgen. Bovendien vermindert het de werkdruk en fysieke belasting. Ook
zorgt dit hotel ervoor dat medewerkers intensief worden begeleid, dat zij taalcoaching krijgen
en waar mogelijk scholing wordt
aangeboden.
Dat deze formule succesvol is, laten de resultaten van de housekeeping zien. Doordat de werkzaamheden van housekeeping
worden uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt, kunnen er meer
mensen tegen dezelfde loonkosten ingezet worden.
Hierdoor maken zij 3,5 kamer
per uur schoon, terwijl de norm
bij Fletcher op 3 kamers per uur
ligt. De werkdruk is inmiddels
nihil, de taken zijn fysiek behapbaar en er is een enorme saamhorigheid in het team ontstaan.
Versterking regionale
arbeidsmarkt
Initiatiefnemer Senzer zette tijdens de Dag van de Ondernemer innovatieve ondernemers
in de schijnwerpers. Volgens
Senzer hebben bedrijven door
allerlei veranderingen meer behoefte aan verrassende oplossingen voor hun arbeidsvragen. ‘We
zien steeds meer dat verschillende bedrijven anders nadenken over de werkgelegenheid die
zij bieden. Ze geven bijvoorbeeld
geen baan- maar werkgarantie,
waardoor iemand binnen een
bedrijf verschillende functies kan
uitoefenen.
Of ze selecteren niet op functieprofielen, maar kijken naar iemands mogelijkheden met een
takenpakket in gedachten. Deze
bedrijven zijn een inspiratiebron
en versterken de regionale arbeidsmarkt. Dat moet beloond
worden!’, aldus Senzer.
gen en absurdisme gaan in het
programma hand in hand. Soms
op 't randje, maar nooit eroverheen, want de platte lol is aan dit
trio niet besteed. Inhoudelijk gaat
Nawdèwir over de gemakken en
soms hilarische ongemakken van
het ouder worden, een realiteit
waarmee intussen ook de 'generatie van '68' wordt geconfronteerd.
Als Maas, Van Gorp & Snijders
'horen, zien & zingen' gaat het
over pillen en pijntjes; over slikken
en prikken en over van alles wat
je niet wilt, maar overkomt. Nawdèwir is kleinschalig theater; van
aandoenlijk tot abnormaal, van
broos tot brutaal.
Nawdèwir is te zien en te horen:
donderdagavond 28 november,
20.15 uur in De Gouden Helm in
Helenaveen; zondag 1 december,
14.00 uur in De Klepel in Asten;
zondag 8 december,14.00 uur in
De Ruchte in Someren en vrijdag
13 december om 20.15 uur in De
Eendracht in Gemert. Kaarten te
koop bij respectievelijk De Gouden Helm; VVV Asten; www.hansvangorp.nl of de websites van de
betrokken theaters.
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Sinterklaas
kapoentje...
Wie kent hem niet? Ook Sinterklaas weet waar hij zijn
cadeautjes het liefste vandaan haalt.
Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, huishouden
en bijvoorbeeld hobby en vrije tijd weet Sinterklaas op de
Engelseweg te Helmond te vinden. Van woonaccessoires voor
het interieur, decoratie van de woonkamer tot van alles op het
gebied van tuin en auto.
De Engelseweg, de plek waar Sinterklaas urenlang zorgeloos kan
shoppen bij meer dan 50 winkels en kan genieten van een lekkere
lunch. En natuurlijk deskundige medewerkers, service en gratis
parkeren voor de deur.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 48 GP
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‘An Adventure of Travel and Discovery’
Kerstrollershow 2018. (Bron foto; RC de Oude Molen).
Rollerclub De Oude Molen presenteert
zaterdag 14 en zondag 15 december met
trots weer een unieke editie van de jaarlijkse KerstROLLERshow. Dit spektakel
zal plaatsvinden in sporthal D’n Ekker in
Beek en Donk. Fenne Hermans uit Helmond zal dit jaar voor het eerst meedoen
aan deze show. Met haar 4 jaar is zij een
van de jongste rijdsters.
De KerstROLLERshow is een ongeveer
twee uur durende show op rolschaatsen,
wat wel eens vergeleken wordt met het bekende ‘Holiday On Ice’. De voorbereidingen
lopen op volle toeren, de rijdsters zijn hard
aan het trainen om stuk voor stuk mooie
nummers neer te kunnen zetten. Het blijft
steeds een uitdaging om dat van vorig jaar
te overtreffen, maar dat is natuurlijk wel
het streven. Tijdens de KerstROLLERshow
zal dit jaar alles draaien om een reis rond
de wereld. Vol vaart en ritme wordt u meegenomen naar veel verschillende landen en
culturen vertolkt op rolschaatsen, wat zal
zorgen voor veel diversiteit en verrassingen.

Behalve onze rolschaatssters die u versteld
laten staan van de emoties, bewegingen
en formaties, zullen onder andere ook het
decor, de muziek en de kleding een indruk
achter laten. Sporthal D’n Ekker wordt
helemaal omgetoverd tot een waar rolschaatstheater en dit zal u helemaal meenemen naar de verschillende werelddelen.
De vrijwilligers schrikken zeker niet terug
van een professionele aanpak. Dat belooft
een waar spektakel, wat u zeker niet wilt
missen!
De KerstROLLERshow wordt gereden in de
sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a te Beek
en Donk. Voorstellingen zijn op zaterdag
14 december om 19:00 uur en op zondag 15
december om 11:00 en 16:00 uur.
Kaarten in de voorverkoop kosten € 13,00,
kinderen tot en met 11 jaar € 9,00, deze zijn
te bestellen via de website: www.rcdeoudemolen.nl en bij verschillende voorverkoopadressen, zie website. Na 13 december zijn
kaarten te koop aan de kassa voor € 14,00.

TE HUUR
Kantoor-, praktijkruimte en
bedrijfsruimte Gemert-Bakel

hup

jingle bowls

Ga los op de bowlingbaan en bereid je eigen maaltijd in ons
grillrestaurant tijdens de Kerstdagen.
•
•
•

1 uur bowlen
2 uur onbeperkt grillen
3 uur onbeperkt drankjes

Vanaf € 52,50 per persoon

Ook ouders maken we graag blij, want kinderen t/m 11 jaar
krijgen 50% korting en kids tot en met 3 jaar zijn helemaal gratis!

Hup, gelijk reserveren

Voor meer informatie en/of reserveringen
0492 - 67 89 11 of mail naar: hello@hup.eu

HUP | Arkweg 3 -17 | Mierlo | 0492 67 89 11 | hup.eu

LAAT JE
LEKKER
GAAN MET DE
FEESTDAGEN
BIJ HUP!

HUP is dan wel het sportiefste hotel van
Nederland, maar met de feestdagen gaat
het echt om genieten! Hoe jij je laat gaan
met kerst, mag je helemaal zelf weten.
Schuif je lekker aan ons kerstbuffet?

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Wij hebben vier overnachtingsarrangementen rond de feestdagen voor je samengesteld, waar genieten de hoofdrol
speelt. Vol entertainment, met heerlijk
eten en een spetterend feest met oud en
nieuw. Elk arrangement heeft een sportief
tintje, tenminste als jij dat wilt. Bij ieder arrangement heb je gratis toegang tot alle
sportfaciliteiten van HUP.
Bekijk de arrangementen op onze feestdagen pagina op onze website www.hup.eu
Bij HUP is de keuze reuze qua activiteiten!
Samen een kerstfilm kijken in de Cinema,
een kerstwandeling maken in de bosrijke
omgeving van Mierlo óf een actief kerstcircuit in de fitness.

0492-368198

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

Geen gewandel tijdens de tweede gang,
het hoofdgerecht wordt namelijk uitgeserveerd. Of ga je helemaal los op de
bowlingbaan, om vervolgens zelf je maaltijd te bereiden in ons grillrestaurant?

Even wat tijd voor jezelf? Boek een heerlijke massage of laat je nagels mooi lakken. De kinderen kunnen hun energie
kwijt met rendier tikkertje, sneeuwballen
trefbal of met kerstbal knutselen. Ga met
de kleintjes naar het voorlees uurtje bij de
open haard voor de leukste kerstverhalen
of kom ’s Avonds borrelen onder het genot
van een drankje en live muziek.
HUP | Arkweg 3 -17 | Mierlo
492 67 89 11 | www.hup.eu

WWW.HUP.EU
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Cabaretdiner Rotary Quartier van Peellandt levert
€ 9.500,- op voor Wensambulance en Supersociaal

Zaterdagavond 16 november
was het restaurant van Automotivecampus Helmond het
toneel voor een geweldig optreden van cabaretgroep KUUB.
Bijna 150 gasten hebben genoten van een fantastisch cabaretdiner dat werd georganiseerd door Rotary Quartier van
Peellandt. Op het einde van de
avond werden twee cheques
van € 4.750,- overhandigd aan
Wensambulance Brabant en
SuperSociaal.
Het optreden van KUUB was fenomenaal. Tijdens deze try-out
met een goeddeels nieuw repertoire konden de gasten genieten
van de prachtige muziek en hilarische sketches. Tussen de gangen door werden enkele items
geveild door veilingmeester Leo
Kivits en dat heeft geen windeieren gelegd.
Een fles Borolo uit 1964 bracht
€ 250,- en ook een rondleiding
door de fabriek van Bavaria door
Tonny Swinkels ging ook door
het dak. Het was een zeer geslaagde avond die zeker navolging krijgt.
Super Sociaal biedt inwoners
van Helmond en Laarbeek die
moeilijk rond kunnen komen de
mogelijkheid om boodschappen
te doen tegen een sterk gereduceerd tarief.
WensAmbulance
Brabant
brengt terminaal zieke mensen
nog één keer naar hun favoriete
plek met behulp van professionele vrijwilligers.

(Links) Giel van Genuchten (Stg. Wensambulance Brabant) en Joop van Stiphout (SuperSociaal) nemen de cheques in ontvangst van
Rotary Quartier van Peellandt. (Bron foto; Frank Kemme).
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VLOER-HET-ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
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VIER DE
WINTER

IN KASTEEL HELMOND

Groot PEELLAND

Open middag nieuw
Agrarisch Kinderdagverblijf bij
Boerderij Krakenburg
De afgelopen tijd is er door vele handen flink geklust op de boerderij. Er is
een fonkelnieuw agrarisch kinderdagverblijf gerealiseerd, met een speciale
binnen- en buitenruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Kinderen kunnen hier genieten in een
groene omgeving, omringd door natuur en dieren.

Tevens is er een spiksplinternieuwe huiskamer gebouwd voor de kinderen en
jongvolwassenen die op de (zorg)boerderij komen voor dagbesteding. Ben jij ook
zo benieuwd geworden naar het eindresultaat? Je bent van harte welkom tijdens
de open middag op zaterdagmiddag 30
november tussen 14:00 uur en 16:00 uur.
Olen 50, Nuenen. www.krakenburg.nl

Geniet, proef en bewonder bij

Winterkasteel Helmond
Tijdens de Kerstvakantie zijn er diverse leuke activiteiten te beleven voor gezinnen,
families en kasteelliefhebbers bij Museum Helmond. Kasteel Helmond, de
grootste waterburcht van het land, wordt van tien december tot en met vijf januari
omgetoverd tot Winterkasteel Helmond. Het kasteel is sfeervol aangekleed, met
gezellige lichtjes, winterse muziek en chique gedekte tafels. En doe een wens, schrijf
‘m op en hang deze in de prachtig versierde wensboom. Wie weet heb jij prijs!

Wat kun je doen in het Winterkasteel?
Luister naar Verhalenverteller Gast Fantast, hij vertelt je de prachtigste kerst- en
fantasieverhalen in een warm ingerichte
kasteelkamer vol met vreemde maar wonderlijke spullen.

en – stiften in jouw eigen stijl en kleuren.
Naast deze activiteit zijn er nog meer dingen te doen maar dat is teveel om op te
noemen. Kijk voor alle activiteiten en tijden op de website van Museum Helmond,
www.museumhelmond.nl.

Kinder Kerst Leckerny. Zin in iets lekkers
en wil je zelf ook iets maken? Kom dan
naar het sfeervolle Kasteelcafé en versier
je eigen Kerstcrêpe. Voor iedereen hebben we smakelijke winterse gerechten en
warme dranken in de aanbieding tijdens
de gehele periode van het Winterkasteel.
Ontmoet de kasteelgidsen. Elke dag zijn de
kasteelgidsen aanwezig om spannende verhalen over dit eeuwenoude kasteel te vertellen en de mooiste plekken te laten zien.

Brand op zolder!
Loop mee met de tour op de eeuwenoude
zolder van het Winterkasteel. Weet jij wie de
brand op zolder heeft veroorzaakt? De zoldertour hoef je niet te reserveren, aanmelden
kan op de dag zelf. Daarnaast kun je alvast in
de sfeer komen door met je familie het XXL
bordspel te spelen in de ronde torenruimte.
‘Wie wint, die verliest’ dus kijk uit!

Fotoshoot bij de Arrenslee, spelen en speuren en roofvogels: bij de arrenslee op voorplein van het Winterkasteel is jouw kans
voor een unieke selfie. Ook kun je elke dag
spelen en speuren bij en in het kasteel.
Maak een speurtocht door de kelder en
speel met de middeleeuwse spellen. Of zet
eens een sneeuwuil op je hand en bekijk
‘m van heel dichtbij tijdens de roofvogeldemonstratie. Kasteelkaarsen versieren en
nog veel meer. Ben je graag creatief bezig
en wil je eens iets anders maken? Versier
dan een grote kasteelkaars met waxvellen

(Bron foto; www.fotostudio5700.nl).

Winterkasteel Helmond is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00
uur. Op zaterdag en zondag en op 2e Kerstdag is het Winterkasteel geopend van 12.0017.00 uur. Op 23 en 25 december, 1e Kerstdag, 30 december en 1 januari is het Winterkasteel gesloten. Meer informatie vind
je op www.museumhelmond.nl. Kasteel
Helmond is gemakkelijk bereikbaar met de
auto en het openbaar vervoer, het stadskasteel ligt in het centrum van Helmond.
Kom je met de trein, stap uit op station Helmond, en loop in circa 10 minuten naar het
kasteel. Met de fiets? Stal je fiets gratis in de
fietsenstalling vlakbij het kasteel.

aloe inspired
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.

Jouw Forever
Business Owner:

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
gezond voedingspatroon!
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

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!

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
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
BU S IN ES S
O W N ER
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld.
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EN IN ONZE
LAAT U VERRASSD
EZE DAGEN
WINKEL TIJDENS
KORTINGEN
MET ZEER LEUKE K
ALS:
OP DIVERSE MER EN ZO
KALKHOFF
van €2999
voor €2299

GIANT
voor €2199
van €2899

DIVERSE FLYER
MODELLEN
van €3899

voor €3199

Vrijdag 29 nove
zaterdag 30 nomber en
v
zijn de ideale d ember
voor de beste agen
d
overjarige modeals op
ellen.

En nog velen meer van stads E-bikes tot E-mountainbikes.

Trambrugweg 2, 5707XZ Helmond
www.drumo.nl | 0492-520760

maatwerk in elektrische fietsen
Elektrische ﬁetsen komen steeds vaker in het straatbeeld voor.
Van stadsﬁets tot mountainbike. De tijd dat enkel senioren met
een elektrische ﬁets naar buiten gingen, is zo goed als voorbij.
Bij Drumo zien we dat de elektrische fiets steeds populairder wordt
in allerlei doelgroepen: jongere
gezinnen, schooljeugd, sportiever
fietsers en nog meer. Wij, als specialist in elektrische fietsen, willen
onze klanten maatwerk leveren
zodat we de juiste elektrische fiets
kunnen aanbieden. Onze A-merken zijn persoonlijk getest en over(Bron foto; Drumo).

wogen zodat we overtuigd zijn van
de kwaliteit en u als klant het allerbeste kunnen aanbieden. Wij hebben zelfs een elektrische fiets van
18,7 kilogram inclusief accu.
Het grootste deel van onze elektrische fietsen zijn uitgerust met
een middenmotor. Het voordeel
van de middenmotor is een laag
zwaartepunt en de ondersteuning

die rechtstreeks op de trapas zit. U
bepaalt zelf de kracht die de motor
moet leveren en als veiligheidsmaatregel zal de motor (als u niet
trapt) direct stoppen en niet verder
ondersteunen. Ook voor het verzekeren en de garantie leveren wij
maatwerk zoals 5 jaar garantie op
accu en motor.
Onze kenmerken als
elektrische ﬁets specialist:
• Elektrische fietsen van
A-kwaliteit
• Maatwerk. De fiets kan
naar wens worden
samengesteld
• Zitpositie en comfort
• Veiligheid
• Service voor de klant na
aankoop van de fiets door
ons als dealer en fietsfabrikant.

Ouders beloven hun kind
eeuwige trouw
Op acht januari kunnen ouders in het kasteel van Helmond hun kind een belofte
doen om voor altijd hun
ouder te blijven. Dit is een
initiatief vanuit Duurzaam
Ouderschap, een project in
opdracht van de gemeente en
uitgevoerd door LEVgroep.
Vanaf dit najaar krijgen alle
toekomstige ouders in Helmond bij de verloskundige een
boekje uitgereikt met daarin
een Persoonlijke Ouderschapsbelofte. Deze is bedoeld om als
ouders samen te praten over
hoe je graag op wilt voeden,
hoe je samen ouders wilt zijn,
en over hoe je zorgt dat jij altijd

die ouder blijft, indien de relatie
geen stand zou houden. Op 8
januari hebben ouders de gelegenheid om in een feestelijke
ceremonie op het kasteel van
Helmond deze belofte aan hun
kind uit te spreken tegenover
een speciale belofteambtenaar.
Liedjeskunstenaar Dirk Scheele
zal het geheel opluisteren met
een voorstelling van zijn mooiste liedjes.
Ouders kunnen zich aanmelden via
duurzaamouderschap@levgroep.nl

Orgelmuziekbeurs in Bakel
Op zaterdag 30 november aanstaande is er een speciale beurs
voor geïnteresseerden in orgelmuziek. Dit betreft een éénmalige gelegenheid, georganiseerd
door koor Kunst en Vermaak.
Er zijn meer dan 200 LP vinyl
platen, waaronder veel unieke
platen uit de jaren zeventig van
beroemde organisten, en meer
dan honderd boeken, het merendeel vakliteratuur. Het betreft de
collectie van verzamelaar Harrie

Scheepers, organist en muziekleraar uit Deurne. De heer Scheepers is overleden in 2016.
Wij denken aan prijzen vanaf
drie à vijf euro. Na deze beurs
worden de platen aangeboden
aan in dit genre gespecialiseerde
muziekwinkels.
De beurs vindt plaats op zaterdag dertig november van 10.00
tot 16.00 uur in Het Parochiehuis,
Gemertseweg 2, te Bakel.
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Adventure Store is altijd Lezing EU-Brexit & Monetaire
de beste keuze!
samenwerking in het kader
van 75 jaar vrijheid
Op maandag 2 december zal in Museum klok & Peel een lezing plaatsvinden als onderdeel van de lezingenreeks
over 75 jaar vrijheid. De lezing zal worden verzorgd door François van Hövell
tot Westervlier.

Black Friday? No Way! Bij Adventure
Store Helmond gelden áltijd de beste
prijzen en de scherpste deals voor alles op het gebied van sport- en outdoor
benodigdheden. En dat met de bekende
persoonlijke bediening, het assortiment
met topkwaliteit merken en het gratis
parkeren voor de deur
Kortingen tijdens Black Friday lijken vaak
gunstig, maar schijn bedriegt. In veel gevallen zijn de Black Friday Deals niet zo
mooi en gunstig als ze lijken, aldus de consumentenbond. Uit een eerder artikel van
het Eindhovens Dagblad bleek ook dat 71
procent van de Nederlanders de kortingen
niet uniek vindt.
Gelukkig biedt Adventure Store áltijd de
beste acties en prijzen. Kom snel naar de
winkel en profiteer nu van twintig procent
korting op een product naar keuze bij inlevering van de originele bon uit deze krant.

En als je er dan tóch bent, vergeet dan niet
om eens te kijken naar alle prijspakkers en
andere opruimacties die op dit moment in
de winkel aanwezig zijn.
Daarnaast gelden er super acties tot en
met 15 december met twintig procent korting op alle tassen, 15 procent korting op
alle winterjassen, dertig procent korting op
alle kinderregenlaarzen en twintig procent
korting op kampeer- en recreatie spullen
zoals relaxstoelen, barbecues, slaapzakken, matten, tenten en alle accessoires.
Naast hoge kortingen, kun je ook rekenen
op een uitstekende service en goedpassend advies. Onze outdoor adviseurs staan
voor je klaar om je te helpen! Of je nu op
zoek bent naar een perfect paar wandelschoenen óf een gloednieuwe barbecue,
Adventure Store heeft het allemaal!
Kijk ook op wwww.adventurestore.nl
voor alle details.

Jubileumeditie:
5 jaar New Years Eve
in de Cacaofabriek
In navolging van vier succesvolle edities organiseert de Cacaofabriek voor de vijfde keer een spetterende, grootse en geweldige afsluiter van het jaar! Voor deze jubileumeditie pakt de organisatie
flink uit. New Years Eve: The Party vindt in meerdere ruimten in De
Cacaofabriek plaats.
Het wordt weer feest
met oud- en nieuw!
(Bron foto; De Cacaofabriek).

Na de oorlog kwamen de overwinnaars
onder andere tot de conclusie dat de nationalistische rivaliteit in Europa moest
worden bedwongen met internationale samenwerking. Via het Marshallplan
werd de kiel gelegd voor de EU. Nu,
75 jaar later, staat de moeizaam opgebouwde samenwerking weer onder
druk, onder meer door de Brexit. Die
is negatief voor Europa, maar gelukkig
is daar niet alles kommer en kwel. Neem
de geslaagde invoering van de Euro als
eerste stap op weg naar een monetaire
unie. Ook die is van essentieel belang
voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het Europese vredesproject.
Een man die uit eigen ervaring over Europese aangelegenheden kan vertellen
is François baron Van Hövell tot Westervlier. Hij is de zoon van Clemens Frans
Marie van Hövell, de laatste 'Heer van
Asten'. François van Hövell werkte meer
dan 35 jaar bij het Secretariaat Generaal
van de Raad van de Europese Unie in
Brussel. In die periode vonden binnen
de Europese Unie belangrijke ontwikkelingen plaats, waaronder de invoering
van de interne markt, de introductie van
de Euro en de uitbreidingen van 9 tot
en met 28 lidstaten.François van Hövell
deed ervaring op in onder andere milieubescherming en buitenlandse be-

trekkingen. In de laatste jaren voor zijn
pensionering in 2013 was hij directeur
van de Begroting en het Sociale Beleid
van de Europese Unie.
Bij de cultuurhistorische lezingenreeks
zijn betrokken: Museum Klok & Peel;
Heemkundekring De Vonder AstenSomeren; Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne en Stichting Behoud
Kasteelerfgoed Asten.
Belangstellenden voor de lezing zijn
vanaf 19.30 uur welkom in Museum
Klok & Peel. Aanvangstijd van de lezing
is 20.00 uur. De lezing inclusief koffie/
thee kost € 8,00 p.p.

Kun jij
reanimeren?

François van Hövell.
(Bron foto; Museum Klok en Peel).

Met onder andere een silent disco, twee verlichte dansvloeren,
een live disco band, diversen DJ’s
en natuurlijk geweldige dansmuziek beleeft u op voorhand een
onvergetelijk oud en nieuw feest!

werk, oliebollen en spetterende
12 uur show voor 60 euro. Er
staan gedurende de hele avond
diverse foodstands voor u klaar,
waar onbeperkt gebruik van kan
worden gemaakt.

Tickets en arrangementen
De online tickets zijn nu verkrijgbaar en zijn erg populair. Ben er
dus snel bij om zeker te zijn van
je ticket. Het arrangement ziet
er als volgt uit: een hele avond
onbeperkt bier, fris, wijn en mixdranken inclusief bubbels, vuur-

New Years Eve:
The Party Dit jaar zullen diverse
dj’s zorgen voor heerlijke herkenbare en knallende disco hits. De
avond is compleet met een spetterende live disco band. De popzaal en de foyer krijgen ieder een
complete metamorfose met verlichte dansvloer. Er vindt een silent disco plaats in de foyer en ook
aan een foodcorner en fotobooth
is gedacht! We toosten samen
om 00.00 uur op een spetterende
uiteinde met heerlijke bubbels en
vuurwerk. Zorg dat je bij deze jubileum editie aanwezig bent en tel
samen met jouw vriendengroep,
familie of collega’s af tot 2020. Bestel uw tickets online via de website van De Cacaofabriek: www.
cacaofabriek.nl of aan de receptie van De Cacaofabriek. Volg De
Cacaofabriek ook op facebook en
zet jezelf op aanwezig bij het evenement. De party start om 21.00
uur en zal tot 04.00 uur duren. De
Cacaofabriek bevindt zich op de
Cacaokade 1 te Helmond.
Heb je behoefte aan meer informatie? Dan kun je contact opnemen met sales@cacaofabriek.nl

Kun jij
reanimeren?

Red levens in
Red
jouwlevens
buurt.in
Meld
je aan op
jouw
buurt.
hartstichting.nl/
Meld je aan op
reanimatie

hartstichting.nl/
reanimatie
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LEKKER LOPEN EN BEWEGEN,

UW BOEKHOUDING
ONZE ZORG

DAT WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?
Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U!
En dat doen we met passie en kennis van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die
vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen of knieën, uw doorgezakte voet,
pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar! Omdat wij graag willen dat u
ongehinderd kunt blijven lopen, dansen en sporten en omdat wij wéten wat u beweegt.
Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve behandeling van uw klacht en lopen
net dát stapje harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem
zoeken onze specialisten met u naar een oplossing die loopt. Stap gerust binnen op
een van onze locaties en voel u welkom!

Wij staan voor u klaar op de volgende locaties:
Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout | Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond
Gezondheidscentrum Deltaweg Helmond | Gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Paramedisch Centrum Stiphout | Hof van Bethanië Mierlo
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Telnr: 0492-504720
www.podotherapiehelmond.nl | www.podotherapiemierlo.nl
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Wat kunnen wij u bieden voor uw onderneming:
•
•
•
•
•
•

Begeleiding voor startende ondernemers
Verzorgen van de boekhouding/administratie
Loonadministratie
Aangifte voor alle belastingen
Fiscaal adviezen etc
Samenstellen jaarlijkse balansen

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek
(ook in de avonduren en op zaterdag)
Henry Tinnemans & Claire Witlox
Postelstraat 22, 5711 EN Someren
0493-473717
info@taksomeren.nl
www.taksomeren.nl

AL UW
DRUKWERK
SNEL, GOEDKOOP
EN KWALITEIT
info@adcommunicatie.nl
0492-845350

14

december 2019
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30
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5

DEC

Amateurkunstenaar
schildersgroep
Asten

Van 13.30 tot 17.00 uur is het ARTAstique schildermiddag. Locatie:
De Beiaard bij Pinkeltje, Pastoor de
Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Voor info:
0493-692085.

aarle-rixtel

10
DEC

8

DEC

High tea en
rondleiding
Kasteel Croy voor
het goede doel

Stichting Britt Helpt houdt high tea en
rondleiding door Kasteel Croy voor het
goede doel.
Kasteel Croy, AARLE-RIXTEL
Zo 8 december 2019 11:00 uur, zo 8
december 2019 15:30 uur.

Asten

1

DEC

Klassieke
Klanken In De
Gloria in Asten

Aanvang 11.30 uur in De Gloria,
Linderstraat 1 te Asten. Jan Terlouw
en het Leonard ensemble verzorgen
een literair muziekprogramma waar
de 'Wankele Wereld' centraal staat.
Het is een politieke beschouwing over
de wijze waarop wij omgaan met de
rijkdommen van onze wereld waarbij
onder andere klimaatveranderingen
en milieuvervuiling aan de orde
zullen komen. Dat alles omlijst met
muziek van Astor Piazzola. Het
programma wordt aangevuld met een
gezamenlijk optreden van Jan Terlouw
en Dries van Agt. Entree € 15,-. Voor
meer info: www.indegloria.nl/www.
klassiekeklanken.nl
In De Gloria Asten, ASTEN

1

Van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum
van Asten. Vossenjacht Zwarte Pieten
in Asten, ASTEN
Zo 1 december 2019 13:00 - 17:00 uur.

DEC

20
DEC

T/M
31

JAN

De oorlog was nog maar net voorbij
toen tekenleraar Karel Vermeeren
zijn leerlingen, meisjes van het St.
Catharinalyceum in Eindhoven, vroeg
om hun herinneringen aan De Tweede
Wereldoorlog op papier te zetten. Aan
de hand van hun tekening vertellen de
oud-leerlingen over hun belevenissen
van toen. Entree: Volwassenen € 10,-,
kinderen van 4 tot 15 jaar € 5,-, CJP pas
€ 8,- Expositie in Klok & Peel Museum
Asten, ASTEN Vr 8 december 2017 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.

MAART

Van 19.00 tot 21.30 uur In Zorgcentrum
De Lisse, Deken Meijerstraat 7, 5721
BZ Asten. Wij doen van alles met een
steekje, haken, breien, borduren en
naaien. Voor info 0493-693630

Expositie in Klok
& Peel Museum
Asten Meisjes
van toen

Oude foto's archief
Gemeente in
Gemeentehuis
Asten

Expositie oude foto's archief van
de Gemeente Asten , verzorgd door
Heemkundekring De Vonder De
tentoonstelling is met de lift bereikbaar.
Toegang gratis. Openingstijden:
Werkdagen: 08.30 - 12.30 uur & 13.30 17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten)

REPOP! Met 110% FEEST, vette dance
moves, oogverblindende zangeressen,
uitzinnige medley's en waanzinnige
blazers wordt een gigantisch feest! Met
de nadruk op Feest! En voor twee teams
wordt het dubbel feest, zij worden
gehuldigd als winnaars van Gemert
Weet 2019. Dus zorg dat je met al je
teamgenoten op deze avond aanwezig
bent. - Datum: Zaterdag 30 november
- Locatie: Eendracht Gemert - Tijd:
20:00 uur tot in de late uurtjes - Entree:
Gratis – Le
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 30 november 2019 20:00 uur.
donderdag 5 december

6

DEC

Poppenkast
theater in Grotel's
Genieten

Iedere laatste zaterdag van de maand
een wisselend poppenkasttheater voor
kinderen van 3-8 jaar. Entree is € 3,pp. in Grotel's Genieten te Bakel op 26
oktober, 30 november en 28 december
2019 om 15.00 uur

T/M
5
Henry van Loon

14

Het Jut en Jul
winterfest

DEC

Op 20,21,22 december 2019 wordt
weer het winterfest Bakel gehouden
van een prima feest bij Jut en Jul te
Bakel. Foodtrucks, speciaal bieren,
live muziek Terras Jut en Jul en
St.Wilbertsplein Bakel.

Met dezelfde ongeëvenaarde slapstick
waarmee die rare Henry zich door de
doldrieste realiteit van dit bestaan
heen wurmt, rijgt hij in deze hilarische
solo louter hoogtepunten aaneen.
Cultuurcentrum Martien van Doorne,
DEURNE
Vr 6 december 2019 20:30 uur.

17
de mortel

8

DEC

Prinsreceptie van
Carnavalsvereniging
de Krulstarte
uit de Mortel

Op 8 december 2019 wordt de
prinsreceptie van carnavalsvereniging
de Krulstarte uit de Mortel
georganiseerd in MFA de Sprank te de
Mortel vanaf 14.00 uur.

deurne

Cactus- en
Vetplanten
vereniging
Succulenta Asten

Kas open van de Cactus- en vetplanten
na telefonisch afspraak. In de kas is
een verzameling van ongeveer 4000
cactussen te zien. Toegang gratis.
Cactus- en Vetplanten vereniging
Socculenta Asten, ASTEN
t/m vr 31 januari 2020 ma-za: 10:00
- 17:00 uur, Gesloten op zon- en
feestdagen Toelichting: Alleen open na
telefonische afspraak 0493-694160 of
06-38267573.

T/M
31
Brei-groep
Stitch 'n Bitch

Samen
Creatiever in
Asten

Van 10.00 tot 12.00 uur in de huiskamer
van De Beiaard, Pastoor Kleijnhof,
Asten. We hebben ook een (simpele)
niet verplichte thuisopdracht die de
ochtenden nog meer invulling blijkt te
geven. SamenCreatiever is in september
2018 gestart de groep bestaat nu
uit ongeveer 5-6 (vaste) bezoekers.
SamenCreatiever is laagdrempelig; geen
verplichting om iedere keer te komen,
geen verplichte aanmelding, geen
contributie (consumptie is wel voor
eigen rekening) alleen wordt er gevraagd
of je per ochtend een eigen werk mee
wilt nemen.

MAART

Vossenjacht Zwarte
Pieten in Asten

4

Aanvang 20.00 uur in de Beiaard,
Pastoor Kleijnhof 21, Asten. Kerst
bloemschikken. Entree leden gratis,
niet leden € 5.-. Org. Groei en Bloei
Asten-Someren. Telefoon: 0493693593. Di 10 december 2019 20:00
- 22:00 uur.

T/M
31

DEC

Thema avond
Bloemschikken
Groei en Bloei
Asten

Groot PEELLAND

DEC

Een unieke netwerkbijeenkomst 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. Het
ondernemerscafé Deurne is altijd de
derde dinsdag van de maand, behalve
in juli en augustus. De Brouwer
Di 17 december 2019 21:00 uur.

NOV

Rob
Scheepers

Waarom schreeuwt iedereen
tegenwoordig zo? En gaan we hier in
2020 onverstoord mee verder? Of
zullen we in het nieuwe decennium
gewoon wat vaker luisteren naar elkaar?
Cultuurcentrum Martien van Doorne,
DEURNE
Do 28 november 2019 20:30 uur, vr 29
november 2019 20:30 uur.

30
NOV

KPN NetwerkNL
Zandbos
wandeltocht
2019

Midden vanuit het Zandbos
tussen Deurne en Helmond gaan
de wandelroutes door de mooie
bosgebieden in deze omgeving
Bosschuur Zandbos, DEURNE
Zaterdag 30 november 2019 10:30 17:00 uur.

14
DEC

DEC

www.groot
peelland.nl

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. De pubquiz
moet dus niet verward worden met
een popquiz, waarbij alle vragen over
muziek gaan. Dientje's Pubquiz start
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
23.00 uur. Deelname kosten zijn € 2,50
p.p. Dientje, GEMERT

6

DEC

PubQuiz Plein Vijf

Wat weet jij van........sport, geschiedenis,
topografie, muziek en vele andere
onderwerpen?
Hotel Boetiek Plein Vijf, DEURNE
Wo 18 december 2019 19:30 uur.

IJsfestijn Deurne
2019 - 2020

IJspret in Deurne op de Markt. Je
kunt er schaatsen en er worden leuke
activiteiten op het ijs georganiseerd. In
het horecapaviljoen en bij de horeca op
de Markt kun je terecht voor een drankje
of hapje
Centrum, DEURNE
Vr 13 december 2019 t/m zo 5 januari
2020 ma-zo: 09:30 - 22:30 uur.

T/M
12

JAN

Expositie Charles
Eyck - Schilderen
met explosieve
handen

Schilderijen, tekeningen en keramische
werken van Charles Eyck getoond uit de
jaren ‘20 tot en met de jaren ’70
Museum De Wieger, DEURNE
t/m zo 12 januari 2020 wo-zo: 12:00 17:00 uur.

gemert

Kerstmarkt
Deurne/Zeilberg
2019

Een kerstmarkt waar Kinderen uit
heel Deurne allemaal leuke en lekkere
dingen kunnen knutselen
Blokhut, DEURNE
Za 14 december 2019 10:00 - 12:00 uur.

Pubquiz
Dientje

18

13 DEC
T/M
5 JAN

29

Ondernemerscafé
Deurne

DEC

Dinnershow Babes behind bars
Beleef een speciale avond met
vrienden familie collega's of zakelijke
relaties bij café-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, GEMERT.

T/M
19

DEC

Schaatsen op het dorpsplein van het
Boerenbondsmuseum tijdens het
Winterpleinfestijn wat zal worden
gehouden van 14 december 2019 tot en
met 5 januari 2020.Schaatsen op het
dorpsplein van het museum Tevens is
er in het schooltje bij het museum een
kerstgroepententoonstelling
Boerenbondsmuseum Gemert,
GEMERT. Za 14 december 2019 t/m do
19 december 2019 za: 10:00 - 21:00 uur,
zo: 10:00 - 20:00 uur, ma-do: 09:00 18:00 uur, vr 20 december 2019 t/m do
26 december 2019 di: 10:00 - 17:00 uur,
wo, do: 10:00 - 20:00 uur, vr: 09:00
- 20:00 uur, za: 10:00 - 21:00 uur, zo:
10:00 - 17:00 uur, vr 27 december 2019
t/m zo 5 januari 2020 di-vr: 10:00 20:00 uur, za: 10:00 - 21:00 uur, zo:
10:00 - 17:00 uur, Gesloten op wo
25 december 2019 Gesloten op wo 1
januari 2020.

T/M
31

DEC

30
NOV

Gemert Feest

30 november is het eindelijk zo
ver: GEMERT FEEST! Ze stonden
al op Wish Outdoor en 7th Sunday:

Winterpleinfestijn
Gemert

Fietstocht
Gemert-Bakel
herdenkt.

De fietsroute Gemert-Bakel
herdenkt. In samenwerking met de
Heemkundekring Gemert, is er een
fietsroute gemaakt over 40 km met
diverse herkenningspunten over de
tweede wereldoorlog. Nu in de VVV
winkel aan het Ridderplein.
VVV Gemert-Bakel, GEMERT
Wo 17 juli 2019 t/m di 31 december
2019 ma: 13:00 - 16:30 uur, di-vr: 10:00
- 16:30 uur, za: 10:00 - 15:00 uur.

Groot PEELLAND

december 2019

1
handel

7

Handels
Tonpraotfestijn
2019

DEC

Handels Tonpraotfestijn in
gemeenschapshuis de Bron te Handel
op 7 december 2019 vanaf 19.30 uur.
gemeenschapshuis de Bron, HANDEL
Za 7 december 2019 19:30 uur.

en
e
v
a
len

he

Orchestra van
Wassenaer met
Brescianello

DEC

Orchestra van Wassenaer met de
sprankelende muziek van de vrij
onbekende Italiaanse componist
Giuseppe Antonio Brescianello
(Bologna omstreeks 1690 - Stuttgart 4
oktober 1758).
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND

3

Het Kasteel
van Sinterklaas

DEC

Kasteel Helmond vormt ook dit jaar
het onderkomen van Sinterklaas en de
pieten. Kom je een kijkje nemen in Het
Kasteel van Sinterklaas
Kasteel Helmond, HELMOND
t/m di 3 december 2019 di-vr: 13:00 17:00 uur, za, zo: 09:30 - 17:00 uur.

8

Winterbos
Fair

DEC

14

Kerst in de Peel
Natuurlijk in
Helenaveen

DEC

Kerst in de Peel Natuurlijk in
Helenaveen Sfeervolle Kerstmarkt
Centrum Helenaveen, HELENAVEEN
Za 14 december 2019, zo 15 december
2019.

Sfeervolle fair met een knipoog
naar kerst Kerstbomenbos Fam.
Schuurmans, HELMOND
Zo 8 december 2019 12:00 - 17:00 uur.

14
DEC

15

Tis Wa, 't Groot, Bev. Entree € 11.00.
Voorverkoop entreekaarten verkrijgbaar
bij De Spar in Heusden. Tel.: 0610306739. Hart van Heuze, HEUSDEN
GEM ASTEN

8

beek en
donk

Indoor
Rommelmarkt in
Asten-Heusden

DEC

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze,
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN AstenHeusden. Deelnemers zijn o.a. Ut
Groot, Showballet van de Majorettes uit
Heusden, tonpraoter. Presentatie Prins
Gert I en vorst Geert van de Peelvrujters.
Muzikale omlijsting door boerenkapel de
“Turvers”. Entree € 11.00. Voorverkoop
entreekaarten verkrijgbaar bij De Spar in
Heusden. Tel.: 06-10306739. Hart van
Heuze, HEUSDEN GEM ASTEN

ommel

1

Sinterklaasfestijn
in Asten-Ommel

DEC

Aanvang 13.00 uur van het feestelijk
Sinterklaas festijn. Sint en de Zwarte
Pieten verwelkomen de Ommelse
kinderen In ht café De Pelgrim,
Kluisstraat, 5724 Asten-Ommel. Org.
AVO. Telefoon: 06-29338352
De Kluis, OMME

helmond

COLOFON

21

Winterfair
Laarbeek

DEC

Van 13.00 uur tot 19.00 uur zal het
sportpark ’t Heereind omgetoverd zijn
in een sprookjesachtige wintersfeer voor
Winterfair Laarbeek. De Kerstmarkt
bestaat uit verschillende kramen waar
u nog de laatste kerstcadeaus kunt
vinden, maar ook mode, lifestyle,
interieur, brocante.
Op het horecaplein kunt u terecht
voor winterse lekkernijen, muziek en
entertainment. De Kerstman ontvangt
je graag in zijn gezellige huis. Voor
de jonge bezoekers zijn er weer vele
activiteiten. Er kunnen diverse leuke
spellen worden gespeeld. Uiteraard
is er weer veel ruimte om heerlijk te
knutselen. De Kerstman heeft voor elk
kind iets lekkers bij. En natuurlijk kan
iedereen met hem op de foto.
Winterfair Laarbeek, Sportpark ’t
Heereind, Beek en Donk. www.sparta25.
nl/winterfair

liessel
mierlo

29
NOV

Infected - Techno Music Only
Vijand
van het volk

'Vijand van het volk' gaat over politieke
intriges, fake news en integriteit. Zet de
klokkenluider Thomas Stockmann zijn
jonge gezin en zijn carrière op het spel
voor zijn idealen?
Het Speelhuis, HELMOND
Vr 29 november 2019 20:15 uur.

30
NOV

Maarten Westra
Hoekzema - Tired
of being young

In Tired of being young vraagt Maarten
zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk is
en vooral of het uberhaupt wel nodig is
volwassen te worden...
Annatheater, HELMOND Za 30
november 2019 20:30 - 22:00 uur.

30
NOV

Vanavond komt Infected weer met
een knallende indoor editie. Wederom
zullen we jullie met een grote Glimlach
laten genieten van onze intieme
technotempel in De Cacaofabriek
De Cacaofabriek, HELMOND

14

Accordeana met
een wonderlijke
kerst

DEC

Na haar medewerking aan de Mattheus
Passie in 2014 en de eigen succesvolle
theaterproductie "Umde039k er zo
van haaw" in 2016 komt Accordeana
uit Helmond met een muzikale
kerstvertelling.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND

14

Dickensnight
Brandevoort

DEC

11

DEC

De Plankeniers
- High Tea in
Bakkerij van Schie

Een klucht in 3 bedrijven De Kastanje,
LIESSEL Wo 11 december 2019 14:00
uur, za 14 december 2019 20:00 uur, zo
15 december 2019 20:00 uur.

vlierden

30
NOV

Vlooienmarkt
Deurne in Vlierden

Wekelijkse markt. Ieder vindt er altijd
wel iets van zijn of haar gading. De
vlooienmarkt in Vlierden is al ruim
vijfenveertig jaar een begrip in de regio.
Gebouwen, VLIERDEN

De 17e editie is op zondag 15
december. De sfeer van Dickensnight
Brandevoort wordt bepaald door drie
hoofdingredienten: de aankleding de
koopwaar en het vermaak. Brandevoort
Centrum, HELMOND Zo 15 december
2019 14:00 - 20:00 uur.

30
Sinterklaas in de Piste
Oud circus directeur Robert Ronday
presenteert in samenwerking
met Familie Donnert een unieke
voorstelling in een echte circustent
Helmond - Naast het Kasteel van
Sinterklaas, HELMOND
Meerdere data: Vanaf zo 17 november
2019 t/m wo 4 december 2019.

NOV

NOV
Zannikaovonden in
Asten-Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze,
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN AstenHeusden. Deelnemers zijn o.a. Ut
Groot, Showballet van de Majorettes
uit Heusden, tonpraoter. Presentatie
Prins Gert I en vorst Geert van de
Peelvrujters. Muzikale omlijsting door
boerenkapel de “Turvers”. Programma:
Andy Marcellissen, Striepke Veur,

6, 7, 8 december speelt 't Mierlose
Amateur Toneel "Verhuizing en andere
ongemakken". Je ziet het huis van je
dromen en je besluit het te kopen, maar
bij het huis hoort een nieuwsgierige
en bemoeizuchtige buurvrouw. Dat
niet alleen maar bij het huis horen ook
paranormale verschijnselen of is dat
wel zo?

Expositie van kunstenaars in en rond
Neerkant die hun eigen impressie van of
van hun gevoel over de 2e wereldoorlog
in beeld hebben uitgedrukt. Tevens zijn
er werkstukken te zien van leerlingen
van de basisschool van groep zeven
en acht
Museum Techniek met 'n Ziel,
NEERKANT
Zo 27 oktober 2019 t/m zo 15 december
2019 wo-vr: 13:30 - 16:30 uur, zo: 13:30
- 16:30 uur.

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
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Steenovenweg 20
5708 HN Helmond
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info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders
(06-30 25 25 12)
Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
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Volgende uitgave:
20 december
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Opmaak
KlaasenVandeursen
Communicatie
www.klaasenvan
deursen.com

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.

geldrop

21
Expositie
Neerkant herdenkt

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

Een medium wordt ingehuurd om dat
nader te onderzoeken. Tel daar een
viertal verhuizers en een (schoonzus)
met partner die blijft logeren bij op en je
valt van het ene in het andere hilarische
probleem. Nieuwsgierig geworden, kom
dan kijken. Kaartverkoop is gestart.
www.toneel-mierlo.nl

neerkant

heusden

29

6 T/M
8 DEC

't Mierlose Amateur
Toneel "Verhuizing
en andere
ongemakken"

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

DEC

Kerstmarkt
Geldrop

Een sfeervolle Kerstmarkt in Geldrop
Centrum tijdens Wintersfeer Geldrop.
Jaarlijks staat er een grote ijsbaan van
600m2. Net zoals voorgaande edities
beloofd ook dit jaar weer een groots en
bovenal sfeervol festijn te worden! Vele
sfeervolle kraampjes 45+
Van 11.00 tot 17.00 Geldrop Centrum

www.grootpeelland.nl
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MEUBELEN

VLOEREN

RAAMBEKLEDING

BEHANG & VERG

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

BEDDEN

