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Museum Klok & Peel scoort zilver 
‘Leukste uitje Noord-Brabant’

Tijdens de ANWB-verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Bra-
bant 2020’ scoorde Museum 
Klok & Peel in Asten woensdag 
22 januari weer uitstekend met 
een mooie plaats op het erepo-
dium. Dit keer (net) geen goud, 
maar wel een dik verdiend zil-
ver. Samen met de vier gouden 
uitverkiezingen in de afgelopen 
jaren behoort Museum Klok & 
Peel daarmee ook landelijk ge-
zien tot de absolute top van de 
leukste provinciale uitjes.   
   
In de strijd om het felbegeerde 
goud bij het 'Leukste uitje 2020' 
liet Museum Klok & Peel acht 
andere Brabantse genomineer-
den achter zich, maar moest het 
alleen ‘Rondleiding Schrobbelèr, 
dat goud scoorde, voor laten 
gaan. De derde prijs ging naar 
‘Klimbos Brabantse Wal’. De 
prijzen werd dit jaar bekendge-
maakt en uitgereikt in het Mu-
seum Klok & Peel zelf. De ANWB 
is afgestapt van één centrale uit-
reiking en doorkruiste voor het 
eerst alle provincies voor de prijs-

uitreiking. Museum Klok & Peel 
mocht de Brabantse gastheer 
zijn op basis van de uitverkiezing 
van 2019. Vertegenwoordigers 
van de tien genomineerden wa-
ren in Asten aanwezig.

Beloning
Frank van Kempen, operationeel 
manager van Museum Klok & 
Peel, toonde zich in zijn nopjes 
met de hoge klassering. "Al-
lereerst past mij natuurlijk een 
hartelijke gelukwens aan ‘Rond-
leiding Schrobbelèr," aldus van 
Kempen, "maar in één adem wil 
ik toch zeggen dat ik ook blij ben 
met onze tweede plek. Vorig jaar 
kwam de hoofdprijs als geroe-
pen omdat we daar in ons gou-
den jubileumjaar goede sier mee 
konden maken. Dit jaar voelt de 
tweede prijs als een mooie belo-
ning voor het bijzondere jaar dat 
we achter de rug hebben. Onze 
vrijwilligers hebben alles op alles 
gezet om het regionale oorlogs-
project Death Valley De Peel tot 
een succes te maken. Daarvoor 
zijn we beloond met veel stem-

men. Maar daarnaast is het mooi 
dat onze organisatie haar core 
business niet uit het oog is verlo-
ren. Wij hebben opnieuw kunnen 
voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de ANWB waar het gaat om 
gastvrijheid, sfeer en prijs-kwali-
teitverhouding. Al hebben we het 
in 2019 razend druk gehad, onze 
service aan het publiek heeft er 
niet onder geleden. Ik zie 'zilver' 
dan ook als een groot compli-
ment aan al onze mensen."

Ambitie
Voor Harry van der Loo, voorzit-
ter van Museum Klok & Peel, was 
de hoge klassering bij het 'Leuk-
ste uitje van Brabant 2020' weer 
een bewijs dat zijn museum goed 

zit met zijn hoge ambitieniveau. 
"We hebben al ruimschoots la-
ten zien dat we een 'icoon van 
de streek' zijn. Voor de levens-
vatbaarheid van dit museum op 
lange termijn moeten we ernaar 
blijven streven dat we ook een 
'icoon van Brabant' worden. Dat 
kan alleen door de lat hoog te 
houden," aldus van der Loo. De 
woorden van van Kempen en 
van der Loo kregen woensdag 
enthousiaste bijval van de aan-
wezigen. 

Al met al heeft Museum Klok & 
Peel de ambitie om de hoge klas-
sering bij het 'Leukste uitje van 
Brabant 2020' op alle fronten 
waar te maken.  

In Asten, midden in De Peel, worden al 
meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Museum Klok & Peel toont de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bekijk klokken van over de hele 
wereld, zoals de replica van de grote 
klok van de Notre-Dame die in Asten is 
gegoten. Ervaar de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het gieten 
en stemmen of speel zelf op een 
beiaard.

Tijd over? Ontdek ook de uitgebreide 
collectie over de Peel, of trek erop uit in 
de regio. Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel, 
al meer dan 50 jaar een 
compleet dagje uit!

Ostaderstraat 23  5721 WC Asten  
0493 - 69 18 65 | info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl  

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Medewerkers Museum Klok & Peel; Liliane Schriks, Harry van der Loo, Jolijn Brouwers, Frank van Kempen, Will Zegers | F Bibliotheek Dommeldal
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... welkom in de kleurrijkste 
winkelboulevard van Helmond

... welkom in de kleurrijkste 
winkelboulevard van Helmondwinkelboulevard van Helmond

Nederland
vergrijst.

De hoogste tijd om er een kleurtje aan te geven.
Of je nu zoekt naar een blauw bankstel, een pot rode verf,

een witte parkiet, een bruine laminaatvloer 
of een groene salade.

Het is allemaal te koop op de Engelseweg te Helmond

De Engelseweg, de plek waar je urenlang kleurrijk kunt
shoppen bij meer dan 50 winkels en kunt 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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REACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nl

VARIATIE
IN JE WERK?
WIJ ZOEKEN!

INTERIEUR
VERZORGERS (M/V)
VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO (2-25 UUR PER WEEK)
Uitvoeren van dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden bij een 
aantal opdrachtgevers. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Zorgdragen voor een schone werkplek van 
 onze opdrachtgevers;
• Werken binnen vastgestelde werkprogramma’s 
 en werkmethodes;
• Mogelijk om te werken binnen teamverband 
 of individueel (vraag hiervoor naar 
 de mogelijkheden).
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Digitale en 
ruimtelijke kunst 
van Henk van Os
Ook in 2020 komen er weer nieuwe expo-
santen in Kunstzaal Dommeldal expose-
ren. Als eerste is het de beurt aan Henk 
van Os. Hij toont vanaf 30 januari digi-
tale en ruimtelijke kunst

Henk van Os
Henk van Os (Maashees, 1955) werkte bij 
Heineken, Hyster en Stork alvorens hij in 
1995, als ZZP-er avant la lettre, bedrijven 
ging adviseren over inkoopbeleid en stra-
tegie. Plaatjes kunnen maken op de com-
puter was daarbij nuttig, maar groeide uit 
tot een hobby op zich en uiteindelijk tot 
een hoofdbezigheid. Niet omdat het zo-
veel opleverde maar omdat het zo leuk 
is om te doen en zo bevredigend om je 
op die manier uit te kunnen drukken. 
Henk woont in Holthees en is sinds 2011 
de organisator van de Kunstroute “op de 
grens van ...” waarvoor hij in 2017 de Dok-
ter Peelen Cultuurprijs van de gemeente 
Boxmeer ontving.

Digitaal ontwerpen
De expositie in Kunstzaal Dommeldal be-
licht een aantal aspecten en stijlen van di-
gitaal ontwerpen.  Het werk “Ken uzelve”, 
een collage van zelfportretten van Rem-
brandt, hing onlangs enkele maanden in 
het rijksmuseum in het kader van de ex-

positie “Lang leve Rembrandt”. De grote 
wereldkaart, “world filled with strange 
creatures”, was eerder dit jaar uitgekozen 
voor de “Salon des Refusées” in Haarlem. 
De collage van Herman Brood karakters, 
“Brood” genaamd, is Henks meest ge-
wilde werk op internet, waar de bezoeker 
al een goed overzicht krijgt van wat er 
digitaal mogelijk is.

De expositie omvat ook een aantal ruim-
telijke werken van diverse materialen. Qua 
vormenspel spreken die voor zich. De 
symboliek erachter is echter soms com-
plex. Maar dat nodigt uit tot een goed 
gesprek. Bij de expositie en op de website 
vindt u meer informatie over Henk van Os. 
Kunstzaal Dommeldal is open tijdens de 
openingstijden van de vestiging Mierlo van 
Bibliotheek Dommeldal. En de expositie is 
te zien van 30 januari tot en met 28 maart.

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

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Al 
50
jaar

M.TIJSSEN
Optreden Pure Song

Het duo Pure Song bestaat uit zan-
geres Hetty Pronk-Verweij en pianist 
Kees Lambregts. Zij geven  op zondag 
2 februari 2020 een luisterconcert met 
akoestische liederen voor luisterende 
liefhebbers. Het programma bestaat 
uit songs van Adele, Leonard Cohen 
en Bob Dylan maar ook blues van 
Etta James. 

Verder worden Franse chansons  van 
Jacques Brel en Edith Piaf ten gehore 
gebracht. De chansons van Jacques 

Brel worden in het Nederlands ge-
zongen met teksten van Herman van 
Veen. Kees Lambregts laat dan ook 
zijn prachtige piano improvisaties ho-
ren. Tot slot zingt het publiek hopelijk 
uit volle borst mee met de traditionele 
Ierse meezinger “Wild Rover “. 

Datum en tijd: 
zondag 2 februari 2020  van 15:30 tot 16:30
Plaats: Trouwzaal, Kasteel Geldrop, 
Mierloseweg 1 Geldrop
Entree: vrijwillige bijdrage

F | Bibliotheek 
Dommeldal

Kees en Hetty | F Hetty Pronk-Verweij

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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Ben je nog vaak te vinden 

bij Nei Skoen?

Wat denk je? Deze plek is mijn 
passie. Ik heb er zo veel lol in. 
Ik ben hier zeker een paar keer 
per week en dat zal ook niet 
w snel veranderen. 

Om Dirks gehechtheid aan Nei 
Skoen te begrijpen is het belang-
rijk te weten, dat de Helmonder 
ruim veertig jaar met hart en 
ziel heeft gewerkt in de geeste-
lijke gezondheidszorg. Eerst als 
uitvoerend professional en de 
laatste 20 jaar heeft hij talloze 
beroepskrachten opgeleid. Met 
zijn revolutionaire aanpak heeft 
Dirk samen met anderen veel in-

vloed gehad op de wijze waarop 
hulpverleners in de psychische 
gezondheidszorg in binnen-en 
buitenland  omgaan met kwets-
bare mensen met psychische 
problemen en verslavingen. 
Hij heeft zijn bevindingen samen 
met Jean-Pierre Wilken in een 
aantal boeken vast gelegd. On-
langs is nog een lijvig boek met 
de titel Handboek Steunend Re-
lationeel Handelen verschenen 
en ook volgt een praktijkboek als 
aanvulling op de eerder genoem-
de uitgave. 
Acht jaar geleden was hij mede-
oprichter van de stichting Nei 
Skoen. De stichting heeft als doel 
het bevorderen van maatschap-
pelijke integratie en participa-

tie van mensen. Op de website 
van Nei Skoen (www.neiskoen.
nl) staat uitgebreide informatie 
over de omvangrijke bijdrage 
die Dirk heeft geleverd aan de 
manier waarop tegenwoordig 
wordt gezorgd voor mensen 
met langdurig psychiatrische 
aandoeningen.

Wat is jouw kijk op hoe om 

te gaan met mensen met 

psychiatrische problemen?

Ik ben heel vaak op werkbezoek 
geweest in onder meer Enge-
land en Amerika en heb daar 
voorbeelden gezien van initia-
tieven waarin op geheel andere 
manier wordt omgegaan met 

kwetsbaarheid. Ik heb me door 
hen laten inspireren en we heb-
ben in Helmond een eigen vorm 
ontwikkeld. Ik ga er vooral van 
uit, dat deze mensen gebaat zijn 
bij een humane benadering, ge-
richt op wat we wél kunnen. Dat 
is waarom we met Nei Skoen 
zijn begonnen. Iedereen is hier 
welkom, van buurtbewoners 
tot moeilijk bereikbare mensen. 
Voor iedereen staan onze deuren 
wagenwijd open. Je kan vrijblij-
vend binnen lopen en meedoen 
aan de activiteiten, een kop kof-
fie drinken, deelnemen aan een 
zelfhulpgroep of een keer mee 
eten. En dat allemaal anoniem. 
We willen alleen wel je voornaam 
weten, want dat communiceert 
nu eenmaal wat makkelijker.

Na een korte wat moeilijke 

start loopt Nei Skoen nu 

al weer een hele poos goed. 

Heb je daar een verklaring 

voor?

We zijn door de gemeente ge-
vraagd de opvang van kwetsbare 
mensen, die niet in beeld waren 
bij andere organisaties of zich 
daar niet thuis voelden, anders 
aan te pakken. Onze vrijblijvende 
manier van werken zorgt er op 
een of andere manier voor dat 
mensen zich betrokken voelen 
bij Nei Skoen. Iedereen die met 
ons meedoet is niet gelijk aan el-
kaar, want niemand is gelijk aan 
een ander. Maar we zijn hier bin-
nen wel allemaal evenwaardig. 
Dat zie je en voel je. Dat is de be-
langrijkste pijler van ons succes. 
Echte huisregels hebben we niet. 
Wel hebben we 11 tradities, ont-
leend aan de zelf zorg groepen, 
waarvan de eerste zwaar weegt, 
namelijk Ons gemeenschap-
pelijk welzijn komt op de eerste 
plaats: persoonlijk herstel en 
persoonlijke ontwikkeling kun-
nen alleen gedijen in een veilige 
en prettige plaats met mensen 
waardoor je je gesteund weet.

Kan je eens wat meer 

vertellen over het succes van 

deze inspirerende plek?

Per week komen er toch wel 
een paar honderd mensen bij 

ons over de vloer. Overdag en 
in de avonduren natuurlijk de 
deelnemers aan de zelfhulpgroe-
pen, die hier een plek hebben. 
Eigenlijk mag ik wel zeggen, dat 
we worden overspoeld door het 
succes. We zijn een  klein be-
drijfje geworden, maar we moe-
ten er wel voor zorgen, dat het 
beheersbaar blijft. 

Een goed voorbeeld van hoe we 
helemaal zijn geïntegreerd in de 
wijk is onze bijdrage aan de ont-
vangst van de soldaten die het 
afgelopen jaar de bevrijdingsher-
denking van Mierlo-Hout heb-
ben gevierd. Wij hebben samen 
met woonzorgcentrum Alphon-
sus hun lunches verzorgd en 120 
soldaten op bezoek gehad. We 
voelen ons echt betrokken bij de 
mensen in de wijk en dat is ons 
belangrijkste doel.

Wat zijn je 

toekomstplannen?

Zolang ik er plezier aan beleef, 
hoop ik betrokken te blijven bij 
Nei Skoen. Maar er komt na-
tuurlijk wel een tijd, dat ik me te-
rug zal moeten trekken. Tijdens 
mijn loopbaan in de psychiatrie 
heb ik veel artikelen en boeken 
over mijn vakgebied geschreven, 
maar er is ook een kinderboek 
van mijn hand verschenen, na-
melijk De gouden dromedaris-
drol, geïnspireerd op Helmond. 
Een boek vol verhalen, die ik aan 
mijn drie kleinzonen vertelde en 
die nu alle kinderen kunnen  le-
zen. Het boek is via de site van 
Nei Skoen te bestellen. Mis-
schien is dit wel niet het laatste 
(kinder)boek dat ik schrijf?

GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.
 
Deze week Eddy Huissoon
Eigenaar van de Adventure Store.

In het voorjaar bestaat Nei Skoen, de stigmavrije ontmoetingsplaats aan de 

Hoofdstraat in Mierlo-Hout, 3 jaar. Eén van de mensen achter Nei Skoen is 

Dirk den Hollander. Zo’n anderhalf jaar geleden is hij benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje Nassau. Ondertussen is Dirk met pensioen en zijn we 

benieuwd of hij nog betrokken is bij Nei Skoen. Genoeg redenen om eens 

samen met hem aan tafel te zitten en zijn verhaal te horen aan de hand van de 

vijf vragen van de rubriek Geef me de Vijf.

Dirk den Hollander

Iedereen is van 
harte welkom een 
kijkje te nemen 
bij Nei Skoen 
(achter de Rabobank 
aan de Hoofdstraat,
Helmond (Mierlo-Hout). 

Iedereen is van 

www.grootpeelland.nl
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20% 
KORTING 

OP ALLE OVERJARIGE 
MULTICYCLE 

FIETSEN
OUDE LIESSELSEWEG 1, DEURNE
TEL: (0493) 35 13 98
WWW.JUWETT-TWEEWIELERS.NL

Deze drukte is gelinkt aan de nieuwe leaseregeling voor 
fietsen die in januari ingaat. Deze leaseregeling houdt 
in dat de bijtelling voor leasefietsen op 7 procent ligt. 
Dit maakt het voor bedrijven extra aantrekkelijk om 

het personeel te voorzien van een elektrische fiets. 
Een voorbeeld: wanneer een werknemer een fiets 

van 2500 euro leaset, betekent dit dat de leasefiets 
netto tussen de vijf á zes euro per maand kost. 

Veel fietsfabrikanten zijn door deze regeling 
haar eigen leasebedrijf gestart om zo in 

te spelen om deze nieuwe ontwikkeling. 
Inmiddels zijn er al meer dan duizend 

fietsenwinkels aangesloten bij het leaseplan.

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat 
de populariteit van e-bikes nog meer 

stijgt. Op dit moment is bijna 10% van 
het totaal aantal fietsen elektrisch. 

Nederland heeft nu 2,6 miljoen 
e-bikes door het land fietsen. De 
stijging in het aantal elektrische 

fietsen is natuurlijk goed voor het 
milieu. Het kabinet hoopt dan ook 

met deze nieuwe leaseregeling 
duurzaam vervoer populairder 

te maken. De e-bike is beter 
voor het milieu, gezonder en 

vermindert file’s.

E-BIKELeasen?
GAAN WE IN 2020 MASSAAL EEN DE FIETSBRANCHE KRIJGT HET DRUK IN 2020. 

ER IS EEN NIEUWE FISCAALVRIENDELIJKE LEASEREGELING 
WAARDOOR HET AANTREKKELIJK WORDT VOOR BEDRIJVEN 

OM WERKNEMERS TE VOORZIEN VAN EEN E-BIKE VAN 
DE ZAAK.FIETSENWINKELS HEBBEN HET DRUK GEHAD 

DE AFGELOPEN MAANDEN. ZE HEBBEN REKENING 
GEHOUDEN  MET EEN FLINKE VERKOOPSTIJGING NA DE 
JAARWISSELING. ER WORDT RUIMTE GEMAAKT VOOR 

EXTRA PRODUCTIECAPACITEIT EN OPSLAG. 

Juwett Tweewielers
Een fiets voor elke leeftijd 

Op zoek naar een nieuwe tweewieler? 
Bij Juwett Tweewielers in Deurne is er 
voor elke leeftijd een passende fi ets. 
Richard Juwett is trotse eigenaar van 
de fi etsenzaak. “De zaak opende des-
tijds in Ysselsteyn, maar inmiddels 
zijn we al weer 17 jaar gevestigd in 
Deurne”, aldus de ondernemer.

De winkel biedt 250 vierkante meter 
fietsplezier. “We hebben diverse mo-
dellen voor elke leeftijd en een breed 
aanbod aan merken.” Zo vindt u er 
een groots assortiment aan Ebikes en 
fietsen van de merken Sparta, Batavus, 
Cortina, Popal. Daarnaast zijn zij exclu-
sieve dealer van ‘Das Original Ebike’, 
een fietsenmerk met een herkenbaar 
design en een betaalbare prijsstelling.
“In 2019 mochten we de Das Original 
Ebike oorkonde in ontvangst nemen. 
Deze Ebikes zijn erg degelijk, hebben 
goede componenten en rijden erg 
fijn. De Bosch-aandrijving is betrouw-
baar en vier jaar garantie op de accu 

én de dertig jaar framegarantie klinkt 
natuurlijk goed.” 

Bij Juwett Tweewielers kunt u naast 
een uitgebreid assortiment aan fietsen, 
ook terecht voor een breed scala aan 
fietsaccessoires zoals fietstassen, za-
dels, verlichting en nog veel meer. De 
zaak heeft een eigen werkplaats en als 
uw fiets daar onverhoopt terecht komt, 
wordt u voorzien van een leenfiets. De 
zaak heeft ook ervaring met diverse 
fietsplannen en leasefietsen.

De winkel is geopend van 
maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 en op zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

Juwett Tweewielers
Oude Liesselseweg 1
5751 WN te Deurne
0493 351 398
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r i j schoolxamen.n l

 RIJSCHOOL X AMEN PAKT UIT!

Speciale aanbieding

25 lessen

Tussent i jdse toets

Examen

Herexamen

HET WINTERPAKKET

€27,- 
per les

Aantal r i j lessen: 25

Vaste inst ructr ice

Leskaar t en advies

Vanaf 16½ jaar

Di rect beginnen

Examen

11x GRATIS herexamen

Tussent i jdse toets (T T T)

Meld je nu aan 
voor het 

Winterpakket !
Aanmelden kan vanaf

1 december t/m 29 februar i 

€27,- 
per les

Bi j  r i j school Xamen k r i jg je 
een r i jopleid ing op maat. 
DDe r i j lessen worden 
afgestemd op jouw niveau. 
N iet a l leen het halen van je 
r i jbewi j s  v inden wi j  
belangr i jk ,  maar vooral  dat 
je VE IL IG EN VERANTWOORD 
leer t  autor i jden! Je wordt 
bebegeleid door een vaste 
inst ructr ice.
 
Met het complete 
r i j lespakket k r i jg j i j  
doelger ichte r i j lessen zodat 
j i j  helemaal k laar bent voor 
het CBR examen.

Te l :  06 -  50292222

info@r i j schoo l xamen.n l

Winterpakket

WAANZINNIGE AANBIEDING, NU

€1399,-

Autorijschool Xamen is 
hét vertrouwde adres voor 
betaalbare rijopleidingen

Een goede rijschool vinden is geen ge-
makkelijke keuze. Een rijopleiding is 
tenslotte een kostbare zaak. Daarnaast 
moet je veilig leren rijden, niet alleen om 
jezelf en je auto heel te houden, je moet 
ook rekening houden met anderen in 
het verkeer. Daarnaast moet je dit kun-
nen om het praktijk examen te halen. Bij 
Rijschool Xamen leer je de auto goed te 
besturen, goed om te kijken en veilig, 
vlot en zelfverzekerd te rijden.

Wij zijn een rijschool waar geduld, aan-
dacht, maatwerk en enthousiasme hoog 
in het vaandel staan. Al onze lessen wor-
den gegeven door dezelfde instructrice, 
zo kunnen we jou een persoonlijke aan-
pak garanderen. In de lesauto zijn wij 
een team en zorgen jij en ik ervoor dat 
jouw rijvaardigheid en zelfvertrouwen 
op het juiste niveau is om vlot, veilig en 
verantwoord deel te kunnen nemen aan 
het verkeer. 

Het uiteindelijke doel is van beginnend 
leerling tot een zelfstandige, bewuste en 
veilige verkeersdeelnemer! Daarnaast vin-
den wij het belangrijk dat de lessen niet al-
leen leerzaam zijn, maar ook leuk en gezel-
lig. Samen doorlopen jullie na elke rijles hoe 
het is gegaan. Zo krijg je zicht op hoe ver 
jij al bent met het auto rijden. Wij maken 
gebruik van rookvrije, moderne leswagens 
die goed onderhouden worden. Daardoor 
zit je altijd lekker achter het stuur tijdens 
je rijles. Wil jij liever middels een proef rij-
lespakket eerst kennismaken met het auto 
rijden? Maak dan een keuze uit één van 
onze voordelige actiepakketten. Dan heb 
je supersnel je rijbewijs op zak, zonder hier 
extra kosten voor te betalen!

Door middel van een gratis proefles 
kom je erachter welk pakket bij jou past. 
Vraag naar de voorwaarden of plan direct 
een gratis proefles via: 06-5029 2222 of 
info@rijschoolxamen.nl

De tentoonstelling Maria van Brabant, 
Keizerin te zien tot 25 oktober 2020 in 
Kasteel Helmond, is een beeldend eer-
betoon aan het leven van Maria van 
Brabant (1189-1260), vrouwe van Hel-
mond en een vooraanstaand inwoner 
van de stad. Zij geldt als een voorbeeld 
van een sterke vrouw die veel invloed 
heeft gehad op de cultuur en geschie-
denis van haar tijd, maar die in de 
geschiedschrijving niet of nauwelijks 
wordt genoemd. 

Kunstenaar Christie van der Haak 
(Den Haag, 1950) laat zich door Maria 
van Brabant inspireren en geeft met 
nieuwe kunstwerken en patronen haar 
eigen, hedendaagse visie op deze mid-
deleeuwse geschiedenis.

Een bezoek aan de tentoonstelling is 
een beleving op zich. De bezoeker loopt 
haast letterlijk door en over de kunst-
werken. Het is een totaalervaring die 

een geheel nieuwe en soms overrom-
pelende betekenis geeft aan het verhaal 
van Maria van Brabant. Toch beoogt de 
tentoonstelling geen historische vertel-
ling te zijn. Veel meer is het een beel-
dende interpretatie van aspecten uit 
het leven van Maria van Brabant. Zo is 
haar kortstondige functie als keizerin 
door Christie van der Haak verbeeld in 
een grote ontvangstruimte, die zo is in-
gericht als ware het Maria van Brabant 
zelf die bezoek ontvangt. 

Ook is er een ruimte ingericht als 
‘schatkamer’. Van der Haak toont hier 
nieuwe glaswerken en sculpturen die 
reflecteren op de rijkdom van het le-
ven van Maria van Brabant. Op basis 
van archiefmateriaal is een interpreta-
tie gemaakt van het gezicht van Ma-
ria, door Van der Haak vastgelegd in 
nieuwe kunstwerken. Zo wordt Maria 
van Brabant zowel de inspiratie voor de 
tentoonstelling als het kunstwerk zelf.

Werk van 
Christie van der Haak 
bij Museum Helmond
Christie van der Haak 
bij Museum Helmond

F | Rijschool Xamen
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In Asten, midden in De Peel, worden al 
meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Museum Klok & Peel toont de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bekijk klokken van over de hele 
wereld, zoals de replica van de grote 
klok van de Notre-Dame die in Asten is 
gegoten. Ervaar de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het gieten 
en stemmen of speel zelf op een 
beiaard.

Tijd over? Ontdek ook de uitgebreide 
collectie over de Peel, of trek erop uit in 
de regio. Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel, 
al meer dan 50 jaar een 
compleet dagje uit!

Ostaderstraat 23  5721 WC Asten  
0493 - 69 18 65 | info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl  

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Start nieuwe 
leesclub 
in Deurne 
In de Week van de Leesclub, tot en met 
31 januari 2020, vinden er door het hele 
land bijeenkomsten plaats om nieuwe 
leesclubs op te richten. Zo ook in Deur-
ne. Wees welkom op vrijdagmiddag 
31 januari om 13.30 uur in Bibliotheek 
Deurne, Martinetplein 1, voor een in-
formatiebijeenkomst over leesclubs 
geschiedenis.  De bijeenkomst is vrij-
blijvend en aanmelden is niet nodig.  
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, 
dan kunt u uw belangstelling ook mai-
len naar info@senia.nl. 

Voor meer informatie en de volledige 
agenda: www.weekvandeleesclub.nl.  
De Week van de Leesclub is een initi-
atief van landelijke leescluborganisatie 

Senia, in samenwerking met bibliothe-
ken, boekhandels en andere organisa-
ties rondom lezen en leesclubs. Doel is 
het samen lezen en praten over litera-
tuur te bevorderen: in een leesclub lees 
je meer, en ontmoet je gelijkgestemden! 

Senia richt in heel Nederland lee-
sclubs op. Leidraad voor de groe-
pen is een lijst van boeken over 
geschiedenis(onderwerpen) die is op-
gesteld door deskundigen. Senia-lees-
clubs lezen 6 à 7 boeken per jaar en be-
spreken die aan de hand van leeswijzers 
met vragen die in het gesprek houvast 
geven. Meer informatie over de werk-
wijze is te vinden op www.senia.nl.

Nawdèwir in Vurherd Lierop
De Peellandse theatermakers Hans van 
Gorp, Toon Maas & Piet Snijders brach-
ten zaterdag 25 januari om 20.15 uur hun 
voorstelling Nawdèwir voor het voetlicht 
in De Vurherd in Lierop. Theaterliefheb-
bers die een weekendvoorstelling over-
dag prefereren kunnen zondagmiddag 2 
februari vanaf 15.00 uur terecht in 't Hel-
mondse Speelhuis. 

Nawdèwir draait lekker. Zeker in thuisregio 
de Peel laat het publiek zich gewillig mee-
voeren in de theatrale gedachtekronkels 
van het trio Van Gorp, Maas & Snijders.
Dit drietal stond vijf jaar geleden aan de 
basis van de 'Brabantse volksopera Miste-
ro'. Nadien vonden de drie het 'Brabants li-
terair entertainment' uit. Nawdèwir is hun 
tweede theaterprogramma in dat genre. 
Inhoudelijk gaat Nawdèwir over de ge-

makken en soms hilarische ongemak-
ken 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 kleinscha-
lig theater, soms broos, soms  brutaal. 
Milde maatschappijkritiek, poëtische be-
schouwingen en absurdisme gaan hand 
in hand. Soms op 't randje, maar nooit er-
overheen, want de platte lol is aan dit trio 
niet besteed.  Brabants amusement zoals 
nog niet eerder gebracht; een aangename 
weekendontdekking! 

Zondagmiddag 2 februari vanaf 15.00 uur 
in 't Helmondse Speelhuis. Kaarten via 
www.theaterspeelhuis.nl 

Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders | F Kees Martens

F | Arjanneke van den Berg
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De wintersportvakantie staat nog voor de 
deur, maar bij Adventure Store Helmond 
zijn we al begonnen met een geweldige 
winter uitverkoop. Alles moet nú weg in ver-
band met de nieuwe voorjaars- en zomer-
collecties die er weer aan staan te komen.
De kortingen lopen op van minimaal 20% 
tot zelfs 75% korting! En dat allemaal van de 
beste outdoor en wintersportmerken zoals 
Fjall Raven, Killtec, Jack Wolfskin, Protest, 
Columbia, Icepeak, Olang, Ziener, Sorel, 
Falke en Sinner. De aanbiedingen zijn geldig 
tot en met 29 februari zolang de winkel-
voorraad strekt. 

WINTEROPRUIMING MET KORTINGEN 
TOT MAAR LIEFST 75% ! 
Ja, u leest het goed! Alle winterspullen tellen 
mee bij deze stapelkortingen. Zowel de out-
door winterkleding als de wintersport skikle-
ding. De Snowboots maar ook de gevoerde 
laarzen van Meindl en de winterschoenen 
van Lowa en  zelfs de bekende Canadese 
Sorel boots. Maar ook de winterhandschoe-
nen van Ziener,  sjaals en mutsen, de ski-
helmen en de skibrillen. Tot slot gelden deze 
kortingen ook nog op de schaatsen en sle-
des. Wees er wel snel bij want op=op.
  
75 % KORTING OP SPORTKLEDING VAN 
NIKE, ADIDAS, ASICS ETC. 
Naast deze fantastische kortingen op de 
winterspullen is er ook nog een uitverkoop 
op de sportkleding, waarbij we complete 
rekken vol met kleding en voetbal-en in-
doorschoenen van Nike, Adidas, Puma en 
andere mooie sport merken met minimaal 
50% aanbieden en de kleding van Adidas 
en Nike is nu met 75% korting afgeprijsd. 

DUS PROFITEER NU EN DOE JE 
VOORDEEL ERMEE.

Winteropruiming bij 
Adventure Store met 

KORTINGEN TOT 75%!

Bezoek ook eens onze website www.adven-
turestore.nl en meld u aan voor onze nieuwsbrief. 
U blijft dan altijd op de hoogte van acties en eve-
nementen op het gebied van Outdoor & Sport 
& Kamperen. Loop eens binnen in onze winkel, 
want de keuze is reuze! Kom snel naar de winkel 
en mis deze aanbiedingen niet! Wij zijn elke dag 
open van maandag tot en met zaterdag. Ook 
hebben wij op 16 februari van 12.00 tot 17.00 uur 
koopzondag. 

ADVENTURE STORE HELMOND 
Uw winter en outdoor specialist.
Kastanjehoutstraat 3
Helmond 
Voor info kijk op:  www.adventurestore.nl

FITNESS 
OPRUIMING
Nu ook op de hele collectie Kettler fitness appa-
ratuur minimaal 15% directe meeneem korting. 
Op de thuis train fitnessapparatuur van Kettler 
hebben we een minimale korting van 15% op alle 
show- en voorraad modellen. Kwaliteits appara-
tuur met maar liefst 2 tot 3 jaar garantie aan huis 
voor een zeer scherpe aanbiedingsprijs. Stel je 
aankoop niet meer uit en ga aan de slag om af te 
vallen of je conditie te verbeteren. Alles moet nu 
direct weg want onze zomer outdoor-en kam-
peercollecties staan voor de deur.

GRATIS 
STARTBEWIJZEN 
NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE 
IN SAMENWERKING MET @LOWA, 
DE HOOFDSPONSOR VAN DE 
VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 
VERLOOT ADVENTURE STORE 
HELMOND 2 GEGARANDEERDE 
STARTBEWIJZEN T.W.V. € 100,- 
PER STUK VOOR DE NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE. 

Dus opgelet ! Hoe kun jij deze winnen?  
Deel het facebook bericht van 
Adventure Store Helmond en like onze 
facebookpagina. Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief op www.adventurestore.
nl en mail je volledige naam, adres en 
telefoonnummer door naar 
info@adventurestore.nl en maak kans 
op deze waanzinnige kans om dit 
gegarandeerde startbewijs te winnen. 

Meedoen kan tot vrijdag 13 maart 
2020. Winnaars worden vrijdag 20 
maart bekend gemaakt en ontvangen 
persoonlijk bericht.

Wandelen is gezond.
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Tocht langs 
Aarle-Rixtelse 
monumenten

15e Tribute 
Concert in Asten

Efkes 
VeurPruuve

Carnaval met de 
Krulstarte in de 
Mortel

Tentoonstelling 
Ora et Labora

Q Music the Party 
- 4 uur FOUT

PubQuiz 
Plein Vijf

Cursus 
mandenvlechten 
met wilgentenen

Mark van de 
Veerdonk

Zuth stapt de 
zondag in

Kletsmatinee 
Ridderhof

Weekmarkt Deurne

Quatsja 
1 avond

Peelstrekelpubquiz 
2020

Mega 
Carnavalsfestijn

Concertcyclus - 
Valentijnsconcert 
rond Het Hooglied

Cinema 
Het Witte Doek - 
A private War

Ondernemerscafé 
Deurne

Publieksavond 
Jan Paagman 
Sterrenwacht 
Asten

Beiaardconcert 
Asten

Brei-groep 
Stitch 'n Bitch

Veertiendaagse 
Markt in Asten

Fiets- of wandeltocht langs 
Aarle-Rixtelse monumenten. 
Passantenhaven, Havenweg 2,  
Meerdere data: Vanaf zo 1 december 
2019 t/m di 1 december 2020.

Aanvang 20.00 uur in De Klepel, 
Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. 
Highvoltage XL Show AC DC, Rock 
Cover Band Henk. Entree € 15,00 
voorverkoop: www.tributeasten.nl en 
Letter en Zo Asten. Dagkassa € 18.50
Gemeenschapshuis Asten, Kerkstraat 
8, www.tributeasten.nl 
Za 8 februari 2020 20:00 - 23:30 uur.

Een gezellige culinaire wandeltocht 
door Asten, waarbij u gezellig samen 
gaat happen en stappen. U krijgt 
een 5-gangen verrassingsmenu 
verdeeld over 5 locaties. Op elke 
locatie is gezorgd voor live muziek of 
entertainment, de prijs is € 40,- p.p., 
leden € 35,- p.p. en inschrijven kan 
via www.deklot.nl 'Let op', deelname is 
beperkt VOL is VOL.' Telefoon: 0493-
670136. Efkes VeurPruuve in Asten, 
Markt, www.deklot.nl 
Zo 9 februari 2020 12:11 uur.

Van 19 februari 2020 tot en met 
25 februari 2020 weer diverse 
carnavalsactiviteiten van de Krulstarte 
de Mortel in de Sprank aan de Oude 
Molenweg 12 te de Mortel.
MFA De Sprank - De Mortel, Oude-
Molenweg 10, DE MORTEL
Meerdere data: Vanaf wo 19 februari 
2020 t/m di 25 februari 2020.

Het kloosterleven in Deurne
Heemhuis, Stationsstraat 73, DEURNE, 
www.heemkundekringdeurne.nl 
Zo 13 oktober 2019 t/m zo 9 februari 
2020 di: 19:00 - 21:00 uur, Toelichting: 
Elke 2e en 4e zondag van de maand 
van 14.00-17.00 uur.

Q Music the Party - 4 uur FOUT
Dansen, feesten en (her)beleven van de 
allergrootste Foute hits
Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 
DEURNE, www.fletcherevents.nl 
Vr 7 februari 2020 20:30 - 01:00 uur.

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen? Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5 www.pleinvijf.nl. Wo 19 februari 
2020 19:30 uur.

Heerlijck Hopveld de tuinen van VELT- 
Gemert organiseert een cursus van 4 
middagen Zaterdag 4, 11, 25 januari 
en 1 februari 2020. In 4 lessen van 3 
uren leer je de basistechnieken van het 
mandenvlechten. Lesgever is Jac de 
Cock uit Stevensbeek. Vereniging voor 
Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT), 
Hopveld 21, GEMERT
Za 4 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, 
za 11 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, za 
25 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, za 1 
februari 2020 13:30 - 16:30 uur.

Verbale slapstick vol mallotige 
meningen, onzinnige omdraaiingen en 
slimme schijnbewegingen. Tweemaal 
50 minuten ontiegelijk lachen, onder 
het motto “Het leven is geen grap, je 
moet het er zelf van maken”.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, St.-
Annastraat 60, GEMERT, www.
eendracht-gemert.nl/theater/. Za 1 
februari 2020 20:15 uur.

Lekker een frisse neus halen. 
Starten om 9.00 uur vanuit café De 
Engelenburght (Binderseind 8-10), 
waar bij terugkomst Martien en Joke 
de koffie bruin hebben. Een ronde van 
ongeveer 2 uurtjes wandelen.
café den engelenburcht, Binderseind 
8-10, GEMERT
Meerdere data: Vanaf zo 8 december 
2019 t/m zo 29 maart 2020.

Op 15 en 16 februari 2020 in 't 
Ridderhof te Gemert met een boeiend 
programma oa. op 15 februari met 
van Binsbergen Trio, Jorlan Manders, 
Freddy v d Elzen, Rob Bouwman, Hans 
Verbaarschot en Rob Scheepers en op 
16 februari met Striepke Veur, Rein van 
Genugten, Frank Schrijen, Boy Jansen, 
Berry Knapen en Rob Scheepers. 
aanvang 15 februari om 20.00 uur zaal 
open om 19.00 uur aanvang op 16 
februari om 13.30 uur zaal open 12.30 
uur. tickets zie website. 't Ridderhof 
Eten Drinken Feesten, Ridderplein 19,  
Za 15 februari 2020 20:00 uur, zo 16 
februari 2020 13:30 uur.

Op de gezellige weekmarkt elke 
vrijdagmiddag in het centrum van 
Deurne kun je lekker snuffelen
Weekmarkt Deurne, Markt, DEURNE
Vr 7 februari 2020 13:00 - 17:00 uur.

Amusementsavond, die verzorgd 
wordt door professionele en Deurnese 
artiesten
Cultuurcentrum, Martinetplein 1, 
DEURNE, www.peelstrekels.nl 
Za 8 februari 2020 19:45 - 23:55 uur.

De quiz is voor Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes 18+ en de entree 
is gratis. Teams bestaan uit minimaal 
vier en maximaal zes personen. De 
Brouwer, Markt 7, www.peelstrekels.nl
Do 13 februari 2020 20:00 - 23:55 uur.

Een leuke carnavalsavond voor de 
jeugd. Cultuurcentrum, Martinetplein 1, 
DEURNE, www.ccdeurne.nl
Vr 14 februari 2020 19:30 uur.

Door het Valkenswaards Kamerkoor
Sint Willibrorduskerk, Markt 9, 
DEURNE, www.willibrorduskerkdeurne.
nl/concerten/concertcyclus.html 
Zo 16 februari 2020 16:00 uur.

Boeiende biografie over de journalist 
met het ooglapje die de wereld wilde 
laten zien wat er werkelijk gebeurde in 
de oorlogsgebieden. Martinetplein 1, 
DEURNE,  www.nachtvanhetwittedoek.
nl. Ma 17 februari 2020 19:00 uur.

Een unieke netwerkbijeenkomst waar 
op informele wijze van gedachten 
gewisseld wordt over tal van zaken die 

Aanvang 19.00 uur in de Sterrenwacht, 
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten. De 
avond verloopt volgens een vastgesteld 
programma, dat uit drie delen bestaat: 
Presentatie in de filmzaal. Vervolgens 
een voorstelling Pieterse planetarium, 
waar u een kunstmatige sterrenhemel 
kunt zien met duizenden sterren en 
waar u uitleg krijgt over de bewegingen 
aan de hemel. Tenslotte draaien we 
de koepel open en kunt u de echte 
sterrenhemel door onze kijkers 

Van 10.00 tot 11.00 uur concert op de 
beiaard in de H. Maria Presentatiekerk 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

H. Maria Presentatiekerk, Kerkstraat 2, 
ASTEN, www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 12 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 19 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 26 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur.

Brei-groep Stitch ’n Bitch 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. Brei-groep 
Stitch 'n Bitch, Deken Meijerstraat 7, 
www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 februari 
2020, wo 19 februari 2020.

Van 09.00 tot 12.00 uur Markt in het 
centrum van Asten. 
Telefoon: 0493-671212. Veertiendaagse 
Markt in Asten, Markt, www.vvvdepeel.
nl/Asten
Wo 5 februari 2020 09:00 - 12:00 uur, 
wo 19 februari 2020 09:00 - 12:00 uur.

8  
FEB

Ganzekwek-
avonden in 
Ganzegat 2020

Fiets- of wandeltocht langs 
Aarle-Rixtelse monumenten. 
Passantenhaven, Havenweg 2,  
Meerdere data: Vanaf zo 1 december 
2019 t/m di 1 december 2020.

gemertaarle-rixtel

de mortel

Na de Wereldbrand, lezingenreeks 
in het kader van 75 jaar vrijheid. 
Aanvang 20.00 uur in Museum 
Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721 
WC Asten. 19.30 uur ontvangst 
met koffie/thee Thema: Brabants 
Brons in Amerika door Diederik 
Oostdijk. Deelname voor vier 
lezingen € 32,50 en busexcursie. 
Losse lezing € 8,- Opgave verplicht: 
telefoon: 0493-691865, bij voorkeur 
aanmelden via www.webshop-
museumklokenpeel.nl en het daarna 
gekoppelde gebruiksvriendelijke 
Ideal-betalingssysteem. Org. 
Heemkundekring De Vonder, 
Museum Klok en Peel Asten, 
Heemkundekring Deurne, Stg 
Behoud Kasteel, Death Valley De Peel. 
Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 
www.museumklokenpeel.nl/
lezingen2019. Ma 10 februari 2020 
20:00 - 22:00 uur.

10
FEB

Lezingencyclus Na de 
Wereldbrand

Een zeer actueel programma over 
de macht van het gelogen woord. 
Filosofisch, actueel, geëngageerd, 
maar met daarbij een flinke dosis 
muziek, fysiek theater en relativerende 
humor.
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne, Martinetplein 1, DEURNE, 
www.ccdeurne.com/programma/
piepschuim/ 
Za 1 februari 2020 20:30 uur.

10
FEB

Piepschuim

deurne

1  
FEB

2
FEB

Vrijwilligers-Event 
in gemeentehuis 
Deurne

20 jarig bestaan 
van Djembégroep 
Bayasana uit 
Deurne

Het doel is om aandacht te 
geven en waardering te uiten voor 
vrijwilligerswerk. Het belooft een 
gezellige middag te worden. Naast 
de bestaande vrijwilligers is er ook 
aandacht voor nieuwe vrijwilligers
Gemeentehuis Deurne, Markt 1, 
DEURNE
Za 1 februari 2020 13:30 - 16:00 uur.

Een swingende middag met 
voornamelijk West-Afrikaanse ritmes 
en zang, op djembé doun-doun en o.a. 
krine, gepresenteerd door djembégroep 
Bayasana, en een gastoptreden van 
Kokou Dayo (olv Janine Wiehager). 
Kom gezellig luisteren en kijken naar de 
groep wat die zoal de afgelopen 20 jaar 
heeft ingestudeerd. Boetiek Hotel Plein 
Vijf, Markt 5, Zo 2 februari 2020 
12:00 - 17:00 uur.

aanschouwen. Kom op tijd. Entree 
€ 4,- en kinderen t/m 16 jaar € 2,-. 
Groepsbezoek op afspraak. Telefoon: 
0493-695783. Voor info: www.
sterrenwachtasten.nl. Ostaderstraat 
28. www.sterrenwachtasten.nl  Vr 14 
februari 2020 19:00 - 21:00 uur.

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, Markt 
7, www.ondernemerscafedeurne.nl
Di 18 februari 2020 21:00 uur.
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Carnaval met de 
Bergkneuters in 
Handel

Koopzondag

Nationale 
Voorleesdagen 
verteltheater: 
verhalen van Annie

God is 
een Moeder

Bram van der 
Vlugt e.a.

LIVE: Mr. Moto + 
The Arthurs

Platenbeurs - 
Vinyl & CD's

Young Adult Book 
Event

Bingo Mania

Stefano Keizer

Lizz 80's Revival 
(and a bit of 90s)

Gluren bij de Buren 
Helmond 2020

Gouden paren 
concert in Asten-
Heusden

Het Groene Woud, 
Brabant tussen 
steden

Fotozoektocht 
per familiefi ets in 
Asten-Heusden

Stefan Kluytmans 
Winter MTB 
Toertocht 2020

Koopzondag

Skoolzone: 
Algoritmes

Sven Figee

Rayen Panday

De liefde begraven

PUBQUIZ De 
Vijfhoeck

CV OLUM 
Kletsavond

Remember 
the 10s

Lambertus 
Concerten: Holland 
Baroque en 
Aisslinn Nosky

Streekvijver 
Muziekcafé 
Helmond zoekt 
bands

SUN Records

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen? Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5 www.pleinvijf.nl. Wo 19 februari 
2020 19:30 uur.

Op 2 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11, www.
elzaspassage.nl/ Zo 2 februari 2020 
12:00 - 17:00 uur.

Mopper de mopper... Annie vertelt 
vandaag tijdens de Nationale 
Voorleesdagen een verhaal over een 
echte mopperkont. Kom heerlijk 
genieten Voor iedereen vanaf 2 jaar. 
Graag vooraf aanmelden.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 
11, www.helmondpeel.op-shop.nl/1531/
nationale-voorleesdagen-verteltheater-
verhalen-van-annie/02-02-2020
Zo 2 februari 2020 14:30 - 15:00 uur.

Voor 'God is een Moeder' gaan 
regisseur Marcus Azzini en acteur en 
auteur Nazmiye Oral op zoek naar 
gelovige moeders en homo-zonen om 
met hen in gesprek te gaan. Beiden zijn 
extravert, ruimdenkend en eigenzinnig-
gelovig. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4529/tspact/
God_is_een_moeder
Wo 5 februari 2020 20:15 uur.

Intrigerende thrillerkomedie 
met drie topacteurs. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4530/tspact/Enkele-reis. Do 6 
februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Deze avond een diouble bill met 2 
bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Za 8 februari 2020 22:00 - 01:00 uur.

In samenwerking met Ray Elpee uit 
Eindhoven organiseert de Cacaofabriek 
voor de eerste keer een platenbeurs. 
Voer voor verzamelaars dus
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND
Zo 16 februari 2020 11:00 - 13:00 uur.

Samen met Boekhandel De Ganzeveer 
en Bright Blue Books. Een MeetGreet 
met 5 Young Adult-schrijfsters.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 
11, www.helmondpeel.op-shop.
nl/1597/young-adult-book-
event/16-02-2020
Zo 16 februari 2020 13:15 - 17:00 uur.

New StyleBINGOOO 1 kaart bij elke 
consumptie 4 rondes 3 gekke challenges 
en 8 vette prijzen te winnen. Komt u 
vooraf dineren ontvangt u 3 bingokaarten 
helemaal gratis. Entree en parkeren 
is gratis. Grand Cafe De Vijfhoeck, 
Kamstraat 26, www.devijfhoeck.nl/
bingo-mania-new-styleMa

De opvolger van zijn overrompelende 
cabaretdebuut (NRC).
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4541/tspact/Sorry-Baby
Wo 19 februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Deze avond een diouble bill met 2 
bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Za 8 februari 2020 22:00 - 01:00 uur.

Gluren bij de Buren Helmond is terug 
Op zondag 9 februari 2020 kan er 
in Helmond weer gezellig gegluurd 
worden. In elke wijk van Helmond, 
Weg op Den Heuvel 35, www.
glurenbijdeburen.nl/helmond 
Zo 9 februari 2020 12:00 - 17:00 uur.

Aanvang 19.30 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN 
Asten-Heusden. Optreden van het A 
orkest, showgroep en slagwerkgroep 
onderleiding van Tjeu Snoek. Org. 
Harmonie St. Antonius Asten-
Heusden.
Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 
3, HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.harmonieheusden.nl 
Za 1 februari 2020 19:30 - 21:00 uur.

Brabants Landschap presenteert 
natuur lsquodichtbij huisrsquo. 
Brabants Landschap zet zich sinds 
1932 in voor het behoud en de 
ontwikkeling van natuurgebieden 
landgoederen boerderijen en kastelen 
ndash zoal... De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, Zo 9 februari 2020 16:00 
- 18:00 uur.

Aanvang 14.00 uur van de uitgezette 
route, plaats de foto’s op de juiste 
volgorde! Deelname € 8,- p.p., kinderen 
tot 10 jaar € 5,50. Tijdsduur ca. 1,5 uur. 
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp 
13, Asten-Heusden. Voor meerdere 
activiteiten, andere tijdstippen, of info: 
www.peelexpress.nl tel: 0493-693222
Fotozoektocht per familiefiets in 
Asten-Heusden, Behelp 13,  www.
peelexpress.nl  Wo 5 februari 2020 
14:00 - 15:30 uur.

Sportief en uitdagend. Blokhut Jong 
Nederland, Hazeldonkseweg 1b, www.
wcl-liessel.nl/ Zo 9 februari 2020 
09:00 - 10:00 uur.

Op 9 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11, www.
elzaspassage.nl/
Zo 9 februari 2020 12:00 - 17:00 uur.

In de workshops van De Baas Op 
Internet leerde je alles over de 
belangrijkste spelers op het web wat 
data is hoe SnapChat werkt en wat 
een cookie is.  Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, www.helmondpeel.
op-shop.nl/1070/skoolzone-thema-
algoritmes/12-02-2020
Wo 12 februari 2020 14:00 - 15:30 uur.

Een avontuurlijke muziekreis op 
Hammond-orgel en piano
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4536/tspact/Van-Bach-tot-Blues
Wo 12 februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Rayen Panday dwingt het ene 
na het andere lachsalvo af. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4537/tspact/Trigger. Do 13 februari 
2020 20:15 - 23:59 uur.

'De liefde begraven' is een soms 
pijnlijke dan weer hilarische 

Elke eerste donderdag van de maand 
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040 
een topquiz. Inschrijven kan via een 
mail naar eventsdevijfhoeck.nl. Grand 
Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26, www.
devijfhoeck.nl/pubquiz. Do 2 januari 
2020 20:30 - 23:00 uur, do 6 februari 
2020 20:30 - 23:00 uur, do 5 maart 
2020 20:30 - 23:00 uur.

De gezelligste Kletsavond van 
Helmond e.o. met de Brabantse top 
in de ton amusement en bal na. TOV 
Gebouw, Azalealaan 40, HELMOND, 
ww.olum.nl. Vr 7 februari 2020 20:00 
- 23:59 uur.

DJ Velma neemt je mee op een 
muzikale tour die de afgelopen 10 
jaar bestrijkt. Muziekcafe Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39,  www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ 
Vr 7 februari 2020 22:00 - 03:00 uur.

Speelse barok. De violiste Aisslinn 
Nosky uit Canada is te gast bij Holland 
Baroque in een avond rondom 
Telemann.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25, HELMOND, 

Wij zoeken nog bands voor Streekvijver. 
Streekvijver is een activiteit waarbij 
bands uit Helmond Eindhoven en 
omgeving na een optreden van 2030 
minuten feedback ontvangen.
Muziekcafe Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ 

Swingend eerbetoon aan lsquothe 
birthplace of rock-lsquon-rollrsquo
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 

helmond

handel

Pure theatermagie puttend uit een 
Chaplineske verbeelding. (NRC 
Handelsblad)
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4526/tspact/
Nieuwe-voorstelling
Za 1 februari 2020 20:15.

10
FEB

Tapeface

Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
HELMOND, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4542/
tspact/Ik-loop . Do 20 februari 2020 
20:15 - 23:59 uur.

10
FEB

Dichtbij warm persoonlijk 
en ontwapenend

Oermuziek op basis van akoestische 
gitaren. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2, HELMOND, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4532/
tspact/De-aard-van-het-beest. Za 8 
februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

8
FEB

3JS

HELMOND, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4528/tspact/
Where-Rock--Roll-was-born
Di 4 februari 2020 20:15.

www.lambertusconcerten.nl/?tribe_
events=holland-baroque-en-aisslinn-
nosky
Za 8 februari 2020 20:00 - 21:00 uur.

theatervoorstelling over verwachtingen, 
onbegrip, irritaties en passie tussen 
exen. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl/voorstelling/
info/id/4538/tspact/De_liefde_
begraven. Vr 14 februari 2020 20:15 uur.

heusden

9  Stefan Kluytmans 

liessel

neerkant

1  
FEB

1  
FEB

Opening expositie 
Carnaval Chic: 
Stijlvolle mode

Vlooienmarkt 
Deurne in Vlierden

Kleurrijke expositie van chique 
zelfgemaakte carnavalskleding, hoeden 
en pruiken door Liesbeth Goorts
Museum Techniek met 'n Ziel, 
Dorpsstraat 23, NEERKANT, 
www.techniekmeteenziel.nl 
Za 1 februari 2020 11:11 uur.

Nostalgie en 2e hands spulletjes te 
kust en te keur op de Vlooienmarkt in 
Vlierden.
Gebouwen, Brouwhuisweg 36, 
VLIERDEN, 
www.vlooienmarktdeurne.nl
Za 1 februari 2020 14:00 - 16:00 uur.

1  
FEB Vlooienmarkt 

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

WINTER UITVERKOOP
OPISOP GELDIG TM 29 FEBRUARI OPISOP

20%
MINIMAAL

SKIBRILLEN
HANDSCHOENEN

SKISOKKEN
SKI-PULLIES

25%
MINIMAAL

WINTERJASSEN
SKIHELMEN

THERMO KLEDING
FLEECE KLEDING

30%
MINIMAAL

SKIBROEKEN
WINTERLAARZEN

WINTERWANDELSCHOENEN

WINTERWANDELBROEKEN

40%
MINIMAAL

REGATTA WINTERJASSEN

SCHAATSEN EN SLEDES

ICEPEAK KLEDING
SOFTSHELL KLEDING

ALLE 
KINDERSKI
KLEDING

OUTLET
FALKE • ICEBREAKER • KILLTEC • PROTEST • SINNER • ICEPEAK • OLANG • ZIENER • JACK WOLFSKIN • COLUMBIA • REGATTA • FJALLRAVEN 

1 STE ETAGE

BAD EN BEACH 
KLEDING -25%
TEVA SANDALEN -25%
SLIPPERS -25%

HOCKEY- EN 
VOETBALSCHOENEN -50%
DIV. RUNNING SCHOENEN -50%
NIKE EN ADIDAS ALLES -75%>

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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KOOPZONDAG 16 FEBRUARI
WINKEL OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

25%

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 29 februari 2020 en zolang de voorraad strekt.


