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Nuenen

Maar wie was 
Lucas Gassel nu eigenlijk? 
In de zestiende eeuw is Lucas 
Gassel (ca 1488-1568/69) een 
bekend en succesvol schilder en 
tekenaar. Kenmerkend voor zijn 
werk is een bijbels verhaal in de 
voorgrond terwijl in de verte zich 
een wijds en bergachtig land-
schap uitstrekt. Door de tijd heen 

nemen zijn landschappen steeds 
meer ruimte in. Lucas bevolkt ze 
met boerderijen, dorpjes, kaste-
len en paleistuinen, rivieren met 
scheepvaart, mensen en dieren.

Lucas had zijn roots in Helmond, 
dat weten we uit de archieven. 
Echter, over zijn leven is tot op 
heden weinig bekend. Zijn vader 

is schilder in Helmond en waar-
schijnlijk vertrekt Lucas kort 
na het begin van de zestiende 
eeuw naar Antwerpen — toen 
een belangrijke kunststad in het 
zuiden van het Hertogdom Bra-
bant waar Helmond ook deel 
van uitmaakte. Later woont Lu-
cas in Brussel waar hij overlijdt. 
Na zijn overlijden wordt hij, als 
een belangrijke schilder van zijn 
tijd, vermeld in vooraanstaande 
kunsthistorische bronnen. Kom 
ook kijken en geniet van het 
landschap, door de ogen van 
deze meester. Het is heel bijzon-
der dat zijn werken op een plek 
samen komen in Helmond, het is 
ook voor de eerste keer ooit dat 
dit gebeurt. Dus pak je kans en 

bezoek de tentoonstelling ‘Lucas 
Gassel van Helmond- Meester 
van het landschap’ in Museum 
Helmond.

De tentoonstelling is te zien bij 
Museum Helmond, in Kunsthal 
Helmond aan het F.J. van Thiel-
park in Helmond. In de tentoon-
stellingsperiode (10 maart t/m 7 
juni 2020) is Kunsthal Helmond 
geopend van 10.00-17.00 uur van 
dinsdag tot en met zondag.

De schilderijen, tekeningen en prenten van 
Lucas Gassel komen naar Helmond! Van 10 maart tot 
en met 7 juni 2020 is de eerste overzichtstentoonstelling van 
deze zestiende-eeuwse meester van het landschap te zien 
bij Museum Helmond, in Kunsthal Helmond. Bruiklenen uit 
de hele wereld komen er samen: van België tot Spanje en 
van Mexico tot de Verenigde Staten.

Lucas Gassel, Vlucht naar Egypte, 1542, olieverf op paneel. Bonnefantenmuseum Maastricht. Langdurig bruikleen Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Dit kunstvoorwerp is na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland gerecupereerd, is onder beheer van de Nederlandse Staat 

en is in afwachting van restitutie aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen. |  F Peter Cox

Meer info over prijzen, 
tickets, expositie en stads-
activiteiten vind je op:
lucasgassel.museum
helmond.nl

Lucas 
Gassel 
van Helmond

Bekijk het landschap door de ogen 
van de zestiende-eeuwse meester 

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl



2 maart 2020 ZORGSPECIAL PEELLAND Groot PEELLAND

Fijn toch, shoppen zonder zorgenFijn toch, shoppen zonder zorgen

Zorgeloos.
Op de Engelseweg te Helmond kun je zorgeloos 

shoppen. Je vindt er een wijd scala aan winkels,
Of je nu op zoek bent naar duurzaam, 

minimalistisch of elegant, er is voor iedereen en 
elke gelegenheid een schatkist vol aan stijlvolle 

ideeën en lifestyle items.

En vergeet niet, dat je er advies krijgt van  
zeer deskundige medewerkers.

Bovendien is parkeren voor de deur gratis.   
Een bezoek aan de Engelseweg kun je natuurlijk 

afsluiten met een overheerlijke lunch.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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 Week voor de  
Ouderen in  
Kasteel Helmond
7 t/m 10 april 2020

Beleef de  
geschiedenis!
Meld je nu aan! museumhelmond.nl

Lunchbu� et
Een bezoek aan het kasteel valt nog pretti-
ger met een lekkere lunch, dit lunchbuffet 
staat klaar tussen 11.00-15.00 uur. Het buf-
fet bestaat uit een kopje dagverse soep, 
zachte broodjes met ham en kaas en een 
bekertje yoghurt als nagerecht. 
Na het bezoek aan het kasteel wacht er 
nog een heerlijk drankje in het sfeervolle 
Kasteelcafé waar het gezellig napraten is 
over alle ervaringen in een authentieke 
omgeving.

Toegankelijk voor rolstoelen
Kasteel Helmond is volledig toegankelijk 
voor bezoekers in (gewone) rolstoelen. 
Daarnaast is er continue ondersteuning 
bij onder andere de rolstoelliften. Afzetten 
voor de deur is prima mogelijk, ook kan er 
een parkeerontheffing worden geregeld.

Entreeprijs
Deelname kost €11,50 per persoon. Dit 
is inclusief entreeticket, gids, koffie/thee 
met cake en een drankje. Begeleiders be-
talen geen entree. Voor deelname aan 
het lunchbuffet wordt een toeslag van 

€ 5 per persoon gevraagd. In het bezit van 
een Museumkaart? Je ontvangt € 5 euro 
korting. 

Aanmelden
Dat kan via museumhelmond.nl bij Eve-
nementen, Week voor de Ouderen. Voor 
vragen stuur een mail naar evenemen-
ten@museumhelmond.nl. Of bel met 
0492-587716, het algemene museuminfor-
matienummer.  

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond, samen met Kunst-
hal Helmond. De beide locaties liggen 
in het centrum van Helmond en zijn ge-
makkelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Met de trein stap je 
uit op station Helmond, het is circa 10 
minuten lopen naar Kasteel Helmond. 
Parkeren kan op loopafstand, vlakbij het 
kasteel. Ga naar museumhelmond.nl 
voor actuele informatie over openings-
tijden, prijzen en het activiteiten- en 
tentoonstellingsprogramma.

bij Museum Helmond!

Week voor 
de Ouderen 

Kom ook langs tijdens de 

F | Fotostudio5700.nl

Dit jaar organiseert Museum Helmond opnieuw de 
‘Week voor de Ouderen’ van 7 tot en met 10 april. Dat betekent 

dat je voor een gereduceerd tarief Kasteel Helmond kunt bezoeken 
inclusief kop koffie of thee met cake waarna je op eigen gelegenheid of 
met een gids de grootste waterburcht van Nederland kunt bezoeken. 

Op iedere verdieping staan kasteelvrouwen klaar die vertellen 
over de rijke geschiedenis en die je meenemen naar de 

mooiste plekken in het kasteel. 

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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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

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

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

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

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

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

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

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse 
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste 

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

• verpleegkundigen 
• verzorgenden IG
• medewerkers voor hulp bij het huishouden
• vrijwilligers

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor de nieuwste 
vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar werkenvanuitjehart@
sintannaklooster.nl. 

Twijfel je nog? Eerst een dagje meelopen mag ook. 
Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429. 

www.sintannaklooster.nl

 
    

Voel je thuis 
bij Sint Annaklooster

• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte aandacht is voor

 de cliënt en waar iedereen welkom is?

• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje bijdragen om

 de eigen regie van de cliënt te versterken?

• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je 

 graag met passie vanuit het hart?

Mieke Blankers, 
HR Adviseur bij Sint Annaklooster, 

heet je van harte welkom !

Wat trekt je aan om bij 
Sint Annaklooster te werken?
“Wat mij aantrekt bij Sint Annaklooster 
is de kleinschaligheid, korte lijntjes en de 
laagdrempeligheid. Ieder heeft vanuit zijn/
haar professionele rol een andere taak, 
maar als mens ben je gelijkwaardig en dat 
werkt heel prettig. Medewerkers ervaren 
dit ook als heel toegankelijk. Ze ervaren 
ruimte om zelf over hun werk mee te kun-
nen denken, invloed te hebben en mee te 
denken in beleid”.

Wat merk je van de arbeidsmarktkrapte en 
hoe gaat Sint Annaklooster hier mee om?
“Ook binnen Sint Annaklooster voelen we 
de arbeidsmarktkrapte, maar het zorgt er 
ook voor dat we in creatieve mogelijkhe-
den denken. We zetten bijvoorbeeld in op 
innovaties, zoals de ondersteuning van 
domotica en robotica, zodat we mede-
werkers en vrijwilligers kunnen ontlasten. 
Daarnaast werken we regionaal samen 
met collega organisaties om gezamenlijke 
acties uit te zetten in de aanpak van de te-
korten.  We investeren in het opleiden van 
medewerkers, niet alleen om opgewassen 

te zijn tegen de tekorten maar vooral ook 
om mensen te stimuleren om te kunnen 
leren en ontwikkelen”.

Wat maakt jouw werk boeiend? 
“De afwisseling en diversiteit in mijn werk-
zaamheden. Van opleidingsbeleid tot 
functie-indelingen, en van een juridische 
casus tot arbeidsmarktcommunicatie”.

Wat heeft Sint Annaklooster nieuwe 
medewerkers te bieden?
“Het voordeel van Sint Annaklooster is dat 
we veel verschillende settingen hebben 
binnen onze organisatie. Dit is zowel voor 
leerlingen als voor nieuwe medewerkers 
aantrekkelijk en het geeft ook mogelijkhe-
den voor medewerkers die zich thuis voe-
len binnen de organisatie, maar wel eens 
een andere uitdaging willen. Zo vind je bin-
nen de organisatie een andere baan, zon-
der dat je de organisatie hoeft te verlaten.
Als mensen geïnteresseerd zijn in het wer-
ken bij Sint Annaklooster kijken we sa-
men naar de mogelijkheden. Zo is er altijd 
ruimte voor een oriënterend gesprek of om 
eens mee te lopen”. 

F | Sint Annaklooster

Kansen  

voor  
iedereen 

Neem contact met ons op via www.levgroep.nl of  tel (0492) 50 89 89.  

 

LEV voor werken aan je persoonlijke ontwikkeling  
Leren Met LEV biedt trainingen voor iedereen over o.a. gezondheid, 
geldzaken, opgroeien, ouder worden, mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Kijk voor ons gratis trainingsaanbod op www.lerenmetlev.nl.  

Heb je vragen over (mantel)zorg, wonen, relatie, werk, echtscheiding, 

taal, geldzaken, voorzieningen of formulieren? 

Wil je actief zijn in jouw woonplaats en zoek je vrijwilligerswerk? 

LEV voor hulp bij vragen en ideeën 

Soms kunnen omstandigheden ervoor 
zorgen dat meedoen niet meer zomaar 
gaat. Als je bijvoorbeeld wat minder mo-
biel wordt, als je plotseling voor een ander 
moet zorgen, als je relatie stuk loopt of als 
je fi nanciële situatie ingewikkelder wordt. 
Dan kan het lastig worden om mee te blij-
ven doen; thuis, in je werk, op school of in 
je buurt.

LEVgroep helpt inwoners van alle leeftijden. 
“We brengen mensen in beweging, zowel let-
terlijk als figuurlijk. We zijn er voor wie een 
steuntje in de rug kan gebruiken en voor wie 
zich graag wil inzetten voor een ander”, ver-
telt bestuurder Jasper Ragetlie. 

Kijken naar wat wél kan, 
dat maakt gelukkiger
“Samen met inwoners kijken we naar wat 
wél kan. Zo ontdekken we nieuwe kansen 
en bieden we perspectief. We geloven dat 
mensen dan ook gelukkiger worden. Er zijn 
zoveel mooie voorbeelden te noemen. Aan 
jonge vrouwen die die het moeilijk vinden 
om alle ballen in de lucht te houden, bieden 
we bijvoorbeeld de gratis training ‘Jongleren’ 
aan. Zo leren zij hun balans terug te vinden. 

We ondersteunen mantelzorgers door hen 
goed te informeren en bijeenkomsten te or-
ganiseren. En het allerbelangrijkste is eigen-
lijk dat we inwoners altijd een goed gesprek 
bieden. Zij hebben een vraag of een goed 
idee en wij luisteren, denken mee en gaan op 
zoek naar de beste oplossing.”

‘Buurten’ in buurten
De LEVteams zitten dichtbij in wijken en 
buurten van meer dan 10 gemeentes. Hier 
maken zij, samen met inwoners én vrijwil-
ligers het verschil. “We ‘buurten’ in buurten 
en verbinden mensen met elkaar. Het is zo 
belangrijk dat buurtbewoners elkaar kennen 
en weten wat er speelt. Het zorgt niet alleen 
voor meer gezelligheid en leuke activiteiten, 
maar ook voor helpende handjes, wanneer 
het echt nodig is.”

Kijk op www.levgroep.nl voor meer 
informatie, of bel naar 0492-598989
Ga naar www.lerenmetlev.nl voor een over-
zicht van alle gratis workshops en trainingen.

Iedereen kan 
MEEDOEN met LEVgroep
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Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624, info@stijlenco.nl | www.stijlenco.nl

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur!

6.000 m2

WONEN
SLAPEN
VLOER
RAAM
WAND
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Vaak scoort u op de kramenmarkt 
de beste deals en het is nog gezel-
lig ook! Tassen, sieraden, kleding, 
parfum, ondermode, bedtextiel 
of sokken: alles is te vinden voor 
de mooiste prijzen. Als u nog 
nooit op de kramenmarkt bent 
geweest, is het echt de moeite 
waard om eens langs te komen. 
De Elzaspassage is overdekt, dus 
weer of geen weer, u kunt er al-
tijd lekker shoppen. Parkeren is 
ook al geen probleem: dat kan 
in de eigen overdekte parking. 
Slingerend tussen de kramen 
komt u ook regelmatig een mooi 
terras tegen in de Elzaspassage. 
Dé plek voor een kopje koffie of 
een lekkere lunch. U kunt hier-
voor terecht bij De stadskamer, 
Delifrance of Senders. Als u het 
naar de zin hebt gehad op de kra-
menmarkt, zet dan maar vast in 
de agenda dat de volgende editie 

eind augustus plaatsvindt. Voor 
die tijd bent u natuurlijk ook van 
harte welkom om van het ruime 
winkelaanbod te genieten in de 
Elzaspassage. Alle winkeliers he-
ten u van harte welkom!

Evenementen in 
de Elzaspassage
De prestigieuze World Press 
Photo-expositie is van 6 tot en 
met 29 maart 2020 te zien in De 
Cacaofabriek Helmond toe. Nu 
Helmond is toegevoegd aan de 
kalender van de World Press 
Photo, vindt de stad zich op een 
lijstje met metropolen als Tokyo, 
Rome en Mexico City.  De Hel-
mondse stadskunstenaar en fo-
tografe Tahné Kleijn zal, in het 
kader van dit grootse evenement 
samen met Annique van Heuvel, 
tien portretten van Helmonders 
uit  tien verschillende leeftijdsca-

tegorieën maken, die op de foto 
willen met de voor hun meest 
iconische nieuwsfoto. De foto’s 
worden begin maart in de Elzas-
passage gepresenteerd.
Ook zal in de Elzaspassage de 
expositie 'het jaar van Lucas 
Gassel' van stichting Goeikes 
geopend worden op 3 april. 
Deze bijeenkomst is voor ieder-
een toegankelijk. Er zal samen 
een route worden gelopen langs 
de expositie. 

Voor de actuele tijd van de ope-
ning, kunt u de Facebookpagina 
van Goeikes in de gaten houden. 
Als de expositie is geopend, zal 
ook het boek te koop zijn. Ook 
zal Tahné Kleijn tijdens de ex-
positie in de Elzaspassage een 
workshop fotograferen geven 
aan iedereen die daar interesse in 
heeft: of u nu een spiegelreflex-
camera of een smartphone hebt.
Daarnaast zijn er plannen om 
het wereldrecord ‘Langste was-
lijn met sokken” naar Helmond 
te halen. Het actuele record is 

vijf kilometer, dus de initiatief-
nemers willen minstens zeven 
kilometer halen. De organisatie 
wil met dit project geld in zame-
len voor Helmondse kinderen 
die opgroeien in armoede zodat 
zij een leuke dag gaat bezorgen. 
Houd de Facebookpagina ‘Ouwe 
sok’  in de gaten voor actualitei-
ten. 

Gratis parkeren 
tijdens koopzondag
Tijdens de koopzondag van 1 
maart kunt u gratis parkeren in 
de Elzaspassage. Hoe het werkt?
Als u naar het centrum komt en 
u parkeert in de parkeergarage 
van de Elzas Passage, hebt u de 
mogelijkheid tot gratis parkeren. 

Hoe dit werkt? 
U kunt gewoon normaal gaan 
shoppen in het centrum zoals u 
gewend bent. Als u bij één van 
de ondernemers uit de Elzas 
Passage iets koopt, kunt u naar 
een ‘Free Parking Hostess’ gaan 
met uw kassabon. Deze hos-

tess kunt u vinden op het plein 
van de passage (bij de lift en 
trap die naar de parkeergarage 
leidt). Op vertoon van deze bon 
aan de hostess, ontvangt u een 
gratis uitrijkaart! 

U ontvangt de uitrijkaart alleen 
als u een kassabon toont van 
een Elzas winkelier. De kassabon 
dient gedateerd te zijn op de des-
betreffende extra koopzondag. 
De uitrijkaart is alleen geldig op 
diezelfde dag.  De reguliere koop-
zondag, zoals de laatste zondag 
van de maand, is uitgesloten van 
deze actie.

Ook dit jaar kunt u weer op zoek naar de leukste koopjes of de laat-
ste trends,  want op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari staan er weer 
tientallen kraampjes opgesteld door de Elzaspassage waar de di-
verse winkeliers enthousiast hun koopwaar aanbieden.

KRAMENMARKT

28&29 FEBRUARI
DEEL JE SAMEN
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Komt u ook naar 
de kramenmarkt in 
de Elzaspassage ?

Gratis parkeren 
Als u gebruik wil maken 
van de gratis parkeren ac-
tie, kunt u, volgens de web-
site van www.parkerenhel-
mond.nl, uw kentekenher-
kenning uitschakelen via 
uw persoonlijke pagina en 
een uitrijkaart nemen. Zo 
kunt u een kassabon van 
een van de winkeliers uit de 
Elzas Passage tonen voor 
een gratis uitrijkaart.
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Voor het 6e jaar op rij zal het stijlvolle pop-up 
restaurant weer verrijzen midden in de asperge-
velden van Veldhoven. Deze editie bieden we een 
podium aan de Helmondse culinaire top. Beleef 
de passie uit de keuken van sterrenrestaurant De 
Rozario op zondag 17 mei. De gerechten van chef 
Jermain zijn spannend, verrassend en werelds. 
Daarnaast zal toprestaurant Nastrium koken op 25 
mei. Half Moluks, hipsterachtig, spicy en toch ver-
rassends Brabants! Chef Djailany presenteert een 
mix van Hollandse bodem en zijn eigen roots. De 
ingetogen chef gaat shinen met het Hollands goud 
‘Op de velden’. Bekijk het volledige programma op: 
www.aspergesopdevelden.nl

Helmondse top-chefs 
koken op de velden

Van 15 mei t/m 1 juni

VERHUISD VAN NUENEN NAAR VELDHOVEN

Helmondse top-chefs 
koken midden op 
de aspergevelden

Djailany en Jermain, 2018  |  F Eric van der Putten

Verhuizing van Nuenen 
naar Veldhoven groot succes
Van 2015 t/m 2018 heeft Asperges op de 
Velden plaats gevonden bij Raaijmakers 
Hoeve in Nuenen. In het kader van ver-
nieuwing is het pop-up restaurant in 2019 
verhuisd naar de velden van Aspergekwe-
kerij John Kelders in Veldhoven. Een prach-
tige locatie met een wijds uitzicht over het 
Kempische landschap. Organisator Bertie 
Klaassen vertelt enthousiast: “Naast het 
fraaie uitzicht, biedt deze nieuwe locatie 
ook alle benodigde faciliteiten voor onze 
gasten. Bij Raaijmakers Hoeve liepen we 
tegen ruimtegebrek aan en faciliteiten zo-
als parkeren. In Veldhoven kunnen onze 
gasten direct bij de entree van het restau-
rant parkeren en kunnen we dit eindelijk 
ook gratis aanbieden. 
Daarnaast hebben we veel meer ruimte 
waardoor we creatiever kunnen zijn in de 
opzet van het restaurant zoals een waan-
zinnig terras wat aan drie zijden omringd 
is door aspergevelden. Mooier wordt het 
niet! Dit jaar ontvangen wij onze gasten 
dan ook graag weer op onze geweldige lo-
catie in Veldhoven.”

Helmondse top-chefs 
koken op de velden
Net als voorgaande jaren zullen toon-
aangevende restaurants in het pop-up 
restaurant koken met de vers gestoken 
asperges van het land. Deze editie bieden 
we een podium aan de Helmondse culi-
naire top. Op zondag 17 mei kun je mid-
den in de aspergevelden de passie uit de 
keuken van sterrenrestaurant De Rozario 
beleven. Spannend, verrassend en werelds. 
De gerechten van dit bijzondere restaurant 
schudden je wakker en zetten je op het 
puntje van je stoel. Geen beperkingen, vol 
passie en opvallend puur. Laat je inspire-
ren door de gerechten van chef en eige-
naar Jermain. Gerechten met een ziel en 
een verhaal. Jermain: ”Ik kwam al vroeg in 
aanraking met de Indonesische keuken en 

verschillende Oosterse smaken. Dat heeft 
mijn smakenpalet zeker gevormd. Ik kook 
hoog in smaak en lekker uitgesproken, ik 
ben geen jongen van de klassieke gerech-
ten. Daar ben ik ook te onrustig voor. Als 
ik het probeer, merk ik dat ik qua smaken 
steeds terugtrek naar het Aziatische.” 

Maandag 25 mei zal het team van topres-
taurant Nastrium de scepter zwaaien, dit 
onder leiding van chefkok/eigenaar Djai-
lany van de Laarschot en zijn vrouw Kim. 
In 2018 hebben zij restaurant De Raymaert 
overgenomen om hun culinaire droom uit 
te laten komen. De naam veranderde in 
Nastrium, afgeleid van het Engelse nastu-
rium, een Oost-Indische kers waarmee de 
chef graag werkt. Djailany leerde het vak 
onder andere van Soenil Bahadoer, chef 
en eigenaar van tweesterrenrestaurant 
De Lindehof in Nuenen, en was chef in 
het voormalige Aziatische restaurant De 
Blauwe Lotus in Eindhoven. In zijn nieuwe 
restaurant geniet je van een Frans geori-
enteerde keuken met een stevige knipoog 
naar de Oosterse keuken. 

De Indische roots van Djailany vormen 
een belangrijk element. Dat hij verstand 
van smaken heeft blijkt niet alleen uit zijn 
topgerechten. Sinds kort heeft hij ook zijn 
eigen Gin gemaakt, geheel naar eigen re-
ceptuur. Uiteraard zal deze Gin by Nastri-
um te proeven zijn bij Asperges op de Vel-
den. Zowel Djailany als Jermain zullen de 
gasten gaan verrassende met bijzondere 
lunches en diners in het stijlvolle pop-up 
restaurant, uiteraard met in de hoofdrol de 
oerhollandse asperges, vers van de velden. 
Maak kennis met de verschillende keu-
kens en de wereld van de Michelin-koks en 
geniet van uiteenlopende aspergegerech-
ten die alle zintuigen prikkelen. 

Voor meer informatie en reserveringen
kun je terecht op de website:

Van 15 mei tot en met 1 juni zal alweer de zesde editie van Asperges op de 
Velden plaats vinden. Een bijzonder evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit en 
beleving elkaar vinden. Op en top genieten van het witte goud, de trots van ons 
Brabantse land, in een unieke omgeving. Bijna drie weken lang verrijst midden 
in de aspergevelden een stijlvol ingericht pop-up restaurant waar dagelijks 
culinaire lunches en diners worden bereid. Uiteraard met de vers gestoken 
asperges van het land gecombineerd met diverse Brabantse streekproducten.

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL
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Het Ondernemersfonds is toentertijd 
opgericht om ondernemers de mogelijk-
heid te bieden om samen initiatieven op 
te zetten en de organisaties van Park-, 
Centrum- en Wijkmanagement een fi-
nanciële zekerheid te bieden. Het fonds 
moest een flinke impuls geven aan de 
samenwerking tussen bedrijfsleven (on-
dernemersverenigingen) en instellingen 
in de sectoren zorg, onderwijs, sport, cul-
tuur en buitengebieden en de overheid 
(gemeente) en daarmee een waardevolle 
bijdrage leveren aan de economische 
ontwikkeling van Helmond. 

Geconstateerd kan worden dat door het 
Ondernemersfonds projecten en samen-
werkingen van de grond gekomen zijn die 
volop bijdragen aan de ruimtelijke, maat-
schappelijke en economische vitaliteit van 
Helmond. Werkelijk iedereen draagt bij aan 
het fonds, elk (zakelijk) pand in de profit 
en non-profit sector draagt op elke 100.000 
euro waarde van zijn onroerend goed, 30 
euro bij, zodoende zijn er geen free-riders, 
de gemeente int de gelden via de onroerend 
goed belastingen en keert het uit aan het 

fonds. Een prima constructie. De drie grote 
trekkingsgebieden krijgen op hun beurt 
de financien van het Fonds. Wijkmanage-
ment (met o.a. leefbaarheid als speerpunt), 
Centrummanagement en het Parkmanage-
ment (schoon, heel, veilig als speerpunten). 
Het jaarlijkse totaalbudget bedraagt circa 
650.000 euro, waarbij het Centrummanage-
ment (ongeveer 100.000 euro), het Wijkma-
nagement (225.000) en het Parkmanage-
ment (325.000) de noodzakelijke financiele 
middelen hebben om volop projecten op te 
starten en te ondersteunen. 

Gezien het grote draagvlak en de onmis-
bare positie die het OFH in de afgelopen 
jaren in de Helmondse samenleving heeft 
opgebouwd, verzoekt men nu tot instel-
ling van het Ondernemersfonds Hel-
mond voor onbepaalde tijd. Met het ver-
lengen voor onbepaalde tijd verkrijgt het 
fonds meer zekerheid en ruimte voor een 
langere periode. Alleen dan kunnen lang-
lopende verplichtingen en contracten 
worden aangegaan en projecten met een 
langere horizon tot stand komen waar-
door de effectiviteit vergroot kan worden.

Voorzitters wisseling, pionier voorzitter
Wim Kuypers neemt afscheid

Ondernemersfonds 
Helmond springlevend,
een zegen!
In 2013 is bij besluit van de gemeenteraad in de gemeente Helmond, na 
grote steden als Utrecht en Leiden,  een Ondernemersfonds ingevoerd. 
Voorafgaand heeft in 2012, met ondersteuning van een extern bureau, een 
Helmond-brede stuurgroep onderzoek gedaan naar voldoende draagvlak 
voor de invoering van een dergelijk fonds voor de hele gemeente. Het college 
van B&W en gemeenteraad hebben toen unaniem vastgesteld dat het 
Ondernemersfonds met een periode van vijf jaar op een breed draagvlak kon 
rekenen. Helmond was toen het eerste fonds onder de grote rivieren.

Mede oprichter Ondernemersfonds Helmond 
Wim Kuypers (ex-directeur Kuijpers Installaties) 
heeft besloten als voorzitter van het eerste uur 
zijn taken over te dragen aan Joop Kuijpers 
(vennoot fiscaal bij Wesselman Accountants). Joop 
voldeed het beste aan de profielschets van het 
zittende dagelijks bestuur. De nieuwe voorzitter 
moest maatschappelijk actief zijn en een betrokken 
Helmondse ondernemer zijn. 

In het Helmondse fonds doen, naast de Ondernemers, ook de sectoren Zorg, Onder-
wijs, Cultuur en Buitengebieden (ZLTO) mee. Vanwege hun omvang behoren ze tot 
de grootste betalers. Veel projecten van het ondernemersfonds hebben zodoende ook 
een duidelijk maatschappelijke waarde. 

Wim Kuypers: 'We werken veelal vraaggericht en zijn een voorname aan-
jager voor cross-overs.” Met succes. ‘Helmond is een groot dorp, de lijnen zijn hier 
kort.’ Het politieke besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt, is een groot 
succes geweest, stelt Kuypers. ‘Vóór 2013 was een regiomanager vaak meer bezig 
met contributies ophalen dan met de uitvoering van plannen. Sindsdien zijn er geen 
free-riders meer en kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen. Het dagelijks be-
stuur van het fonds, met naast voorzitter Joop Kuijpers, secretaris Ad Klaasen (voor-
zitter Wijkmanagement), penningmeester Hans van Gennep (bestuurslid Centrum-
management) en lid Audrey van den Broek (bestuurslid Parkmanagement) kijkt 
vooral of de middelen doelmatig worden besteed.’ De leiding van het Helmondse 
ondernemersfonds staat in nauw contact met de drie verschillende trekkingsgebie-
den met hun achterban, voor ideeën, om het draagvlak te peilen en om te evalue-
ren. Aan de gemeente, die ook financieel meedoet, wordt verantwoording afgelegd. 
Binnenkort moet de termijn van het fonds weer worden verlengd. De inzet is om een 
mandaat te krijgen voor onbepaalde tijd. Of dat gaat lukken, is aan de politiek.'

Nieuwe voorzitter Ondernemers-
fonds Helmond Joop Kuijpers, 
geeft aan:
‘Ik wil eerst iedereen goed leren kennen.’ Een van de 
aandachtsgebieden kan zijn, op het gebied van de de-
taillisten. ‘Als iedereen buiten Helmond of online koopt, 
dan heeft de stad een probleem.’ Ook anderszins: ‘Wie 
sponsoren de verschillende evenementen? De ondernemers. 
Maar als zij steeds minder inkomsten hebben?’ Misschien is het maar goed dat ze ver-
plicht bijdragen aan het ondernemersfonds. Kuijpers: 'Het lijkt allemaal heel vanzelf-
sprekend, maar het zou er maar eens niet zijn, dan gaan een hoop projecten niet door.’

Parkmanager Frits Rutten, Stichting Bedrijventerreinen Helmond:
Ondernemersfonds Helmond vormt de basis en de financiering voor de park, centrum en wijk management organisaties. In Helmond kennen we 
daarmee al jaren geen free-riders meer. Iedere ondernemer kan profiteren van de collectieve voorzieningen en directe belangenbehartiging. In 
de Peelregio wordt het Ondernemersfonds Helmond als goed voorbeeld ervaren. Dit heeft geleid tot de invoering van het Ondernemersfonds 
in Laarbeek en is er interesse vanuit Gemert-Bakel, Someren en Deurne. De ondernemers ervaren de voordelen van professionele en dagelijkse 
aandacht voor het gebied waarin ze gevestigd zijn. Een veilige, schone en toekomstbestendige omgeving met prima voorzieningen voor 
huisvesting, voor energiebewust en duurzaam ondernemen in een vitale arbeidsmarktregio. De managementorganisaties zijn de spreekbuizen 
van de ondernemers naar de Gemeente met continue aandacht voor de juiste activiteiten en goede communicatie .

Binnenkort moet de termijn 
van het fonds weer worden verlengd. 
De inzet is om een mandaat te krijgen 

voor onbepaalde tijd.

sponsoren de verschillende evenementen? De ondernemers. 

Voorzitter Wijkmanagement  
Helmond, Ad Klaasen 
(mede-oprichter): 
‘De gezamenlijke Ondernemersverenigingen in de wij-
ken  van Helmond, verenigd onder Wijkmanagement 
Helmond, zijn zeer enthousiast over het Ondernemers-
fonds, eindelijk zijn er structureel beschikbare  financien, 
bijeengebracht door de belanghebbenden en zonder free-riders,
iedereen doet mee, om projecten op te starten in de wijken. Leefbaarheid staat 
hierbij hoog in het vaandel, immers in een goed functionerende gemeenschap kan 
iedereen gedijen, ook de ondernemers dus. Ook wordt vanuit de ondernemers volop 
samenwerking gezocht met de sectoren onderwijs, zorg, cultuur, sport en buiten-
gebieden. Men leert elkaar kennen en waarderen. Cross-over projecten staan hoog 
in het vaandel en een eerste financiele toezegging lijdt vaak tot het aanhaken van 
andere sectoren en dus voortgang van projecten. Voor ons dus een hele dikke plus.’

bijeengebracht door de belanghebbenden en zonder free-riders,

www.ondernemersfondshelmond.nl
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LUCASLUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

10 maart
– 7 juni

Ontmoet 
de zestiende– 
eeuwse meester 
in Helmond
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Maria 
van Brabant, 
Keizerin

28 JANUARI   
25 OKTOBER

MUSEUMHELMOND.NL

De tentoonstelling Maria van Brabant, 
Keizerin te zien van 28 januari tot 25 ok-
tober in Kasteel Helmond, is een beel-
dend eerbetoon aan het leven van Ma-
ria van Brabant (1189-1260), vrouwe van 
Helmond 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 geschiedenis van haar tijd, maar 
die in de geschiedschrijving niet of nauwe-
lijks wordt genoemd. Kunstenaar Christie 
van der Haak (Den Haag, 1950) laat zich 
door Maria van Brabant inspireren en 
geeft met nieuwe kunstwerken en patro-
nen haar eigen, hedendaagse visie op deze 
middeleeuwse geschiedenis.

Een bezoek aan de tentoonstelling is een 
beleving op zich. De bezoeker loopt haast 
letterlijk door en over de kunstwerken. Het 
is een totaalervaring die een geheel nieuwe 
en soms overrompelende betekenis geeft 

aan het verhaal van Maria van Brabant. 
Toch beoogt de tentoonstelling geen his-
torische vertelling te zijn. Veel meer is het 
een beeldende interpretatie van aspecten 
uit het leven van Maria van Brabant. 

Zo is haar kortstondige functie als keize-
rin door Christie van der Haak verbeeld in 
een grote ontvangstruimte, die zo is inge-
richt 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 sculptu-
ren die reflecteren op de rijkdom van het 
leven van Maria van Brabant. Op basis van 
archiefmateriaal is een interpretatie ge-
maakt van het gezicht van Maria, door Van 
der Haak vastgelegd in nieuwe kunstwer-
ken. Zo wordt Maria van Brabant zowel de 
inspiratie voor de tentoonstelling als het 
kunstwerk zelf.

De tentoonstelling is mede mogelijk 
gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Werk van 
Christie van der Haak 
bij Museum Helmond

F | Fotostudio5700.nl

Word lid van de Center Parcs Familie

Wil jij werken bij de afdeling Housekeeping van Center Parcs Limburgse 

Peel? Spreek jij Nederlands, Engels of Duits? Ben jij fysiek in staat om 

schoonmaakwerk uit te voeren? Ben je op zoek naar een baan tussen 

4,5 en 20 uur per week? Dan ben je van harte welkom bij Center Parcs 

Limburgse Peel. 

Wij doen het anders, wij stellen namelijk geen vragen. Het enige wat 

je moet doen, is zelf langskomen om je in te schrijven. Dat kan iedere 

werkdag tussen 10.00 en 17.00 uur bij de Receptie van Limburgse Peel, 

Laagheideweg 25 in America. Je bent van harte welkom!

Center Parcs Limburgse neemt deel aan het programma Open Hiring 
Een baan zonder sollicitatiegesprek.

Center Parcs Limburgse Peel, Peelheideweg 25 te America.

EEN BAAN BIJ CENTER PARCS

ZONDER SOLLICITATIEGESPREK

www.openhiring.nl/centerparcs
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl  |  0492-524561

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Al 
50
jaar

M.TIJSSEN RED BAND?Bob Reynolds Group 
bij Wim Beeren Jazz Society 
Na het eclatante succes van Yellowjackets vorig jaar mei, is Wim Beeren Jazz 
Society er wederom in geslaagd een Amerikaanse top band naar Van Bracht in 
Aarle-Rixtel te halen: het quartet van de Grammy Award winnende saxofonist 
Bob Reynolds, ook bekend van de immens populaire groep Snarky Puppy en al 
jaren behorend tot de ‘champions league’ van de jazz-, funk-, soul-, R&B en pop. 
Als onderdeel van hun Europese tournee langs steden als onder andere Mün-
chen, Berlijn, Praag, Stuttgart, Rome, Cagliari, Madrid en Rotterdam, is Bob Rey-
nolds Group op dinsdag 10 maart aanstaande te gast bij Van Bracht, Kerkstraat 9 
in Aarle-Rixtel. Aanvang: 20.30 uur.
 
In de beeldspraak zou je de muziek van Bob Reynolds Group kunnen typeren 
als het kindje van Yellowjackets en rasartiest D'Angelo. Soulful, sound, sophisti-
cated, melodieus en dynamisch: omschrijvingen die naadloos passen. Bob Rey-
nolds voelt zich evenzogoed thuis in kolkende stadions met beroemde poparties-
ten, als in intieme jazzclubs. Hij toerde met superster John Mayer, 
en ook andere grootheden als Usher, Josh Groban 
en Willie Nelson maakten gebruik van 
zijn diensten. Bob wordt wel eens 
omschreven als een 'melodie architect', 
die emotie en communicatie laat 
samensmelten tot iets magisch.

Line-up:
Bob Reynolds - sax
Ruslan Sirota - keys
Janek Gwizdala - bass
Gene Coy – drums

Kaarten à € 25,- zijn te bestellen via 
www.wimbeerenjazzsociety.nl.
Café van Bracht , Kerkstraat 9, 
5735 BW Aarle-Rixtel.

Bij de start van de Boeken-
week (7 tot en met 15 maart) 
ontvangt Literair Café Dom-
meldal op zondag 8 maart 
schrijfster Saskia de Coster. 
Vanaf 14.00 uur is zij te gast 
in de Kasteelhoeve in Geldrop 
om te vertellen over haar le-
ven en werk.

Saskia de Coster
De Vlaamse auteur Saskia De 
Coster is geboren in 1976. Al 
jong was ze bezig met schrij-
ven. En niet zonder succes, 
want in 1989 ontving zij al een 
nationaal laureaat bij de Junior 
Journalist wedstrijd. In Leuven 
studeerde ze Germaanse Talen 
en in 1998, na haar afstuderen, 
ging ze verder met een master 
in de literatuurwetenschap. 
Vervolgens specialiseerde ze 
aan de universiteit van Vancou-
ver, Canada. In 2006 verscheen 
'Eeuwige Roem' (2006), en in  
2013 ‘Wij en ik’  waarvan meer 

dan 50.000 exemplaren wer-
den verkocht. Met haar werk 
kwam ze op long en short lists 
van de AKO literatuurprijs, de 
Gouden Uil en de Librisprijs. Ze 
won drie maal de Cutting Edge 
Award en éénmaal de Opzij Li-
teratuurprijs. Haar werk is ver-
taald in tien talen.

Daarnaast werkt De Coster ac-
tief samen met beeldende kun-
stenaars. Ze maakt sound per-
formances, werkt met theater-
makers en verkent de grenzen 
van de literatuur. Ook schrijft 
ze pittige columns en wordt 
de Coster geroemd voor haar 
optredens, debatten en lezin-
gen in binnen - en buitenland. 
Volgens Tom Lanoye is ze ‘al ja-
ren de meest originele pen van 
Vlaanderen’. 

Nachtouders 
In 2014 is de geboorte van zoon-
tje Amos Saul Winston de Cos-

ter, een belangrijke gebeurte-
nis, waarover ze schrijft in haar 
roman ‘Nachtouders’. 

De alom bejubelde roman  
verscheen in 2019. De Coster 
schrijft over de onzekerheden 
en het hobbelige en wonder-
lijke pad van het ouderschap. 
Zij noemt dit ‘het project Ou-
derschap’.

Kaartjes voor 8 maart
Voor een bezoek, op internati-
onale vrouwendag, aan het Li-
terair Café Dommeldal, mewt 
deze veelzijdige gast, zijn de 
kaartjes te koop bij Boekhandel 
van Grinsven in Geldrop of on-
line, via www.bibliotheekdom-
meldal.nl/activiteiten

Literair Café Dommeldal 
ontvangt schrijfster 
Saskia de Coste

Literair Café Dommeldal 

De Helmondse wijk Mierlo-
Hout verandert zaterdag 28 
maart aanstaande weer in een 
prachtig sprookjesachtig dorp. 
Tienduizenden lampjes kleuren 
de tientallen creaties tijdens 
de Helmondse Lichtjes Parade. 
Hebt u een mooie creatie, indivi-
dueel of met een groep/wagen? 

Meld je dan aan. Laat zien hoe 
innovatief u bent op licht en led 
gebied! Denk na over een spec-
taculaire lichtcreatie en laat de 
toeschouwers, groot en klein, 
verbaast staan. Aanmelden: 
info@helmondselichtjesparade.nl

Niet de kwantiteit maar de kwa-
liteit staat ook voor deze editie 
weer hoog in het vaandel. De 
route begint, net als bij de vo-
rige edities, op industrieterrein 
Houtsdonk. 

Vanaf daar trekken de deelne-
mers vanaf 20.30 uur over de 
Houtse Parallelweg richting de 

Hoofdstraat. Ter hoogte van de 
Windmolenstraat eindigt de op-
tocht. In de grote verwarmde 
tent op het Kerkplein gaat men 
vanaf 20.30 uur tot 01.00 uur een 
fantastisch feest vieren. 

Na afloop van de Helmondse 
Lichtjes Parade worden daar de 
prijswinnaars bekendgemaakt. 
Op deze avond zijn de Hoofd-
straat en de Houtse Parallelweg 
van 18:00 tot 23:30 uur afgeslo-
ten voor al het verkeer. Entree is 
€ 2,50 per persoon, kinderen tot 
4 jaar gratis. www.helmondse
lichtjesparade.nl

Helmondse 
Lichtjes Parade 
Meld u aan

WWW.GROOTPEELLAND.NL

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl

F | Jose Perez
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Vanaf 1997 zijn wij, als Outdoor specialist in wandel- 
en bergschoenen, onszelf steeds blijven ontwikkelen 
en hebben inmiddels al duizenden wandelaars naar 
tevredenheid berg- en wandelschoenen aangemeten 
voor camino- en wandeltochten, reizen en vakanties. 

Dat brengt ons waar wij nu staan als wandelschoen-
specialist. 
Wij analyseren gratis uw voeten aan de hand van een 
Sidas voetscan, wij weten alles af van schoenleesten, 
blaarpreventie en veter-
technieken. Met de 
merken Meindl, Lowa, 
Hanwag, On en 
Tecnica in ons 
assortiment kunnen 
wij elkewandelaar 
voorzien van de 
juiste schoen. 
Dus kom voor een 
deskundig 
advies naar 
onze winkel. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond   www.adventurestore.nl   info@adventurestore.nl

Adventure Store Helmond
Wandelspecialist van de Regio

HANWAG 
BANKS II GTX

WANDELSCHOEN
DAMES & HEREN

VAN 199.99

VOOR

149.99

DAMES & HEREN

199.
VOOR

149.99149.99149.

DAMES & HEREN

VAN 199.
V

149.

In samenwerking met Lowa 
verloot Adventure Store 

Helmond 2 gratis startbewijzen 
voor de Nijmeegse 4 daagse. 

Meld u aan op onze nieuwsbrief 
via info@adventurestore.nl
Inschrijving is mogelijk tot 
13 maart. 13 maart. 

op zaterdag 4 & zondag 5 april.  
Voor meer informatie kijk op onze 
website www.adventurestore.nl

14e Adventure Store 
wandelweekend 

METEN IS 
WETEN

Met het merk Tecnica kunnen wij zelfs 
wandelschoenen bootfitten! Wanneer de 
interesse uitgaat naar een vederlichte wan-
delschoen, is het Zwitserse merk ON een 
aanrader. Juist omdat niet één voet het-

zelfde is, werken wij met een heel netwerk 
van podotherapeuten uit de regio samen. 
Daarnaast geeft onze huispodothera-
peut Emile Itz elke maand gratis advies in  
onze winkel.

In de afgelopen 23 jaar hebben wij onze schoencollectie steeds verder uitgebreid met 
de beste merken en hierbij rekening gehouden met een grote variatie schoenleesten 
omdat niet één voet hetzelfde is.

Adventure Store wandelkennisavond 
op woensdag 1 april. Tijdens deze avond 
krijgt u alle informatie over alles wat te 
maken heeft met wandelen. Aanmelden via
 info@adventurestore.nl met vermelding van 
het aantal personen en het e-mail adres.

4 halen 3 
betalen 

Op het gehele               
FALKE TK2 assortiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actieperiode geldig tot en met 11 april 2020      

  

Het belang van een goede wan-
delsok is niet te onderschatten. 
Goede wandelsokken kunnen 
blaren en huidirritaties voorko-
men. Ze zorgen voor extra dem-
ping bij drukpunten en er zit 
een stof in verwerkt waardoor 
je voeten minder gaan glijden. 
Daarnaast hebben de sokken 
van FALKE een anatomische 
pasvorm en een langere maat-
range wat ervoor zorgt dat ze 
perfect aansluiten op de voet.

Of je nu één van de hoogste 
toppen in de Alpen beklimt of 
een korte wandeling in de stad 
maakt, Adventure store heeft 
voor iedere type wandelaar de 
geschikte sok van FALKE. 

Per activiteit een 
geschikte wandelsok
De wandelsokken van FALKE 
hebben allemaal de code TK in 
de naam, de afkorting van trek-
king. Voor iedere soort wande-

Wat is het nut van goede wandelsokken?

is een sok met veel volume en 
geeft extra bescherming bij de 
wreef voor afdalingen in ruw ter-
rein. Daarnaast door de combi-
natie van merinowol en andere 
vocht regulerende garen blijven 
je voeten droog in vochtige om-
standigheden. Bovendien zijn ze 
sneldrogend waardoor je er klaar 
voor bent om meerdere dagen 
met één of twee paar op hoogte 
te verblijven. 

LIFE LINE 
TONKIN 

HEREN
WANDELBROEK

INSECT & 
UV WEREND

LIFE LINE 

VAN 70.-
VOOR

49.99

De koffie staat klaar

ling is een andere sok ontwik-
keld: van TK2 t/m TK5. 

Lichte wandelingen
Voor de wat lichtere wandeling 
op lage schoenen, bijvoorbeeld 
stadswandelingen, is er de FAL-
KE TK5. Deze sokken voeren het 
vocht goed af en zijn daardoor 
goed geschikt voor de zomer. 
Ook deze sokken hebben een 
antibacteriële behandeling on-
dergaan in combinatie met me-
rinowol waardoor nare geurtjes 
worden voorkomen. Door het 
vocht afvoerende vermogen van 
deze sokken blijven je voeten 
droog en voorkom je blaren. De 
ideale sok voor een lage schoen 
in warme omstandigheden.

De klassieker
De TK2 is de meest verkochte 
sok die als sinds decennia be-
kend is onder een brede groep 
wandelaars. In deze serie zitten 
ook weer verschillende types be-

staande uit verschillende materi-
alen. Zo zijn er onder andere de 
TK2, TK2 Cool & TK2 Silk Wool. 
De TK2 is een mix van merino-
wol en andere functionele garen 
die zorgen voor een optimaal 
voetklimaat bij een gemiddelde 
wandeling. De TK2 Cool bestaat 
uit louter koelende garen die ui-
termate geschikt is voor in war-
me gebieden.
Tenslotte hebben we de TK2 Silk 
Wool. Veel beter dan dit krijg 
je het niet. Een mix van zijde & 
merinowol biedt een optimaal 
draagcomfort en bovendien kun 
je deze sokken meerdere dagen 
dragen zonder dat ze gaan stin-
ken. Ideaal voor een meerdaagse 
wandeltocht. 

Perfecte bescherming 
in het hooggebergte
De TK4 biedt bescherming voor 
het zware werk. Hoe zwaar-
der de schoen, des te meer be-
scherming heb je nodig tegen 
drukpunten. Uiteindelijk zorgt 
dit voor minder wrijving en dus 
minder kans op blaren. De TK4 

4 HALEN
3 BETALEN

Op het gehele
FALKE TK2

ASSORTIMENT

• Altijd gratis voetanalyse
• Sidas scan apparaat

• Verschillende leesten
• Hallux Valgus schoen
• Schoenen tot maat 52

blaarpreventie en veter-
technieken. Met de 
merken Meindl, Lowa, 
Hanwag, On en 

assortiment kunnen 
wij elkewandelaar 
voorzien van de 

een 

Geldig t/m 11 april 2020
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Tocht langs 
Aarle-Rixtelse 
monumenten

Tentoonstelling 
'Deurne in 
Beweging' 
Fotoclub Optika

Weekmarkt Deurne

Open Bedrijven 
Route Deurne 
2020

Toertochten TC 't 
Verzetje

Verzamelbeurs 't 
Trefpunt

Ondernemerscafé 
Deurne

Noorderlingen - 
Brabanders: 
Waar komen hun 
verschillen vandaan?

De Wieger Podium 
- Kunstcafé OAD

Tentoonstelling 
eindexamen 
Willibrord 
Gymnasium Deurne

Beeldhoudwerk 
en schilderijen in 
Gallerie Perron 15

Nationale 
Sterrenkijkdagen 
Asten

Standaard Molen 
De Oostenwind in 
Asten

Zadenverdeling 
Groei en Bloei 
Asten

Open huis bij 
St. Ambrosius 
Peelland

Toertochten 
TC 't Verzetje

Voorlezen in de 
bibliotheek Deurne

Amateur
kunstenaar 
schildersgroep 
Asten

Koopzondag 
Asten 
verwendag

NL doet 
schietterrein Gilde

Beiaardconcert 
Asten

Brei-groep Stitch 
'n Bitch

Fiets- of wandeltocht langs Aarle-
Rixtelse monumenten.
Passantenhaven, Aarle-Rixtel
Meerdere data: tot en met dinsdag 1 
december 2020.

In het kader van het themajaar 
'Deurne in Beweging', de expo -in 
samenwerking met Fotoclub Optika-, 
verbeeldt de passie van Wiegersma 
voor snelheid en beweging.
Museum De Wieger, DEURNE, 
www.dewieger.nl
Zo 19 januari 2020 t/m zo 1 maart 
2020 wo-zo: 12:00 tot 17:00 uur.

Op de gezellige weekmarkt elke 
vrijdagmiddag in het centrum van 
Deurne kun je lekker snuffelen
Centrum, DEURNE Vr 6 maart 2020 
13:00 - 17:00 uur. zondag 8 maart

Jong en oud zijn van harte welkom om 
te zien wat er binnen de muren van het 
Deurnese bedrijfsleven gebeurt. Neem 
een kijkje achter deuren die normaal 
voor jou gesloten blijven.
Open bedrijven Route Deurne, 
DEURNE, www.bedrijvenroutedeurne.
nl/ Zo 8 maart 2020 11:00 - 16:00 uur.

Deze tochten variëren van 60 tot 110 
km en zijn bedoeld voor recreatieve 
fietsers op een racefiets in de periode 
van 1 maart t/m 25 oktober
Secretariaat TC 't Verzetje, DEURNE, 
www.verzetjedeurne.nl

Deze tochten variëren van 60 tot 110 
km en zijn bedoeld voor recreatieve 
fietsers op een racefiets in de periode 
van 1 maart t/m 25 oktober
Secretariaat TC 't Verzetje, DEURNE, 
www.verzetjedeurne.nl

5  
MRT

5  
MRT

5  
MRT

Digicafé: workshop 
digitalisering

PETER BUWALDA 
Bibliotheek De 
Lage Beemden - 
Literair Café

HANS EN STEVEN 
KAZÀN Alive and 
Kicking

Op donderdag 5 maart organiseren 
Digipunt Gemert en Bibliotheek De 
Lage Beemden weer een Digicafé. 
Het onderwerp van dit Digicafé 
is het digitaliseren van dierbare 
herinneringen. Martien Dekkers en Mari 
van Berlo van het Digipunt vertellen 
hoe je beeld- en geluidcollecties kunt 
(laten) digitaliseren en bewaren Het 
Digicafé vindt plaats op donderdag 
5 maart van 9.30 tot 11.30 uur bij 
het Digipunt, Bibliotheek Gemert, 
St. Annastraat 60. De toegang is 3 
euro. Kaartjes zijn te koop via www.
bibliotheeklagebeemden.nl.
Bibliotheek Gemert, GEMERT
Do 5 maart 2020 09:30 uur.

Peter Buwalda (1971) debuteerde in 
2010 met Bonita Avenue. Het boek 
werd genomineerd voor twaalf literaire 
prijzen, waarvan hij er vijf won. De 
roman voerde de bestsellerlijsten 
aan, verkocht meer dan 350.000 
exemplaren en werd wereldwijd 
vertaald en bejubeld. Goed schrijven 
kost krankzinnig veel tijd, zegt Peter 
Buwalda. Hij deed acht jaar over zijn 
nieuwe roman Otmars zonen (2019). 
En dat is nog maar het eerste deel van 
de trilogie.5 maart 2020 literair cafe 
de lage beemden in de eendracht te 
gemert aanvang 20.00 uur. entree zie 
website
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Do 5 maart 2020 20:00 uur.

Op 7 maart 2020 een Alive en Kicking 
programma op de magic tour in de 
Eendracht te Gemert. aanvang 20.15 
uur entree 20 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 7 maart 2020 20:15 uur.
zondag 8 maart

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, DEURNE, www.
ondernemerscafedeurne.nl
Di 17 maart 2020 21:00 - 22:00 uur.

Spreker de heer Hans Flapper, die als 
Noorderling zijn werkzame leven in 
Deurne doorbrengt, valt dit natuurlijk 
op. Zijn al die stereotypen waar? Zijn ze 
historisch gezien te verklaren?
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, www.ccdeurne.com
Wo 18 maart 2020 20:00 uur.

Het Kunstcafé is een ontmoetingsplek 
van kunstenaars en mensen die 
geïnteresseerd zijn in kunst. Tijdens elk 
Kunstcafé wordt een inleiding gehouden 
over kunst, een kunstenaar of een aan 
kunst gerelateerd thema Museum De 
Wieger, DEURNE, www.dewieger.nl Do 
19 maart 2020 20:00 - 22:30 uur.

21  
MRT

Neil Diamond 
Memories - Tribute 
Neil Diamond

De Nederlandse 'Neil Diamond 
Memories' tributeband neemt je terug 
naar de glorietijd van Neil in de jaren 
’70 en sfeer van zijn legendarische 
concerten “Hot August Night”en “Love 
at the Greek” Cultuurcentrum Martien 
van Doorne, DEURNE, www.ccdeurne.
com Za 21 maart 2020 22:00 uur.

De leerlingen van Kunstklas 6 van 
het Willibrord Gymnasium in Deurne 
hebben de afgelopen 3 jaar het vak 
kunst gevolgd zowel theoretisch als 
praktisch
Museum De Wieger, DEURNE, 
www.dewieger.nl 
Do 30 januari 2020 t/m zo 1 maart 
2020 wo-zo: 12:00 - 17:00 uur.

Jan van de Pol en Adjan Broeders 
exposeren in Gallerie Perron 15. Galerie 
Perron 15, AARLE-RIXTEL

In Jan Paagman Sterrenwacht en 
Pieterse Planetarium, Ostaderstraat 
28, 5721 WC Asten. Uitleg over diverse 
astronomische bezienswaardigheden 
en begrippen, gevolgd door 
een voorstelling in het Pieterse 
planetarium. Bij helder weer kijken naar 
de echte sterren en planeten via de 
grote telescoop. Alle Sterrenwachten 
in Nederland en België zijn geopend 
voor publiek. Entree € 4,-, kinderen tot 
12 jaar € 2,-. Telefoon: 0493-695483 
vrijdag en zaterdag open vanaf 19.00 
uur
Jan Paagman Sterrenwacht, ASTEN, \
Vr 28 februari 2020 19:00 - 21:30 uur, 
za 29 februari 2020 19:00 - 21:30 uur.

Op zoek naar een leuk begin van 
het weekend? Breng een bezoek 
aan Standaard Molen Oostenwind! 
Standaard Molen Oostenwind in Asten 
is vanaf maart op zaterdagmiddag 
als op woensdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur geopend voor publiek. 
Molenaar Geert van Stekelenburg 
vertelt u alles over over deze prachtige 
molen! Entree vrijwillige bijdrage.
Standaard Molen Oostenwind in Asten, 
ASTEN Meerdere data: Vanaf wo 4 
maart 2020 t/m za 28 maart 2020.

Aanvang 20.00 uur in de educatieruimte 
Klok & Peel Museum Asten. Thema: 
Zadenverdeling vaste planten. Entree 
leden gratis en voor niet leden € 5,00 
p.p. Org. Vaste Plantenwerkgroep Groei 
en Bloei Asten-Someren. Telefoon: 
0493-693593 Klok & Peel museum 
Asten, ASTEN, www.asten.groei.nl 
Wo 4 maart 2020 20:00 - 22:00 uur. 
donderdag 5 maart

Elke 1e zondag van de maanden febr. 
t/m dec. Het bijenseizoen gaat weer 
beginnen, in maart, bij het lengen der 
dagen zijn de koninginnen weer 'aan de 
leg' De Ossenbeemd, DEURNE,  www.
deurne.bijenhouders.nl Zo 1 maart 2020 
13:00 - 16:30 uur.

Deze tochten variëren van 60 tot 110 km 
en zijn bedoeld voor recreatieve fietsers 
op een racefiets in de periode van 1 
maart t/m 25 oktober Secretariaat TC 't 
Verzetje, DEURNE, www.verzetjedeurne.
nl Zo 1 maart 2020.

Voor kinderen van 3 t/m 7 jaar 
Bibliotheek, DEURNE Wo 4 maart 2020 
14:00 - 14:30 uur. donderdag 5 maart

5  
MRT Verhalenverteller 

Paul Groos

De Wieger, Museum - Podium, 
DEURNE, wwww.dewieger.nl Do 5 maart 
2020 19:30 - 22:00 uur. vrijdag 6 maart

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

Do 5 maart 2020 13:30 - 17:00 uur, do 
12 maart 2020 13:30 - 17:00 uur, do 19 
maart 2020 13:30 - 17:00 uur, do 26 
maart 2020 13:30 - 17:00 uur.

Van 13.00 tot 17.00 uur winkels open 
in het centrum van Asten. Org. O.V.A. 
Telefoon: 0493-695619. Koopzondag 
Asten, ASTEN
Zo 8 maart 2020 13:00 - 17:00 uur.

15  
MRT Wandelen met 

Immer weer

Liefhebbers van een dagje stappen. 
Vertrektijd 08.00 uur bij de Beiaard 
Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten 
en terug ± 18.00 uur. 
Thema: We starten in het dal en 
wandelen over veldwegen naar de hoog 
gelegen krijtrotsen en kunnen we ons 
verbazen over de schade aan de natuur 
die door de afgravingen ten behoeven 
van de cementindustrie is toegebracht. 
Plaats: Wonck, een tocht door het Luikse 
mergelland. Deelname € 3,-. Tel.: 0493-
692119
Wandelen met Immer Weer Asten, 
ASTEN, www.vvvdepeel.nl/Asten
Zo 15 maart 2020 08:00 - 18:00 uur.

Aanvang 10.00 van de werkzaamheden 
op schietterrein De Polder aan de 
Polderweg 66, 5721 JG Asten.
St Jorisgilde schietterrein, ASTEN, 
www.sintjorisgilde-asten.nl
Za 14 maart 2020 10:00 - 17:00 uur.

Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns in 
de H. Maria Presentatie kerk, Kerkstraat 
2, Asten. Luisterplaats: Moussaultpark. 
H. Maria Presentatiekerk, ASTEN, www.
depeel.nl/Asten  Wo 4 maart 2020 10:00 
- 11:00 uur, wo 11 maart 2020 10:00 - 
11:00 uur, wo 18 maart 2020 10:00 - 11:00 
uur, wo 25 maart 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, ASTEN,  
Wo 4 maart 2020, wo 18 maart 2020.

deurne

Het kloosterleven in Deurne, 
Heemhuis, DEURNE, www.
heemkundekringdeurne.nl Zo 13 
oktober 2019 t/m zo 8 maart 2020 
di: 19:00 - 21:00 uur, Toelichting: Elke 
2e en 4e zondag van de maand van 
14.00-17.00 uur. woensdag 4 maart

3 
MRT

Tentoonstelling 
Ora et Labora

Humor is voor Steven de beste 
manier om de slavernij bespreekbaar 
te maken. En het wordt tijd dat ook 
dit onderwerp bespreekbaar wordt 
gemaakt in het theater.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, 
GEMERT, www.eendracht-gemert.
nl/theater/voorstelling/steven-
brunswijk-van-slaaf-tot-meester
Za 29 februari 2020 20:15 uur.
Aanvang 20.15 uur entree 17,50 euro 
incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, 
GEMERT
Za 29 februari 2020 20:15 uur.

29  
FEB

Steven Brunswijk
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Concert – Kapel 
van de Koninklijke 
Luchtmacht

LIVE; U2, 
tribute by The 
Unforgettable Fire 
(BE)

Patrick Laureij

Jesco (BE)

Korte verhalen en 
talkshow door Rick 
Maroon.

Voorlezen in de 
Bibliotheek

Martijn Kuijten vs 
Xtort bij dientje

A markt de 
Koksehoeve 
Gemert

ERIK BREY 
Jubileum

Op deze avond 6 maart 2020 zal de 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht 
een concert geven in Handel, de 
exacte locatie wordt nog bepaald. 
Voor meer informatie over de Kapel 
van de Koninklijk luchtmacht, klik 
op de volgende link: hwww.defensie.
nl/onderwerpen/muziek/kapel-
koninklijke-luchtmacht aanvang 19.00 
uur.
Dorpshuis de Bron Handel, HANDEL
Vr 6 maart 2020 19:00 - 23:00 uur.

Met Pride zorgen Danny Dani Roger 
en Dennis beter bekend als Bono 
The Edge Adam en Larry voor 
een Unforgettable Fire tijdens een 
energierijk optreden alsof het New 
Years Day is. Muziekcafe Helmond, 
HELMOND, www.muziekcafehelmond.
nl/agenda/
Za 29 februari 2020 22:00 - 00:15 uur.

"Hee man, Patrick a.k.a. de 
Knotmaestro hier. Mijn tweede show is 
getiteld ‘Nederlands Hoop’. Het zou tof 
zijn als je langskomt" - Patrick Laureij
Het Speelhuis, HELMOND, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/
info/id/4545/tspact/Nederlands_
Hoop_-_reprise
Za 29 februari 2020 20:15 uur.

Smerige Folk en Rock n Roll uit 
Utrecht.
Lokaal 42, HELMOND, www.lokaal42.
nl/events/jesco/
Zo 1 maart 2020 17:00 - 20:00 uur.

1  
MRT

Kamer-
muziekcyclus 
Theo Driessen

Het vijfde concert in het jubileumjaar 
Kamermuziekcyclus Theo Driessen met 
een concert door het jonge talentvolle 
VIRIDE Kwartet uitgevoerd wordt 
muziek van Haydn Mendelssohn en 
Grieg. Theo Driessen Instituut, 
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl Zo 1 
maart 2020 15:30 - 17:30 uur.

6  
MRT Borgers - Muziek 

In De Familie

Bertus Borgers schreef het boek 
BORGERS - muziek in de familie 
een boek vol verhalen over de rol die 
muziek speelde - en nog steeds speelt 
- in deze Brabantse familie.
De Cacaofabriek, HELMOND, www.
cacaofabriek.nl/pop/info/id/2679/
Borgers_-_Muziek_In_De_Familie
Vr 6 maart 2020 20:00 - 22:00 uur.

4  
MRT

Fotozoektocht 
per familiefi ets in 
Asten-Heusden

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, HEUSDEN GEM 
ASTEN, Wo 4 maart 2020 14:00 - 
15:30 uur.

8  
MRT

Rundvee Fokdag 
Zuid Nederlandse 
Wintershow Asten-
Heusden

Van 09.30 tot 16.00 uur in Manege De 
Witte Vallei, Gezandebaan 31, 5725 TM 
Asten-Heusden. Tijdens deze fokdag 
komen 100 zwarte- en roodbont 
koeien in de ring. Deelnemers uit 
geheel Zuid Nederland. 

Div. keuringen gevolgd door de 
kampioenskeuring. Gratis entree. 
Telefoon: 06-11380945
Manege De Witte Vallei Asten-
Heusden, HEUSDEN GEM ASTEN, Za 7 
maart 2020 09:30 - 16:00 uur.
zondag 8 maart

8  
MRT Jeugdtoneel in 

Asten-Heusden

Jeugdtoneel van Onderling Kunstgenot 
in BMV Hart van Heuze, Pastoor 
Arnoldstraat 2, Asten-Heusden Titel: 
Drie harige opdrachten. Regie: Siliva 
Driessen en Irene Nijssen Entree € 
6,- Zondagen 14.30 uur en zaterdag 
19.00 uur

BMV Hart van Heuze, HEUSDEN GEM 
ASTEN, http://www.okgheusden.nl
Zo 8 maart 2020 14:30 - 16:30 uur, za 
14 maart 2020 19:00 - 21:00 uur, zo 15 
maart 2020 14:30 - 16:30 uur.

7  
MRT Vlooienmarkt 

Deurne in Vlierden

Nostalgie en 2e hands spulletjes te 
kust en te keur op de Vlooienmarkt in 
Vlierden. Gebouwen, VLIERDEN, www.
vlooienmarktdeurne.nl
Za 7 maart 2020 14:00 - 16:00 uur.

14 
MRT Rock aan de Ring 

4

Optreden van diverse Rockbands
Zaal Thijssen, VLIERDEN, http://www.
vlierden.com Za 14 maart 2020 14:30 
- 23:00 uur.

15 
MRT

Keeping
TheBluesAlive - 
Blues Alive 
Revue Feat.

Richard van Bergen en Sean Chambers
Zaal Thijssen, VLIERDEN, http://www.
KeepingTheBluesAlive.nl
Zo 15 maart 2020 15:00 uur.
zaterdag 21 maart

8  
MRT

Lambertus 
Concerten: Duo 
Serenissima met 
Elisabethan Songs

Elisabeth Hetherington David Mackor 
zijn een absolute sensatie Net 
afgestudeerd op het Conservatorium 
van Amsterdam concerteren zij al over 
de hele wereld. 
Dit ensemble is een echte topact 
Kasteel Helmond, HELMOND, www.
lambertusconcerten.nl/?tribe_
events=duo-serenissima-elisabethan-
songs
Zo 8 maart 2020 15:00 - 16:00 uur.

10  
MRT Lezing: Helmond 

van nul tot nu

Heemkundelid Martin Geerts zal aan 
de hand van fotos en afbeeldingen de 
kleurrijke geschiedenis van Helmond 
bespreken. Bibliotheek Helmond, 
HELMOND, www.helmondpeel.op-
shop.nl/1083/lezing-helmond-van-
nul-tot-nu/10-03-2020
Di 10 maart 2020 20:00 - 22:00 uur.

13  
MRT Biologische markt 

Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
HELMOND, /www.facebook.com/pg/
Brandevoort
Vr 13 maart 2020 14:00 - 18:00 uur.

15  
MRT Koopzondag

Op 15 maart is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, HELMOND, 
https://elzaspassage.nl/
Zo 15 maart 2020 12:00 - 17:00 uur.

8  
MRT Moonshine Brigade

Americanabluegrasscountry. Lokaal 42, 
HELMOND, www.lokaal42.nl/  Zo 8 
maart 2020 17:00 - 20:00 uur.

3  
MRT Tineke Schouten

Een avond gevuld met alleen de 
beste van de beste typetjes, sketches, 
grappen en liedjes. Legendarisch en 
toch steeds weer verrassend. Met 
7-koppig live orkest.
Het Speelhuis, HELMOND, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4548/tspact/Highlights
Di 3 maart 2020 20:15 uur, wo 4 maart 
2020 20:15 uur.

4  
MRT Boekjes&Babbels

Het thema is Poets je tandjes Het boek 
dat centraal staat is: Anna poetst haar 
tanden.
Bibliotheek Helmond, HELMOND, 
https://helmondpeel.op-shop.
nl/1054/boekjesbabbels/04-03-2020
Wo 4 maart 2020 11:00 - 12:00 uur.

5  
MRT Comedy Night

Vanuit het hart van de comedy scene 
een heerlijke comedy night bij Lokaal 
42. Lokaal 42, HELMOND
Do 5 maart 2020 21:00 - 00:00 uur.

5  
MRT Nederlands 

Blazers Ensemble

Vier films van Chaplin voorzien van 
nieuwe muziek Het Speelhuis, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4549/tspact/The-Unknown-Chaplin 
Do 5 maart 2020 20:15 - 23:59 uur.

5  
MRT PUBQUIZ De 

Vijfhoeck

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, HELMOND, 
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.

5  
MRT Biologische markt 

Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. Markthal 
Winkelcentrum Brandevoort, 
HELMOND, www.facebook.com/pg/
Brandevoort Vr 6 maart 2020 14:00 - 
18:00 uur.

4  
MRT

De belasting-
aangifte: 
informatie
bijeenkomst

Wil je weten hoe je de belastingaangifte 
invult Of hoe je kunt berekenen of 
je geld terugkrijgt Kom dan naar de 
informatiebijeenkomst door VBOH 
met accent op de problematiek 
voor ouderen. Bibliotheek Helmond, 
HELMOND, www.helmondpeel.op-
shop.nl/1603/de-belastingaangifte-inf
ormatiebijeenkomst/04-03-2020

Korte verhalen en talkshow door 
Rick Maroon Het literaire gedeelte 
van de week is in handen van Rick 
Maroon. Opgegroeid in Gemert en het 
'brutaaltje' van de groep, misschien 
de minst geschikte voor poëzie en 
literatuur. Toch is Rick aan het schrijven 
geslagen en tegenwoordig is hij 
onderweg met korte verhalen en een 
talkshow rondom zijn persoonlijkheid. 
En oprechte rebel en dwarsdenker. Rick 
komt met zijn verhalen en talkshow 
naar De Bunker op dinsdag 10 maart 
om 19.00 uur
Binker Gemert, GEMERT
Di 10 maart 2020 19:00 uur.

Kinderen houden van boeken en van 
voorlezen. Vanaf september gaan we in 
de bibliotheken Beek en Donk, Gemert 
en Boekel weer voorlezen aan de 
allerkleinsten. Steeds met een actueel 
thema. Het voorlezen is één keer per 
maand op woensdag en is van 15.30 
tot 16.00 uur. Het voorlezen is bedoeld 
voor kinderen tot 6 jaar en hun (groot)
ouders. Na het lezen nemen we de 
tijd voor een activiteit, zoals zingen, 
knutselen of een spel. Kom met uw 
(klein)kind naar de bibliotheek en 
geniet samen van de mooiste verhalen. 
De data zijn 11 september,2 oktober,13 
november en 11 december 2019 en 
verder 22 januari
Bibiotheek de Lage Beemden , 
GEMERT
Meerdere data: Vanaf wo 11 september 
2019 t/m wo 13 mei 2020.

In het kader van de boekenweek 2020 
wordt een concert georganiseerd bij 
dientje met Martijn Kuijten, een van 
de Gemertse exponenten van de 
folk scene, schrijft mooie akoestische 
liedjes voor zijn band 'op zoek naar 
Johan' of 'Mannen met Baarden' maar 
kruist nu zijn instrumentale degens 
met de elektronische muziek van Xtort. 
Twee uitersten in de Gemertse muziek 
gaan dwars op elkaar in, gewoon 
omdat het 'anders' moet. Het concert 
is op vrijdag 13 maart vanaf 20.00 uur 
in de zaal bij Dientje in Gemert. Boe
Je komt thuis bij Dientje, GEMERT
Vr 13 maart 2020 20:00 uur.
zondag 15 maart

Op de terreinen bij de Koksehoeve 
Gemert wordt op 21 maart 2020 een 
grote A markt gehouden (onderdelen 2 
CV's). aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur.
De Kokse Hoeve - Gemert, GEMERT
Za 21 maart 2020 10:00 uur.

Een cabaretvoorstelling met Erik Brey 
in de Eendracht te Gemert op 21 maart 
2020. aanvang 20.15 uur entree 15,50 
euro incl. drankje.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 21 maart 2020 20:15 uur.

21  
MRT

Derde divisie 
amateurvoetbal 
Gemert tegen Una

Op 22 maart 2020 speelt Gemert 
de wedstrijd in de derde divisie 
amateurvoetbal op sportpark 
Molenbroek te Gemert tegen Una uit 
Zeelst. aanvang 14.00 uur. Er gelden de 
reguliere entreeprijzen.
v.v.Gemert, GEMERT
Zo 22 maart 2020 14:00 uur.

Abba Fever: een ABBA-tribute act van 
wereldklasse Met twee fantastische 
zangeressen als Agnetha en Frida en 
twee rasmuzikanten als Bjoumlrn en 
Benny aangevuld met een 5-koppige 
swingende liveband. De Cacaofabriek, 
HELMOND, www.cacaofabriek.nl/
pop/info/id/2720Za 29 februari 
2020 21:00 - 23:00 uur.

29 
FEB

Abba Fever - The 
Ultimate Abba Show

Het nieuwe album Family And Friends 
van Ntjam Rosie neemt je mee naar 
de fijne danspopmuziek van de jaren 
80. De Cacaofabriek, HELMOND, 
www.cacaofabriek.nl/pop/info/
id/2819/Ntjam_Rosie_-_Family_
And_Friends_Tour_2020
Za 7 maart 2020 20:15 - 22:15 uur.

7 
MRT

Ntjam Rosie - Family And 
Friends Tour 2020

heusden

7  

vlierden



16 maart 2020 Groot PEELLAND

 OUTDOOR 

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

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl
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     ADVENTURE

RUGZAKKEN & 
REISTASSEN

BERG & WANDEL
SCHOENEN & 

SANDALEN

FIETSTASSEN & 
KLEDING

TROPENZORG  
& 

TRAVELSAFE

TENTEN &
SLAAPMATTEN

LICHT GEWICHT
OUTDOOR 
KLEDING


