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Ontdek het recent geopende prachtige
Geukerspark in hartje Helmond!

Eindelijk is het zover: het burge-
meester Geukerspark is klaar. 
In een jaar tijd is het park ge-
transformeerd van een groen 
grasveld naar een echt stads-
park met duizenden planten en 
diverse bomensoorten en waar 
De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een 
historisch decor, te midden van 
industrieel erfgoed, langs het 
kanaal, vlakbij het winkel- en 
uitgaansgebied. 

Relaxen tussen de groen- en wa-
terpartijen van de Oude Aa die 
door het park slingert. Van een 
rondje joggen tot een picknick; 
het is allemaal mogelijk in dit 
net geopende park in Helmond 
Centrum. Tussen de Kanaaldijk 
N.O., de Havenweg en de Wa-
termolenwal  (het voormalige 
Obragas-terrein) gelegen. Een 
heerlijke oase van rust voor jong 
en oud middenin de stad.

Met het Burgemeester Geuker-
spark is een langgekoesterde 
wens in vervulling gegaan: een 
echt stadspark in het centrum 
van Helmond. Een park voor alle 
Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de 
oever spelen met watertoestel-
len. Langs het park, aan de kant 

van het kanaal, is een boulevard 
ontstaan waar men kan fietsen 
en wandelen. En ook de beweeg-
route is weer teruggekomen. Op 
het gras is ruimte om te genieten 
van de zon of te spelen. En pick-
nicken kan aan één van de tafels.

26.000 planten 
Het park speelt een belangrijke 
rol in de klimaatadaptatie. Het 
park biedt in de warme zomers 
een koele plek. En als het hard 
regent kan het water wegzakken 
in de aarde. De 26.000 planten 
zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet weg-

spoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: 
van klein tot groot en van blad-
verliezend tot groenblijvend. Zo 
biedt het park in ieder jaargetijde 
een andere aanblik.

Kunst in het park
In het park is ook ruimte voor 
kunst. Aan de zuidzijde van het 
park, bij het Havenplein, staat 
een nieuw kunstwerk. Het is ge-
maakt door de Tilburgse kunste-
naar Marieke Vromans. Zij heeft 
het kunstwerk gemaakt met in 
het achterhoofd de gedachte dat 
het mensen moet uitnodigen het 

park in te gaan. Het is een icoon 
geworden dat mensen uitdaagt 
om verder te kijken dan de waan 
van de dag. Naast het nieuwe 
kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein ver-
plaatst naar het park. 

Het gaat om de borstbeelden 
van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 
door het Burgemeester Geukers-
fonds geschonken aan de stad. 
Op verzoek van de familie Geu-
kers krijgen deze beelden nu een 
plek in het naar hun vader ver-
noemde park.
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Zelfs Helmonds bekendste schilder is terug.  
Tot en met 30 augustus zijn de schilderijen 

van Lucas Gassel te bewonderen in 
Kunsthal Helmond.

Zelfs Helmonds bekendste schilder is terug. 
Tot en met 30 augustus zijn de schilderijen 

®

Wij weten aan 
alles een kleurtje 

te geven. 
Deuren, kozijnen, tuinhuisjes, stoelen, muren, schilderijen, 

binnen of buiten, het is zomer.  
Alles mag een nieuw kleurtje krijgen.

Op de Engelseweg te Helmond kun je werkelijk alles kopen 
om je huis, tuin, of je hobby een ander kleurtje te geven.  

Je vindt er een breed pallet aan winkels.
Of je nu op zoek bent naar verf, schoonmaakmiddelen,  

advies of afdektape. Het is er allemaal. 

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 kleurrijke lunch. Het mag weer.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.

2 juli 2020 Groot PEELLAND 3juli 2020Groot PEELLAND2 juli 2020 Groot PEELLAND 3juli 2020Groot PEELLAND

Verhalen van de kasteelgidsen
Onze kasteelgidsen vertellen je 
de mooiste verhalen. Over bij-
zondere plekken in het eeuwen-
oude Kasteel Helmond en leuke 
weetjes over de voormalige 
kasteelbewoners. Wil je graag 
eens eeuwenoude, vreemde of 
dure voorwerpen vasthouden 
en ontdekken? De gidsen laten 
ze je graag zien. Ze lezen ook het 

sprookjesachtige verhaal voor 
over Keizerin Maria van Brabant, 
luister goed dan krijg je een bij-
zondere herinnering mee naar 
huis. 

Van kok tot jonkheer
Tijdens het zomerprogramma 
verklapt de kok van de familie 
Van Arberg zijn keukengehei-
men. Leer meer over het harde 

werken van de timmerman van 
de familie Van Cortenbach, hij 
knapte het kasteel weer op na de 
zolderbrand in 1549. Kasteelvrou-
we Philippine van Ruyschenberg 
vertelt over haar bezoek aan 
Prins Maurits tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog. En Jonkheer 
Wesselman laat je zijn prachtige 
kamer zien, ook hij heeft zo zijn 
geheimen. In de ridderzaal is de 

dienstmeid druk met de voor-
bereidingen voor de thuiskomst 
van de kasteelheer en zijn zoon, 
en dat gaat niet vanzelf. Luister 
naar de spannende verhalen van 
deze kasteelbewoners, steek je 
armen uit de mouwen en help ze 
een handje. 

Spelen, speuren en picknicken
Er is genoeg te speuren door de 
kasteelkelders en buiten op het 
kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. Lekkere trek 
gekregen? Koop een picknick-
mand vol lekkernijen en plof ge-
zellig neer in de kasteeltuin.

Werkplaats Lucas Gassel
Meer over de coulissekunst le-
ren van de zestiende-eeuwse 
meester van het landschap Lu-
cas Gassel van Helmond? Of wil 
je zelf beleven hoe hij schilderde 
en met welke materialen? Kom 
dan zeker langs met het gezin of 
familie en bezoek de werkplaats 
van Lucas in de tentoonstelling 
‘Lucas Gassel van Helmond, 
Meester van het landschap’. Ge-
opend op woensdag en vrijdag 
in de periode 7 juni tot en met 
30 augustus van 13.00-16.00 uur. 
Meer informatie over de ten-
toonstelling vind je op lucasgas-
sel.museumhelmond.nl. 

Boek je ticket online
Bestel je kaartje voor Zomerkas-
teel Helmond online via onze 
website. Dat is gemakkelijk en 
eenvoudig (en verplicht binnen 
de nieuwe richtlijnen). Je gaat 

naar museumhelmond.nl en 
kiest de optie ‘Ticket regulier’. 
Wil je naar de tentoonstelling 
over Lucas Gassel, bestel dan 
een kaartje via ‘Ticket Gassel’. Je 
kiest vervolgens voor een datum 
en tijd van jouw keuze, je kunt zo 
lang blijven als je wilt.

Bereikbaarheid en 
tarieven Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond en is 
gemakkelijk 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 
openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellings-
programma. 

VIER DE 
ZOMER 
VIER DE 
ZOMER 

IN KASTEEL HELMOND

7 JULI    30 AUGUSTUS

KOOP 
JE TICKETS 

ONLINE

M U S E U MHE LM O ND.NL

Vier de zomer in 
Zomerkasteel HelmondZomerkasteel Helmond

We zijn weer open! Dat betekent dat jij van harte welkom bent bij 
Zomerkasteel Helmond. Want deze zomer, 7 juli tot en met 30 augustus, 
hebben we een superleuk programma voor families, gezinnen en 
erfgoedliefhebbers in de aanbieding. Wat is er te doen dit jaar?
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Engelseweg 212, Helmond, www.stijlenco.nl    

Stijl en Co: info@stijlenco.nl of tel. (0492) 47 56 24  |  Covetex: info@covetex.nl of tel. (0492) 53 89 79 * Zie de voorwaarden in onze winkel.

+31 492 47 56 24

WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

SALE
HENDERS & 

HAZEL
EN XOOON

2e PRODUCT
50% KORTING*

OP DE GEHELE
NL LABEL
COLLECTIE

NIEUWSTE
COLLECTIE

BEDDENGOED
AUPING

 IS BINNEN

10%
INTRODUCTIE-

KORTING*
OP GEHELE

MUSTERRING
COLLECTIE

Wij vragen je de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en met max. 2 personen  te komen.

15% 
KORTING
TEMPUR

MATRASSEN*
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Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, 
Suyt Boulevard 40, 

T. 088-6000400
www.acuutzorg.nl

info@residentieacuut.nl

Zelfstandig blijven 
wonen maar met zorg in 

nabijheid. 24|7.

Topservice en de 
allerbeste zorg onder  

1 dak. 
24|7 Gespecialiseerde 

zorg aanwezig. 

R E S I D E N T I E  S U Y T K A D E
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Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997 
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450 

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

2e 2e 2e 
BROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEK
-50%

DEELENMENSWEAR.NL G
el

di
g 

t/m
 3

0 
m

ei
 2

02
0

We vieren in 2020 het 100ste 
geboortejaar van kunstenaar 
Pieter Wiegersma, zoon van 
dokter-schilder Hendrik Wie-
gersma, broer van Friso Wie-
gersma, die we kennen als de 
schrijver van het lied Het Dorp. 
Pieter, afkomstig uit een bij-
zonder creatieve familie, is een 
van de kunstzinnige parels uit 
Deurne Palet van De Peel. 

In en om Deurne herinneren 
plekken aan Pieter Wiegersma 
en je vindt er diverse kunstwer-
ken van zijn hand. 

Deze herinneringen en de ex-
positie over Pieter in Museum 
De Wieger gaven aanleiding tot 
ontwikkeling van een speciale 
fietsroute door Deurne.

Expo ‘Pieter Wiegersma, 
veelzijdig begaafd’ 
In deze tentoonstelling in Mu-
seum De Wieger, ter ere van zijn 
100e geboortejaar, wordt Pieter 
Wiegersma vooral getoond in 
zijn veelzijdigheid. Hij was beel-
dend kunstenaar in meerdere 
disciplines (glazenier, ontwerper, 
schilder), daarnaast jarenlang ar-
tistiek directeur/conservator van 
Museum De Wieger en in de laat-
ste jaren van zijn leven schrijver 
van een aantal verhalenbundels, 
waarin zijn geboortedorp Deurne 
een belangrijke rol speelt. De ex-
positie loopt van 5 juli t/m 13 sep-
tember. De Wieger is geopend wo 
t/m zo 12.00-17.00 uur. Voor een 
bezoek aan het museum moet je 
tevoren reserveren via info@de-
wieger.nl of 0493-322930.

Gratis fietsroute 
verkrijgbaar bij VVV
De fietsroute 100 jaar Pieter 
Wiegersma is gratis verkrijg-
baar bij VVV Deurne, Kerkstraat 
2c, Deurne, zo lang de voorraad 
strekt. Ook bij een bezoek aan 
De Wieger wordt de route gratis 
verstrekt. De route voert langs 
het knooppuntennetwerk, on-
derweg kom je diverse kunst-
werken, zoals glas-in-loodramen 
van Pieters hand tegen, maar 
ook bijzondere locaties die link 
hebben aan het leven van Pie-
ter Wiegersma, zoals De Wieger 
en het klein kasteel van Deurne, 
waar Pieter enige tijd gewoond 
heeft.

Kijk voor meer informatie ook 
op www.vvvdeurne.nl

Ontdektocht langs de werken en 
het leven van een creatieve Deurnenaar

Framed op De Cacaofabriek
Nieuwe projecten en creatieve 
uitingen ontstaan in deze roe-
rige tijd. Zo ook in Helmond, 
waar de culturele instellingen 
niet stil blijven zitten.  
 
Van de nood een deugd
Zo vonden ook de Hel-
mondUitagenda en De Caca-
ofabriek elkaar in een nieuw 
initiatief. Wekelijks worden 
bezoekers, volgers en toevalli-
ge passanten van De Cacaofa-
briek en de HelmondUitagen-
da getrakteerd op het pro-
gramma “FRAMED”.
 
Onder de naam “FRAMED” 
zullen alle fotografische hoog-
tepunten van de Cacaofabriek 
huisfotografen de revue pas-
seren. Een fotograaf “steelt" 
de mooiste momenten uit een 
concert en kadert deze ver-
volgens in. Elke week zal een 
huisfotograaf zijn of haar 10 
beste foto’s (genomen in De 
Cacaofabriek over de afgelo-
pen jaren) tonen. Vijf via de 
gigantische lichtprojectie op 
De Cacaofabriek en vijf via de 
social mediakanalen van de 
HelmondUitagenda. 
De foto’s zijn voorzien van een 
mooi verhaal of anekdote ge-
koppeld aan de foto, zowel over 

de foto zelf als de gebruikte 
technieken. “FRAMED” biedt 
de huisfotografen een extra 
podium en laat ook zien dat 
het in De Cacaofabriek en dus 
Helmond “serious business” is 
als het gaat om concerten. 
 
Internationale aandacht
Op de foto’s wordt volop gere-
ageerd via sociale media. Niet 
alleen door volgers van De 
Cacaofabriek, vrienden van de 
fotografen en fotografie-lief-
hebbers maar ook vanuit het 
buitenland door de artiesten 
zelf. Ze zijn super trots op hun 
verschijning in het groot. Een 
mooie opsteker voor de foto-
grafen en natuurlijk voor De 
Cacaofabriek!
 
To be continued
Afgelopen weken hebben 
zowel Helmondse beroeps-
fotograaf Dave van Hout en 
Josanne van der Heijden hun 
werken laten zien. De komen-
de weken zullen de overige 
huisfotografen zich nog in dit 
rijtje voegen. Een fotograaf zal 
per week het podium pakken. 
Dit alles zal te zien zijn fysiek 
op De Cacaofabriek en online 
via de kanalen van de Hel-
mondUitagenda.

Leif deLeeuw band F | framed by Dave van Hout

F | VVV Deurne

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997 
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450 

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253
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 U wisselt uw privacy van uw 
appartement makkelijk af met 
sociale contacten binnen de re-
sidentie. Wij geloven dat ieder-
een zo lang mogelijk zelfstandig 
moet kunnen blijven wonen. Bij 
ons wordt u uitgedaagd om nog 
zo veel mogelijk zelf zaken op te 
pakken, maar als er zorg of on-

dersteuning nodig is, staan wij 
klaar om het met u samen te 
doen. 

Wat zijn de kosten?
Ons doel is dat wonen in onze 
Residentie voor iedereen be-
reikbaar is. De zorgkosten zijn 
afhankelijk van uw zorgzwaar-

tepakket (ZZP). Wij gaan uit van 
minimaal ZZP-4VV indicatie; 
“Beschut wonen met intensieve 
begeleiding en uitgebreide ver-
zorging”. Hieronder vallen bij-
voorbeeld de volgende voorzie-
ningen:   
• Uitgebreide persoonlijke 
 verzorging (ADL)
• Verpleging en individuele 
 begeleiding
• Ondersteuning bij 
 huishoudelijke taken
• 24/7 uur begeleiding in 
 nabijheid aanwezig
• Persoonlijk alarm systeem
• Minimaal drie keer per dag 
 een contactmoment
• Uitwerking van inzet uren e.d.
 vindt plaats op basis van 
 uw zorgvraag. 

Naast de bovenstaande punten, 
hebt u ook nog de kosten voor 
de huur van het appartement en 
het servicepakket. Dit bestaat 
onder andere uit de huur van het 
appartement en de gemeente-
lijke lasten, telefonie en internet-
kosten, kosten voor gas, water 
en licht, schoonmaakkosten van 
algemene ruimte en de was-
serijservice, het ontbijt, lunch 
en diner, gebruik van onder an-
dere koffie en thee in ‘Le Salon’ 
en kosten voor het gebruik van 
gezamenlijke faciliteiten en deel-
name aan activiteiten.  

De kosten worden grotendeels 
vergoed vanuit uw ZZP-indica-
tie. Mogelijk komt u ook in aan-
merking voor EKT (Extra Kosten 
Toeslag) waardoor uw eigen 

bijdrage nog verder vermindert. 
Natuurlijk is iedere situatie an-
ders en is het van belang dat u 
uw financiële plaatje goed voor 
laat berekenen. Stel: u heeft een 
ZZP4-indicatie en recht op volle-
dige EKT, dan is uw eigen bijdra-
ge nog maar rond de € 950 per 
maand. Hier zit dan dus al het 
bovenstaande bij inbegrepen. 

Laat u door ons informeren en 
vraag een offerte aan gebaseerd 
op uw situatie. Het is ook moge-
lijk dat u zonder indictie bij ons 
woont maar dan bent u volledig 
zelf verantwoordelijk voor de 
kosten. Graag zien wij u op een 
van onze open dagen. 

We ontvangen u graag met een 
kopje koffie of thee en leiden u 
rond in onze Residentie. Zien 
we u op 27 juni, 25 juli of op 
29 augustus? 

Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigen

vanaf ZZP4 indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl
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Als thuis wonen niet meer kan, maar een verpleeghuis niet nodig is: 

Residentie Suytkade
Residentie Suytkade is een nieuw initiatief van Acuut Zorg & Woonbegeleiding. Deze locatie is ge-
opend per 1 maart 2020 aan de Suytboulevard in Helmond. Wij richten ons met zorg en wonen op het 
individu. Onze visie is dat senioren het, nu meer dan ooit, verdienen om in een kleinschalig woonpro-
ject (24 appartementen) omringd te worden met persoonlijke zorg en aandacht. Prettig oud worden 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over praktische zaken. U zult zich veilig voelen omdat er 24 
uur per dag en 7 dagen per week zorg in nabijheid is.

“Ik kan hier 
elke dag 

rummikub 
spelen”

“Iedereen kent 
hier mijn naam 

en zelfs van 
mijn familie”

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl
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 U wisselt uw privacy van uw 
appartement makkelijk af met 
sociale contacten binnen de re-
sidentie. Wij geloven dat ieder-
een zo lang mogelijk zelfstandig 
moet kunnen blijven wonen. Bij 
ons wordt u uitgedaagd om nog 
zo veel mogelijk zelf zaken op te 
pakken, maar als er zorg of on-

dersteuning nodig is, staan wij 
klaar om het met u samen te 
doen. 

Wat zijn de kosten?
Ons doel is dat wonen in onze 
Residentie voor iedereen be-
reikbaar is. De zorgkosten zijn 
afhankelijk van uw zorgzwaar-

tepakket (ZZP). Wij gaan uit van 
minimaal ZZP-4VV indicatie; 
“Beschut wonen met intensieve 
begeleiding en uitgebreide ver-
zorging”. Hieronder vallen bij-
voorbeeld de volgende voorzie-
ningen:   
• Uitgebreide persoonlijke 
 verzorging (ADL)
• Verpleging en individuele 
 begeleiding
• Ondersteuning bij 
 huishoudelijke taken
• 24/7 uur begeleiding in 
 nabijheid aanwezig
• Persoonlijk alarm systeem
• Minimaal drie keer per dag 
 een contactmoment
• Uitwerking van inzet uren e.d.
 vindt plaats op basis van 
 uw zorgvraag. 

Naast de bovenstaande punten, 
hebt u ook nog de kosten voor 
de huur van het appartement en 
het servicepakket. Dit bestaat 
onder andere uit de huur van het 
appartement en de gemeente-
lijke lasten, telefonie en internet-
kosten, kosten voor gas, water 
en licht, schoonmaakkosten van 
algemene ruimte en de was-
serijservice, het ontbijt, lunch 
en diner, gebruik van onder an-
dere koffie en thee in ‘Le Salon’ 
en kosten voor het gebruik van 
gezamenlijke faciliteiten en deel-
name aan activiteiten.  

De kosten worden grotendeels 
vergoed vanuit uw ZZP-indica-
tie. Mogelijk komt u ook in aan-
merking voor EKT (Extra Kosten 
Toeslag) waardoor uw eigen 

bijdrage nog verder vermindert. 
Natuurlijk is iedere situatie an-
ders en is het van belang dat u 
uw financiële plaatje goed voor 
laat berekenen. Stel: u heeft een 
ZZP4-indicatie en recht op volle-
dige EKT, dan is uw eigen bijdra-
ge nog maar rond de € 950 per 
maand. Hier zit dan dus al het 
bovenstaande bij inbegrepen. 

Laat u door ons informeren en 
vraag een offerte aan gebaseerd 
op uw situatie. Het is ook moge-
lijk dat u zonder indictie bij ons 
woont maar dan bent u volledig 
zelf verantwoordelijk voor de 
kosten. Graag zien wij u op een 
van onze open dagen. 

We ontvangen u graag met een 
kopje koffie of thee en leiden u 
rond in onze Residentie. Zien 
we u op 27 juni, 25 juli of op 
29 augustus? 

Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigen

vanaf ZZP4 indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl
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Als thuis wonen niet meer kan, maar een verpleeghuis niet nodig is: 

Residentie Suytkade
Residentie Suytkade is een nieuw initiatief van Acuut Zorg & Woonbegeleiding. Deze locatie is ge-
opend per 1 maart 2020 aan de Suytboulevard in Helmond. Wij richten ons met zorg en wonen op het 
individu. Onze visie is dat senioren het, nu meer dan ooit, verdienen om in een kleinschalig woonpro-
ject (24 appartementen) omringd te worden met persoonlijke zorg en aandacht. Prettig oud worden 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over praktische zaken. U zult zich veilig voelen omdat er 24 
uur per dag en 7 dagen per week zorg in nabijheid is.

“Ik kan hier 
elke dag 

rummikub 
spelen”

“Iedereen kent 
hier mijn naam 

en zelfs van 
mijn familie”

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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arjan vereijken

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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www.tijdstunter.nl • Postadres: Elzaspassage 11, 5701 RW Helmond
Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf € 50,00. • Voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis!
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

€8.95

ENgINo INvENToR12IN1 PlaNES
ENgo1240

vaN €19,99
vooR

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

DESIgUal DaRk FRESh
Men Eau De Toilette 50ml
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62% koRTINgDesigual is een 
casual modemerk 
gevestigd in Barcelona. 
Het merk staat bekend om 
haar kleurrijke prints en designs. 
Desigual staat voor positiviteit, 
tolerantie, betrokkenheid en fun.

DESIgUal FRESh 
FESTIval Woman Eau De Toilette 
30ml
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De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 

De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

€6.95

ENgINo INvENToR

8IN1 PlaNES
ENgo0840

vaN €14,99
vooR
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De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.
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73% koRTINg
Stalen band rosé gold plated.
Zirkonia op basel en wijzerplaat.Tijd-datum-5atm - 1 jaar garantie.

€40.00

vENDoUx PaRISDaMES 
Mr41282-02

vaN €149,00
vooR
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Rk FRESh
Men Eau De Toilette 50ml
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val Woman Eau De Toilette 

73% koRTIN
00

vENDvENDooUUx Pax PaRISRIS
Mr41282-02

73% ko

Stalen band rosé gold plated.
Zirkonia op basel en wijzerplaat.Tijd-datum-5atm - 1 jaar garantie.

Mr41282-02

Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 

oR
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

1 PlaNES

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

1 PlaNES

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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€11.95
vaN €34,99
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€17.50

lacóSTa bag’Skleur zwart.

vaN €39.95
vooR

Elegant 
staptasje in 
PU leder. 
Te dragen als clutch 
en met lang hengsel. 
Magneetsluiting en rits 
aan de binnenzijde.

50

leur zwart.

56% ko

50

STa bag’STa bag’ST S

Elegant 
staptasje in 
PU leder. PU leder. PU leder. PU leder. 
Te dragen als clutch Te dragen als clutch 
en met lang hengsel. 
Magneetsluiting en rits 
aan de binnenzijde.

56% ko

50
Elegant 
staptasje in staptasje in 
PU leder. PU leder. 
Te dragen als clutch Te dragen als clutch 
en met lang hengsel. en met lang hengsel. 
Magneetsluiting en rits 
aan de binnenzijde.

Desigual is een 

casual modemerk 

gevestigd in Barcelona. 

Het merk staat bekend om 

haar kleurrijke prints en designs. 

Desigual staat voor positiviteit, 

tolerantie, betrokkenheid en fun.
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Siliconen band met 

rosé gesp.

Blauwe stalen Basel.

Tijd-chrono-datum-5atm - 

1 jaar garantie.€99.00

gUESS hEREN 
hoRlogE
Rosé gold plated. W1055g2

vaN €199,00

vooR
Blauwe stalen Basel.

Tijd-chrono-datum-5atm - 

EREN

2

Tijd-chrono-datum-5atm - 

55% koRTINg

De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

54% koRTINg

Tijd-datum-5atm - 1 jaar garantie.

50% koRTINg
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Wandelen van een golfbaan naar een 
natuurpoort of andersom, van natuur-
poort naar golfbaan. Een ding is zeker 
de wandeling zal je nog lang bij blijven. 
Door het grootste aaneengesloten bos-
gebied van Brabant dat wordt gevormd 
door bosgebied de Stippelberg en de 
Beestenveld kun je uren wandelen zon-
der iemand tegen te komen. 

In het bosgebied liggen een paar unieke 
plekken. Golfbaan de Stippelberg en Na-
tuurpoort Nederheide. Golfbaan de Stip-
pelberg is een van de mooiste golfbanen 
van Nederland met  de 27-holes golfbaan 
ten zuiden van dit natuurgebied  nabij gro-
te waterplassen. De oppervlakte hiervan 
bedraagt uiteindelijk ongeveer 60 hectare. 
Het golfterrein bestaat uit een 18-holes 
golfbaan, een 9-holes par 3-4 baan, twee 
oefengreens, twee approachgreens met 
bunkercomplexen en een driving range. 

Dit complex beslaat zo’n 90 hectare en is 
voorzien van begroeiing zoals deze oor-
spronkelijk in het gebied voorkwam zoals 
brem, heide, berk, eik, jeneverbes en pri-

nus. Elke hole heeft haar eigen historische 
naam uit het gebied en de nabij gelegen 
woonplaatsen. Na het genot van een kop-
je koffie kun je van daaruit starten met 
een wandeling door de bossen en langs 
de plassen. 

Heerlijk slenteren door de natuur of een 
stevige wandeling. Je waant je gewoon in 
het buitenland. Een enorme waterpartij 
met mooie natuurlijke oeverbegroeiing. 
Het wandelpad gaat kriskras langs het 
water en door de bossen. En als je geluk 
hebt kom je mogelijk nog een hertje te-
gen. Bij natuurpoort Nederheide is het 
goed toeven op het terras. Bij goed weer 
kun je ook een duik nemen in het heerlijke 
heldere water want het strandbad geeft 
het gevoel van vakantie. De echte door-
douwers kunnen nog verder wandelen 
om uiteindelijk in De Rips uit te komen 
om bij de Viersprong uit te rusten. 
De korte wandeling is ongeveer 6 kilo-
meter en de lange wandeling 15 km. Een 
ding is zeker, in de zomer is er een warm 
welkom met een heerlijke schaduw 
in de bossen.

Een warm welkom in de 
natuur van Gemert-Bakel

F | Natuurpoort Nederheiden

F | Natuurpoort Nederheiden
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Van Houts zonnewering zet 
u graag ‘uit het zonnetje’
Van Houts Zonnewering en rol-
luiktechniek. Al sinds 2005 een 
begrip in Someren en omstre-
ken. Begonnen met het rolluik 
onder de arm, is inmiddels ge-
worden tot een grote speler op 
de Brabantse markt met unieke 
materialen en heeft sinds kort, 
een mooi nieuw pand.

Eigenaren Bart en Angelle van 
Houts zijn trots. In hun pand aan 
de Cipres 11a in Someren kijkt de 
klant zijn ogen uit wat betreft 
raamdecoratie, overkappingen, 
rolluiken en zonnewering. “De 
klant wil geïnspireerd raken, ze 
willen volledig en uitgebreid ge-
informeerd worden. 

De producten kunnen zien en 
voelen.” En die mogelijkheden 
zijn eindeloos. Zo kun je bij Van 
Houts je laten informeren over 
rolluiken, buitenzonwering, bin-
nenzonwering, Velux dakramen, 
outdoor living, terrasoverkap-
pingen, Somfy home motion 
toepassingen, horsystemen en 
glasschuifwanden. 

Van Houts zonnewering en rol-
luiktechniek is groot geworden 
door kwaliteit te leveren, maar 
het belangrijkste vinden zij ook 
de service en nazorg. “Kwaliteit 
is super belangrijk maar dat 
koop je in, het zit hem in de ser-
vice, het maatwerk en de nazorg. 
De klant voor de eerste keer iets 
verkopen lukt meestal wel, maar 
om nadat alles geplaatst is er 
maanden na dato nog een keer 
binnen te komen voor een uit-
breiding, is een kunst. Dan weet 
je dat je het goed doet”, zegt An-
gelle van Houts. Een product ge-
maakt en toegepast met kennis 
en plezier. 'Sales is nothing wit-
hout after Sales’ “En daar staan 
we nu vijftien jaar later nog vol-
ledig achter. Service, werkinstel-
ling en klantgerichtheid, dit zijn 
onze drie speerpunten.” 

Motto
“Zon weren is sfeer creëren.” Dat 
is een van de motto`s waar het 
allemaal mee begon. Een mooie 
aankleding zorgt voor een aan-
trekkelijk huis. Met kleuren en 

stoffen kan je zoveel doen. Vaak 
is een rolluik niet een showstuk 
aan de woning maar wanneer je 
wat speelt met kleuren dan hoeft 
het niet op te vallen en wint de 
functionaliteit. Bij het inrichten 
van een woning gaat het weer 
om het creëren van een per-
soonlijke sfeer. Raamdecoraties 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Wij hebben als missie het creë-
ren van een ultiem wooncomfort 
voor de consument. 

“Onze branche staat nooit stil, en 
wij dus ook niet” aldus Bart van 
Houts. De nieuwe trends zijn nu 
al ingezet. Er komen steeds meer 
mogelijkheden in elektrische be-
dieningen. Er is tegenwoordig 
zoveel mogelijk. Laat je verras-
sen, wie zelf een kijkje wil ko-
men nemen in de showroom is 
van harte welkom. Aan de Cipres 
11a ligt de rode loper al voor u uit-
gerold en staat de koffie en thee 
altijd klaar. 

Voor meer informatie kijk op:
www.vanhoutszonwering.nl

www.grootpeelland.nl

Waar ga jij een kijkje nemen?
Zin om er weer eens op uit te trekken? 
Bezoek eens een museum! Zo kun je in 
Museum Techniek met ’n Ziel de evolu-
tie van elektrische apparatuur ontdek-
ken. Oude radio’s en tv’s, telefoonstoe-
stellen uit vervlogen tijden en je beleeft 
de sfeer van ‘Toen was geluk heel ge-
woon’ in de mooi ingerichte stijlkamers. 
Techniek met ’n Ziel is elke woensdag-, 
donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag 
op afspraak open, reserveer vooraf je be-
zoek incl. rondleiding via www.techniek-
meteenziel.nl.

Streekromanschrijver Toon Kortooms 
groeide op in Deurne. In Toon’s boeken is 
De Peel vereeuwigd, zoals in de bestseller 
‘Beekman en Beekman’. Op de plek waar 
de familie Kortooms vroeger woonde, 
staat nu het Toon Kortooms Museum. Het 
museum is op afspraak open, reserveren 

via info@toonkortoomspark.nl Ook het 
Blote Voetenpad in het Toon Kortooms 
Park is via reservering te bezoeken. Hou 
je van cultuurhistorie? De Sint Willibror-
duskerk in Deurne is prachtig monument 
met vele bijzondere kerkschatten. De kerk 
is gratis te bezoeken van dinsdag t/m 
zondag 14.00-16.00 uur. Een tocht over de 
gewelven is enkel op afspraak mogelijk. In 
het voormalig woonhuis/atelier en tevens 
praktijk van dokter-schilder Hendrik Wie-
gersma is Museum De Wieger gevestigd. 
Op afspraak te bezoeken via info@dewie-
ger.nl. Natuur- en Milieucentrum De Os-
senbeemd is open met inachtneming van 
maatregelen, kijk op www.ossenbeemd.
nl. 

Meer weten over de musea en beziens-
waardigheden in Deurne? Kijk op www.
vvvdeurne.nl

F | van Houts

F | VVV Deurne
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onze drie speerpunten.” 
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trekkelijk huis. Met kleuren en 

stoffen kan je zoveel doen. Vaak 
is een rolluik niet een showstuk 
aan de woning maar wanneer je 
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het niet op te vallen en wint de 
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van een woning gaat het weer 
om het creëren van een per-
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Kasteel Kinderboerderij in het landgoed 
van Kasteel Geldrop is sinds kort ‘s mid-
dags beperkt weer open tussen 14.00 tot 
16.00 uur. Daar zijn we erg blij mee want 
het is fantastisch om weer bezoekers te 
hebben! Mensen kunnen nu echter al-
leen tussen 14.00 en 14.30 uur binnen ko-
men, maar kunnen blijven tot 16.00 uur. 

Er is nog niets normaal. Er zijn huisregels; 
de binnenruimte en wc’s zijn voorlopig 
gesloten voor publiek, er mogen maxi-
maal 25 mensen tegelijkertijd binnen. We 
voelen ons niet fijn hierbij en zouden de 
binnenloop tijden graag uitbreiden. 

We hebben meer mensen (vrijwilligers) no-
dig om dit waar te kunnen maken. Mensen 
die een uurtje bij de poort als gastpersoon 
kunnen staan of zitten. Wie draagt ons een 
warm hart toe en helpt ons door een uur 
of anderhalf uur aan de poort te zijn tus-
sen 14.00 en 15.30? Het gaat dan om een 
vaste middag, voor een langere tijd (aantal 
maanden), dus niet eenmalig. De boerderij 
is elke dag van de week open dus voor elke 
dag is er iemand nodig. 
We hopen dat jullie ons kunnen helpen! 
Neem contact op met de boerderij, Mo-
nique of Miriam: 040-2858252 of stuur een 
mail naar info@kinderboerderijgeldrop.nl

Wie helpt de kinderboerderij 
bezoekers langer binnen te laten
tijdens openingstijden?

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

F | Kasteel Kinderboerderij Geldrop
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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

F | Kasteel Kinderboerderij Geldrop
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Maar welke soort zonnebrand 
past het beste bij mij? Er zijn 
ontelbaar veel soorten zon-
nebrand op de markt. Er zijn 
verschillende factoren, UVA en 
UVB bescherming en diverse 
texturen. 
Als je op zoek gaat naar een 
geschikte zonnebrand, is het 
goed om te weten dat geen en-
kele zonnebrand je de hele dag 
beschermt tegen de zon. Zon-
nebrand moet ongeveer elke 
twee uur opnieuw aangebracht 
worden  en als je zwemt, zweet 
of sport houd dan 40 minuten 
aan. Gebruik voor je gezicht en 
lichaam niet dezelfde zonne-
brand. De huid van je gezicht is 
dunner dan die op de rest van 
je lichaam.  Als je je insmeert, 
doe dit dan royaal.  Gebruik 
33 milliliter (7 theelepels) zon-
nebrand per keer voor je hele 
lichaam en één theelepel voor 
je gezicht.

Tip 1: Zoek naar UVA en 
UVB bescherming
Als je op zoek gaat naar een 
zonnebrand, is het belangrijk 

dat deze beschermt tegen UVA 
én UVB straling. Wat? UV staat 
voor ultraviolet licht. De A in 
UVA staat voor ‘aging’. Deze 
zonnestralen zijn voornamelijk 
verantwoordelijk voor rimpels 
en de veroudering van je huid. 
Ook zorgt het voor de vorming 
van vrije radicalen, die er weer 
voor zorgen dat lichaams-
processen worden verstoord. 
Hiervoor kun je zorgen dat je 
genoeg antioxidanten binnen-
krijgt. 

De b van UVB staat voor 
‘burning’. Deze stralen zijn 
de boosdoener voor een ver-
brande huid en veroorzaken 
DNA schade aan je huid zoals 
pigmentvlekken. Zowel UVA 
en UVB spelen een grote rol 
bij het krijgen van huidkanker. 
Als je een zonnebrand koopt, 
staat er bij of ze tegen beide 
stralingen beschermen of te-
gen maar een. Vaak vindt je 
op zonnebrand de term “broad 
spectrum”. Dit betekend dat de 
zonnebrand tegen beide stra-
lingen beschermt.

Tip 2 De juiste SPF
De afkorting SPF staat voor 
sun protection factor; ofwel 
bescherming tegen de zon. Je 
hebt verschillende categorieën: 
van een lage beschermingsfac-
tor tot een hoge. Welke SPF je 
moet gebruiken, is afhankelijk 
van je huidtype. 

Om te bepalen welke SPF je, 
minimaal, moet smeren, wordt 
er vaak gekeken naar het huid-
type en hoe snel je bruin wordt. 
In 1975 werd de Fitzpatrick-
schaal bedacht door een Ame-
rikaanse dermatoloog. Hierop 
kun je vinden welk huidtype je 
hebt. In totaal zijn er zes ver-
schillende types. Hoe lichter de 
huid, hoe hoger de SPF. Om het 
simpel te houden: Heb je een 
lichte huid (met sproetjes), met 
lichte ogen en/of lichtblond of 
rood haar, die snel verbrand 
en wordt je niet (snel) bruin? 
Smeer dan minimaal een fac-
tor 30 of hoger.

Heb je een lichte huid, blond 
haar en lichte ogen, die snel 
verbrandt en wordt je lang-
zaam bruin? Smeer dan zon-
nebrand met factor 15-20. Heb 
je een licht getinte huid, don-
ker haar en donkere ogen, die 
zelfden verbrandt en wordt je 
makkelijk bruin? Dan wordt 
minimaal SPF 10-15 geadvi-
seerd. Heb je een getinte, don-
kerbruine of heel donkerbruine 
huid, met donker haar en don-
kere ogen die niet verbrandt 
en heel makkelijk bruint? Dan 
wordt geadviseerd om SPF 5-10 
te smeren.

Tip 3 Fysisch of chemisch? 
Nu je de basis van zonnebrand 
weet, is het tijd om een keuze te 
maken voor je zonnebrand. Er 
bestaan namelijk twee soorten 
zonnefilters: chemische en fy-
sische. Een chemische zonne-
brand absorbeert de UV stra-
ling en laat geen ‘witte waas’ 
achter op je huid. Het nadeel is 
dat het niet wordt aangeraden 
voor een gevoelige huid, om-

dat het irritatie kan opleveren. 
Je kunt dit soort zonnebrand 
herkennen aan ingrediënten 
zoals: oxybenzone, octocrylene 
en avobenzone. Deze ingredi-
enten zijn van niet-natuurlijk 
afkomst.

Een fysische filter werkt nét iets 
anders: deze weerkaatst de UV 
straling. Doordat het niet door 
de huid geabsorbeerd wordt, 
maar een laagje op de huid 
legt, is deze filter beter voor 
een gevoelige huid. Het nadeel 
is dat het een ‘witte waas’ kan 
achterlaten op je huid. Ingre-
diënten die je in minerale zon-
nebrand vindt zijn bijvoorbeeld 
Titaniumdioxide en zinkoxide. 
Deze zijn van natuurlijke af-
komst. 

Tip 3: lotion, olie of poeder?
Een olie, lotion of liever een 
zonnespray? Zonnebrand kun 
je vinden in allerlei uitvoerin-
gen. Allen beschermen ze tegen 
de zon en welke je kiest, hangt 
vaak af van de textuur die je 
zelf het prettigst vindt. Zo kun 
je het prettig vinden om, als je 
een drogere huid hebt, met een 
zonneolie te smeren. Tegen-
woordig zijn er tal van merken 
en soorten op de markt die 
naast zonnebescherming ook 
voedende eigenschappen heb-
ben.

Tip 4: vergeet je haar niet!
Niet alleen je huid kan ver-
branden, ook je haar én zeker 
je hoofdhuid is kwetsbaar voor 

zonlicht. Het is wat lastiger 
om dit in te smeren met zon-
nebrand, maar geen zorgen: 
er bestaan speciale soorten 
zonnebrand voor je haar én je 
hoofdhuid. Zo zorg je ervoor 
dat je aan het einde van de dag 
geen pijnlijke hoofdhuid hebt. 
Je kunt er ook voor kiezen om 
een petje, haarsjaal of hoed op 
de zetten. Dit beschermt ook 
en is ook nog eens modieus.

Tip 5: zorg voor ‘reef safe’
Misschien heb je er wel ooit 
van gehoord. ‘Reef safe zon-
nebrand’. Helemaal gek is 
dit niet. Vooral als je fervent 
snorkelaar bent of vaak op va-
kantie gaat, is het de moeite 
waard om te weten wat deze 
term betekent. Er wordt ge-
schat dat er jaarlijks rond de 
14 duizend ton zonnebrand in 
de oceanen terecht komt dat 
onder andere de koraalriffen 
aantast. Bepaalde ingrediënten 
die je vindt in chemische zon-
nefilters, zijn vervuilend voor 
de oceaan. Ingrediënten zoals 
oxybenzone kan het zeeleven 
en koraal aantasten. Dit is ook 
de reden waarom het op ei-
landen zoals Hawaii verboden 
is om dit soort zonnebrand te 
gebruiken.
Als je een zonnebrand koopt, 
kun je vaak op het etiket zien 
of het een koraalrifveilige zon-
nebrand is.
 
Met deze tips kun jij goed 
voorbereidt de zomer tege-
moet!

Welke 
zonnebrand 
past bij mij?
zonnebrand 
past bij mij?

Het is weer bijna zomer! Dat betekent dat we onszelf goed moe-
ten beschermen tegen de zon en de felle straling. Zonnebrand-
crème is hierbij heel belangrijk. Een goede zonnebrandcrème 
voorkomt een verbrande huid en huidschade zoals huidkanker, 
couperose, rimpels en pigmentvlekken. Delen van je lichaam die 
vaak ontbloot zijn in de zon, zoals je armen, benen en handen 
lopen verhoogd risico op onaangename huidziektes. Ook delen 
die je normaal zou vergeten zoals je oren, lippen en haarlijn ver-
dienen extra aandacht.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

F | Shutterstock
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JE HEBT HET VERDIEND

IN JUNI EN JULI ELKE ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 

UUR

Het mag weer: binnenkort staat de zo-
mervakantie weer voor de deur. Nog 
even de laatste zaken afhandelen en 
dan kan je goed voorbereid vakantie 
vieren. Je hebt het verdiend! Wat je ook 
gaat doen, waar je ook heen gaat, bij 
Adventure Store start de vakantiepret al 
tijdens de voorbereiding. Bij ons kom je 
in de stemming en kun je terecht voor de 
juiste vakantie spullen met een goed en 

eerlijk advies. Zo ga je goed op weg naar 
de heerlijke zomervakantie! 
Waar de reis ook heen gaat en hoe je 
ook op vakantie gaat; Adventure Store, 
de sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat 
als je spullen buitengewoon goed moe-
ten zijn. In juni en juli elke zondag open 
van 12.00-17.00 uur.

ADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STORE

Lokaal shoppen bij Adventure Store

#IKKOOPLOKAAL
www.adventurestore.nl

MELD JE AAN VOOR DE 

Ga naar www.outdoorspecialist.nl om je aan te melden.
Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.  Stuur deze aanmeldingsbevestiging vervolgens naar info@adventurestore.nl 

of geef deze persoonlijk af in de winkel.

GRATIS NIEUWSBRIEF
Elke 14 dagen veel nieuws, de mooiste producten, reisverhalen en veel meer...

HEUPTAS OF EEN      WANDELBROEK!

®

DAN MAAK JE KANS OP EEN

jouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialist

Zomer.Zomer.
BUITEN GEWOON GOED

M A G A Z I N E

•

magazine 
aangeboden door 

jouw outdoorspecialist

magazine 
aangeboden door 

in dit nummer o.a.
op AvoNtuur IN 
EIGEN oMGEvING
INsEctwErENd
suNprotEctEd

wANdElEN
op tExEl

Helmond

Het nieuwe Buiten Gewoon 
Goed Magazine is uit!

in dit nummer o.a.
OP AVONTUUR IN EIGEN 

OMGEVING
INSECTWEREND
SUNPROTECTED

WANDELEN OP TEXEL

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

• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Adventure Store partner van
•

Outdoorspecialist.nl is een unieke 
samenwerking tussen de beste lokale 
outdoorspecialisten en toonaangevende 
merken in de outdoorbranche. Ze zijn niet 
voor niets ...

 BUITEN GEWOON GOED
DOOR . . .

  EEN COMPLEET ASSORTIMENT 
VAN DE BESTE MERKEN

  GESPECIALISEERDE MEDEWERKERS 

  KWALITEIT EN SERVICE

  PASSIE VOOR JOUW 
BUITENACTIVITEITEN

  LOKALE BETROKKENHEID 
 INNOVATIES EN VOORLOPER 

IN DUURZAAMHEID

Adventure Store 1500m2

sport en outdoor.sport en outdoor.sport en outdoor
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Rondleiding door 
het klokkendorp Asten
In de vijftiende eeuw woont 
in het centrum van Asten een 
man die zich Jan die smet van-
der Diesdunc noemt, naar een 
gehucht bij Asten. Bijna zes eeu-
wen later zijn de sporen van Jan 
nog steeds aanwezig. In de kerk 
van de Heilige Maria Presentatie 
hangt een luidklok uit 1447, waar-
op deze naam staat. Als herinne-
ring aan onze historische Jan is 
op het Koningsplein een beeld 
van hem geplaatst. Hier start 
een wandeling door het dorp die 
je kunt maken onder leiding van 
een VVV-gids of aan de hand van 
een rijk geïllustreerde brochure.

In de kerk hangt een carillon met 
57 klokken, bijna allemaal gego-
ten door Koninklijke Eijsbouts, 
een klokkengieterij en fabriek 
van torenuurwerken uit Asten. 
Ieder kwartier hoor je als je door 
het centrum loopt een melodie 
van het automatische klokken-
spel. Op markt- en feestdagen 
wordt het carillon bespeeld door 
een beiaardier. Dat geeft een bij-
zondere sfeer in dit klokkendorp.

Ken je het verhaal van de fabri-
kantenfamilie Bluyssen uit As-
ten?  Zij bezat in de Julianastraat 
een boter- en margarinefabriek 
en handelde in kruidenierswaren 

en textiel? Weet je waar de smid 
paarden besloeg en waar de tram 
vroeger reed? Als je daar nieuws-
gierig naar bent, is het een goed 
idee met vrienden of familie een 
rondwandeling door Asten te 
maken onder leiding van een 
VVV-gids. Je kunt jeugdherinne-
ringen ophalen aan de hand van 
markante plekken in het dorp

Rondleiding door de Heilige 
Maria Presentatiekerk
Aan het einde van de 19de eeuw 
is Asten een tamelijk rijk dorp 
met veel fabrieken en welgestel-
de notabelen. Tijd voor een nieu-
we kerk vindt pastoor L.J. van 
de Mortel. Tussen 1896 en 1898 

wordt de kerk gebouwd in de 
toen moderne neogotische stijl. 
Onder leiding van architect Cas-
par Franssen uit Roermond komt 
het indrukwekkende bouwwerk 
tot stand. Er wordt natuurlijk 
gezegd dat zij de mooiste is van 
alle circa 25 kerken die Franssen 
in Brabant bouwde. Of dat waar 
is, kun je met eigen ogen zien. 
Tijdens een rondleiding met een 
VVV-gids hoor je ‘alles’ over de 
circa 125 levensjaren van de kerk, 
over de verstopte schilderingen 
die in 2019 tevoorschijn zijn ge-
komen, over het hoofdaltaar van 
Hendrik van der Geld (1838-1914) 
uit Boxtel en de kruiswegstatie 
van Frans Knirsch (1920) uit de-

zelfde plaats. Tot de inventaris 
van middeleeuwse kerk behoren 
de beelden van de calvariegroep 
(1480-1490) en een gepolychro-
meerde voorstelling van de hei-
lige Apollonia (1525-1530). De 
tang in haar rechterhand is een 
verwijzing naar deze bescherm-
heilige van tandartsen. De beel-
den kregen een ereplaats in het 
huidige gebouw.
Natuurlijk toont de kerk naast 
de bloei van het Rijke Roomse 
Leven uit haar ontstaansperiode, 
ook de schade van de Tweede 
Wereldoorlog en de veranderin-
gen in de liturgische gebruiken 
sinds het Tweede Vaticaans 
concilie. Kortom een bezoek aan 

deze kerk onder leiding van een 
gids is zeker de moeite waard.

(Zomeravond)rondleidingen
Kasteel Asten-Heusden
Aan de rand van de Peel, ver-
scholen achter weelderige be-
groeiing liggen de romantische 
restanten van het meer dan 600 
jaar oude kasteel van Asten. De 
idyllische ruïne roept een bewo-
gen verleden op van ontginnin-
gen, oorlogen en heksenvervol-
gingen. De laatste oorlog is het 
kasteel noodlottig geworden, 
in 1944 vindt er een aanslag op 
het kasteel plaats waarbij het 
gebouw tot ruïne is verworden. 
De burcht mag dan ten onder 
gegaan zijn, de voorburcht staat 
er nog in haar volle glorie en is al 
de eeuwen dat ze bestaat voort-
durend bewoond geweest. Tot 
de jaren zeventig van de vorige 
eeuw waren het boerenbedrij-
ven en op dit moment biedt het 
onderdak aan ongeveer een vijf-
tigtal bewoners.
Altijd al benieuwd geweest naar 
het leven van kasteelheren of 
de heksenvervolging? Kom dan 
naar de kasteelruïne in Asten-
Heusden tijdens de Zomer-
avondrondleidingen. Deze vin-
den plaats op alle donderdag-
avonden in juli en augustus. De 
rondleidingen starten om 19.00 
uur en aanmelden is niet nodig. 
Deze Zomeravondrondleiding 
duurt 1½ uur en kost € 4,50 per 
persoon. Kinderen t/m 7 jaar zijn 
gratis. 

Ook groepsrondleidingen beho-
ren tot de mogelijkheden; onze 
kasteelgidsen nemen je graag 
mee op ontdekkingstocht door 
de prachtige kasteelruïne. 
Voor alle drie de rondleidingen 
geldt een prijs van € 4,50 p.p. 
met een minimum van 10 per-
sonen of en een minimumprijs
 van € 45,-. 

Het maximum aantal personen 
voor de rondleiding door het 
klokkendorp Asten en door de 
Heilige Maria Presentatiekerk 
is 15. Het maximum aantal per-
sonen bij de rondleiding door 
Kasteel Asten-Heusden is 10 
personen (normaal gesproken 
geldt voor deze rondleidingen 
een maximum van 20 – 25 per-
sonen per gids (meerdere gid-
sen beschikbaar) maar i.v.m. het 
corona-virus zijn de maximum 
aantallen nu naar beneden bij-
gesteld). 

Reserveren via VVV Asten; 
Tel.: 0493-692999
winkel@vvv-asten.nl 

Rondleidingen door Asten

Primeur! VVV Asten organiseert 
vanaf 2020 een drietal rondleidingen o.l.v. 

een deskundige VVV-gids; klokkendorp 
Asten, Heilige Maria Presentatiekerk en 

Kasteel van Asten-Heusden. 
Mocht je op zoek zijn naar een 

leuke invulling voor bijvoorbeeld een 
familiedag of personeelsuitje dan 

ben je in Asten aan het juiste adres!

Staatsbosbeheer start mid-
den juni met het herstellen 
van het half verharde fi ets-
pad naast de Bruggerdijk 
vanaf de Heerstraat tot aan 
de Budelsebaan in natuur-
gebied Leenderbos te Heeze-
Leende. 

Er komt een nieuwe laag over 
het fietspad, omdat het pad 
na verloop van tijd smaller is 
geworden. 

De werkzaamheden zullen 
enkele weken duren en het 
fietspad is tot de werkzaam-

heden zijn afgerond afgeslo-
ten. Fietsers wordt gevraagd 
om via het Strijperpad of het 
Kluizerpad om te fietsen. 

De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemer 
van Stipdonk uit Geldrop.

Fietspad herstel Bruggerdijk in Leenderbos
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Door: Wendy Lodewijk

René van Luytelaar (bekend 
van amusementsgroep Striep-
ke Veur) heeft zich een aantal 
jaren ingezet als voorzitter voor 
de SamenLoop voor Hoop in 
Helmond. Daarnaast was hij 
binnen die organisatie verant-
woordelijk voor de Commissie 
Programmering, waarin hij het 
voor elkaar kreeg om verschil-
lende artiesten belangeloos te 
laten optreden. Nu hij een huis 
gekocht heeft in Portugal en 
daar ook veelal verblijft, heeft 
hij helaas afscheid moeten ne-
men van de SamenLoop. Een 
mooi moment om terug te kij-
ken.

Wat betekent de SamenLoop 
voor Hoop voor u?
‘Mijn drijfveer om me in te zetten 
voor de SamenLoop is simpel: als 
er meer geld naar het KWF gaat, 
is er meer geld voor onderzoek, 

meer onderzoek betekent meer 
kans op overwinning van kanker 
en meer overwinning zorgt voor 
meer mensen die (weer) geluk-
kig kunnen worden. Iedereen 
krijgt in zijn leven te maken met 
kanker; er is altijd wel iemand 
in je omgeving die het krijgt of 
heeft gehad. 

Eigenlijk verbindt kanker ons 
allemaal. Dat ik voorzitter van 
de SamenLoop ben geworden, 
is heel toevallig gebeurd. Aan-
vankelijk ben ik eens gevraagd 
om de presentatie te verzorgen 
op het podium. In de loop der 
tijd heb ik steeds meer op mijn 
bordje gekregen en ben ik uitein-
delijk in het bestuur terecht ge-
komen. Het geheel verliep heel 
logisch. Toen op een gegeven 
moment de vorige voorzitter ver-
trok, werd ik voorgesteld als zijn 
opvolger. Ik hoefde niet lang na 
te denken voor ik ja zei.’
Het einde van Striepke Veur is 

ook in zicht. Is dat niet veel ver-
andering in korte tijd?
‘Nee, zo zie ik dat niet. We heb-
ben in 38 jaar Striepke ontzet-
tend veel mooie dingen meege-
maakt. Het is heel fijn om te zien 
dat de mensen nog genieten 
van een optreden van ons, je wil 
niet wachten tot men je beu is. 
Een soort van stoppen op het 
hoogtepunt. In combinatie met 
het huis in Portugal en het vele 
voorbereidingswerk dat er logi-
scherwijs bij komt kijken, is dit 
een juist en mooi moment om te 
stoppen.’

U heeft veel betekend voor de 
SamenLoop, op allerlei vlakken. 
Zo heeft u een flinke steen bijge-
dragen aan het vinden van spon-
soren en ambassadeurs. 

Heeft uw bekendheid met 
Striepke Veur daar positief aan 
bijgedragen?
‘Ja, dat is zeker een groot voor-

deel. Maar niet alleen bij Striep-
ke. Ik ben namelijk onder andere 
ook voorzitter geweest van het 
Oranjecomité, 26 jaar bestuurder 
bij de Keiebijters en directeur in 
het Helmondse primair onder-
wijs, waardoor ik in nauw con-
tact stond met de gemeente. De 
mix van bedrijfsleven, verenigin-
gen en gemeente heeft gezorgd 
voor een mooi groot netwerk. 
Als je veel mensen kent, gaan er 
veel deuren open.’

Bent u nu nog op een of andere 
manier verbonden met de orga-
nisatie van de SamenLoop?
‘Het team van de SamenLoop 
bestaat uit geweldige mensen. 
Zij zetten zich voor de volle 100% 
in. Na de laatste SamenLoop zijn 
er een paar bestuursleden van 
het eerste uur gestopt en heb ik 
een aantal nieuwe wisselingen 
kunnen doorvoeren. 

We hebben goede mensen zien 

vertrekken, maar we hebben 
ook weer goede mensen binnen 
weten te halen. Heel toekomst-
gericht. 

Op dit moment heb ik nog wel 
een paar lijntjes open met het 
bestuur, maar in de loop van de 
tijd zal ik alles afsluiten. Natuur-
lijk blijf ik wel telefonisch bereik-
baar.’

Heeft u tot slot een mooie herin-
nering of anekdote die u met ons 
wil delen?
‘Jazeker. Het eerste waar ik aan 
denk, is het moment dat ik stond 
te presenteren in 2017. Er was bij 
die editie van de SamenLoop ook 
een kinderloop, voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Zo’n 180 
kinderen stonden voor het po-
dium terwijl ik mijn zegje deed. 
Roept er ineens een jongen: ‘Me-
neer! Ik ben weer genezen!’ Dat 
indrukwekkende moment be-
zorgde me echt kippenvel.’

GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.
 
Deze week Eddy Huissoon
Eigenaar van de Adventure Store. René van LuytelaarMet deze week:

René van Luytelaar. F | Samenloop voor Hoop Helmond.
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Op donderdag 2 juli 2020 is 
er van 20:00 tot 21:30 weer 
een webinar van Maria Ge-
nova, voor beginnende en 
gevorderde schrijvers in onze 
regio. Een webinar is een di-
gitale interactieve worskhop. 
Vanachter je PC of laptop, 
kun je makkelijk en veilig, 
thuis meedoen. Op de eerde-
re schrijfworkshops kwamen 
veel enthousiaste reacties. 
Vandaar dat de gezamenlijke 
bibliotheken van Breda, Den 
Bosch, Eindhoven, Midden-
Brabant, Veldhoven en Hel-
mond-Peel, nóg een schrijf-
workshop programmeren.

Digitale Schrijfworkshop
In deze schrijfworkshop ga 
je de diepte in. Je leert van de 
fouten van beginnende en be-
kende schrijvers aan de hand 
van voorbeelden. Hoe maak je 
een verhaal spannend? Welke 
tijd en vertelperspectief pas-
sen het beste bij je boek? Mag 
je personages samenvoegen 
bij waargebeurde verhalen? 
Hoe zet je flashbacks doeltref-
fend in? Hoe doe je research 
en hoeveel daarvan mag in het 
boek terechtkomen? Hoe cre-
eer je interessante bijfiguren? 
Hoe schrijf je een uitnodigen-
de achterflaptekst? Hoe wer-
ken professionele redacteuren 
en wat kost dat? Hoe vind je 
een goede uitgever?

Of kies ik voor uitgeven in 
eigen beheer? Al deze vragen 
worden tijdens deze online 
schrijfworkshop beantwoord, 
maar er is ruimte voor veel 
meer vragen. 

Maria Genova
Docent is Maria Genova, 
schrijfster van diverse bestsel-
lers, onder andere 'Het Dui-
velskind', 'Man is stoer, vrouw 
is hoer' en 'Komt een vrouw 
bij de h@cker'. Maria is erva-
ren schrijfdocent en redacteur 
en treedt daarnaast veel op als 
spreker.
Deze workshop is een aanvul-
ling op de eerder door Maria 
Genova gegeven webinars, 
maar kan ook zeker gevolgd 
worden door deelnemers die 
eerder nog geen schrijfwork-
shops hebben gevolgd. 

Aanmelden 
Er is een beperkt aantal inlog-
plaatsen dus meld je snel aan. 
Op www.bibliotheekdom-
meldal.nl is een link te vinden 
naar de Bibliotheek Eindho-
ven, waar de aanmeldingen 
worden ontvangen en van 
waaruit 1 dag van tevoren 
een inlog-link wordt gestuurd 
voor het webinar. Mocht je op 
2 juli niet kunnen, dan kun je 
toch aanmelden zodat je een 
dag later de link ontvangt 
waarmee je terug kunt kijken. 

Op donderdag 2 juli 2020 is Of kies ik voor uitgeven in 

De meest gemaakte fouten
in een manuscript en hoe 
vind je een uitgever?

Beleef De Groote Heide!

“Er zit muziek in dat bos”, “Prik-
kel al je zintuigen” of “Proef de 
streek”: zomaar een greep uit 
de 75 belevenissen die natuur-
grenspark De Groote Heide te 
bieden heeft. Deze belevenis-
sen zijn recent gebundeld in een 
prachtige belevenissengids. 

De gids staat boordevol tips 
voor activiteiten met daarbij 
korte recensies. Hoewel deze 
gids áltijd handig is, geeft het 
zeker in deze tijd inspiratie en 
ideeën voor leuke activiteiten 
in eigen land. Vakantie in De 
Groote Heide? Met deze gids 
kan iedereen vooruit! 

Wat staat er in de gids? 
De gids is opgebouwd uit ver-
schillende thema’s: Cultuur, Na-
tuur, Sporten en spelen, Proeven 
en overige belevenissen die je 
echt niet mag missen. Je kunt 
zoeken op thema en online ook 
op alfabet. Bovendien zijn de be-
levenissen geclusterd op de kaart 
zodat je per gebied kunt zoeken. 
De activiteiten zijn voor jong tot 
oud, dus voor ieder wat wils. Ook 
wie geen Nederlands spreekt, 
kan vooruit met de gids vanwege 
de korte Engelse beschrijvingen. 
Extra leuk: De familie Beeren 
heeft al diverse belevenissen ge-
test. Hun ervaringen staan in de 

gids en zijn binnenkort ook te 
vinden in de vlogs op onze web-
site en social media. 

Waar te verkrijgen?
De belevenissengids is te verkrij-
gen bij verschillende partners in 
De Groote Heide, zoals VVV’s en 
toeristische informatiepunten, 
wordt in sommige gemeenten 
huis aan huis verspreid én is on-
line te vinden op www.degroote-
heide.eu/belevenissen. 

Wat is natuurgrenspark 
De Groote Heide? 
Van Hamont-Achel en Pelt (BE) 
tot aan de groene stadsrand van 
Eindhoven (NL) ligt een gevari-
eerd en veelzijdig natuurgrenspark 
van bijzondere waarde. De unieke 
biodiversiteit, de verscheidenheid 
aan kleinere natuurgebieden én de 
aanwezigheid van vennen en be-
ken maken van De Groote Heide 
een magische plek. Maar niet al-
leen de natuur is er ontiegelijk 
mooi, er is ook van alles te beleven. 
Zes gemeenten (Cranendonck, 
Eindhoven, Hamont-Achel, Hee-
ze-Leende, Pelt en Valkenswaard) 
werken grensoverschrijdend sa-
men om 'hun' natuur te koesteren.

Het HomeComputerMuseum 
in Helmond was pas sinds be-
gin februari heropend op een 
nieuwe locatie, maar kon dank-

zij Corona haar deuren halver-
wege maart weer sluiten. Toch 
bleef de onderneming investe-
ren in verbeteringen. Zo zijn er 

vitrines aangeschaft om nieu-
we aanwinsten te laten zien. 
Zoals een door Herman Brood 
beschilderde computer, een 
Amiga gebruikt door de Ameri-
kaanse NASA en een Commo-
dore Amiga welke gebruikt is 
voor o.a. de fi lm Titanic.

Ook zijn er nodige aanpassingen 
gedaan om aan alle voorwaarden 
te kunnen voldoen om de ver-
spreiding van het Coronavirus te 
minimaliseren. Bart van den Ak-
ker: "Als interactief museum zijn 
er meer aanpassingen nodig dan 
de museumvereniging eist, wij 
zorgen dat de interactieve ma-

Bezoek het vernieuwde 
HomeComputerMuseum, 
een tijdreis  voor jong én oud!

chines extra worden gereinigd 
en speciale handschoenen wor-
den gratis aangeboden aan onze 
bezoekers."

Gelukkig kunnen nu de bezoe-
kers weer met bijna 300 compu-
ters vanaf 1977 spelen en herin-
neringen ophalen aan vroeger.
Het HomeComputerMuseum 
is een interactieve tijdreis door 
de geschiedenis van de (thuis)
computer en aanverwante ap-
paraten middels kamers in stijl 
van de desbetreffende jaren. Met 
een gespecialiseerde werkplaats 
voor reparatie en een arcadecafé 
is dit museum uniek in de Bene-

lux.  In de Arcade staan diverse 
generaties spelcomputers en Ar-
cadekasten klaar om bespeeld te 
worden. Een dag van herkenning 
voor jong en oud!

Kaarten moeten vooraf 
worden gekocht voor 
€8,88 per stuk (kinderen 
tot en met 12 jaar €4,40). 
Tickets: www.homecom
putermuseum.nl
Locatie: Noord-Koningin-
newal 28, Helmond
Open van woensdag 
t/m zondag.
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adventure store adv

WANDELENBAD&BEACH

RECREATIE

KAMPEREN

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

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

*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 30  juni en zolang de voorraad strekt.

KAMPEREN
IN JUNI
EN JULI 

ELKE  ZONDAG 

OPEN 
van 12-17 uurO F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

Met de CHARA TENT kun je 

gaan en staan waar je wilt. Kijk  

voor het volledige aanbod NOMAD® 

tenten op www.NOMAD.nl.

I SLEEP  
ANYWHERE

Met de CHARA TENT kun je 

gaan en staan waar je wilt. Kijk 

voor het volledige aanbod NOMAD®

tenten op www.NOMAD.nl.

I SLEEP 
ANYWHERE

SALE
15% 25%25% 50%50% 75%

veel voorraad met
EXTRA HOGE
KORTINGEN*

TASSEN

OUTDOOR

IN JUNI EN JULI
ELKE 

ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR

V E R K R I J G B A A R  B I J

A D V E N T U R E  S T O R E

WWW.HANWAG.NL

V E R K R I J G B A A R  B I J

A D V E N T U R E  S T O R E  H E L M O N D

BANKS
De verfijning van een Hanwag klassieker. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen gemaakt van De verfijning van een Hanwag klassieker. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen gemaakt van 
hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam 

in de tussenzool zorgt voor een voelbaar betere demping en een goede afrol.
De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen.De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen.

Naast de standaard leest, is de Banks ook verkrijgbaar in een vernieuwde ‘Straight Fit Extra’ uitvoering met een  uitvoering met een  uitvoering met een 
4 mm breder bovenwerk en een bredere zool. De Banks ‘Narrow’ Lady GTX is speciaal ontworpen voor vrouwen  is speciaal ontworpen voor vrouwen  is speciaal ontworpen voor vrouwen 

met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook 
verkrijgbaar in een volledig leren uitvoering.

€ 219,99BANKS MEN GTX

JE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIEND
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