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Reizen in Coronatijd. De een 
stapt zonder moeite in het vlieg-
tuig en de ander viert liever va-
kantie in eigen land vanwege 
de onzekere omstandigheden. 
Nicole van Beek, werkzaam voor 
een reisbureau,  werd uitgeno-
digd om op ‘testreis’ te gaan naar 
Mallorca. Hieronder lees je haar 
ervaringen.

“Een aantal weken terug ben ik 
op uitnodiging van een reismaat-
schappij met een select gezel-
schap afgereisd naar Mallorca 
om zelf te ervaren hoe het is om 
weer te reizen in deze Coronatijd.  
Ik ben blij dat ik dat zelf heb mo-
gen ervaren! Ik kan je volmondig 
zeggen dat dit heel goed te doen 
is. Reizigers dienen rekening te 
houden met maatregelen. Voorop 
staat dat het gevoel van de reizi-
ger goed moet zijn om te willen 
reizen. Op de luchthaven en in 
het vliegtuig is het verplicht een 
mondkapje te dragen. We hou-
den ons aan de 1,5 meter afstand 

daar waar mogelijk. In het vlieg-
tuig lukt dit niet, maar met de ex-
tra hygiënemaatregelen, de goede 
luchtzuivering in het vliegtuig en 
de regels bij het in-en uitstappen 
maakt dat reizen per vliegtuig 
goed te doen is. Vooraf wordt een 
digitale gezondheidsverklaring 
ingevuld, die de reiziger geprint 
meeneemt. Bovendien vinden 
op de luchthaven gezondheids-
controles plaats middels tempe-
ratuurmeting. Personen met een 
temperatuur boven de 37,5 gra-
den Celsius zullen nader worden 
onderzocht.

Naar mijn ervaring is Mallorca 
zachtjes aan het opstarten. Ho-
tels openen hun deuren met een 
maximale bezettingsgraad van 50 
tot 60%. Ieder hotel heeft een (ei-
gen) Covid-19 beleid: desinfectie-
gel bij binnenkomst, mondkapjes 
in de openbare ruimtes binnen, 
antispat schermen bij de recep-
tie, looproutes, maximaal aantal 
gasten in de lift. Kamers worden 
extra gereinigd en kamers staan 
na volledige desinfectie eerst mi-

nimaal 3 uur leeg voordat nieuwe 
gasten de kamers betreden. Ver-
blijf je in een hotel inclusief maal-
tijden, dan zijn er regels voor wat 
betreft het buffet. Je gaat met een 
mondkapje op langs het buffet 
en er wordt voor je opgeschept 
door het personeel. In anders ho-
tels mag je zelf opscheppen en 
dien je handschoenen te dragen. 
Heel eerlijk: dit went verschrikke-
lijk snel. Verblijf je in een appar-
tement, villa of huisje en je bent 
zelfvoorzienend, is dit natuurlijk 
niet aan de orde. Zwembaden 
zijn volledig en onbeperkt toe-
gankelijk. Het aantal ligbedjes bij 
het zwembad is teruggebracht, 
waarbij de ruimte minimaal 1,5 
meter is. Voor het aantal tafels en 

stoelen op de terrassen geldt het-
zelfde. Buiten hoeft men nergens 
een mondkapje te dragen, maar 
er wordt gevraagd rekening te 
houden met de 1,5 meter.

De bestemming ontdekken kan 
prima! De lokale dorpen ontwa-
ken weer. Winkeltjes en terrassen 
openen hun deuren. In Spanje is 
het toegestaan om in groepen van 
maximaal 10 personen aan tafel te 
zitten. Eet je binnen in een restau-
rant? Dan draag je je mondkapje 
als je binnenkomt, naar het toilet 
gaat en weer naar buiten gaat. 
Aan tafel dus niet en ook dit went 
en het is het meer dan waard!

(Lees verder op pag. 3)

Veilig op reis tijdens 
het Coronavirus

OOK OP INTERNET 
EN SOCIAL MEDIA
WWW.HELMONDNU.NL
WWW.ONSMIERLOHOUT.NL

VOOR AL UW 
•DRUKWERK
•WEBSITES
•OUTDOOR
•VERSPREIDING
•ADVERTENTIES

info@adcommunicatie.nl 
of bel 0492-845350
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We mogen 
weer.

Heerlijk. Het is zomer. Tijd om te genieten. 
Tijd om te ontspannen. Eindelijk!

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je 
inspiratie opdoet voor het heerlijke zomers 
buitengevoel. Je vindt er bijna alles op het 

gebied van wonen, tuin, dieren, auto’s,  
ontspanning en food. 

Van een ontspannende loungeset tot een 
heerlijke zomerse salade. Vul zelf maar in. 

Voor elk wat wils.

En deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

We mogen weer, maar wel met gepaste afstand.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.
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(Vervolg pag. 1)

In bussen, taxi, trein, tram en op 
de boot is het dragen van een 
mondkapje verplicht. Georga-
niseerde excursies worden ook 
weer volop uitgevoerd, ook met 
de nodige hygiëne maatregelen. 
En wil je nu liever niet in de bus 
op excursie met een mondkapje 
op, denk dan aan het huren van 
een auto en ga zelf op pad. Ont-
dek de mooie baaien, de Spaanse 
gezelligheid en geniet van de zon! 
Waar normaliter de stranden in 
deze periode overvol liggen is het 
nu rustiger en is er ruimte. De 
sfeer in de badplaatsen is ont-
zettend relaxed en genieten van 
een tapas en een Sangria op de 
terrassen is vakantiegevoel.

Daar Mallorca in de zomermaan-
den normaal gesproken ook de 
ultieme vakantie biedt aan de 
jongeren die gaan voor het zon, 
zee, stappen verhaal, zullen zij 
wellicht de meeste aanpassin-
gen moeten doen. In Spanje is 
het niet toegestaan om binnen 
in de kroegen feest te vieren. Veel 
is al geopend, echter met vertier 
buiten op de terrassen. De Hee-
ren van Amstel in het bekende El 

Arenal is open, met de gezellig-
heid op het terras. Het beroemde 
uitgaanscentrum Megapark in El 
Arenal houdt voorlopig de deu-
ren dicht. Veel is daar overdekt 
en daar zijn de maatregelen niet 
uit te voeren.

De reisorganisaties gaan selec-
tief te werk met betrekking tot 
de aangeboden accommodaties, 
beoordelen Coronaprotocollen 
om de gezondheid van de klant 
vanuit hun kant zoveel mogelijk 
te waarborgen. Maar eerlijk: de 
reiziger dient ook zelf verstandig 
na te denken. Wij als reisbureau 
proberen onze klanten zo goed 
mogelijk te informeren over 
hetgeen de klant mogelijk kan 
tegenkomen op de bestemming. 

En voor de duidelijkheid: als je 
reist naar een land met code geel 
ben je gewoon verzekerd als je op 
reis gaat en wordt er wel degelijk 
gerepatrieerd door de reisorgani-
satie als een bestemming plots-
klaps weer op code oranje gezet 
wordt! Kortom: een mondkapje 
gaat mee net zoals je je telefoon 
meeneemt, extra je handen was-
sen, afstand in acht nemen en je 
geniet van vakantie!”

WILT U UW 
BOODSCHAP 

KWIJT?

ONDER
NEMER

Adcommunicatie 
wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of 

bel 0492-845350.

(12x per jaar, 5000 ex.) (12x per jaar, 5000 ex.)

(52x per jaar, 40.000 ex.).

OOK OP INTERNET 
EN SOCIAL MEDIA

WWW.HELMONDNU.NL
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BOODSCHAP BOODSCHAP VOOR AL UW 
•DRUKWERK
•WEBSITES
•OUTDOOR
•VERSPREIDING
•ADVERTENTIES

GEMBIRD
BLUETOOTH 

PARTY
SPEAKER
met Karaoke Functie

SPK-BT-13

KOOP LOKAAL
OOK ONLINE
www.tijdstunter.nl

www.tijdstunter.nl

SPK-BT-13SPK-BT-13

www.tijdstunter.nl

€21.95
VAN €32,50

VOOR
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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 1 augustus en zolang de voorraad strekt.

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

SALE 15% 25%25% 50%50% 75%
veel voorraad met

EXTRA HOGE KORTINGEN

99.99

TEXAS BIJZETTENT 
VOOR 3 PERSONEN

TEXAS 
OUTDOOR 

TENTTENT

RELAX RELAX 
STOELSTOEL

RT2 BAT RT2 BAT RT2 BAT 
LAC LAC LAC 

TUBETUBETUBE

49.9999.

2 Series Classic L Barbecue2 Series Classic L Barbecue

199.-

VAN
99.99

NU

VAN
279.-

NU

Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2
SlaapzakSlaapzak

Deken & Deken & 
Mummy CombiMummy Combi

69.99VAN
99.99

NU

Ideaal voor het Ideaal voor het 
meenemen tijdens meenemen tijdens 

kampeervakanties in kampeervakanties in 
de zomer of wanneer u de zomer of wanneer u 

trektochten wilt maken in trektochten wilt maken in 
een warm klimaat.een warm klimaat.

WANDELEN

BAD&BEACH

RECREATIE

OUTDOORREIZEN

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Hel-
mond) beleeft u winkelplezier als nooit 
te voren. Met een winkeloppervlak van 
1500m2 biedt Adventure Store het beste 2 biedt Adventure Store het beste 2

van sport-en outdoor artikelen onder 
een dak.

Meer dan 200 topmerken.
In de winkel vindt u een uitgebreid as-
sortiment met meer dan 200 topmer-sortiment met meer dan 200 topmer-sortiment met meer dan 200 topmer
ken en 25.000 artikelen voor dames, ken en 25.000 artikelen voor dames, 
heren en kinderen. Elk merk heeft een 
ruim, modieus en functioneel aanbod.

Sale met veel voorraad en met hoge 
kortingen.
In de winkel vindt u gestickerde produc-

ten met hoge kortingen tot wel 75%. Sla 
uw slag nu het nog kan want op is op!
Kom eens langs en laat u verassen door 
het aanbod. U zult versteld staan. Natuur-het aanbod. U zult versteld staan. Natuur-het aanbod. U zult versteld staan. Natuur
lijk kunt u gratis parkeren voor de deur.

Vakantiegangers opgelet! 

Adventure Store is a.s. zondag open 
van 12.00-17.00 uur.

[SHOP LOKAAL]

JE HEBT HET VERDIEND
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 Waar de reis ook heen gaat en hoe je 
ook op vakantie gaat; Adventure Store, ook op vakantie gaat; Adventure Store, 
de sport & outdoor speciaalzaak aan de de sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout straat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat (Helmond) is de zaak waar je heen gaat 
als je spullen buitengewoon goed moeals je spullen buitengewoon goed moe-
ten zijn. Aanstaande zondag open van 
12.00-17.00 uur.

DE LAATSTE KANS!

Met het mooie weer trekken we er mas
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 
veroorzaken. 

Voorkom muggenbeten, tekenbeten en
overlast van processierupsen met de
Insectwerende artikelen van Care-Plus. 
Deze zijn verkrijgbaar bij Adventure Store.

INSE TWEREND

klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 

VAN
139.99

NUNUNU

in de stemming en kun je terecht voor de 
juiste vakantie spullen met een goed en 

ten zijn. Aanstaande zondag open van Aanstaande zondag open van 
12.00-17.00 uur.

Met het mooie weer trekken we er mas-
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 

TWEREND

 DEET
DEET is een insectenwerende organische verbinding met als
brutoformule C12 H17 NO. Het is bedoeld om op de huid of op de kleren 
aan te brengen en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor bescherming tegen 
insectenbeten. 

CINSECINSE TWERENDCTWEREND
Met het mooie weer trekken we er mas

INSE TWERENDCINSECINSE    C    

juli 2020

ADVENTURE STORE
jouw vakantiespecialist

a.s. ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR
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?Waar in
de Peel

Help jij Roel 
bij het zoeken

van deze 
locaties?

Voor de uitslag zie 
www.grootpeelland.nl

v.a. week 31
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F | Tasja
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LUCASLUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

1 juni t/m
30 augustus

Ontmoet 
de zestiende– 
eeuwse meester 
in Helmond
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Vier de zomer 
van Lucas Gassel bij 
Museum Helmond! 
De schilderijen, tekeningen 
en prenten van dé zestiende-
eeuwse meester van het land-
schap Lucas Gassel kun je nog 
zien tot en met 30 augustus bij 
Museum Helmond in Kunsthal 
Helmond. Het is de allereer-
ste overzichtstentoonstelling 
ooit, waarin jij de eeuwenoude 
werken van deze in Helmond 
opgegroeide meester kunt be-
wonderen. 

De werken zijn belangrijke bruik-
lenen uit de hele wereld: van Bel-
gië tot Spanje en van Mexico tot 
de Verenigde Staten. Het is dus 
echt nu of nooit, dus loop bij 
ons binnen en beleef de zomer 
van Lucas Gassel in Museum 
Helmond. Een kaartje koop je 
aan de balie van het museum 
of bestel je gewoon gemakkelijk 
online via museumhelmond.nl. 

Aan de slag!
Bezoek ook zeker de werkplaats 
van Lucas, die je aantreft in de 
tentoonstellingsruimte. Jong 
en oud  maakt op interactieve 

manier kennis met de wijze van 
schilderen van deze meester van 
het landschap. Ook leer je wel-
ke materialen hij gebruikte en 
ontdek je dat hij alles wist over 
dieptewerking, licht- en kleurge-
bruik in landschappen, waar hij 
beroemd om werd in zijn wer-
kende leven. De werkplaats is tot 
en met 30 augustus geopend op 
woensdag en vrijdag van 13.00 
tot 16.00 uur.

Audiotour en stadswandeling
Bereid je alvast goed voor op je 
bezoek aan de tentoonstelling 
en ga naar lucasgassel.museum-
helmond.nl. We hebben een tof 
online programma voor je klaar 
staan, waar je veel kennis opdoet 
over de kunst van Lucas. Ook 
kun je er filmpjes en werken van 
dichtbij bekijken. En zeker doen, 
in de tentoonstelling is een au-
diotour te koop voor een klein 
prijsje. Want luisteren naar ver-
halen over de werken die je ziet, 
is wel zo prettig. Bekijk ook zeker 
de introductiefilm die je mee-
neemt naar de wereld van Lucas. 

Kun je geen genoeg krijgen van 
Lucas Gassel? Laat je meenemen 
naar Lucas zijn tijd met de spe-
ciale stadwandeling. Neem het 
programmaboekje mee (gratis 
verkrijgbaar bij de museumba-
lie). Door het prettige formaat 
kun je ‘m zo in je broekzak of 
tas steken. Onderweg maak je 
kennis met bijzondere fotogra-
fie, kunst, kijkkisten en nog veel 
meer, ze staan allemaal in het 
teken van het leven en werk van 
Lucas Gassel. 

Museumcafé Lucas
Een verfrissend drankje met een 
dagvers gebakje erbij, dat kan in 
het gezellige pop-up Museumca-
fé ‘Lucas’ in Kunsthal Helmond. 
Daar kun je heerlijk bijkomen 
van alle kunst en indrukken. 
Voor een lekkere lunch wandel je 
in 3 minuten naar het sfeervolle 
Kasteelcafé in Kasteel Helmond, 
onze andere museumlocatie. Eet 
smakelijk alvast! 
De tentoonstelling is te zien bij 
Museum Helmond, in Kunsthal 

Helmond aan het F.J. van Thiel-
park in Helmond, geopend van 
10.00 tot 17.00 uur van dinsdag 
tot en met zondag. Meer info 
over prijzen, tickets, expositie 
en stadsactiviteiten vind je op 
lucasgassel.museumhelmond.
nl. Voor deze tentoonstelling 
wordt een toeslag gevraagd (ook 
voor Museumkaarthouders). 
Ben je Vriend van het museum 
of in het bezit van een BankGi-
roLoterij VIP-KAART, dan heb je 
gratis toegang. 

Uniek door de diversiteit op het 
gebied van kruiden. Uniek door 
de combinatie van bijzondere 
kruidentuinen en de bijzondere 
producten en diensten die door 
horeca en ondernemers worden 
aangeboden.

Gemert-Bakel ademt kruiden en 
verrast, verrijkt en inspireert u 
via arrangementen, workshops, 
rondleidingen, fiets- en wandel-
routes. Variërend van koken met 
kruiden tot het maken van krui-
denshampoo, van een heerlijke 
massage met kruidenolie tot een 
inspirerende snuffelrondleiding. 

Ontdek het verrassende van 
kruiden en kruidengerechten en 
het verrijkende van natuurlijke 
schoonheid en gezondheid. Een 
bezoek is ècht de moeite waard! 

Kortom, laat u verrassen, inspire-
ren en verrijken in Gemert-Bakel 
Kruidentuin van Nederland! Ook 
nu nemen de kruiden nog steeds 
een belangrijke plaats in onze ge-
meenschap. Op tal van plekken 
komt u de kruiden tegen. Niet 
alleen in het landschap en de na-
tuurgebieden van het dorp, waar 
zij een functie hebben in het na-
tuurlijk evenwicht, maar ook in 
de tuinen van verschillende orga-
nisaties, waar zij afhankelijk van 
de doelstelling van die organisatie 
een functie hebben. 

Dat kan zijn geneeskrachtig, culi-
nair, ontspannend, maar ook ge-
woon lekker en mooi en natuur-
lijk educatief. Tijdens een verblijf 
in Gemert-Bakel moeten bezoe-
kers kruiden tegenkomen op de 
hoek van de straat, op rotondes 

en in parken. Overal hangen plan-
tenbakken met de zwart-witte 
loper (Gemertse kleuren van de 
Duitse orde) vol met mooie krui-
den. Maar ook bij lokale onderne-
mers en openbare gebouwen is de 
band tussen kruiden en Gemert-
Bakel zichtbaar. Op diverse plek-
ken zijn de tuinen te bezichtigen. 
Bijvoorbeeld de wilde Bertram, 
De Specht, De Spank ’t Heerlijck 
Hopveld en de nieuwe kruiden-
tuin die samen met de Vlinders-
afari een geheel vormt. 

Een nieuwe locatie voor de Vlin-
dersafari met honderden vlinders, 
rupsen en poppen. Je ontmoet 
de meest bijzondere vlinders uit 
alle windstreken. Kleine vlinders, 
grote vlinders, opvallend kleurige 
vlinders en perfect gecamoufleer-
de exemplaren, doorzichtige vlin-
ders, en vlinders met angstaanja-
gende schijnogen. Bewonder en 
verwonder. En dat in een decor 
van een weelderige exotische be-
planting. Weleens vlindereitjes 
gevonden? Ooit een vlinder ge-
zien met een spanwijdte van een 
A4tje? 

Het kan allemaal op de Vlinders-
afari. Dan bij de kruidentuin het 
Heerlijck Hopveld dat bijna tegen 
het kasteel van Gemert ligt waar 
600 jaar lang de Duitse Orde het 
heerschappij had waan je jezelf 
nog honderden jaren terug. Van 
1200 tot 1800 was Gemert een 
Vrije Heerlijckheid en een
 apart landje binnen Nederland. 
Daar is de historische lucht nog 
voelbaar van de middeleeuwen. 
Kortom, welkom in Gemert-Ba-
kel. Welkom, in de Kruidentuin 
van Nederland.

Gemert-Bakel
Kruidentuin van
Nederland

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

GEMBIRD 
BLUETOOTH 

STEREO 
HEADSET 

Milano Zwart BHP-MXP-BK

KOOP LOKAAL
OOK ONLINE
www.tijdstunter.nl

www.tijdstunter.nl

Milano Zwart BHP-MXP-BKMilano Zwart BHP-MXP-BK

www.tijdstunter.nl

€24.95
VAN €34,95

VOOR
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Fietsen langs 
het mooiste 
van de Peel
Gelegen aan het natuurgebied de Deurnesche Peel en vlakbij de voormalige 

veenkolonies Helenaveen en Griendtsveen biedt Natuurpoort De Peel toegang 

tot een uniek moerasgebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg. 

Een afwisselende landschap van plassen, vlakten, bosjes en zandruggen. 

Bovendien is het één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa en een 

prachtig fietsgebied met een rijke historie van turfwinning.

Het landschap van de Peel laat zich lezen als een geschiedenisboek. Het 

overgrote deel van het veenmoeras werd door turfstekers afgegraven en als ‘het 

goud van de Peel’ verkocht. De sporen hiervan zijn nog overal aanwezig. Zo ook 

in Griendtsveen, met haar oude dorpspompen, ophaalbrugetjes, kaarsrechte 

peelkanalen en karakteristieke panden. Nu is de Peel een paradijs voor 

natuurliefhebbers met een landschap van water, heidevelden en zandruggen. Het 

waterrijke gebied lokt ruim honderd soorten broed- en trekvogels.

Bij restaurant Natuurpoort de Peel ben je voor of na je fietstocht van harte 

welkom voor een hapje en een drankje op het terras of binnen bij de open haard. 

Ook kun je hier je eigen picknickmand laten vullen voor een heerlijke picknick in 

de Deurnesche Peel. 

Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/depeel

Routebeschrijving
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Natuurpoort De Peel (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Leegveld, 5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753SH, Helenaveen, Noord-Brabant, Nederland)

(Limburg, 5766PC, Griendtsveen, Limburg, Nederland)

(Noord-Brabant, 5759RW, Helenaveen, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5759PR, Helenaveen, Noord-Brabant, Nederland)

(Limburg, 5768RV, Meijel, Limburg, Nederland)

(Noord-Brabant, 5758AR, Neerkant, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5725RW, Heusden, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5725RM, Heusden, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5721SE, Asten, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5757SK, Liessel, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753SJ, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753RC, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

Natuurpoort De Peel (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

"Een mooie afwisselende tocht van 
ruim 37 kilometer, bijna 40. Door bos 
en weiland, zeker de moeite waard!"
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Actuele thema’s in pop-up galerie 
in het centrum van Deurne
Een groep lokale kunstenaars toont van 
10 juli tot en met 8 augustus werk gere-
lateerd aan de Peelbrand en de Pande-
mie. Belangstellenden kunnen zonder 
aanmelding vooraf de tentoonstellings-
ruimte in een voormalig winkelpand in 
de Stationsstraat 37 bezoeken. 

Kunst over de Peelbrand en Pandemie
Onder de toepasselijke titel ‘Brandemie’ 
zijn kunstwerken te zien met thema’s 
van nu; de bizarre Coronatijd en de he-
vige Peelbranden. In totaal 17 kunste-
naars uit de gemeente Deurne expose-
ren er hun werk; Jolanda Tielens-Aarts, 
Thijs van de Manakker, Emelie Jegerings, 
Catharina Driessen, Theo van Dam, El-
len Voets, Jan Althuizen, Dicky Drenth, 
Theo Spaaij, Ans Kanters, Eric Snijders, 
Wil Teeken, Hans Cillessen, Conny Rae-
skin, René Ziedses des Plantes, Angelika 
Poels, Marije Zuidweg. Jan Althuijzen 
geeft 18/7 een demo aquarel schilderen, 
de inloop is vrij.

Openingstijden
De pop-up galerie is geopend van 10 
juli t/m 8 augustus, op donderdag 10.00-
12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Zaterdag 
van 10.00-16.00 uur. Zondag is de expo op 
afspraak geopend.

Workshops
Gedurende de periode van de expositie 
worden er ook workshops en demon-
straties georganiseerd, hiervoor is aan-
melden verplicht, deelnamekosten va-
riëren van € 7,50 tot € 10,00 p.p. Je kunt 
kiezen uit workshops tekenen (25/7) en 
schilderen (24/7 en 1/8) en er zijn work-
shops stoepkrijten voor kinderen (22/7 
en 29/7). Fotografe Marije Zuidweg geeft 
fotografieworkshops waarbij je Deurne 
net even van een andere kant bekijkt. 

Voor kinderen (23/7 en 6/8) en 
volwassenen (1/8 en 8/8). Meld je aan 
voor deelname via info@angeel.com en 
marijzuid71@gmail.com

Een kijkje in de kerkEen kijkje in de kerk
St. Willibrorduskerk open voor bezoek

Pracht en praal 
Het oudste deel van de Gotische Kruisba-
siliek in Deurne stamt uit de 14e eeuw. Het 
imposante monument op de Markt is een 
echte blikvanger en herbergt vele kerk-
schatten.  Zoals het prachtig gerestau-
reerde Smitsorgel, de glas-in-loodramen, 
schilderijen van hans van Hoek, heilige 
beelden en het drieluik van Hendrik Wie-
gersma (met 14 apostelen!). In de  grafkel-
der zijn ooit de beenderen gevonden van 
de kasteelheren (familie van Doerne) die 
op het groot kasteel woonden. Ook het 
altaar, de kruiswegstaties en het mooi be-
schilderde netgewelf boven het koor trek-
ken de aandacht. 

100 jaar Pieter Wiegersma
Deze zomer is ter gelegenheid van het 100e 
geboortejaar van kunstenaar Pieter Wie-
gersma een wandtapijt, met een voorstel-
ling van Maria met kind, te zien in de kerk. 
In de doopkapel en in het torenportaal 

zijn glas-in-loodramen van Pieters hand 
te zien. Meer zien van Pieter Wiegersma? 
Haal de gratis fietsroute ‘100 jaar Pieter 
Wiegersma’ bij de VVV voor een tocht 
langs kunstwerken en herinneringen uit 
zijn leven in Deurne. In museum De Wie-
ger is t/m 13 september de speciale expo-
sitie ‘Pieter Wiegersma, veelzijdig begaafd’ 
te zien (tevoren reserveren).

Sint Willibrorduskerk vrij te bezoeken
De kerk is tot en met 18 oktober elke dag 
te bezoeken, m.u.v. maandag, van 14.00 
tot 16.00 uur. Op zaterdagen is de kerk be-
perkt open, van 14.00-14.45 uur i.v.m. een 
kerkdienst daarna. Tevoren reserveren is 
niet nodig, de entree is gratis.

Ook voor groepsuitjes
Op aanvraag kun je onder leiding van een 
VVV-gids de kerk bezoeken. Interesse? 
Neem dan contact op met VVV Deurne, tel. 
0493-323655 of kijk op www.vvvdeurne.nl 

Fietsen door het land van Toon Kortooms
Streekromanschrijver Toon Kortooms 
verhaalde in zijn boeken over De Peel en 
de turfwinning. De Peel heeft charme en 
een rijke historie. Van Kortooms’ roman 
Beekman en Beekman werden volgens 
de uitgever meer dan 2 miljoen exempla-
ren verkocht. 

Toon groeide op in Deurne, zijn vader 
leidde er een turfstrooiselfabriek. Op de 

plek waar het gezin woonde, vind je nu het 
Toon Kortooms Park. In het park o.m. het 
Toon Kortooms Museum dat gevestigd is 
in het vroegere woonhuis van de familie. 
Een leuk uitje. De Peel uit de boeken van 
Toon Kortooms ontdekken? Aan de hand 
van de themafietsroute Met de Beekman-
nen op stap kom je langs alle mooie plek-
jes! De route is verkrijgbaar bij VVV Deur-
ne en via www.vvvdepeelshop.nl

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. 
Stapje voor stapje veroverden de geallieer-
den Nederland. Op veel plaatsen in Neder-
land wordt dit jaar de bevrijding herdacht. 
Ook door st. MEERkunst in Wijchen. 

MEERkunst organiseerde een buitenexpositie 
"Vrijheid op het water" in het Wijchensemeer. 
Helmondse kunstenares, Petry CLaassen is 
een van de deelnemers. Na een lange voor-
bereiding werd, vanwege de Coronamaatre-
gelen, het project twee maanden later dan 
gepland alsnog uitgevoerd. 13 sculpturen zijn 
geplaatst in het Wijchense meer en zullen 
tot 27 september te zien zijn. De werken van 
deelnemende kunstenaars verbeelden hun 
idee van het thema "vrijheid". Petry Claassen 
gaf door middel van een openstaande vogel-
kooi vorm aan dit thema. Een wandelroute is 
verkrijgbaar op verschillende plaatsen in Wij-
chen. Voor meer info www.meerkunst.info

Vrijheid op 
het water 

BARBO 
TOYS BODY 

PUZZLE
Meisje 5940 | Jongen 5941

KOOP LOKAAL
OOK ONLINE
www.tijdstunter.nl

www.tijdstunter.nl

Meisje 5940 | Jongen 5941

www.tijdstunter.nl

€7.50
PER STUK

VAN €17,50 VOOR
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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker, 
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een 
gezond voedingspatroon! 

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

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

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

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

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

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

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

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

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

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

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

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

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. 088-6000411
www.acuutzorg.nl

suytkade@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

Wij zoeken

Verzorgenden IG en 
verpleegkundigen
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Naadloze plafonds in diverse 
uitvoeringen

Denk verder dan de klassieke akoestische systeemplafonds en ontdek 
de naadloze plafonds van Plan Acoustic. De Akoestische plafonds die 
geen grenzen stellen aan uw creativiteit.

ONZE MERKEN

Kijk voor meer informatie op
www.planacoustic.com

Mail: info@planacoustic.com
Adres: De Jonker 1 5741 MM Beek  en Donk

Bij Plan Acoustic werken we uitsluitend met bekende A-merken, zodat
u verzekerd bent van een duurzame en hoge kwaliteit.
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Zo jong als ze zijn, tussen 6 
en 12 jaar, laten kinderen in 
Geldrop-Mierlo al zien dat ze 
écht iets kunnen betekenen 
voor hun buurt – juist ook als 
ze straks ouder zijn. In recent 
landelijk onderzoek naar de 
impact van het buurt-project 
De BeestenBende laten ouders 
van de duizenden deelnemende 
kinderen weten bij hun kroost 
nadrukkelijk een groeiend be-
sef te zien: niet alleen van (de 
gevolgen van) zwerfafval, maar 
zeker ook van je eigen rol, nu en 
later. 

Het overgrote merendeel van 
ouders in het onderzoek is er 
dan ook sterk van overtuigd dat 
lidmaatschap van De Beesten-
Bende ervoor zorgt dat hun kind 
ook over 10 jaar nog bewust met 
(zwerf)afval omgaat. En opval-
lend genoeg blijkt deelname 
aan De BeestenBende, waar-
bij kinderen de buurt helpen 
schoonhouden om zo de dieren 
tegen zwerfafval te beschermen, 
meteen ook de opkomst van een 
‘nieuwe generatie vrijwilligers’, 
met  aandacht voor je eigen 
buurt en alles en iedereen die 
daar leeft. 

Belevingswereld van jonge 
Geldroppers en Mierloërs
Want waar 3 op de 4 deelnemer-
tjes zich vóór het lidmaatschap 
nog nooit als vrijwilliger inzet-
ten, denkt 91% van de ouders 
dat hun kinderen nu de smaak 
te pakken hebben. En zich ook 
later als vrijwilliger zullen wil-
len inzetten. De blijvende im-
pact van De BeestenBende op 
deelnemende kinderen  is terug 
te voeren op een combinatie 
van ‘ingrediënten’. Belangrijkste 
factor: De BeestenBende speelt 
sterk in op  de belevingswereld 
van jonge kinderen – en dat ook 
in Geldrop-Mierlo. Zo biedt De 
BeestenBende je de keus om een 
heldenrol te vervullen, voor de 
dieren in jouw buurt. Daarmee 
krijgen de kinderen een reële 
kans om zelf iets tegen het ge-
vaar van zwerfafval te doen. Het 
overgrote merendeel van de ou-
ders geeft aan: ‘Dankzij De Bees-
tenBende voelt mijn kind dat 
hij/zij iets kan doen aan zwerf-
afval.’ Daarbij valt bijvoorbeeld 
op hoezeer BeestenBenders zich 
ook geroepen voelen om op de 
jaarlijkse Landelijke Opschoon-
dag (dit jaar vanwege Corona 

pas eind september) de handen 
uit de mouwen te steken, juist 
als dierenhelden.

‘Je goed voelen over 
je goede werk’
Niet alleen de kinderen maar 
ook de ouders voelen daarbij 
een sterke verbondenheid met 
de ‘community’ van Beesten-
Benders in Geldrop-Mierlo, die 
zich onder andere uit in een ‘9’ 
als gemiddeld rapportcijfer voor 
het idee erachter. Als belangrijke 
motivatie voor deelname noe-
men de ouders: ‘je goed voelen, 
over het goede werk dat je doet 
voor je buurt’ en ‘een steentje 
bijdragen aan een schoner mi-
lieu en zo je kinderen op een 
leuke manier bewustmaken van 
hun omgeving’. Op de vraag 
wat zij zelf het meest zouden 
missen aan De BeestenBende, 
zeggen de kinderen onder an-
dere: ‘Met elkaar samenwerken, 
goed bezig zijn voor de dieren ’ 
en ‘Complimentjes van andere 
mensen’. Niet zo vreemd dus dat 
liefst 98% van de populatie het 
lidmaatschap ook zou aanraden 
aan anderen…

Over De BeestenBende in 
Geldrop-Mierlo
De BeestenBende is een gratis 
‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 
jaar uit gemeenten in heel Ne-
derland. Al meer dan 14.000 kin-
deren zijn in de loop van jaren lid 
geworden. Als BeestenBende-lid 
help je mee om je buurt schoon 
te houden voor mens én dier. In 
ieder geval één keer per maand 
ruimen de kinderen in teams 
hun eigen wijk op, in opvallende 
outfit en gewapend met knij-
pers. Elk team heeft minstens 
één volwassen begeleider. Als 
blijk van waardering maken de 
bendeleden in de loop van het 
schooljaar allerlei spannende 
(dieren)avonturen mee. Al sinds 
2015 loopt De BeestenBende ook 
in Geldrop-Mierlo, verdeeld over 
buurten in de hele gemeente. De 
kinderen maken via een presen-
tatie op school kennis met het 
project. Liefst tien basisscholen 
in Geldrop-Mierlo hebben de 
kinderen zo al de kans gegeven 
mee te doen. Samen met ouders 
lopen de kinderen vervolgens in 
de eigen vrije tijd, als echte vrij-
willigers, hun opruimrondjes.

Kijk voor meer informatie op 
www.mijnbeestenbende.nl

Initiatief De BeestenBende 
zorgt voor opkomst van 
milieubewuste generatie 
in Geldrop-Mierlo

Rondleidingen 
in Asten

Primeur! VVV Asten organi-
seert vanaf 2020 een viertal 
rondleidingen o.l.v. een deskun-
dige gids; klokkendorp Asten, 
Heilige Maria Presentatiekerk, 
Molen ‘de Oostenwind’ en Kas-
teel van Asten-Heusden. 

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.
Normaal gesproken bedraagt 
het maximum aantal personen 
20-25 per gids (er zijn meerdere 
gidsen beschikbaar). Maar i.v.m. 
het coronavirus geldt een maxi-
mum van 10 personen per gids. 
Rondleiding duurt 1 ½ uur.

Rondleiding door de Heilige 
Maria Presentatiekerk
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. Normaal gespro-
ken bedraagt het maximum 

aantal personen +/- 20 per gids 
(er zijn meerdere gidsen beschik-
baar).Maar i.v.m. het coronavi-
rus geldt een maximum van 10 
personen per gids. Rondleiding 
duurt 1 – 1 ½ uur.

Rondleiding Molen 
‘de Oostenwind’
De molen in Asten is een zoge-
naamde standerd- of standaard-
molen, het oudste type molen in 
ons land dat door wind wordt 
aangedreven. De standaard, 
midden in de molen draagt het 
houten huis van de molen. Het 
huis (de kast) is draaibaar rond-
om de standerd. Dit draaien is 
nodig om de wieken naar de 
wind te zetten. 
Meer informatie op: 
www.molendeoostenwind.nl  
Normaal gesproken bedraagt 
het maximum aantal personen 
20-25 personen. Maar i.v.m. het 
coronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per rondleiding. 
Rondleiding duurt 1 uur.

(Zomeravond)rondleidingen
Kasteel Asten-Heusden
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 via www.kas-
teelasten.nl . Deze Zomeravond-
rondleiding 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. 

Normaal gesproken bedraagt 
het maximum aantal personen 
20-25 personen per gids (er zijn 
meerdere gidsen beschikbaar). 
Maar i.v.m. het coronavirus geldt 
een maximum van 10 personen 
per rondleiding. Rondleiding 
duurt 1 – 1 ½ uur. Voor alle vier de 
rondleidingen geldt een prijs van 
€ 4,50 p.p. met een minimum-
bedrag van € 45,-. Reserveren 
via VVV Asten; telefoonnummer 
0493-692999 / e-mail: winkel@
vvv-asten.nl

F | De BeestenBende
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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. 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dagen is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

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. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Helmondse horeca klaar 
voor zomer van Lucas Gassel

Met de versoepeling van de 
coronamaatregelen, krijgt de 
herdenking van de zestiende-
eeuwse landschapsschilder 
Lucas Gassel in Helmond een 
nieuwe impuls. Om ook de ho-
recagelegenheden een boost 
te geven na moeilijke tijden, 
lijstte Stichting Lucas Gassel de 
mooiste terrassen van de stad 
in. Treed deze zomer in de voet-
sporen van Lucas Gassel en laat 
al je zintuigen prikkelen!

Met een breed palet aan activi-
teiten in de buitenlucht, biedt 
Helmond een cultureel corona-
proof dagje uit in eigen land.  
Programmamanager Lian Duif: 
‘We bieden bezoekers een unieke 

totaalbeleving aan. Niet alleen 
kunnen zij kennis maken met de 
werken van Lucas Gassel tijdens 
de tentoonstelling in Museum 
Helmond, het hoorspel neemt 
hen mee door zijn stad. Tijdens 
de audiotour leidt de stem van de 
schilder je langs plekken die van 
belang zijn geweest tijdens zijn 
leven in Helmond. Daarnaast 
zijn langs de route in etalages, 
historische panden, gevels en in 
de buitenlucht verschillende ex-
posities te zien.’ 

Helmond: stad om in te lijsten!
Voor, tijdens of na de wandeling 
kunnen bezoekers genieten van 
het zomerse weer op een terras 
in de stad. Om de getroffen sec-

tor te steunen, lijstte Stichting 
Lucas Gassel enkele terrassen 
op de Markt en alle terrassen op 
de Steenweg in. Nu de Steenweg 
is afgesloten voor autoverkeer, 
krijgen de ‘ingelijste’ terrassen 
hier volop de ruimte. 

De deelnemende restaurants en 
cafés presenteren hun menu’s 
in Lucas Gassel stijl op schil-
dersezels. Op de borden proef je 
het landschap van de meester-
schilder en laat je al je zintuigen 
prikkelen met mooie gerechten 
uit stad en streek. Een bijzonder 
initiatief is een culinaire Lucas 
Gassel wandeling in samenwer-
king met drie Helmondse to-
prestaurants.

Museum Klok & Peel is te 
vinden in Asten. In dit 'klok-
kendorp in de Peel' worden al 
sinds mensenheugenis klok-
ken gemaakt. Cultuurlief-
hebbers genieten er van de 
grootste collectie klokken en 
carillons ter wereld. Natuur-
liefhebbers halen hun hart op 
aan de prachtige biotopen van 
oeros en mastodont, maar 
ook aan die van wolf en vos. 

Indrukwekkend zijn de fos-
sielen en het mammoetskelet. 
Het museum is een niet te mis-
sen belevenis, is ‘Kidsproof’ en 
won diverse keren de ANWB-
onderscheiding ‘Leukste uitje 
van Noord- Brabant’. 

Doe activiteiten
Voor kinderen zijn er in de zo-
mervakantie (t/m 30 augustus) 
speciale activiteiten. Ze kun-
nen er samen met museum-
mascotte Tuurke op zoek naar 
de wolf. Voor kinderen vanaf 10 
jaar zijn er diverse activiteiten 
rondom de expositie Klokken 
voor Amerika. 

Klok & Peel; 2 musea in 1
Het museum toont met ge-
paste trots de grootste collec-
tie luidklokken en beiaarden 
(klokkenspellen) ter wereld. 
Je kunt er zelf een klok luiden, 
ontdekken waar de klepel 
hangt en zelfs spelen op een 
beiaard.  
De Peel met haar rauwe natuur 

kent een bijzondere geschiede-
nis die miljoenen jaren terug 
gaat. Beleef die Peel via bijzon-
dere verhalen over dieren en 
planten en echte fossielen uit 
de prehistorie. 

Nieuw: Klokken voor Amerika 
Naast de tijdelijke tentoonstel-
lingen ‘Death Valley de Peel’ en 
‘Klokkenroof!’ is een bijzondere
tentoonstelling ‘Klokken voor 
Amerika’ te zien. In 1953 schonk 
Nederland de Amerikanen als
dank voor hun bijdrage aan on-
ze bevrijding en voor hun hulp 
bij onze wederopbouw een ca-
rillon. Aan dit instrument zijn 
prachtige verhalen verbonden. 

Vier je zomer in 
Museum Klok & Peel
Kortom: plan een mooi dagje 
uit in Museum Klok & Peel. 
Neem een gezellige pauze in 
ons museumcafé, ga op avon-
tuur in de thematuinen en 
maak muziek op het spring-
carillon. Of grijp je kans om na 
een museumbezoek per fiets 
een stukje oorlogsgeschiedenis 
van de Peel te ontdekken via de 
route ‘Fietsen door Death Val-
ley De Peel’. 

De route biedt maar liefst vier-
honderd kilometer fietsple-
zier, doet elf Peelgemeenten 
aan en is gratis verkrijgbaar in 
Museum Klok & Peel; Ostader-
straat 23, Asten. www.museum
klokenpeel.nl.

Zomervakantie in
Museum Klok & Peel 

Onder de Deurnenaren is het 
wel bekend dat het lied ‘Het 
Dorp’ over Deurne gaat en dat 
het ‘Tuinpad van mijn vader’ 
naast Museum De Wieger ligt. 
Maar wist je dat het tuinpad in 
een wandelroute is opgenomen 
en dat je door ons dorp diverse 
mooie wandeltochten kun ma-
ken? Zo kun je op een leuke ma-
nier meer van de geschiedenis 
van Deurne te weten komen.

DAF-wandeling
Hub van Doorne, de oprichter 
van de DAF, kwam uit Deurne. De 
uitvinder van het pientere pookje 
heeft zijn sporen in het dorp na-
gelaten. Met de DAF-routefolder 
wandel je als het ware door het 
leven en werk van deze bekende 
Deurnenaar. In Deurne kun je ook 
tochten maken langs monumen-
ten (monumentenwandelroute) 
en wandelen door het kasteeldo-
mein (themawandeling Centrum).

Kunstroutes
Ter gelegenheid van het thema 
Deurne Uit de Kunst ontwikkelde 
de VVV twee wandelroutes waar-
in kunstobjecten in Deurne cen-
traal staan. In de routefolder vind 
je 2 tochten en een wandelkaartje 
met overzicht van de kunst die 

je onderweg tegenkomt. Via QR-
codes bij de objecten kun je met 
behulp van je mobiele telefoon 
nog meer informatie oproepen.

Fotoroute
Vijftig foto’s van Fotoclub Optika 
met het thema ‘Deurne in Bewe-
ging’ zijn dit jaar in etalages in het 
centrum te zien. Optika brengt de 
letterlijke beweging in Deurne in 
beeld, maar ook de ontwikkeling 
van Deurne en hoe het dorp mee-
gaat in de tijd. De gratis folder 
met de route is o.m. verkrijgbaar 

bij VVV Deurne. Deze fotoroute 
is de 5e tijdlijn door Deurne, het 
doel is met name leegstaande eta-
lages aantrekkelijk aan te kleden 
en te voorzien in een stukje vrije-
tijdsbesteding.

Informatie
Ga jij deze zomer ook in Deurne 
‘Het Dorp’ op pad? Laat je in-
formeren en inspireren bij VVV 
Deurne. De VVV heeft diverse 
mooie routes in haar assortiment. 
Kom gerust eens langs of kijk op 
www.vvvdepeelshop.nl

Wandelen 
door Deurne
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Meer info of direct solliciteren; 
 
werkenbijmeerdal@groupepvcp.com                                    077 4647226 
werkenbijlimburgsepeel@groupepvcp.com                        077 4648413 
 
Kijk voor meer informatie op:                                                    www.vacaturesbijcenterparcs.nl

WERKEN BIJ CENTER PARCS:

Center Parcs Het Meerdal & Limburgse Peel, America

SCHOONMAKERS GEZOCHT

CENTER PARCS HET MEERDAL &

LIMBURGSE PEEL

jobs.groupepvcp.com werkenbijmeerdal@groupepvcp.com

Vind al onze actuele vacatures op: Schoonmaak, Techniek, Zwembad, Receptie, Recreatie, Groen, Entertainment op

CPP01 NL HOUSEKEEPING_ok.indd   1 16/07/2020   09:54:54
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In 'ToerismePoort Museum 
Klok & Peel' in Asten is in mei 
het vierhonderd kilometer tel-
lende fi etsrouteboekje 'Fietsen 
door Death Valley De Peel' ge-
presenteerd.  Het boekje omvat 
vijftien '75 jaar vrijheid'-fi ets-
routes in zeven Brabantse Peel-
gemeenten met uitlopers in vier 
Limburgse Peelgemeenten. 

Fietsen langs bijzondere 
gebeurtenissen uit WOII
In het 40 pagina's tellende boekje 
heeft de initiërende projectgroep 
activiteiten van het project 

Death Valley De Peel fietsroutes 
aan elkaar geknoopt die de ge-
meenten Someren, Nederweert, 
Asten, Peel en Maas, Deurne, 
Horst a/d Maas, Venray, Gemert-
Bakel, Laarbeek, Helmond en 
Geldrop-Mierlo aandoen. 

De routes volgen zoveel mo-
gelijk de bekende fietsknoop-
punten en leiden langs zo'n 
honderd 'points of interest', 
zijnde evenzoveel herdenkings-
monumenten en locaties waar 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bijzondere gebeurtenissen heb-

ben plaatsgevonden. Op vrijwel 
al die interessante plekken zijn 
fietsborden geplaatst, waarop 
in het kort een lokaal oorlogs-
verhaal wordt verteld. Het is 
voor het eerst dat praktische 
regionale samenwerking op één 
cultuurhistorisch thema tot zo'n 
concreet product leidt.

Peelbrede samenwerking
Voor het fietsroutenetwerk kon 
de organiserende projectgroep, 
Jeanette en Rien Hartjes en Har-
rie Eijsbouts uit Asten, in de regio 
rekenen op medewerking van 

toeristische organisatie, Heem-
kundekringen, historische ver-
enigingen en Traces of War. 

Inhoudelijk leunt 'Fietsen door 
Death Valley De Peel' op het ge-
lijknamige boek met vijftig oor-
logsverhalen van Piet Snijders, 
maar ook op andere regionale 
bronnen. 

Het project én het fietsboekje 
- dat in een oplage van 20.000 
exemplaren is gedrukt - werd 
voor 50 % gefinancierd door 
Waterschap Aa & Maas, en de 

andere 50 % door de participe-
rende gemeenten. 

Rondje langs gemeentehuizen
Rond de presentatie gingen de 
leden van de organiserende pro-
jectgroep woensdag en donder-
dag bovendien alle gemeente-
huizen in de regio af om burge-
meesters en wethouders te  ver-
blijden met de fietsboekjes. Het 
is de bedoeling dat de lokale be-
stuurders die via hun toeristische 
organisaties doen toekomen aan 
de fietstoeristen voor wie de 
boekjes zijn gemaakt. Bij hun 
rondgang langs de gemeente-
huizen mochten de vrijwilligers 
van de werkgroep veel waarde-
rende woorden ontvangen voor 
hun coördinerende monsterklus. 

75 jaar vrijheid
'Fietsen door Death Valley De 
Peel' is niet alleen een blijvende 
herinnering aan het herden-
kingsjaar 2019-2020, het is tegelijk 
een toeristisch product waarmee 
alle Peelgemeenten de komende 
jaren hun voordeel kunnen 
doen. Ook kunnen de bewoners 
van De Peel met de fietstocht de 
omgeving herontdekken.

Waar is het fi etsrouteboekje 
verkrijgbaar?
De fietsrouteboekjes zijn gratis 
verkrijgbaar bij Museum Klok & 
Peel, alle toeristische organisa-
ties en sommige deelnemende 
gemeentehuizen.
Ook is het gratis te downloaden 
via: www.deathvalleydepeel.nl/
routes

Vierhonderd kilometer 
fietsplezier om de vrijheid 
te vieren 

Kasteel Kinderboerderij
Kasteel Kinderboerderij in het 
Landgoed in Geldrop is elke dag 
gratis toegankelijk en je kunt er 
fi jn dieren aaien, ko�  e drinken 
en spelen. Dat is waar veel men-
sen als eerste aan denken. Dat 
klopt helemaal maar er is nog 
zoveel meer!

Wist je bijvoorbeeld dat er bij de 
kinderboerderij ruim 60.000 be-
zoekers per jaar komen en dat 
er 80 vrijwilligers werken? Het 
feit dat er dit jaar 18 jubilea zijn, 
zegt wel iets over de sfeer waarin 
mensen werken. Van de 80 vrij-
willigers zijn er dit jaar 5 die er 
al 20 jaar of langer (25 jaar) een 
dagdeel of meer doorbrengen. 
Dat is best een prestatie want 
het is niet altijd makkelijk om in 
weer en wind, elke dag weer, de-
zelfde hokken schoon te maken, 
weer nieuwe keutels van de ezels 
op te scheppen of steeds als je 
net zit in je pauze de telefoon 
gaat terwijl je net je boterham 
eindelijk kunt eten. 

Soms heb je net de vloer ge-
dweild en dan komen ze weer 
binnen met hun modder-schoe-
nen, kun je weer beginnen! Wat 
dacht je daarnaast dat je met 
zoveel verschillende mensen, 
met allemaal hun eigenaardig-
heden, samen moet werken in 
deze prettig gestoorde chaos? 
Dat is meestal heel erg leuk en 

gezellig maar soms ook best ver-
moeiend. Dat heeft er deels mee 
te maken dat iedereen zijn struc-
tuur vast moet houden om goed 
te kunnen functioneren. Echter 
doordat er geregeld mensen uit-
vallen door onder andere (psy-
chische of lichamelijke) proble-
men komt er voor jou dan weer 
een andere structuur en dat is 
vaak best lastig. 

Toch wordt het meestal met veel 
liefde en plezier gedaan door 
iedereen. Dagbesteding is een 
belangrijk onderdeel van deze 
kinderboerderij: menig vrijwilli-
ger heeft hier een tijdje gewerkt 
met meer of minder aansturing 
en een sociaal leven opgebouwd 
met andere vrijwilligers om 
daarna weer door te stromen 
naar een betaalde baan of om 
een studie te gaan volgen. Kas-
teel Kinderboerderij is dan ook 
best trots op iedereen hier en 
heel erg blij met de vaste oude 
kern van vrijwilligers. 

Een groot deel van de inkom-
sten voor de kinderboerderij 
wordt ontvangen tijdens grote 
activiteiten zoals het paasfeest 
en het schaapscheren, maar die 
vielen allemaal weg dit seizoen. 
Ook de knuffeldienst kan nog 
steeds niet op pad. Deze activi-
teit waarbij er konijnen en cavia’s 
meegenomen worden naar ver-

pleeghuizen, scholen en andere 
instellingen leverde een aanzien-
lijk deel van de inkomsten op, 
maar ligt nu nog steeds stil. Geld 
uit pensiondieren-opvang die we 
beperkt hebben was ook meege-
nomen, maar ook daarvan wa-
ren er veel afzeggingen. 

Kortom: we zijn zeker niet de 
enigen die het financieel lastig 
hebben maar het is wel een re-
ele reden tot bezorgdheid. Dat 
werpt een schaduw over deze zo 

ontzettend waardevolle en fijne 
plek in Geldrop-Mierlo. Kasteel 
Kinderboerderij bestaat al 34 
jaar en we hopen toch echt nog 
lang een fijne recreatie, educa-
tieve- en beschermde werk plek 
te mogen blijven voor iedereen 
in de regio, als bezoeker of als 
vrijwilliger! 
Op dit moment is de boerderij 
nog beperkt open maar hopelijk 
kunnen we in augustus ‘s mor-
gens ook weer bezoekers ont-
vangen. Tot ziens!

F | Kasteel Kinderboerderij
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Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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SUMMER

SALE
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KORTINGEN TOT 

50%*

Kijk in onze winkel en op de website voor alle aanbiedingen!

WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND
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