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Weidse natuur
Ode aan het 
Peellandschap 

In het Land van de Peel krijg je de ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden. Met een Natura 2000-status geldt het Peellandschap als 
één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Verken Nationaal Park de 
Groote Peel, struin over de Strabrechtse Heide die in augustus verandert in een 
paarse bloemenzee of volg wandel- en fietsroutes door de afwisselende natuur 
vol uitgestrekte vlaktes, ongerepte veenmoerassen en verborgen vennen.

www.landvandepeel.nl

De Pelen: van oerlandschap 
tot natuurparadijs

Fietsroute De Pelen

Tip: Maak een tussenstop bij Belfort 
Vossenberg; deze uitkijktoren van 
22 meter hoog biedt een geweldig 
uitzicht over het nationaal park. 

Tip: Ontdek de Peelrandbreuk. 

Een kaart van fietsroute 
De Pelen is verkrijgbaar 
voor € 1,95 bij VVV Asten 
en VVV Deurne. 
Op landvandepeel.nl is 
de route in gpx te downloaden.

Top natuurwandelroutes
Bewoners en boswachters in de Peel 
stippelden eindeloos veel mooie wandelroutes 
uit. Trek de wandelschoenen aan en ontdek de 
natuur dichtbij via deze bewegwijzerde paden.

Boswachterspad De Groote Peel, 5 km.
Wandel over knuppelpaden, langs een 
uitkijktoren en leer over de turfwinning in 
het gebied. Vanaf Buitencentrum 
De Pelen in Ospel.

Landgoed Stippelberg 7,5 km.
Dichte bossen, statige lanen en een uitkijk-
toren. Ontmoet onderweg de Schotse Hoog-
landers. Vanaf Boswachterswoning De Rips.

Beuvenroute, 5 km.
Ervaar de weidsheid van de Strabrechtse 
Heide en bewonder het grootste ven van 
Nederland. Vanaf Boscafé Pastoorke Van 
Moorsel in Lierop.

Pak de Biezen 4,5 km.
Verken natuurgebied De Biezen via mooie 
bospaadjes en knuppelbruggen. Vanaf De 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel.
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Voor meer informatie over
deze en vele andere routes ga 
je naar landvandepeel.nl

Strabrechtse Heide © Peter Hogenstein Geslaagd?
Natuurlijk slaag je op de 

Engelseweg te Helmond voor bijna al je 
aankopen op het gebied van wonen, 

de tuin, dieren, hobbies en je auto of boot.

De Engelseweg, de plek waar je 
urenlang zorgeloos kunt shoppen bij 
meer dan 50 winkels of genieten van 

een lekkere lunch.

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

p.s. ook vlaggen kun je er kopen!

Alvast gefeliciteerd.

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.



3juli 2021Groot PEELLAND

Weidse natuur
Ode aan het 
Peellandschap 

In het Land van de Peel krijg je de ruimte. Om de vrijheid te voelen, rust te 
vinden en op te laden. Met een Natura 2000-status geldt het Peellandschap als 
één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Verken Nationaal Park de 
Groote Peel, struin over de Strabrechtse Heide die in augustus verandert in een 
paarse bloemenzee of volg wandel- en fietsroutes door de afwisselende natuur 
vol uitgestrekte vlaktes, ongerepte veenmoerassen en verborgen vennen.

www.landvandepeel.nl

De Pelen: van oerlandschap 
tot natuurparadijs
Ooit een uitgestrekt oerlandschap van levend hoog-
veen, nu een paradijs voor natuurliefhebbers. Blik-
vanger in het Peellandschap is natuurgebied De Pe-
len, bestaande uit Nationaal Park de Groote Peel en 
de Deurnese- en Mariapeel. Vlonderpaden, uitkijkto-
rens, vogelhutten en knuppelbruggen leiden je dwars 
door dit ooit ondoordringbare moerasgebied.

Fietsroute De Pelen
Het uitgestrekte gebied laat zich goed verkennen op 
de fiets. Fietsroute De Pelen leidt in 59 kilometer via 
de knooppunten langs bezienswaardigheden. Je doet 
authentieke peelwerkersdorpjes aan zoals Helena-
veen; ontstaan in de veenkoloniale tijd en nu be-
schermd dorpsgezicht. Je fietst rondom en zelfs een 
stukje door Nationaal Park De Groote Peel, met on-
derweg voldoende rustplaatsen voor een hapje of 
een drankje. Stop onderweg bij Buitencentrum de 
Pelen voor een (korte) wandelroute. Vogelaars halen 
hun hart op in het Mussenbaangebied in De Groote 
Peel; een belangrijke rust- en foerageerplaats voor 
ganzen, eenden en andere vogels.

Tip: Maak een tussenstop bij Belfort 
Vossenberg; deze uitkijktoren van 
22 meter hoog biedt een geweldig 
uitzicht over het nationaal park. 

Tip: Ontdek de Peelrandbreuk. 
Dwars door de Peel loopt de Peelrandbreuk; een geo-
logische breuklijn. Hoe is deze ontstaan en wat zien 
we er nog van? Via de interactieve expositie ‘Keigaaf 
de Peelrandbreuk!’ in De Ossenbeemd in Deurne 
kom je er alles over te weten. T/m 31 okt, zo t/m vr 
13.00-17.00 uur.

Een kaart van fietsroute 
De Pelen is verkrijgbaar 
voor € 1,95 bij VVV Asten 
en VVV Deurne. 
Op landvandepeel.nl is 
de route in gpx te downloaden.

Top natuurwandelroutes
Bewoners en boswachters in de Peel 
stippelden eindeloos veel mooie wandelroutes 
uit. Trek de wandelschoenen aan en ontdek de 
natuur dichtbij via deze bewegwijzerde paden.

Boswachterspad De Groote Peel, 5 km.
Wandel over knuppelpaden, langs een 
uitkijktoren en leer over de turfwinning in 
het gebied. Vanaf Buitencentrum 
De Pelen in Ospel.

Landgoed Stippelberg 7,5 km.
Dichte bossen, statige lanen en een uitkijk-
toren. Ontmoet onderweg de Schotse Hoog-
landers. Vanaf Boswachterswoning De Rips.

Beuvenroute, 5 km.
Ervaar de weidsheid van de Strabrechtse 
Heide en bewonder het grootste ven van 
Nederland. Vanaf Boscafé Pastoorke Van 
Moorsel in Lierop.

Pak de Biezen 4,5 km.
Verken natuurgebied De Biezen via mooie 
bospaadjes en knuppelbruggen. Vanaf De 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel.
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Voor meer informatie over
deze en vele andere routes ga 
je naar landvandepeel.nl

De Strabrechtse Heide is uniek omdat 

het de grootste aaneengesloten 

heide van Noord-Brabant is. Je vindt 

er droge en vochtige heide, vennen, 

stuifzand, kleine akkers, gagel en 

wilgenstruwelen. Er komen ook veel 

zeldzame dieren en planten in voor.

Bezoek hier zeker het
 Beuven: het 

grootste natuurlijke heideven van 

Nederland. Stel jezelf verdekt
 op in de 

vogelkijkhut en laat je verrassen door 

de verschillende soorten watervogels.

Uitkijkend over de heide kun je op de 

diverse pauzeplekjes de Kempische 

schapen zien grazen.

Erik Schram 

Boswachter publiek Boswachter publiek 

Strabrechtse HeideStrabrechtse Heide

Strabrechtse Heide © Peter Hogenstein 
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Kastelen 
en musea
De verborgen 
schatten 
van de Peel 

In het Land van de Peel wordt de rijke historie levend gehouden. 
Eeuwenoude kastelen vormen niet alleen blikvangers in het landschap 
maar ook een bron van spannende verhalen…

Het bewogen verleden van Kasteel Asten

Rondleidingen

www.kasteelasten.nl 

Binnenkijken bij Kasteel Gemert

Top exposities 
De Peel een Mysterie, 
Museum Klok en Peel, Asten.
De rauwe natuur heeft de Peel tot een 
mysterie gemaakt. Ontdek fossielen uit de 
prehistorie, beleef de vondst van de Gouden 
Helm door turfstekers en zie hoe kunste-
naars zich lieten inspireren door de Peel.

Het Tapijt van Deurne, 
Sint Willibrorduskerk, Deurne
Op een wandtapijt van 20 meter lang 
wordt de geschiedenis van Deurne vanaf de 
laatste ijstijd uitgebeeld in 40 geborduurde 
taferelen, ter gelegenheid van Deurne 1300. 
t/m 24 okt.

Stilte heeft het laatste woord, 
Museum Helmond
Deze fotoserie laat de impact van Corona 
zien op de inwoners van Helmond en 
omgeving. Tahné Kleijn toont de pandemie 
in al haar facetten. t/m 5 sept.
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www.landvandepeel.nl

Kasteel Croy

Kasteel Asten

Als God in Frankrijk bij Landgoed Croy
In het groene gebied tussen Aarle-Rixtel en Stip-
hout torent Kasteel Croy statig boven de weilan-
den uit. In de 15e eeuw was dit het thuis van de 
familie Croy, behorend tot de Bourgondische adel. 

Tegenwoordig is het onbewoond en hebben 
kasteelheren en freules plaatsgemaakt voor be-
zoekers die worden aangetrokken tot de bijzon-
dere sfeer en mooie omgeving van het land-
goed. 

De ultieme streekbeleving 
Diverse wandelroutes leiden rondom het kas-
teel en door het boerenlandschap. Volg de 
blauwe paaltjes voor een kort rondje om het 
kasteel of download op landvandepeel.nl de 
wandelroute ‘Aarle-Rixtel 1’. Mooie adresjes on-
derweg maken van de route een echte beleve-
nis, zoals streekwinkel Croy en de Antoniushoe-
ve. Voor de echte kasteelbeleving kunnen 
bezoekers een verblijf boeken in het prachtige 
poortgebouw van het kasteel. 

Gastvrouw Mieke Keser woont hier al 20 jaar en 
opende er een Bed & Breakfast. Wie ’s ochtends 
plaatsneemt in de tuin met Kasteel Croy aan de 
voeten, genietend van een streekontbijtje tus-
sen de landerijen, voelt zich met recht als God 
in Frankrijk. 

Werken aan een 
kleurrijke toekomst? 
Dat doe je bij ons!

Warehouse Operators (m/v) voor de dagdienst

Voor onze vestiging in MIERLO zijn we op zoek naar:

Informatie over deze vacature vind je op EXBERRY.COM/CAREERS
Heb je de juiste werkervaring of de goede opleiding? Solliciteer direct en stuur een mail naar hrm@gnt-group.com
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Kastelen 
en musea
De verborgen 
schatten 
van de Peel 

In het Land van de Peel wordt de rijke historie levend gehouden. 
Eeuwenoude kastelen vormen niet alleen blikvangers in het landschap 
maar ook een bron van spannende verhalen…

Het bewogen verleden van Kasteel Asten
Verscholen achter weelderige begroeiing liggen de 
restanten van het meer dan 600 jaar oude kasteel van 
Asten. De ruïne vertelt het verhaal van een bewogen 
verleden vol ontginningen, oorlogen en heksenvervol-
gingen. De burcht ging ten onder tijdens een aanval in 
1944, maar de voorburcht met poortgebouw staat er 
nog in volle glorie en is tot op de dag van vandaag be-
woond. Op de zolderetage van de grote schuur is het 
Anna Ceelen Huis gevestigd, vernoemd naar de Asten-
se vrouw die in 1595 werd beschuldigd van hekserij en 
door marteling overleed in de kelders van Kasteel As-
ten. Tegenwoordig is het een bezoekerscentrum.

Rondleidingen
De ruïne en het Anna Ceelen Huis kunnen worden 
bezocht tijdens een rondleiding. Deze vinden plaats 
op donderdagen in juli en augustus om 19.00 uur en 
kosten € 4,50 p.p. Reserveren via:
www.kasteelasten.nl 

Binnenkijken bij Kasteel Gemert
Ook in Gemert staat een bijzonder mooi kasteel! Elke 
eerste zaterdag van de maand kan je tijdens een 
rondleiding een kijkje nemen binnen de poorten. 
Start bij de VVV-winkel op het Ridderplein om 11:00 
uur. Kosten € 5,- p.p. 

Top exposities 
De Peel een Mysterie, 
Museum Klok en Peel, Asten.
De rauwe natuur heeft de Peel tot een 
mysterie gemaakt. Ontdek fossielen uit de 
prehistorie, beleef de vondst van de Gouden 
Helm door turfstekers en zie hoe kunste-
naars zich lieten inspireren door de Peel.

Het Tapijt van Deurne, 
Sint Willibrorduskerk, Deurne
Op een wandtapijt van 20 meter lang 
wordt de geschiedenis van Deurne vanaf de 
laatste ijstijd uitgebeeld in 40 geborduurde 
taferelen, ter gelegenheid van Deurne 1300. 
t/m 24 okt.

Stilte heeft het laatste woord, 
Museum Helmond
Deze fotoserie laat de impact van Corona 
zien op de inwoners van Helmond en 
omgeving. Tahné Kleijn toont de pandemie 
in al haar facetten. t/m 5 sept.
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www.landvandepeel.nl

www.kasteelasten.nl 

“Als kind kwam ik al in 

de Deurnese Peel. En ik 

ben er blijven komen met 

mijn kinderen en nu mijn 

kleinkinderen. Het is een ruig 

en afwisselend gebied dat enorm 

tot de verbeelding spreekt. Met 

een bijzondere dierenwereld, 

verhalen over geesten en 

Peelmennenekes die je het 

moeras in kunnen trekken en 

de bijzondere geschiedenis. Voor 

mijn historische jeugdboek 

‘Weg uit de Peel’ was het dan 

ook de grote inspiratiebron.” 

Jacques Vriens
Kinderboekenschrijver

Kasteel Croy

Kasteel Asten

Als God in Frankrijk bij Landgoed Croy
In het groene gebied tussen Aarle-Rixtel en Stip-
hout torent Kasteel Croy statig boven de weilan-
den uit. In de 15e eeuw was dit het thuis van de 
familie Croy, behorend tot de Bourgondische adel. 

Tegenwoordig is het onbewoond en hebben 
kasteelheren en freules plaatsgemaakt voor be-
zoekers die worden aangetrokken tot de bijzon-
dere sfeer en mooie omgeving van het land-
goed. 

De ultieme streekbeleving 
Diverse wandelroutes leiden rondom het kas-
teel en door het boerenlandschap. Volg de 
blauwe paaltjes voor een kort rondje om het 
kasteel of download op landvandepeel.nl de 
wandelroute ‘Aarle-Rixtel 1’. Mooie adresjes on-
derweg maken van de route een echte beleve-
nis, zoals streekwinkel Croy en de Antoniushoe-
ve. Voor de echte kasteelbeleving kunnen 
bezoekers een verblijf boeken in het prachtige 
poortgebouw van het kasteel. 

Gastvrouw Mieke Keser woont hier al 20 jaar en 
opende er een Bed & Breakfast. Wie ’s ochtends 
plaatsneemt in de tuin met Kasteel Croy aan de 
voeten, genietend van een streekontbijtje tus-
sen de landerijen, voelt zich met recht als God 
in Frankrijk. Kinderboekenschrijver
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Bourgondisch
genieten
Beleef de smaak 
van de Peel

In de Peel wordt volop genoten van het leven en van elkaar. 
Dat proef én beleef je. Een smakelijke reis door de Peel brengt je gegarandeerd 
op unieke plekken, met onderweg trotse Peellanders die voor je klaar 
staan met de mooiste smaken uit de regio. 

Mysterieus Peelreusbier uit Deurne

Gebrouwen in het Land van de Peel

Onstuimig bier van Skavuiten

Op natuurlijke wijze bij Holevoort

www.landvandepeel.nl

Smakelijk eropuit

PeelPeuzelen
Het populaire concept is er weer! 
Ook deze zomer kan je met het 
PeelPeuzelboekje genieten van hapjes in 
ruim 40 restaurants in de regio. 
Te koop bij de VVV’s en informatiepunten. 
Meer info: www.peelpeuzelen.nl

Drie Peelen Toer Fietsarrangement
Op de fiets door de Mariapeel, Astense- 
en Deurnese Peel, met onderweg een 
drie-gangen menu op verschillende locaties. 
www.landvandepeel.nl

Happen en Trappen: 
De Turfstekersroute
Geniet van vijf gangen bij vijf restaurants in 
de prachtige omgeving van de Groote Peel. 
Via www.happenentrappen.nl.
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De smaak van de Peel proef je niet 
alleen in de vele goede restaurants, 
brasseries en cafés, maar ook 
onderweg! Genieten van lekker eten 
en drinken, in de buitenlucht op 
mooie plekken in de Peel. 

Voor een lekker biertje in 
Helmond kan je terecht bij 
De Deftige Aap. In het oudste 
pand van Helmond is de 
stadsbrouwerij gevestigd, 
waar onder andere het 
prijswinnende biertje 
Kiele Kiele wordt 
geschonken. 

© Leonie Voets

Van harte welkom 
bij Sint Annaklooster

Wilt u gebruik maken van onze 
hartverwarmende zorg? 

Voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken 
staan dagelijks zorgconsulenten voor u klaar. U kunt hiervoor 
bellen naar (040) 209 84 49 of een e-mail sturen 
naar csb@sintannaklooster.nl.

Zie ook onze website: 
www.sintannaklooster.nl

De ziekenhuizen schalen hun reguliere, niet-
coronazorg, weer op en het aantal beschikbare 
operatiekamers voor reguliere zorg neemt toe. 
Ook bij Sint Annaklooster kunt u terecht voor 
reguliere zorg o.a. bij onze logeerhuizen, hospices, 
verpleeghuizen en thuiszorg.

Wij staan 

met onze locaties 

in de top 10 best 

gewaardeerde 

organisaties 2020 

van Zorgkaart 

Nederland.

Doe-tocht voor kids
       in Museum Klok & Peel Asten

NIEUW!

Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat wils! Speciaal voor de kinderen 
zijn er twee doe-tochten, waarin Tuurke en Vlinder de kinderen meenemen 
op avontuur door het hele museum. Ontdek spelenderwijs hoe het gieten 
van klokken werkt. Speel zelf op de beiaard. Ervaar het bijzondere van 
De Groote Peel vroeger en nu. Bekijk de vossenburcht en zie hoe groot het 
mammoetskelet is! Dwaal rond in de museumtuinen of geniet ervan op 
het terras bij het museumcafé. Tijd over? Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23 
5721 WC Asten 
0493 - 69 18 65  
info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Hartverwarmende zorg 
bĳ  Sint Annaklooster

Wist u al dat u bij Sint Annaklooster terecht 
kunt voor respijtzorg en ELV kortdurend 
verblijf bij één van de logeerhuizen? Deze 
tijdelijke zorg kan nodig zijn om de mantelzorg 
te ontlasten. Ook kan tijdelijke zorg nodig zijn 
vóór of na een ziekenhuisopname of wanneer 
de zorg thuis even niet toereikend is.

Er bij Sint Annaklooster ook mogelijkheden zijn 
voor overbruggingszorg? Heeft u een WLZ-indicatie 
en staat u op de wachtlijst voor een plaats in een 

verpleeghuis en gaat het thuis even niet, dan kan 
tijdelijke zorg in één van onze logeerhuizen worden 
overwogen.

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond 
weer ruimte heeft voor reguliere zorg? Na een 
periode als corona cohort te hebben gediend, 
worden nu slechts 2 plaatsen bij Valkenhaeghe 
vrijgehouden voor corona-herstelzorg in de regio. 
De overige 10 plaatsen worden weer ingezet voor 
reguliere hospicezorg of respijt-/logeerzorg.

F | Sint Annaklooster

Na zoveel maanden lockdown zijn we blij 
dat we de horizon weer kunnen verleggen 
en snakken we weer naar een uitje. Voor wie 
graag wat onderneemt, is Museum Klok & 
Peel ideaal!

Asten: Museum Klok & Peel biedt voor ieder wat 
wils. Het is één museum met twee collecties: de 
grootste collectie luidklokken en carillons van over 
de hele wereld én de collectie Peel die laat zien 
hoe bijzonder nationaal park ‘De Groote Peel’ is 
en al sinds prehistorische tijden is geweest. De 
combinatie van deze twee collecties is logisch als 
je weet dat Asten aan dit nationale park grenst en 
bovendien al meer dan 100 jaar de thuishaven is 
voor Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij. Niet voor 
niets werd het museum dit jaar opnieuw bekroond 
in de verkiezing ‘ANWB Leukste Uitje’. Het museum 
pakt nu speciaal voor de kinderen uit met een 
nieuwe doe-tocht: een grappig boekje, waarin 

Tuurke de museummascotte en zijn vriendje 
Vlinder de kinderen voorgaan in een avontuurlijke 
tocht door het hele museum. Voor de allerkleinsten 
is een doe-tocht op placemat beschikbaar. Zo 
ontdekken ze spelenderwijs. Leer hoe klokken 
gegoten en gestemd worden. Kinderen kunnen 
interactief aan de slag; je kunt zelf een klok luiden 
of het carillon bespelen. De Groote Peel was altijd 
een ondoordringbaar natuurgebied. Ontdek wat dat 
heeft betekend. Kijk hoe groot het mammoet-skelet 
is, leer hoe vleermuizen vliegen of bekijk de vosjes 
in de vossenburcht. 

Het museum ligt te midden van prachtige 
thematuinen, waar je doorheen kunt dwalen of 
kunt bewonderen met een drankje of ijsje vanaf 
het terras van het museumcafé.  Voor wie tijd over 
heeft, starten bij het museum diverse wandel- 
en fietsroutes. Dat en nog veel meer maakt het 
museum een onvergetelijke ervaring. 

Museum Klok & Peel: 
voor ieder wat wils! 
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Bourgondisch
genieten
Beleef de smaak 
van de Peel

In de Peel wordt volop genoten van het leven en van elkaar. 
Dat proef én beleef je. Een smakelijke reis door de Peel brengt je gegarandeerd 
op unieke plekken, met onderweg trotse Peellanders die voor je klaar 
staan met de mooiste smaken uit de regio. 

Een van die huisbrouwerijen lag op de ‘Holevoort’, des-
tijds een gehucht in het woeste landschap tussen Ba-
kel en Deurne. En die traditie wordt vandaag de dag 
nog altijd eer aangedaan. 

Bij Brouwerij Holevoort wordt bier nog op natuurlijke 
wijze gebrouwen met gerst en hop uit de ‘tuinen’ van 
de brouwerij. Een eigen bron, op de rand van de Peel-
randbreuk, geeft de brouwerij haar zuivere water. Het 
hopveld kan je bezoeken en in de brouwerij wacht een 
lekkere proeverij. 

Mysterieus Peelreusbier uit Deurne
In Deurne wordt gebrouwen aan het mysterieuze 
Peelreusbier met honing en heidekruid, dat zijn naam 
dankt het verhaal “Faaske in het land der Peelreuzen” 
door Toon Kortooms. Het verhaal gaat dat er midden 
in de Peel, in de donkere bossen, Peelreuzen woonden 
zo hoog als torens en met armen zo dik als boomstam-
men. Het Peelreusbier is verkrijgbaar bij diverse slijte-
rijen in de Peel, maar het leukste is natuurlijk om het 
te proeven in het proeflokaal van het Toon Kortooms 
Park, te boeken via VVV Deurne. 

Gebrouwen in het Land van de Peel
Al honderden jaren wordt er in de Peel met hart en ziel 
gebrouwen. Aan het bekende Bavaria bier uit Lies-
hout, maar net zo goed aan speciaalbiertjes die hun 
oorsprong vinden in gedeelde liefde voor het eeuwen-
oude drankje. Gebrouwen volgens familierecept tus-
sen de koperen ketels of gewoon op gevoel door 
vrienden in piepkleine kelders: in de bourgondische 
Peel wordt bier met liefde gebrouwen én gedronken.

Onstuimig bier van Skavuiten
De mooiste biertjes uit de Peel ontstaan spontaan. Zo-
als Skavuiten: het ‘onstuimig’ speciaalbier uit Asten en 
Someren. Begonnen als een idee van vijf vrienden op 
een zomerse dag en uitgevoerd met een thuisbrouw-
installatie van planken en ducktape. Het succes is in-
middels bewezen, want Skavuiten wordt geschonken 
in vele cafés binnen en buiten de regio. 

Op natuurlijke wijze bij Holevoort
In Bakel, het oudste dorp van Brabant, is het brouwen 
van bier een belangrijke traditie. Al in een ver verleden 
werd hier melding gemaakt van lokale brouwhuizen. 

www.landvandepeel.nl

Smakelijk eropuit

PeelPeuzelen
Het populaire concept is er weer! 
Ook deze zomer kan je met het 
PeelPeuzelboekje genieten van hapjes in 
ruim 40 restaurants in de regio. 
Te koop bij de VVV’s en informatiepunten. 
Meer info: www.peelpeuzelen.nl

Drie Peelen Toer Fietsarrangement
Op de fiets door de Mariapeel, Astense- 
en Deurnese Peel, met onderweg een 
drie-gangen menu op verschillende locaties. 
www.landvandepeel.nl

Happen en Trappen: 
De Turfstekersroute
Geniet van vijf gangen bij vijf restaurants in 
de prachtige omgeving van de Groote Peel. 
Via www.happenentrappen.nl.

1

3

2

De smaak van de Peel proef je niet 
alleen in de vele goede restaurants, 
brasseries en cafés, maar ook 
onderweg! Genieten van lekker eten 
en drinken, in de buitenlucht op 
mooie plekken in de Peel. 

Voor een lekker biertje in 
Helmond kan je terecht bij 
De Deftige Aap. In het oudste 
pand van Helmond is de 
stadsbrouwerij gevestigd, 
waar onder andere het 
prijswinnende biertje 
Kiele Kiele wordt 
geschonken. 

© Leonie Voets
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IN KASTEEL HELMOND
VIER DE ZOMER 

IN KASTEEL HELMOND
VIER DE ZOMER 

10 JULI    5 SEPTEMBER

M U S E U M H E L M O N D. N L

Vier de zomer bĳ 
Museum Helmond! 

Al wandelend door het veertiende-eeuwse kas-
teel ontmoet je de kasteelgidsen. Zij vertellen je de 
mooiste verhalen over wie hier woonden. Zoek ook 
maar eens goed naar die eeuwenoude, vreemde en 
bijzondere voorwerpen en houd ze maar eens lek-
ker vast. De kasteelgids weet raad en helpt je graag 
verder. Zin in kokkerellen? Misschien mag je wel 
meehelpen met de kok van kasteelfamilie Van Ar-
berg. Als je geluk hebt, verklapt hij al zijn keukenge-
heimen. En al dat harde werken van de timmerman 
van kasteelfamilie Van Cortenbach: poeh poeh, wat 
was het zwaar werken na de zolderbrand in 1549! 
De boerinnen die de pacht komen betalen en het 
kruidenvrouwtje die overal wel een kruidenmiddel-
tje voor heeft, willen jou ook graag ontmoeten. Net 
als Jonkheer Wesselman, hij laat je zijn prachtige 
kamer zien en ook hij heeft zo zijn geheimen. Luis-
ter maar goed, steek je armen uit de mouwen en 
help ze een handje. 

Het zoldermysterie, weet jij het? Ga zelf op onder-
zoek uit en doe de zoldertour Kasteel in Brand! Volg 
de schimmen en luister naar hun verhaal. Of ligt de 
waarheid soms in het midden… Zin in doe-dingen? 
Je komt dan echt wel aan je trekken in ‘De werk-

plaats van Lucas Gassel’ waar je bijvoorbeeld leert 
hoe de zestiende-eeuwse meester Lucas Gassel 
van Helmond schilderde en met welke materialen. 

Speuren doe je tot slot natuurlijk in de kasteelkel-
ders en buiten op het kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. Lekkere trek gekregen? Koop een 
picknickmand vol lekkernijen en plof gezellig neer in 
de kasteeltuin. Zomerkasteel Helmond is geopend 
in de periode 10 juli tot en met 5 september van 
dinsdag tot en met zondag van 10.00 — 17.00 uur. 

Zomerkasteel Helmond bezoek je met een online 
ticket. Tarieven: 
Volwassenen: € 12,–
Kinderen 4 – 12 jaar: € 6,-
Kinderen 0 – 3 jaar: Gratis
Museumkaart/ BankGiro 
Loterij VIP-kaart: Gratis

Kijk voor alle 
praktische info op
www.museum
helmond.nl. 

Kom gezellig langs tijdens Zomerkasteel Helmond. Er is van alles te
beleven in en rondom de grootste waterburcht van Nederland van 10 juli tot en 
met 5 september. In het bijna 700 jaar oude stadskasteel bieden we families en 

gezinnen een superleuk programma. 

Hoogtepunten in de Peel
Dit is wat je niet mag missen

Het Land van de Peel daagt je uit om op ontdekking te gaan. 
Om te verwonderen, genieten en pionieren. Op de volgende pagina’s vind je 
een plattegrond met daarop alle top bezienswaardigheden. Bewaar hem goed 
en stippel deze zomer je eigen route uit door de regio.

Strabrechtse Heide, Someren

Museum Helmond

Michelinster restaurant De Rozario, Helmond

Death Valley de Peel

Museum Klok & Peel, Asten

Bavaria Brouwerij, Lieshout

Boerenbondsmuseum, Gemert

Cacaofabriek, Helmond

Nationaal Park de Groote Peel en de 
Deurnese- en Mariapeel

Stippel je route uit langs alle 
hoogtepunten in de Peel op 
www.landvandepeel.nl

www.landvandepeel.nl

Museum Klok & Peel © Rob Fritsen

KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond

Vormgeving
Adcommunicatie
KlaasenVandeursen Communicatie
www.adcommunicatie.n
www.klaasenvandeursen.com

Redactie
Land van de Peel
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
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Advertenties 
info@grootpeelland.nl
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Hoogtepunten in de Peel
Dit is wat je niet mag missen

Het Land van de Peel daagt je uit om op ontdekking te gaan. 
Om te verwonderen, genieten en pionieren. Op de volgende pagina’s vind je 
een plattegrond met daarop alle top bezienswaardigheden. Bewaar hem goed 
en stippel deze zomer je eigen route uit door de regio.

Strabrechtse Heide, Someren
Nergens ervaar je de weidse natuur zoals op de Stra-
brechtse Heide. Kies een wandel- of fietsroute, ont-
moet Schotse Hooglanders en rust uit bij sfeervolle 
restaurants en boscafés. 

Museum Helmond
Verkozen tot Kidsproof Museum 2021. Stap in een 
spannende wereld van ridders en kasteelheren en 
ontdek het bijna 700 jaar oude kasteelverhaal. Vanuit 
het kasteel wandel je zo naar Kunsthal Helmond, met 
wisselende fotografie- en kunsttentoonstellingen. 
Verkozen tot Kidsproof Museum 2021.

Michelinster restaurant De Rozario, Helmond
Je even helemaal in de watten laten leggen doe je bij 
De Rozario in Helmond. Het restaurant van chef-kok 
Jermain de Rozario wordt al jarenlang beloond met 
een Michelinster. In het centrum van Helmond tovert 
hij met zijn team gerechten op tafel met een ziel en 
een verhaal.

Death Valley de Peel
Maak een reis langs bezienswaardigheden in de Peel, 
terwijl gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog 
tot leven komen. Death Valley de Peel is een thema-
tisch routenetwerk, bestaande uit 15 fietsroutes die je 
in totaal langs meer dan 100 locaties leiden. 

Museum Klok & Peel, Asten
Twee unieke collecties in een museum dat al eens 
werd uitgeroepen tot leukste uitje van Noord-Bra-
bant. Leer zelf klokluiden en ga mee op een reis door 
de natuurhistorie van de Peel, waar je oog in oog staat 
met fossielen en een bezoek brengt aan de oerzee.

Bavaria Brouwerij, Lieshout
In de Peel wordt al 300 jaar lang het bekende Bavaria 
bier gebrouwen. Tijdens de Bavaria biertour kruip je 
in de huid van de brouwers. Begin- en eindpunt van 
de tour is het Bavaria Brouwerijcafé: de plek om 
tijdens een bezoek aan de Peel even te genieten van 
een biertje.

Boerenbondsmuseum, Gemert
Ontdek de wereld van de Peellanders op het 
platteland anno 1900. Wandel door de originele 
boerderijen en ambachtshuisjes, bezoek het 
plattelandsschooltje, de klompenmakerij en de oude 
stroomtram.

Cacaofabriek, Helmond
Heden, verleden en toekomst komen op unieke wijze 
samen in de Cacaofabriek: de culturele hotspot in 
Helmond. Op de plek waar ooit cacaopoeder en 
chocolade van de fabrieksbanden rolden, geniet je 
nu van muziek, kunst, film en eten en drinken in een 
industriële setting. 

Nationaal Park de Groote Peel en de 
Deurnese- en Mariapeel
Dit Natura 2000-gebied is een paradijs voor vogelaars 
en biedt eindeloos veel mogelijkheden voor fietsers 
en wandelaars. In de woorden van boswachter Lieke: 
“De weidsheid, stilte, intense luchten en het hoogveen 
zijn echt kenmerkend voor de natuur in dit gebied”.

Stippel je route uit langs alle 
hoogtepunten in de Peel op 
www.landvandepeel.nl

www.landvandepeel.nl

Museum Klok & Peel © Rob Fritsen
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ZOMER OUTDOORKLEDING

BAD & BEACH | ZWEMKLEDING

SLIPPERS & SANDALEN

ALLE KINDERKLEDING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING

OUTDOOR | BAD & BEACH | SPORT

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

ALLES MINIMAAL 50% EN OOK 75% KORTING

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

* Kortingen nooit i.c.m. andere acties en 
zolang de voorraad strekt.

* Acties geldig t/m 31 augustus
* OP=OP

ZONDAG 25 JULI
OPEN 12.00 - 17.00 UUR

juli 2021

SummerSummer SaleSale
ADVENTURE STORE

SPORT & OUTDOOR

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

•
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak 
aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond), heeft tijdens de ko-

mende weken een spectaculaire Summer Sale met veel, heel veel zomeracties op 
het gebied van sport, camping, recreatie en outdoor. Alles moet weg, dus maak 

gebruik van deze unieke mogelijkheid!

Uiteraard is er met de zomer in aantocht een gigantische collectie bad & beach kleding op voorraad bij 
Adventure Store. Slippers en sandalen zijn uitgestald op circa 400m2 ruimte, waardoor dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van de Peel regio genoemd mag worden. En of je nu zoekt naar badslippers, 
teenslippers of Teva sandalen, bij Adventure Store hebben ze het allemaal. Vanaf nu is elk artikel 
afgeprijsd met minimaal 25% korting, maar er zijn ook diverse artikelen met 50% en 75% aanwezig!

Dé outdoorspecialist 
in uw regio!

Alle shirts met korte mouwen en korte broeken van de topmerken in 
outdoor zijn op dit moment in de Summer Sale. Sla je slag en kijk naar 
o.a. Fjallraven, Jack Wolfskin, Columbia, Icepeak, Killtec en Regatta. 
Vanaf nu is elk artikel afgeprijsd met minimaal 25% korting, maar er 
zijn ook diverse artikelen met 50% en 75% aanwezig!

Voor zowel festivalgangers, als mensen die er met de tent of camper 
op uittrekken, ook voor campingartikelen kunt u bij Adventure Store 
terecht. Er is een grote slaapafdeling met slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubels 
om in te relaxen, alle zaken om te kunnen eten & drinken, verlichting, 
koelboxen en nog veel meer! En ook op de campingafdeling vindt u 
heel veel voordeel met de vele zeer scherp geprijsde prijspakkers.

Naast de enorme collectie zwembaden & boten, hangmatten en 
tarpen gaat de aandacht uit naar de barbecue afdeling. Op zo’n 200 
m2 staat een complete collectie bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met veel keuze in bbq’s op gas, stroom en natuurlijk 
houtskool. Nu ook op de recreatie afdeling heel veel voordeel met de 
vele zeer scherp geprijsde prijspakkers

BAD EN BEACH

ZOMER OUTDOOR KLEDING CAMPING RECREATIE

www.adventurestore.nl

De winkel is bomvol met acties, dus wees er snel bij en laat u verassen, Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). De winkel is naast de normale winkelopeningstijden ook op 
zondag 25 juli geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis en gemakkelijk parkeren voor de deur en met een 
persoonlijke en deskundige bediening. Voor meer informatie kijkt u op www.adventurestore.nl.

Zondag 25 juli 
geopend van 

12.00 tot 17.00 uur
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BIJBAAN BIJ
CENTER PARCS?

zwembad, sport, entertainment,
groen, techniek, receptie,

schoonmaak, shops, cycle center
salaris € 4,25 - € 12,23 bruto per uur

verdien een super zomerbonus*
gratis zwemmen, bowlen etc.

STUUR ONS EEN APPJE 06-51003915
*vraag naar de voorwaarden

Het Meerdal en Limburgse Peel in America

V

a

c

a

t

u

r

e

s

Veel van de bruisende evenementen zoals we 
ze in de Peel gewend zijn, kunnen momenteel 
niet doorgaan. Maar Peellanders laten zich niet 
uit het veld slaan. In de hele regio staan 
ondernemers klaar om je op creatieve wijze 
een alternatief te bieden. Bezoek tentoonstel-
lingen, geef je op voor een workshop of doe 
mee aan één van de aangepaste activiteiten.

Evenementen in 
het Land van de Peel
Vier de zomer 

Uitgelicht

Ga voor alle 
activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Filmfestival Nacht 
van het Witte Doek 

Nirwana Tuinfeest, Lierop

Gluren bij de Buren - 
Tuineditie

01 Kijk nou eens! 
Archeologische vondsten
van Hendrik Wiegersma 
Deurne - t/m 19 sept. Archeologische 
vondsten die werden bewaard door Hendrik
Wiegersma worden in het kader van 1300
jaar Deurne geëxposeerd. De Wieger, Oude
Liesselseweg 29, Deurne. www.dewieger.nl 

02 Zomerkasteel Helmond
Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
zondag. Bij Museum Helmond is van alles te
beleven deze zomer. In het bijna 700 jaar
oude stadskasteel is er voor families en
gezinnen een speciaal programma. 
www.museumhelmond.nl 

03 Expositie Jump! 
Cacaofabriek
Helmond - 1 t/m 28 aug. In samenwerking
met verschillende Brabantse 
kunstinstellingen. Je ziet werk van een
selectie jonge beeldende kunstenaars.
Toegang gratis. www.cacaofabriek.nl 

04 Zomeravondrondleiding
Kasteel Asten
Asten - 5, 12, 19 en 26 aug, 2 sept van 19.00
– 20.30 uur. De kasteelgidsen vertellen je
alles over het kasteel en de heksenvervol-
ging die er heeft plaatsgevonden. 
Kosten: € 4,50 p.p. tot 7 jaar gratis.

05 Rondleiding Kasteel
Gemert en park
Gemert - 7 aug, 11:00 uur. Een kijkje in een
deel van Kasteel Gemert onder leiding van 
een gids. Aanmelden via VVV Gemert-Bakel,
kosten € 5,00 p.p. Kinderen € 2,50. 

06 Rondleiding door 
de Heilige Maria 
Presentatie Kerk
Asten - Za 7 en 21 aug, 14:00 uur.  
De kerkgidsen heten je van harte welkom en
vertellen je over deze kerk; ook wel de
kathedraal van De Peel genoemd.
Aanmelden via office@vvv-asten. 
Kosten: € 4,50 p.p

07 Techlab Summerschool:
Radio & Podcast maken
Helmond -  9 t/m 12 aug. Wil jij ook praten
als een DJ, het nieuws lezen of moppen
vertellen op de radio? In 4 ochtenden leer 
je hoe je een radio-uitzending of podcast
maakt. Van 8 t/m 12 jaar, bij Bibliotheek
Helmond. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten 

08 Vergeten groenten 
bij Bijzonder Brabants
Deurne - Di 10 aug, 14:00 uur. Rondleiding
door de onvergetelijke groentetuin van boer
Henk. Incl. iets te drinken en te proeven en
korte presentatie over groenten telen. 
www.bijzonderbrabants.nl 

09 Benelux kampioen-
schappen Waterski
Handel - 14 en 15 aug, de Rooije Plas. 
www.rooijeplas.nl

10 Foodies Festival
Handel - 22 aug. De ideale mix van food,
muziek, beauty, health, lifestyle en trends.
Foodies & Zo, O.L.Vrouwestraat 33 in
Handel. Kaartjes: € 7,50, via
www.foodiesenzo.nl

11 Beachvolleybal 
Beek en Donk
Beek en Donk - 28 en 29 aug. 10.00 tot 
18.00 uur. Op recreatief niveau lekker een
potje volleyballen. Organisatie: Volleybalver-
eniging Bedovo en De Dorpstuin. 
Locatie: Parklaan 2 Beek en Donk.

12 Maandwandeling 
Walk English
Helenaveen - Zo 29 aug, 10:00 uur. 
Wandeling door de Peel, ‘while talking
English’. Start vanaf Hoeve Willem III
Helenaveen. www.walkenglish.nl 

13	 7-dorpenfietstocht
Gemert-Bakel - 29 aug, vertrek tussen 
11.00 uur en 12.30 uur. Een gezinsfietstocht
van 40 km met diverse startplaatsen,
waaronder Boerenbondsmuseum Gemert.

14 Sport en spel bij
De Dorpstuin
Beek en Donk - Doorlopend diverse
spelactiviteiten voor klein en groot, 
met terras. Parklaan 2, Beek en Donk. 
www.dedorpstuin.nl 

www.landvandepeel.nl

Vanwege de huidige situatie is deze 
kalender onder voorbehoud van 
wijzigingen. Raadpleeg voor je bezoek 
altijd de website van de organisatie 
voor de meest actuele informatie.

Roos Knijnenburg

Sara’s Lab

Mooi initiatief
Kees vertelt: “Met een groep enthousi-
aste mensen zijn we aan de slag gegaan. 
Deze ruimte (de showroom, waarin wij 
ons interview hebben) was bijvoorbeeld 
nog helemaal leeg, tot een week vooraf-
gaand aan de officiële opening toe. Onze 
vrijwilligers hebben ontzettend hard ge-
werkt om de showroom gevuld te krijgen 
en het informatiecentrum in te richten. 
En dat is gelukt!” Kees is nog altijd ont-
zettend enthousiast over dit initiatief. 
“Het is belangrijk om mensen goed te in-
formeren over de aankomende energie-
transitie. Mensen zien vaak door de bo-
men het bos niet meer en daarom doen 
wij ons best om orde te scheppen in de 

chaos. Zonder commerciële inslag; onze 
informatie is onafhankelijk, objectief en 
bovenal gratis. Wij doen ook geen zaken 
met leveranciers van duurzame en/of 
besparende producten en apparaten. 
Onze showroom laat mensen kennis-
maken met de verschillende manieren 
waarop je je huis kunt verduurzamen, 
energiezuiniger maken en/of hoe je van 
het gas af kunt gaan. En dat werkt. Een 
uitleg gaat veel meer spreken als iemand 
daadwerkelijk kan zien, horen en voelen 
hoe iets werkt en eruit ziet.”

Helpen
EnergieHuis Slim Wonen timmert hard 
aan de weg om voor iedereen vindbaar 

te zijn. “We vinden samen voor elke 
wens de passende oplossing. Online, 
op onze website, kun je (alvast) je eigen 
route uitstippelen. Deze routeplanner 
heeft Kees nog ontwikkeld. “De juiste 
prioriteiten stellen is een belangrijk punt 
op weg naar een duurzame woning. Het 
is verstandig om eerst je woning te iso-
leren en dergelijke (om ervoor te zorgen 
dat zo min mogelijk energie verloren 
gaat), alvorens je gaat nadenken over 
het opwekken van je eigen energie. Lo-
gica is belangrijk in deze, en diezelfde lo-
gica zorgt er ook voor dat het financieel 
beter te behappen is. Met besparingen 
kun je een volgende stap in je routeplan-
ner weer bij elkaar verdienen. En wat 
ook belangrijk is om te beseffen: alles 
hoeft niet op stel en sprong. Doe het 
stapje voor stapje. EnergieHuis Slim 
Wonen neemt je, indien gewenst, aan 
de hand bij het uitstippelen en uitvoeren 
van jouw persoonlijke pad.”

Samen
Het laagdrempelige, toegankelijke en 
informele karakter van EnergieHuis 
Slim Wonen heeft er mede voor ge-
zorgd dat bovenstaande missie lukt. 
Inmiddels zijn, sinds de start in 2017, al 
bijna 5 duizend mensen geholpen door 
EnergieHuis Slim Wonen. Maar ze gaan 
verder. Inmiddels werken zij samen 
met de 8 gemeentes uit de buurt: Hel-
mond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en 
Nuenen. En dat niet alleen: ook de jeugd 
wordt erbij betrokken door gastlessen 

en projecten op (basis)scholen. “De 
bewustwording en kennis die wij over-
dragen op de jeugd, wordt vervolgens 
mee naar huis genomen, waar pap en 
mam er weer van leren. En daarnaast: 
de jeugd heeft de toekomst. Zij zullen, 
als het eenmaal zover is, zelf hun eigen 
bewuste keuzes gaan maken.”

Kaf van koren scheiden
Het moge duidelijk zijn dat EnergieHuis 
Slim Wonen alles op alles zet om men-
sen te ontzorgen, te helpen en bij te 
staan. Om hun woning te leren kennen, 
te ontdekken waar de verbeterpunten 
zitten en hoe en in welke volgorde je dit 
het beste kunt aanpakken. Het leukste 
hierin, vond Kees toch wel de gesprek-
ken met de mensen. 
“Je merkt naarmate het gesprek vordert, 
dat ze enthousiast worden. En er zijn 
zoveel typen mensen die bij ons komen; 
de één heeft een heel concrete vraag 
(bijvoorbeeld: ik wil zonnepanelen leg-
gen, waar moet ik op letten?), de ander 
komt zich oriënteren op wat er allemaal 

mogelijk is en zoekt iemand om over zijn 
of haar ideeën te sparren.” EnergieHuis 
Slim Wonen geeft handvatten en een 
leidraad en dat begint al op hun slimme 
website, die Kees samen met Caspar 
Eras in elkaar gezet heeft. Onder ‘slim 
starten’ kun je met diverse testjes je 
woning beter leren kennen. Onder ‘slim 
verder’ kun je onder andere jouw route 
uitstippelen.

Vertrek Kees
Over zijn vertrek is Kees duidelijk: “Ik 
ga met pensioen. Ik heb in Caspar een 
waardige opvolger gevonden. Ik weet 
zeker dat zijn team, de energiecoaches 
(inclusief een groep van 15 personen als 
nieuwe aanwas, die binnenkort op cur-
sus gaan) en alle andere vrijwilligers dit 
mooie werk op een goede manier voort-
zetten. Daar heb ik echt alle vertrouwen 
in. Ik ben trots op de samenwerking die 
is ontstaan.”

Meer informatie? Kijk op
www.energiehuisslimwonen.nl

Kees Bakker vertrekt met 
een gerust hart bĳ  

EnergieHuis Slim Wonen 

Het zaadje dat hij (mede) plantte, 
is uitgegroeid tot een mooie boom

Kees sloot net voor de opening in 2017 aan als vaste kracht bij 
EnergieHuis Slim Wonen. Hij had al een bak aan ervaring op 

het gebied van duurzaam bouwen, want in zijn loopbaan heeft 
hij al menig duurzame woning helpen ontwikkelen. Op een 

netwerkbijeenkomst van de Provincie kwam hij via via in con-
tact met Wim Raaijmakers. Wim was op zoek naar een vaste 

kracht voor het EnergieHuis Slim Wonen (toen nog Energieloket 
Helmond), iets wat natuurlijk naadloos aansloot bij de kennis 

en ervaringen van Kees.

Kees Bakker geeft uitleg over diverse vormen van spouwmuurisolatie | F Wendy Lodewĳ k
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Veel van de bruisende evenementen zoals we 
ze in de Peel gewend zijn, kunnen momenteel 
niet doorgaan. Maar Peellanders laten zich niet 
uit het veld slaan. In de hele regio staan 
ondernemers klaar om je op creatieve wijze 
een alternatief te bieden. Bezoek tentoonstel-
lingen, geef je op voor een workshop of doe 
mee aan één van de aangepaste activiteiten.

Evenementen in 
het Land van de Peel
Vier de zomer 

Uitgelicht

Ga voor alle 
activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Filmfestival Nacht 
van het Witte Doek 

Nirwana Tuinfeest, Lierop

Gluren bij de Buren - 
Tuineditie

Deurne - Do 26 t/m zo 29 aug. 4-daags openlucht 
filmfestival. Thema ‘De nacht blikt terug’ i.v.m. 1300 
jaar Deurne en 30 jaar Nacht van het witte doek. 
Centrum Deurne. Programma: 
www.nachtvanhetwittedoek.nl 

Lierop - 27, 28 en 29 aug. Een 3-daags popfestival 
dat gehouden wordt bij Jongerencentrum Nirwana te 
Lierop. Alle actuele informatie over het programma 
kan je vinden op www.nirwanatuinefeest.nl

Helmond - 5 sept. Podiumkunstenaars van alle 
disciplines staan te trappelen om weer te spelen. Bij 
Gluren bij de Buren krijgt zowel de ervaren artiest 
als nieuw talent een toneel toebedeeld. Het publiek 
flaneert van verkwikkende tunes naar (hart)
verwarmende theaterspektakels.

01 Kijk nou eens! 
Archeologische vondsten
van Hendrik Wiegersma 
Deurne - t/m 19 sept. Archeologische 
vondsten die werden bewaard door Hendrik
Wiegersma worden in het kader van 1300
jaar Deurne geëxposeerd. De Wieger, Oude
Liesselseweg 29, Deurne. www.dewieger.nl 

02 Zomerkasteel Helmond
Helmond - 10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m
zondag. Bij Museum Helmond is van alles te
beleven deze zomer. In het bijna 700 jaar
oude stadskasteel is er voor families en
gezinnen een speciaal programma. 
www.museumhelmond.nl 

03 Expositie Jump! 
Cacaofabriek
Helmond - 1 t/m 28 aug. In samenwerking
met verschillende Brabantse 
kunstinstellingen. Je ziet werk van een
selectie jonge beeldende kunstenaars.
Toegang gratis. www.cacaofabriek.nl 

04 Zomeravondrondleiding
Kasteel Asten
Asten - 5, 12, 19 en 26 aug, 2 sept van 19.00
– 20.30 uur. De kasteelgidsen vertellen je
alles over het kasteel en de heksenvervol-
ging die er heeft plaatsgevonden. 
Kosten: € 4,50 p.p. tot 7 jaar gratis.

05 Rondleiding Kasteel
Gemert en park
Gemert - 7 aug, 11:00 uur. Een kijkje in een
deel van Kasteel Gemert onder leiding van 
een gids. Aanmelden via VVV Gemert-Bakel,
kosten € 5,00 p.p. Kinderen € 2,50. 

06 Rondleiding door 
de Heilige Maria 
Presentatie Kerk
Asten - Za 7 en 21 aug, 14:00 uur.  
De kerkgidsen heten je van harte welkom en
vertellen je over deze kerk; ook wel de
kathedraal van De Peel genoemd.
Aanmelden via office@vvv-asten. 
Kosten: € 4,50 p.p

07 Techlab Summerschool:
Radio & Podcast maken
Helmond -  9 t/m 12 aug. Wil jij ook praten
als een DJ, het nieuws lezen of moppen
vertellen op de radio? In 4 ochtenden leer 
je hoe je een radio-uitzending of podcast
maakt. Van 8 t/m 12 jaar, bij Bibliotheek
Helmond. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten 

08 Vergeten groenten 
bij Bijzonder Brabants
Deurne - Di 10 aug, 14:00 uur. Rondleiding
door de onvergetelijke groentetuin van boer
Henk. Incl. iets te drinken en te proeven en
korte presentatie over groenten telen. 
www.bijzonderbrabants.nl 

09 Benelux kampioen-
schappen Waterski
Handel - 14 en 15 aug, de Rooije Plas. 
www.rooijeplas.nl

10 Foodies Festival
Handel - 22 aug. De ideale mix van food,
muziek, beauty, health, lifestyle en trends.
Foodies & Zo, O.L.Vrouwestraat 33 in
Handel. Kaartjes: € 7,50, via
www.foodiesenzo.nl

11 Beachvolleybal 
Beek en Donk
Beek en Donk - 28 en 29 aug. 10.00 tot 
18.00 uur. Op recreatief niveau lekker een
potje volleyballen. Organisatie: Volleybalver-
eniging Bedovo en De Dorpstuin. 
Locatie: Parklaan 2 Beek en Donk.

12 Maandwandeling 
Walk English
Helenaveen - Zo 29 aug, 10:00 uur. 
Wandeling door de Peel, ‘while talking
English’. Start vanaf Hoeve Willem III
Helenaveen. www.walkenglish.nl 

13	 7-dorpenfietstocht
Gemert-Bakel - 29 aug, vertrek tussen 
11.00 uur en 12.30 uur. Een gezinsfietstocht
van 40 km met diverse startplaatsen,
waaronder Boerenbondsmuseum Gemert.

14 Sport en spel bij
De Dorpstuin
Beek en Donk - Doorlopend diverse
spelactiviteiten voor klein en groot, 
met terras. Parklaan 2, Beek en Donk. 
www.dedorpstuin.nl 

www.landvandepeel.nl

Vanwege de huidige situatie is deze 
kalender onder voorbehoud van 
wijzigingen. Raadpleeg voor je bezoek 
altijd de website van de organisatie 
voor de meest actuele informatie.

Roos Knijnenburg

Sara’s Lab
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Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

De Kia e-Niro heeft een 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde 
Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 31-07-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden tot wel 455 kilometer, toegang tot het 
grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je 
ruiten ontdooien. Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Het boerenleven
Puur genieten op 
het platteland  

© Peter Hogenstein 

Weg van de gebaande paden leiden landwegen je naar de wortels van de Peel. 
Hier zorgen boeren voor bijzondere belevenissen op het erf. Een plek om te 
leren, luieren, spelen en samen te zijn. Maak kennis met hun vak, 
proef van het land en geniet van een uniek verblijf.

www.landvandepeel.nl

Van ontginnen tot innoveren

Activiteiten in de wei

Ontwaken bij de boer
Wie het uitstapje bij de boer verlengt, kan wak-
ker worden met uitzicht op grazende schapen 
en genieten van een streekontbijtje. Bij lande-
lijke B&B’s, herbergen en boerderijcampings in 
de Peel verwelkomen gastheren en -vrouwen je 
in hun pipowagens, hooihutten, safaritenten, 
trekkershutten en hotelkamers. 

In de Hei, Mariahout  Scan de QR-code voor een overzicht 
van landwinkels in de Peel.

Alle bewegingsvrijheid die je zoekt 
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang 
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de Kia 
e-Niro, dan ga je voor zorgeloos rijplezier. 
Door de combinatie van een actieradius 
tot 455 kilometer en een snellaadfunctie 
krijg je met deze aantrekkelijke crossover 
alle bewegingsvrijheid die je zoekt. De 
verrassend ruime laadbak en de slimme 
features maken de e-Niro bovendien de 
meest praktische elektrische auto in z’n 
klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer 
compleet. Zo wordt de auto onder andere 
geleverd met adaptive cruise control, 8“ 
audio display met achteruitrijcamera, 
climate control, elektrische handrem en 
vermoeidheidsherkenning. Bovendien 
kun je met het geraffineerde ambient 
light kiezen uit zes kleurinstellingen die 
precies passen bij je stemming. Dat 
wordt grenzeloos genieten, met respect 
voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia 
boven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro 
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel 
zo’n prettig gevoel.

Aantrekkelijke tarieven bij 
VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieuwe 
Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 
31.995,00. Liever zorgeloos rijden voor 

een vast bedrag per maand? Ook dat 
kan. Voor € 379,00 per maand rijd je 
een gloednieuwe Kia e-Niro, zonder 
onverwachte kosten (zie kader). Dit 
is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen via 
VDNS Kia Helmond. Bij aflevering zorgen 
we voor een laaddruppel waarmee je 
overal in Europa je auto kunt opladen.

Breng een bezoek aan de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 
VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 15 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle 
levering. Uiteraard kun je zonder afspraak 
naar onze showroom komen, maar onze 
voorkeur gaat uit naar het maken van 
een afspraak, zodat je gegarandeerd 
een proefrit kunt maken en onze 
verkoopadviseurs je te woord kunnen 
staan. Voor een vrijblijvende proefrit of 
advies op maat kun je telefonisch een 
afspraak maken via: 0492 588 970.

Private Lease
Kies je voor Private Lease, dan kies 
je voor zekerheid. Voor een vast 
maandbedrag rijd je een goednieuwe 
auto. In die prijs zit inbegrepen: 
aanschaf, rente, reparatie- en 
onderhoudskosten, allriskverzekering, 
inzittendenverzekering, 24-uursservice, 
wegenbelasting en btw! Tevens is 
inkoop van je huidige auto mogelijk en 
zeer interessant. 

Actie VDNS Kia Helmond: Kia e-Niro voor € 379,00 per 
maand (Private Lease) of voordeel oplopend tot € 6.000,00!

Ontdek ‘m nu zelf

HELMOND De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. Niet zo gek, de e-Niro 
overtuigt door grenzeloos comfort, ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 

455 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de showroom van VDNS Kia Helmond, of 
bel voor een proefritafspraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar 

voor een aantrekkelijke prijs of een laag Private Lease maandbedrag. 

F | VDNS Kia
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Het boerenleven
Puur genieten op 
het platteland  

Streekproducten 
uit de Peel
· Pannenkoekenmix: Holten’s Molen, Deurne
· Aardbeien: Brandevoortse Hoeve, Helmond
· Zomerthee: Heerlijck Hopveld, Gemert
· Geitenkaas: Biologische geitenboerderij 
familie Dillen, Asten-Heusden

· Onvergetelijke groenten: 
Bijzonder Brabants, Deurne

· Mozzarella: Buffelfarm Vlemmix, 
Asten-Heusden

· Honing van het kloosterlandgoed: 
Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel 

· Croyse appelsap: Streekwinkel Croy, 
Aarle-Rixtel

· Peelneutje 50cl: VVV Deurne
· Melk: zelf tappen bij Melktap 
de Leegvelder, Deurne.

© Peter Hogenstein 

Weg van de gebaande paden leiden landwegen je naar de wortels van de Peel. 
Hier zorgen boeren voor bijzondere belevenissen op het erf. Een plek om te 
leren, luieren, spelen en samen te zijn. Maak kennis met hun vak, 
proef van het land en geniet van een uniek verblijf.

www.landvandepeel.nl

Van ontginnen tot innoveren
Op het platteland van de Peel geven boeren al van 
oudsher vorm aan het land door te ontginnen, be-
werken en vernieuwen. Het Boerenbondsmuseum in 
Gemert biedt een uniek kijkje in die geschiedenis 
door de bezoeker op levendige wijze mee te nemen 
naar het platteland anno 1900. Bij het Jan Visser Mu-
seum in Helmond kom je nog meer te weten over het 
landbouwverleden tot voor de mechanisatie. 

Maar hoe gaat het er vandaag de dag aan toe op het 
erf? Steeds meer boeren in de regio stellen hun erf 
open voor bezoekers. Zo zie je dat er niet alleen ge-
werkt wordt aan de beste smaken uit de streek; je 
kunt van je bezoek een complete beleving maken. 
Dat is ook wat kenniscentrum Porcus Campus in Aar-
le-Rixtel biedt als ‘poort tussen stad en platteland’. 
Als bezoeker leer je hier waar ons voedsel vandaan 
komt en kan je onder andere vanuit de skybox de ver-
schillende varkensrassen bekijken. Sinds mei is het 
zelfs mogelijk om in luxe hotelkamers te overnachten 
boven de stallen.
  
Activiteiten in de wei
Dat de boerderij ook vooral een plek is voor buiten 
zijn en spelen, bewijzen de vele activiteiten die er wor-
den georganiseerd. Speel bijvoorbeeld boeren bow-
ling bij Liever Buiten in Deurne of trotseer het maïs-
doolhof bij de Brandevoortse Hoeve in Helmond. 
Wandel met alpaca’s in Mariahout bij In de Hei, maak 
een ponyritje in Asten bij Manege Heijligers of beschil-
der een klomp bij de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. 

De boeren in de Peel hebben 

vroeger op arme zandgrond hun 

bedrijven moeten opbouwen en
 geleerd vroeger op arme zandgrond hun 

bedrijven moeten opbouwen en
 geleerd vroeger op arme zandgrond hun 

innovatief te zijn met wat ze hadden. bedrijven moeten opbouwen en
 geleerd 

innovatief te zijn met wat ze hadden. bedrijven moeten opbouwen en
 geleerd 

Ook nu nog zijn ze continu o
pzoek 

naar kansen om het anders te doen Ook nu nog zijn ze continu o
pzoek 

naar kansen om het anders te doen Ook nu nog zijn ze continu o
pzoek 

en onderscheidend te zijn. 

Dat zie je bijvoorbeeld terug in de 

accommodaties. Verbaas je over de Dat zie je bijvoorbeeld terug in de 

accommodaties. Verbaas je over de Dat zie je bijvoorbeeld terug in de 

verschillende soorten varkens die 

er zijn bij Porcus Campus en laat 

je heerlijk in de watten leggen bij In 

de Hei; in een luxe tiny house g
eniet je heerlijk in de watten leggen bij In 

de Hei; in een luxe tiny house g
eniet je heerlijk in de watten leggen bij In 

je van het prachtige landschap. de Hei; in een luxe tiny house g
eniet 

je van het prachtige landschap. de Hei; in een luxe tiny house g
eniet 

Even helemaal weg uit de gehaaste je van het prachtige landschap. 

Even helemaal weg uit de gehaaste je van het prachtige landschap. 

wereld, de Peel is een plek om van Even helemaal weg uit de gehaaste 

wereld, de Peel is een plek om van Even helemaal weg uit de gehaaste 

te genieten.

De boeren in de Peel hebben 

Liza Simons
Projectleider Agro 
bij Innovatiehuis 
Projectleider Agro 
bij Innovatiehuis 
Projectleider Agro 

de Peel
bij Innovatiehuis 
de Peel
bij Innovatiehuis 

Ontwaken bij de boer
Wie het uitstapje bij de boer verlengt, kan wak-
ker worden met uitzicht op grazende schapen 
en genieten van een streekontbijtje. Bij lande-
lijke B&B’s, herbergen en boerderijcampings in 
de Peel verwelkomen gastheren en -vrouwen je 
in hun pipowagens, hooihutten, safaritenten, 
trekkershutten en hotelkamers. 

In de Hei, Mariahout  Scan de QR-code voor een overzicht 
van landwinkels in de Peel.
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In het rustieke, landelijk gelegen, 
856 jaar oude dorp Lierop staat 
en pronkt in het hart de fraaie en 
monumentale kerk van de Heilige 
Naam Jezus. In de volksmond beter 
bekend als de 125 jaar oude ‘Koe-
pelkerk’ van de begenadigde Duitse 
architect Carl Weber.

Door: Harrie van der Sanden

Tussen 1853 en 1890 heeft Carl Weber 
dertig kerken gebouwd, waarvan de Koe-
pelkerk in Lierop zijn laatste schepping 
is geworden. De vele bezienswaardig-

heden in de kerk zijn geschonken door 
de plaatselijke bevolking. De authentieke 
Koepelkerk is een samenvatting van alle 
variaties die de architect in zijn vorige 
koepelkerken, onder andere in Geldrop, 
Uden en Zevenbergen, heeft verwerkt.

Authentiek interieur behouden
Deze Koepelkerk in Neo-Romaanse 
stijl, is de laatste door architect Carl 
Weber gebouwde kerk. Carl Weber, die 
de bouw van meerdere kerken op zijn 
naam heeft, maakte bij de realisatie van 
deze kerk gebruik van al zijn eerder op-
gedane ervaringen en kennis. De acht-
hoekige vieringruimte van de kerk wordt 
geflankeerd door vier torens. 
Op 11 november 1892 is de kerk in ge-
bruik genomen en ingezegend door 
pastoor Van Dongen en op 29 juli 1895 
plechtig geconsacreerd door de bis-
schop van ’s- Hertogenbosch Monseig-
neur Van de Ven. Zoals de katholieke 
gelovigen hun Rijke Roomse Leven rond 
1900 beleefden, precies zo valt in Lierop 
nog steeds de complete inventaris te 
aanschouwen. 

Rijksmonument
De altaren, het kleurige schilderwerk, de 
muren die hun oorspronkelijke warme, 
gepolychromeerde, oranjebruine kleur 
met versieringen in geel, blauw, groen, 
rood en zwart hebben behouden. De 
vier evangelisten staan warempel nog 
steeds op hun sokkel, de prachtige ge-
beeldhouwde communiebank. Zelfs de 
oude carbidlampen hangen en staan er 
nog, al zijn deze wel omgebouwd voor 
elektrisch licht. De tijd lijkt hier te heb-
ben stilgestaan. In 1975 werd de kerk 
definitief een Rijksmonument onder 
nummer 34115.
De grote vijftien gebrandschilderde ra-
men rondom het hoofdaltaar stellen de 
Blijde, Droevige en Glorievolle Gehei-
men van de rozenkrans voor. Deze zijn 
vervaardigd door de firma Nicolas uit 
Roermond. De ramen zijn in 1902 ge-
plaatst en zijn een geschenk van de pa-
rochie en hebben onlangs een grondige 
restauratie ondergaan. Teruggeplaatst 
is het met de inval van het zonlicht uit 
het zuiden een prachtig gezicht. Een lust 
voor het oog!

Kerk open
Door het jaar heen, en speciaal in de 
zomermaanden, maken velen een tus-
senstop om het interieur van de kerk te 
bewonderen of om een kaarsje aan te 
steken. Door de versoepeling van de co-
ronaregels zetten de suppoosten van de 
parochie de kerkdeuren weer open voor 
de bezoekers. De bezoekers dienen zich 
echter wel te richten aan de bekende 

regels zoals anderhalve meter afstand 
houden.

De reguliere viering  is op de zondag-
morgen om 10.00 uur. Dan zal de mo-
numentale en authentieke Koepelkerk 
extra te bezichtigen zijn. Voor nu, in de 
coronatijd, alleen op de zaterdagmidda-
gen, vanaf 11 juli tot en met 4 september 
van 13.30 uur tot 17.00 uur.

De Koepelkerk nodigt 
u van verre uit 

Op de rand van 
’t Brabants Kempenland.
Daar waar de Peel begint.
Ligt vlak gelijk een open hand.
Een dorpke, groen getint.

Te groots haast voor dit 
need’rig oord.
rijst statig boven het groen.
De trotse koepel van haar kerk
symbool van Lierop’s roem.

De Koepelkerk is een blikvanger voor Lierop | F Harrie van der Sanden

Zomers vriendenavontuur voor basisscholieren

Dwars door ons dorp:
de True Friend Bike Tour 2021

Zo’n 6 weken lang, tussen 26 juli en 
6 september 2021, kunnen de kinde-
ren op de fiets op zoek gaan naar een 
flink aantal ‘verborgen juweeltjes’ van 
Geldrop-Mierlo. Leuk om samen met 
je beste vrienden te doen. En wie weet, 
ontmoet je nog wel een paar nieuwe 
vrienden ook… 

Aanmelden voor de True Friend Bike 
Tour is gratis, via de True Friend app 
(via App Store of Google Play en ook te 
bezoeken via www.true-friend.nl). Elke 
bovenbouwer die zich aanmeldt, ont-
vangt gratis:
- een eigen startnummer, 
- een onmisbare set aan hints én 
- een paar consumptiebonnen,
 voor wat lekkers onderweg. 

Bij elk juweeltje wacht de True Friends 
een spannende opdracht. Lukt het jou 
en je vrienden om samen alle juweeltjes 
te vinden en de vragen goed te beant-
woorden? 
Alle deelnemers krijgen na afloop een 
exclusief True Friend item als beloning 
voor hun inspanningen. Meer info over 
de True Friend Bike Tour is te vinden op 
www.true-friend.nl.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen hebben met True Friend het 
hele jaar door de kans om gratis (en 
coronaproof) mee te doen aan bui-
tenschoolse events en activiteiten in 
Geldrop-Mierlo. True Friend laat hen zo 
ontdekken wat onze samenleving alle-
maal te bieden heeft. Daarvoor sluit het 
nadrukkelijk aan op de leefwereld van 
kinderen vanaf groep 7. Zoals samen 
ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of 
je eigen filmfestival helpen organiseren 
in Centrum Hofdael. Centraal thema in 
al die avonturen is ‘echte vriendschap’. 
Een thema dat kinderen erg bezighoudt 
en tegelijkertijd symbool staat voor de 
gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving.

Deze zomervakantie daagt True Friend alle kinderen uit de 
bovenbouw van de basisscholen uit om mee te doen aan de 

speciale True Friend Bike Tour, dwars door ons dorp! 

gezamenlijke kracht van een gezonde, 

Zomeravondrondleidingen
Kasteel Asten-Heusden

Altijd al benieuwd geweest naar het 
leven van kasteelheren of de hek-
senvervolging? Of benieuwd naar 
wat het kasteel allemaal te verduren 
heeft gekregen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog? Kom dan naar de 
kasteelruïne in Asten-Heusden tij-
dens de Zomeravondrondleidingen. 
Deze vinden plaats op alle donder-

dagavonden in juli en augustus (en 
zelfs nog eentje op de eerste don-
derdag van september, dit in ver-
band met de late zomervakantie). 

De rondleidingen starten om 19.00 uur 
en aanmelden is niet nodig. Deze Zomer-
avondrondleiding duurt 1,5 uur en kost € 
4,50 per persoon. Kinderen tot en met 7 

jaar zijn gratis. Locatie: Kasteellaan 1 in 
Asten-Heusden. Ook met een groep kun 
je terecht in Kasteel Asten-Heusden, 
neem hiervoor contact op met VVV Asten; 
Burg. Wijnenstraat 1 te Asten. Tel: 0493 
– 692 999/www.landvandepeel.nl/
nl/de-regio/asten. De kosten voor een 
groep zijn € 4,50 per persoon met een 
minimum van 10 betalende personen.

www.landvandepeel.nl/nl/de-regio/asten
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Dierenrĳ k mag 107 balletjes toevoegen 
aan maatkoker Indische neushoorns

Het aantal Indische neushoorns in Ne-
pal is tussen 2015 en 2021 gestegen 
van 645 dieren naar 752 neushoorns. 
Nieuwenstein zet zich al jaren in voor 
de neushoorns. “Ik vind het werkelijk 
prachtige dieren en het is fantastisch 
om bezoekers van Dierenrijk hierover 
te kunnen vertellen. Dat er balletjes aan 
de koker toegevoegd konden worden, 
is een mooi teken. Ik hoop dat dit nog 
vaker kan gebeuren", vertelt Nieuwen-
stein, die al elf jaar vrijwilliger is bij de 
dierentuin.

Bedreigingen van de neushoorn 
De Indische neushoorn wordt door ver-
schillende factoren bedreigd. Deze die-
ren hebben te maken met onder meer 
stroperij, verwoesting en verkleining van 
het leefgebied. Deze neushoornsoort 
valt dan ook in de categorie 'kwetsbaar' 
op de Rode Lijst van IUCN. 
“Door hard werken van onder meer de 
International Rhino Foundation stijgt 
het aantal Indische neushoorns in het 
wild langzaam. Er leven er nu zo'n 2.100 
in Nepal en India. Dat is natuurlijk mooi 
en wij hopen van harte dat dit aantal de 
komende jaren nog veel verder gaat stij-
gen", zegt Stephan Rijnen, hoofd dier-
verzorger bij Dierenrijk. 

International Rhino Foundation 
Dierenrijk steunt Stichting Wildlife, dat 
zich inzet voor diverse natuurbescher-
mingsprojecten, zoals bijvoorbeeld die 
van de International Rhino Foundation. 
Deze organisatie voert verschillende 
activiteiten uit om het stropen van Indi-
sche neushoorns tegen te gaan, onder 
andere door neushoorns naar nieuwe 
leefgebieden te verplaatsen, de veilig-
heid in natuurgebieden te vergroten en 
de wetgeving en handhaving rondom 
natuurbescherming beter te maken. 
Daarnaast werkt de International Rhino 
Foundation samen met lokale gemeen-
schappen om natuurbescherming te 
promoten. 

Momenteel is de foundation bezig met 
een herbebossingsproject, weet Klaas-
Jan Leinenga van Stichting Wildlife. 
“Lokale mensen worden ingehuurd om 
kale gebieden weer aan te planten. Zo 
wordt het leefgebied van de neushoorns 
vergroot en worden er banen voor de lo-
kale bevolking gecreëerd.” 

Indische neushoorns in Dierenrijk 
De Indische neushoorn onderscheidt 
zich van de andere soorten door zijn 
grootte, grote kop en de aanwezigheid 

van slechts twee huidplooien op de 
buik. Ook heeft deze soort één hoorn 
van ongeveer 60 centimeter en weegt 
gemiddeld tussen de 1800 en 2200 kilo. 
Deze dieren komen voor in Noord-India 
en Nepal, waar ze leven in moerassige 
gebieden waar veel grassen zijn. Over-
dag zoekt de neushoorn naar voedsel. 
Bij hoge temperaturen rust hij in de 
schaduw of in een modderbad. 
In Dierenrijk verblijven sinds juli 2019 
drie Indische neushoorns. Het gaat om 
vrouwtjes Narayani en Jhansi, en man-
netje Gainda.

Het aantal Indische neushoorns in het wild is toegenomen. 
Dankzij dit mooie nieuws kon in Dierenrijk de maatkoker 
waarin de stand wordt bijgehouden, bijgevuld worden. 

Vrijwilliger Kees Nieuwenstein mocht samen met twee van zijn 
kleinkinderen, Siem van vier jaar en Stan van twee jaar, maar 

liefst 107 balletjes toevoegen aan de koker in de neushoornstal. 

Vrĳ williger Kees met kleinzoons Siem en Stan | F Dierenrĳ k

Landschapswandeling Genneper Parken
met IVN Geldrop 27 juli 

Coronaveilig door beekdal
Na tien maanden wil IVN Geldrop weer van 
start gaan met de maandelijkse landschaps-
wandelingen op dinsdag. Die van 27 juli 
voert door het kleinschalige landschap van 
de Genneper Parken. Dit waardevolle beek-
dalgebied van de Dommel en Tongelreep 

behoort tot de ecologische hoofdstructuur. 
Onderweg vertellen de natuurgidsen enkele 
keren interessante wetenswaardigheden. 
Halverwege is een pauze in de natuur. Wa-
terdicht schoeisel is aanbevolen, want het 
gebied kan nat zijn. De start is om 13.30 
uur bij de parkeerplaats van zwembad de 

Tongelreep aan de Anton Coolenlaan 5 in 
Eindhoven. Vanwege de anderhalve meter 
afstand vervalt carpoolen en kunnen per 
gids slechts vijf mensen mee. In juli zijn dat 
vijftien gasten.  

Aanmelden en inlichtingen
Aanmelden via het e-mailadres publiek.ivn-
geldrop@gmail.com is noodzakelijk. In de 
week vóór de wandeling krijgt men bericht 
over deelname. Bij overschrijving ontvangen 
de zestiende en latere aanmelders bericht 
dat ze desgewenst bovenaan de lijst komen 
voor de volgende maand. Advies is om de 
website www.ivn.nl/geldrop en Facebook in 
de gaten te houden, ook met het oog op het 
weer. Bij extreme weersomstandigheden 
gaat de wandeling niet door. Voor verdere 
inlichtingen: Mariet Vissers, 040 285 6622, 
en Tinus de Gouw, 06 12 14 19 01. IVN Ne-
derland is winnaar Prins Bernhard Cultuur-
fonds Prijs 2021. Wie IVN wil steunen kan 
lid of donateur worden door een mailtje naar 
ivngeldrop@gmail.com.

Geldrop/Eindhoven: Vijftien wandelaars kunnen met IVN-
gidsen op pad door de Genneper Parken. De landschapswan-
deling start op 27 juli om 13.30 uur bij de parkeerplaats Anton 

Coolenlaan 5, Eindhoven. Deelname is gratis, geen honden. 
Vanwege corona neemt IVN Geldrop nu minder mensen mee 

en is aanmelden noodzakelijk.

F | Frans van den Boom

St. Anna Ziekenhuis organiseert 
nieuwe online informatie-avond over de 
zwangerschap in het 1e en 2e trimester

Programma
We vertellen wat een zwangerschap 
lichamelijk en geestelijk met je doet, 
welke klachten je kunt ervaren en wat je 
daar aan kunt doen, hoe het traject bij 
je verloskundige en/of het ziekenhuis 
verloopt en waar je op moet letten qua 
voeding. Uiteraard is er ruim de gelegen-
heid voor het stellen van vragen. We or-
ganiseren deze avond online via Teams. 

Data en tijd
• dinsdag 27 juli 19.30 - 21.00 uur
• dinsdag 7 september 19.30 - 21.00 uur
• woensdag 20 oktober 19.30 - 21.00 uur
• woensdag 1 december 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.st-anna.nl/geboortecentrum

Helmond: Speciaal voor iedereen die tussen de 10 en 
de 20 weken zwanger is, organiseert Geboortecentrum 
Anna de nieuwe online informatie-avond ‘De zwanger-

schap’ speciaal gericht op de eerste (spannende) periode 
in de zwangerschap. 
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Werken aan een 
kleurrijke toekomst? 
Dat doe je bij ons!

Procesoperators (m/v) voor de 3-ploegendienst

Voor onze vestiging in MIERLO zijn we op zoek naar:

Informatie over deze vacature vind je op EXBERRY.COM/CAREERS
Heb je de juiste werkervaring of de goede opleiding? Solliciteer direct en stuur een mail naar hrm@gnt-group.com

Eropuit met kinderen
In het Land van de Peel 

Magische herinneringen maak je samen. Kom met het hele gezin ravotten in 
de natuur of ga op avontuur in de kastelen en musea. Ontdek het aanbod van 
zomeractiviteiten waaraan de hele familie plezier beleeft.

Biggestjesroute, Laarbeek

Voor jong en oud: Blotevoetenpad, 
Toon Kortoomspark

Bospark Bakel 

Warandeling, Helmond

Vrolijk Veenhoppen, Deurne

Naar de speeltuin!

Speeltuin Prinses Irene, Someren-Eind
Aan de rand van Someren-Eind ligt deze 
speeltuin van maar liefs 5000 vierkante 
meter met ruim 25 speeltoestellen. Kom ook 
kijken in het dierenpark met onder andere 
herten, geitjes en kippen en geniet van iets 
lekkers op het terras. 

Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
In het mooie Zandbos is een natuurlijke 
speelplek gemaakt voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Hier kun je spelen met de zandtafel of 
hutten bouwen en klimmen op de toestellen. 
Voor de oudere jeugd is er een grote 
Vikingschommel. 

1

Leonardus speeltuin, Helmond
Een heerlijke plek om te spelen, in de 
binnenstad van Helmond. Naast 
speeltoestellen vind je hier ook een 
waterspeelplaats en een overdekte ruimte 
met 7000 houten bouwstenen, waardoor er 
ook met slecht weer genoeg vermaak is. 

3

2

www.landvandepeel.nl

Zomerkasteel Helmond

Kinderroutes om samen 
op avontuur te gaan 
Ontdekken, speuren en spelen met de wind in 
de haren: in de hele regio zijn talloze routes 
uitgestippeld die kinderen een bijzondere na-
tuurbeleving geven. Volg de kabouters door 
het bos, stamp door de modder of ga samen 
op een spannende expeditie.

Ontmoet de kasteelbewoners 
tijdens Zomerkasteel Helmond
Kasteel Helmond komt deze zomer meer dan 
ooit tot leven, met vermaak voor jong en oud. 
Al wandelend door de spannende kasteelgan-
gen komen gidsen je tegemoet, en vertellen je 
de mooiste verhalen over wie er eigenlijk in 
het kasteel woonden. 

Misschien mag je de kok van de kasteelfamilie 
wel helpen of ontmoet je het eigenaardige 
kruidenvrouwtje. Genoeg gezien? Kom dan 
spelen op z’n middeleeuws op het kasteelplein 
of geniet van een picknick in de kasteeltuin.

Tip: Deze zomer pakt Museum Klok & Peel in 
Asten speciaal voor kinderen uit met een 

nieuwe doe-tocht: een boekje waarin Tuurke 
de museummascotte en zijn vriendje Vlinder 
de kinderen voor gaan in een avontuurlijke 

tocht door het hele museum. 

Deurne, 13x 100 jaar: geschiedenis
van namen en families

Door: Wendy Lodewijk

Zoektocht
Marlon had er nogal een kluif aan: “Het 
begon al met de zoektocht naar de 
meest voorkomende namen in Deurne. 
Ik dacht dat ze dat bij de gemeente zo 
konden zien. Niet dus. Een vriendelijke 
medewerker is zo aardig geweest om 
de meest voorkomende namen voor me 
uit te zoeken.” Daarna begon het ‘echte’ 
werk: Marlon ging met de betreffende 
families in gesprek. Hij wilde hun 
verhalen horen, hun herinneringen 
beleven én daarnaast nog uitvogelen 
waar hun familienaam vandaan kwam. 
Tegelijkertijd was het aan fotoclub 
Optika de taak om de familieleden 
samen te portretteren. En dan niet 
zomaar een paar die daar zin in hadden, 
nee, ze moesten samen wél 100 jaar 
zijn. Het idee van 13x 100 jaar. Het was 
een project dat 1,5 jaar in beslag heeft 
genomen. Marlon lacht: “Het maken van 
de panelen op het eind kostte nog wel de 

minste tijd. Maar wat was het leuk om 
te doen! Ik ben van mening dat mensen 
de maatschappij maken, dat was ook 
mijn gedachtegang achter dit project. 
Iedereen is interessant en heeft iets 
zinnigs te melden. Ik heb genoten van 
het contact met de families. En ik ben 
natuurlijk een hoop wijzer geworden.” 

Boek
Het is niet de eerste keer dat Marlon op 
zoek ging naar verhalen van Deurnese 
mensen. Vorig jaar maakte hij het boek 
‘Deurne vertelt’, waarin de ‘gewone’ 
Deurnenaar centraal stond. Hiervoor 
heeft hij met 50 mensen gesproken. 
“Iemand zei dat ik daar een boek van 
moest maken. Ik vond dat wel een leuk 
idee. Achteraf bezien kan ik stellen dat 
ik het wel echt onderschat heb, ‘even’ 
een boek maken is er echt niet bij, 
ook al heb je alle verhalen al op papier 
gezet. Er komt zoveel bij kijken, van de 
vormgeving van elke bladzijde (waar zijn 
dochter bij geholpen heeft) tot aan het 

zoeken van de juiste drukker. Het heeft 
wat zweetdruppels gekost, maar dan 
heb je ook wat. Ik kijk nu heel anders 
tegen boeken aan. En mensen vinden 
het leuk om deze verhalen te lezen.” 
Dat zie je ook terug bij de panelen van 
13x 100 jaar. Omdat het om gewone 
mensen en hun familie(naam) gaat, 
spreekt het aan voor een groot publiek. 

“Ik hoop dat mensen elkaar vinden bij 
het bezichtigen van de panelen, dat ze 
met elkaar in gesprek gaan. Iedereen 
kent wel iemand met de achternaam die 
op de panelen staan, of wellicht dragen 
ze zelf één van die achternamen.” Het 
enthousiasme straalt van Marlon af als hij 
praat over dit mooie en indrukwekkende 
project. “Ik zou dit eigenlijk ook wel heel 
graag voor Helmond willen gaan doen”, 
zegt hij hoopvol. “Ik heb daar alleen wel 
aansluiting bij nodig, je kunt zoiets niet 
alleen doen. Maar ik heb wel een grote 
kennissenkring, dus wie weet wat de 
toekomst brengt.”

Dit jaar bestaat Deurne 1300 jaar. Iets wat natuurlijk groots gevierd moet worden, daarom staat 
het hele jaar in het teken van deze mooie ‘leeftijd’. De 61-jarige Marlon Tielemans, zelf afkomstig 
uit Helmond en leraar beeldende vakken, draagt hier een mooi steentje aan bij. Hij bedacht het 
concept 13x 100 jaar: familieleden die samen 100 jaar zijn, met een veelvoorkomende achter-

naam zoals Berkers, Verberne of Joosten. Deze 13 families kregen ieder een prachtig paneel met 
daarop een foto, een stukje geschiedenis en mooie verhalen van de betreff ende familie.

Marlon Tielemans met één van de panelen | F Marlon Tielemans

Tentoonstelling panelen
De panelen zijn tentoongesteld op verschillende plaatsen in
Deurne. 9 stuks hangen in de museumtuin van De Wieger. 
3 stuks staan achter de ramen van Cultuurcentrum Deurne en 
1 staat in de etalage van de VVV. Ze zijn te zien tot september. 
Op woensdagmiddag is de museumtuin altijd gratis te bezoeken.
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Eropuit met kinderen
In het Land van de Peel 

Magische herinneringen maak je samen. Kom met het hele gezin ravotten in 
de natuur of ga op avontuur in de kastelen en musea. Ontdek het aanbod van 
zomeractiviteiten waaraan de hele familie plezier beleeft.

heden en verleden van dit spannende gebied. De rou-
te is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne. 

Biggestjesroute, Laarbeek
Vanaf de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel start deze rou-
te waarbij kinderen op stap gaan met een rugzakje 
met o.a. de route, zoekkaarten en biggetjessnoepjes. 
De route leidt door de kloostertuin langs talloze big-
getjes. Ondertussen leren de kinderen van alles over 
de natuur. Kosten: 6 euro per deelnemer. 

Voor jong en oud: Blotevoetenpad, 
Toon Kortoomspark
Schop je schoenen uit voor een belevenis op het Blote-
voetenpad in het Toon Kortooms Park in Deurne. Loop 
over boomstronken, een wiebelbrug en bungeldraad. 
Durf jij door het water te waden?

Bospark Bakel 
De kabouters van Bospark Bakel zijn ontwaakt uit hun 
winterslaap. Volg de wandelpaden en kijk goed of je ze 
allemaal kunt opspeuren. Begroet onderweg ook de 
herten, kippen en eenden en neem een kijkje in de 
kruidentuin. 

Warandeling, Helmond
Voor deze kinderroute voor kinderen in de leeftijd van 
8 t/m 12 jaar is er een gratis doe-boekje verkrijgbaar 
bij VVV Helmond. Het boekje staat vol verhalen en op-
drachten waarmee je de geheimen van de Warande 
ontdekt. De route wordt aangegeven met oranje vo-
gelhuisjes en pijlen. 

Vrolijk Veenhoppen, Deurne
Klaar voor een groot veenavontuur? Voor deze route 
reis je af naar de Deurnese Peel. Je ervaart hoe het is 
om op zachte grond te staan en maakt kennis met het 

Naar de speeltuin!

Speeltuin Prinses Irene, Someren-Eind
Aan de rand van Someren-Eind ligt deze 
speeltuin van maar liefs 5000 vierkante 
meter met ruim 25 speeltoestellen. Kom ook 
kijken in het dierenpark met onder andere 
herten, geitjes en kippen en geniet van iets 
lekkers op het terras. 

Natuurspeeltuin Zandbos, Deurne
In het mooie Zandbos is een natuurlijke 
speelplek gemaakt voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Hier kun je spelen met de zandtafel of 
hutten bouwen en klimmen op de toestellen. 
Voor de oudere jeugd is er een grote 
Vikingschommel. 

1

Leonardus speeltuin, Helmond
Een heerlijke plek om te spelen, in de 
binnenstad van Helmond. Naast 
speeltoestellen vind je hier ook een 
waterspeelplaats en een overdekte ruimte 
met 7000 houten bouwstenen, waardoor er 
ook met slecht weer genoeg vermaak is. 

3

2

www.landvandepeel.nl

Zomerkasteel Helmond

Kinderroutes om samen 
op avontuur te gaan 
Ontdekken, speuren en spelen met de wind in 
de haren: in de hele regio zijn talloze routes 
uitgestippeld die kinderen een bijzondere na-
tuurbeleving geven. Volg de kabouters door 
het bos, stamp door de modder of ga samen 
op een spannende expeditie.

Ontmoet de kasteelbewoners 
tijdens Zomerkasteel Helmond
Kasteel Helmond komt deze zomer meer dan 
ooit tot leven, met vermaak voor jong en oud. 
Al wandelend door de spannende kasteelgan-
gen komen gidsen je tegemoet, en vertellen je 
de mooiste verhalen over wie er eigenlijk in 
het kasteel woonden. 

Misschien mag je de kok van de kasteelfamilie 
wel helpen of ontmoet je het eigenaardige 
kruidenvrouwtje. Genoeg gezien? Kom dan 
spelen op z’n middeleeuws op het kasteelplein 
of geniet van een picknick in de kasteeltuin.

Tip: Deze zomer pakt Museum Klok & Peel in 
Asten speciaal voor kinderen uit met een 

nieuwe doe-tocht: een boekje waarin Tuurke 
de museummascotte en zijn vriendje Vlinder 
de kinderen voor gaan in een avontuurlijke 

tocht door het hele museum. 
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Organisatie, vrijwilligers en lopers van de
Lavans Halve van Helmond:

BEDANKT!

namens de trotse hoofdsponsor,

Tot volgend jaar!

Praktische informatie
Op vrijdag 30 juli om 12.00 uur opent Wim Da-
niels de gedichtenwandeling in Bibliotheek 
Helmond, bij de ingang aan het Piet Blom-
plein. Het boekje met de gedichtenwandeling 
is voor € 2,50 te koop bij VVV Helmond, geves-
tigd in de bibliotheek. Tijdens het openings-
weekend ontvang je bij aankoop van het boek-
je gratis coupons die je kunt inleveren bij de 
lokale ondernemers. 

Innovatief erfgoed
Makers van de toekomst

Pionieren zit in de genen van de Peel. Hard werken en aanpakken 
gaan hier hand in hand met innoveren. Van lokale ambachtslieden zoals 
klokkengieters en molenaars in het verleden, tot het deel uitmaken van de 
Brainport regio vandaag de dag. Deze pioniersgeest heeft zijn sporen nagelaten. 
Via bijzonder erfgoed en vernieuwende architectuur beleef je het verleden, 
heden en de toekomst van de Peel.

Erfgoed en innovatie

Verborgen pareltjes

www.landvandepeel.nl

Kubuswoningen Helmond

Nieuw: Erfgoed en poëzie tijdens de 
Gedichtenwandeling in Helmond
Historische panden met een eigentijdse invul-
ling vind je volop in Helmond. De vernieuwde 
Gedichtenwandeling neemt je mee langs mo-
numenten en industrieel erfgoed. Onderweg 
word je verrast door middel van dichtregels 
op bijzondere plekken. Sommigen groot en 
opvallend, terwijl andere je meenemen langs 
verborgen schatten in de stad. 

Ontmoet de molenaars tijdens een demonstratie
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Praktische informatie
Op vrijdag 30 juli om 12.00 uur opent Wim Da-
niels de gedichtenwandeling in Bibliotheek 
Helmond, bij de ingang aan het Piet Blom-
plein. Het boekje met de gedichtenwandeling 
is voor € 2,50 te koop bij VVV Helmond, geves-
tigd in de bibliotheek. Tijdens het openings-
weekend ontvang je bij aankoop van het boek-
je gratis coupons die je kunt inleveren bij de 
lokale ondernemers. 

Innovatief erfgoed
Makers van de toekomst

Pionieren zit in de genen van de Peel. Hard werken en aanpakken 
gaan hier hand in hand met innoveren. Van lokale ambachtslieden zoals 
klokkengieters en molenaars in het verleden, tot het deel uitmaken van de 
Brainport regio vandaag de dag. Deze pioniersgeest heeft zijn sporen nagelaten. 
Via bijzonder erfgoed en vernieuwende architectuur beleef je het verleden, 
heden en de toekomst van de Peel.

van de kerk. Speciaal voor de opening in 2018 schreef 
Wim Daniels (o.a. stadsdichter van Helmond van 2011 
tot 2015) een gedicht dat werd vereeuwigd in een glas-
in-lood-ontwerp. Het is één van de verborgen pareltjes 
tijdens de wandeling. Kun jij het gedicht vinden? 

Erfgoed en innovatie
De Gedichtenwandeling van 4 kilometer laat je niet al-
leen genieten van poëzie maar ook van het bijzondere 
erfgoed dat Helmond te bieden heeft. Je loopt onder 
andere langs Loods20: de plek waar rond 1870 goede-
ren werden afgeleverd per trein om met paard en wa-
gen te worden verspreid. Later werd de loods overge-
nomen door Van Gend & Loos. Tegenwoordig biedt 
het gebouw onderdak aan het EDAH-museum en het 
Draaiorgelmuseum (opening najaar 2021). 

Het nieuwste gedicht van de wandelroute prijkt op de 
gevel van de historische Cacaofabriek. Hier werden 
vanaf 1894 cacaobonen verwerkt tot chocolade. Van-
wege de hoge kwaliteit kreeg de chocolade het predi-
caat Koninklijk. Vandaag de dag vind je hier onder an-
dere een chocolatier, filmzalen, een popzaal en 
restaurant. Op het terras kun je even genieten van een 
pauze voor je weer verder wandelt.  

Verborgen pareltjes
Ook theater Het Speelhuis ontbreekt niet op de route: 
na de verwoestende brand in 2011 verhuisde het 
Speelhuis van de kubussen van Piet Blom (aan het 
plein waar de wandeling begint en eindigt) naar de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Architecten Van Dongen en 
Koschuch ontwierpen hiervoor de glazen omarming 

www.landvandepeel.nlwww.landvandepeel.nl
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Driek Berkers
Voorzitter Stichting 

Holten’s Molen

Kubuswoningen Helmond

www.landvandepeel.nl

Voorzitter Stichting 

Nieuw: Erfgoed en poëzie tijdens de 
Gedichtenwandeling in Helmond
Historische panden met een eigentijdse invul-
ling vind je volop in Helmond. De vernieuwde 
Gedichtenwandeling neemt je mee langs mo-
numenten en industrieel erfgoed. Onderweg 
word je verrast door middel van dichtregels 
op bijzondere plekken. Sommigen groot en 
opvallend, terwijl andere je meenemen langs 
verborgen schatten in de stad. 

Ontmoet de molenaars tijdens een demonstratie
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|GP

U kunt bij ons terecht 
voor service en garantie.

Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij sinds 1 juni exclusief dealer zijn 
van Koga fi etsen, handgebouwde kwaliteit uit Heerenveen.

Exclusief dealer 
voor Helmond en omstreken

KOGA PACE B05
Tokyo Edition
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