Activiteitenkalender Week De Gouden Helm
Datum
11 t/m 22
oktober

Activiteit
Themaweken BS
de
Peelparel

Toelichting
BS de Peelparel
organiseert 2 weken
lang educatieve
activiteiten voor
haar leerlingen
rondom 100 jaar
Gouden Helm
Week met tal van
activiteiten rondom
de komst van de
Helm naar
Helenaveen

Locatie
Basisschool
de Peelparel

Tijden
Elke
schooldag

Entree
N.v.t.

20 t/m 26
oktober

Jubileumwe
ek 100 jaar
GH
Helenaveen

Diverse
locaties
Helenaveen

Elke dag
van 10:0020:00 uur,
dinsdag de
26e tot
16:00 uur

Bezichtiging
De Gouden
Helm

De Helm komt terug
naar zijn vindplaats!

Galerie vd
Broek,
Soemeersing
el 5
Helenaveen

20 t/m 26
oktober

Kunstexposit
ie rondom
thema De
Gouden
Helm

Galerie vd
Broek,
Soemeersing
el 5
Helenaveen

20 t/m 26
oktober

Expositie
Romeinse
en
turfgraverstij
d

Vaste exposanten
van Galerie van den
Broek hebben zich
verrassend laten
inspireren tot het
thema 100 jaar
Gouden Helm
Expositie Romeinse
en turfgraverstijd met
oude documenten,
maar ook met
levendige taferelen

Elke dag
van 10:0020:00 uur,
dinsdag de
26e tot
16:00 uur
Elke dag
van 10:0020:00 uur,
dinsdag de
26e tot
16:00 uur

5,- p.p. incl.
consumptie
(koffie/thee/frisdrank
) bij Dorpscentrum
De Gouden Helm.
Entreekaartje te
verkrijgen bij het
DorpsServiceCentru
m in Helenaveen,
Oude Peelstraat 3
en bij VVV’s in de
omgeving
5,- p.p. Zie
bovenstaand

20 t/m 26
oktober

23 en 24
oktober:
weekend
route
23 en 24
oktober:
weekend
route
23 en 24
oktober:
weekend
route

Romeins
kamp

Kom kijken naar het
leven in de tijd van
de Romeinen

Jan
Crommentuijnpark

Oude ambachtenplei
n

Kom kijken naar
ambachten uit de
Romeinse en
turfgraverstijd
Een prachtige dans
brengt het heden en
het verleden samen

Park voor de
kerk

Showdansgroep TakeOff Young

Grote zaal
Dorpscentru
m De
Gouden
Helm

Plein achter
de
basisschool

Elke dag
van 10:0020:00 uur,
dinsdag de
26e tot
16:00 uur
Zaterdag
en zondag
van 10:0019:00 uur
Zaterdag
en zondag
van 10:0019:00 uur
Zaterdag
en zondag
op gezette
tijden
tussen
10:00- 19:00

Deze expositie kunt
u zien, wanneer u in
de Galerie naar de
Helm gaat kijken.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

23 en 24
oktober:
weekend
route

Wagenspel
Tour d’n
Helm

20 (en
reservedatum 25)
oktober

Lezing: Het
leven rond
1910 door
de oudste
inwoonster
van
Helenaveen
: Grada
Maessen

21
oktober

uur
Zaterdag
en zondag
op gezette
tijden
tussen
10:00- 19:00
uur
Woensdag
20 en
reservedat
um
maandag
25 oktober,
20:15 uur

Na een lange tour
door de Peel, nu
echt de laatste
optredens van het
wagen-spel over het
leven van Gebbel
Smolenaars
Lezing door Grada
Maessen; de oudste
inwoonster van
Helenaveen.

Koning
Willem III
Plein; plein
voor de
basisschool

Lezing Huub
Kluijtmans

E Palude Emergo

Dorpscentru
m De
Gouden
Helm; kleine
zaal

Donderdag
21 oktober,
20:15 uur

Het hele
jaar door

Bezichtiging
monument
De Gouden
Helm

Hoek Oude
Peelstraat /
Centurioweg

Het hele
jaar door

Het hele
jaar door

Fietsroute
Fietsend op
zoek naar
De Gouden
Helm in de
Peel
Waving
Helmets Thijs
van de
Manakker

Bezoek het
monument ter
herinnering aan de
vondst van De
Gouden Helm
Diverse fietsroutes
rondom het thema
De Gouden Helm
door verschillende
Peelgemeentes

Diverse
startlocaties;
kijk voor
meer info op
www.goude
nhelm.nl
Helenavaart
kom
Helenaveen

Het hele
jaar door

Gratis

t/m
oktober

Gratis

t/m
oktober

Prachtig kunstwerk
op de Helenavaart
dat 2 cavalerie
regimenten uitbeeldt

Dorpscentru
m De
Gouden
Helm; kleine
zaal

Uiteraard zijn alle activiteiten onder voorbehoud.

Gratis

Gratis; wel
inschrijven van te
voren via info@
helenaveenpromoti
e.nl o.v.v. Grada
Maessen, de datum
waarop u wil komen
en het aantal
personen. Max 50
deelnemers. Vol is
vol.
Gratis; wel
inschrijven van te
voren via info@
helenaveenpromoti
e.nl o.v.v. Huub
Kluijtmans, 25 okt. En
het aantal personen
waarmee u komt.
Max 50 deelnemers.
Vol is vol
Gratis

Kaartverkoop enzo
U betaalt eenmalig 5,00 euro voor een entreekaartje incl. consumptie (koffie/thee/frisdrank)
bij Dorpscentrum De Gouden Helm. Kinderen t/m 5 jaar gratis.
Entreekaartjes zijn gedurende de jubileumweek en een week van tevoren (vanaf 10 oktober),
te verkrijgen bij het DorpsServiceCentrum in Helenaveen (gesitueerd in het DorpsCentrum De
Gouden Helm), Oude Peelstraat 3, bij de VVV in Deurne, markt 14, bij de VVV in Horst,
Steenstraat 2, bij de VVV in Helden, Aan de Koeberg 3 en bij de VVV in Asten, Burg.
Wijnenstraat 1.
Het toegangskaartje heeft 2 afscheurstrookjes: eentje voor uw consumptie bij het
DorpsCentrum De Gouden Helm en eentje voor toegang tot de Galerie, alwaar de Helm
tentoongesteld staat. Bij de Galerie kunt u geen toegangskaartje kopen! Kaartjes zonder
deze strookjes zijn uiteraard niet geldig.
Het DorpsCentrum De Gouden Helm in Helenaveen is tevens uw startpunt voor de route naar
de Galerie.
Tassen, paraplu’s e.d. zijn niet toegestaan in de Galerie tijdens de bezichtiging. U kunt deze in
bewaring geven bij de entree en ze bij de uitgang weer ophalen. Onze vrijwilligers zijn ten
alle tijden gerechtigd bezoekers te fouilleren.
Alle overige activiteiten tijdens De Gouden Helm-week krijgt u ‘er gratis bij’. Activiteiten na 19
uur (zoals de lezingen) vallen hier niet onder. Hiervoor kunt u zich apart opgeven via
info@helenaveenpromotie.nl o.v.v. datum van de lezing, aantal personen en uw eigen naam
en telefoonnummer. Meer informatie hierover vindt u op www.goudenhelm.nl.
De exacte locaties van bovenstaande activiteiten zijn bij het publiceren van dit bericht nog
onder voorbehoud. Tijdens de jubileumweek kunt u bij het DorpsServiceCentrum in
Helenaveen de juiste informatie in de vorm van een plattegrond krijgen.
Wij verzoeken u zich bij uw bezoek aan Helenaveen te houden aan de parkeerroute en de
aanwijzingen van eventuele parkeerwachten. Bij voorbaat dank.

