Kaartverkoop enzo
Entreekaartjes zijn vanaf 10 oktober verkrijgbaar bij het DorpsServiceCentrum in Helenaveen
aan de Oude Peelstraat 3, bij de VVV in Deurne op Markt 14, bij de VVV in Horst aan de
Steenstraat 2, bij de VVV in Helden aan de Koeberg 3 en bij de VVV in Asten aan de
Burgemeester Wijnenstraat 1.
Een kaartje kost 5,00 euro. Dat is inclusief een consumptie (koffie/thee/frisdrank) bij
Dorpscentrum De Gouden Helm. Kinderen t/m 5 jaar hebben gratis toegang.
Let op
Het toegangskaartje heeft 2 afscheurstrookjes: eentje voor toegang tot Galerie Van den
Broek waar u de Helm kunt bewonderen en eentje voor uw consumptie bij het DorpsCentrum
De Gouden Helm. Kaartjes zonder deze strookjes zijn uiteraard niet geldig. Let op: bij de
Galerie kunt u geen toegangskaartje kopen! U kunt alleen vooraf op de genoemde plaatsen
of ter plaatse kaartjes kopen bij Het DorpsServiceCentrum. Tassen, paraplu’s e.d. zijn tijdens
de bezichtiging niet toegestaan in de Galerie. 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.
Activiteiten
Overige activiteiten tijdens De Gouden Helmweek zoals de wandeling, het toneelspel
etcetera (lees daarover meer elders in deze uitgave) zijn gratis. Informatie over het bijwonen
van een lezing hierover vindt u op www.goudenhelm.nl. Via info@helenaveenpromotie.nl
kunt u zich o.v.v. datum van de lezing, aantal personen en uw eigen naam en
telefoonnummer opgeven.
Parkeren
Gezien de verwachte drukte, verzoeken wij u zich bij uw bezoek aan Helenaveen te houden
aan de parkeerroute en de aanwijzingen van eventuele parkeerwachten.
www.goudenhelm.nl
Bij het ter perse gaan van deze krant zijn nog niet alle exacte locaties, tijden en activiteiten
bekend. Houd daarom de website www.goudenhelm.nl in de gaten. Tijdens de
jubileumweek kunt u bij het DorpsServiceCentrum in Helenaveen de juiste informatie en ook
een plattegrond verkrijgen.

