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Een 8,5. Dat rapportcijfer gaven lopers voor de Kennedymars 
2018. Dit wil niet zeggen dat JOEK het afgelopen jaar heeft 
stil gezeten. De organisatie van de Kennedymars is aan 
de slag gegaan met de verbeterpunten en wensen die 
wandelaars hebben aangegeven. Dit heeft geleid tot een 
nog verder verbeterde 57e editie van de Kennedymars. 

De route kent iets nieuws. Wandelaars kunnen gedeeltelijk 
zelf hun route bepalen: óf over de Strabrechtse Heide 
en het Keelven óf om het natuurgebied heen over een 
volledig verharde route. JOEK komt hiermee tegemoet aan 
wandelaars die liever niet over zand- en gravelpaden lopen 
en ook aan wandelaars die het Somerense natuurschoon 
met de opkomende zon juist prachtig vinden.

Daarnaast kunnen lopers dit jaar douchen na de finish. 
Uitvallers kunnen slapen. Onderweg zijn er ook een aantal 
verbeteringen doorgevoerd: een kleine post met toiletten 
in Ommel en minder lange rechte wegen in de laatste 20 
kilometer. Wat hetzelfde is gebleven, zijn de startnummers 
met chip voor de tijdregistratie. Ook gaan de wandelaars 
weer om 20.00 uur van start.

Het Rondje Someren viert dit jaar het zilveren jubileum. 
De vliegende start van de 25e editie is op zondagochtend 
tussen 6.00 en 7.00 uur. Ook tijdens het Rondje Someren 
kun je bij het natuurgebied zelf je route bepalen. Wil je 
weten hoe het Rondje Someren ooit is ontstaan? Lees dan 
verder in deze krant.

Natuurlijk is er ook weer de Mini Kennedymars. Dit jaar 
met als thema superhelden. Ben jij een superheld die de 8 
kilometer loopt?

Tijdens de Kennedymars 2019 zijn er volop activiteiten in 
en rond het centrum van Someren. Met het JFK-festival 
belooft het één groot feest te worden. In deze krant lees je 
er alles over. Kijk ook in onze app of op de website, of volg 
ons op Facebook, Instagram en Twitter voor het laatste 
nieuws!

We wensen alle wandelaars heel veel succes en we hopen 
dat veel mensen hen komen aanmoedigen langs de route. 
Samen maken we er weer een feestje van!

Kennedymars nog verder verbeterd

6 & 7 juli 2019
Start 20:00 uur

Kennedymars
zondag 7 juli 2019
Vliegende start

zaterdag 6 juli 2019
Start 12:00 uur

Rondje Someren Mini Kennedymars

tussen 06:00
en 07:00 uur

Durf jij de uitdaging aan?



Al 25 jaar een succes 
Jubileum Rondje Someren

Sta jij dit jaar aan de start
van het 25e Rondje Someren? 

Voorwoord burgemeester Dilia Blok
Vorig jaar beleefde ik als burgemeester mijn eerste 
Kennedymars. Een prachtig evenement, dat leeft in 
de regio én Someren op de kaart zet! 
De Kennedymars laat zien dat sportiviteit en 
gezelligheid prima hand in hand gaan. Voor zowel 
de wandelaars als de toeschouwers heb ik niets 
dan lof. De wandelaars die soms op ‘hun tandvlees 
lopen’ worden door het enthousiaste publiek vooruit 
geholpen. Ook biedt de Kennedymars veel vertier en 
vermaak in het hart van Someren, een gezellige plek 
die uitnodigt om elkaar te ontmoeten.
Ik was onder de indruk van de sfeer in het centrum 
en langs de route. De nieuwe route is vorig jaar 
een succes gebleken. In de plaatsen die de lopers 
passeerden was volop support en gezelligheid.  
Ook de nieuwe starttijden zijn een schot in de roos 
gebleken. JOEK is een club die goed luistert naar 
de wensen van de wandelaars en openstaat voor 
vernieuwing. In vervolg op de veranderingen van 
afgelopen jaar mogen de lopers nu een gedeelte van 
de route zelf kiezen of ze via natuurpaden óf op een 
volledig verhard traject lopen. 
Een feestelijke tintje krijgt dit jaar het ‘Rondje 
Someren’ dat voor de 25e keer wordt georganiseerd. 
Op zaterdagmiddag start het wandelfeest met de 
Mini Kennedymars, met veel gezelligheid voor klein 
én groot.

25 jaar geleden, op 2 juni 1995, werd het Rondje 
Someren geïntroduceerd.  Bij de eerste editie van 
stonden er 536 deelnemers aan de start. In 2011 liepen 
er maar liefst 1445 deelnemers mee! De 40 kilometer 
lange tocht is populair bij een breed publiek; van 
scholieren van groep 7/8, mannen, vrouwen, geoefend 
of ongeoefend. 

Louis Swinkels was destijds marsleider en bedacht het 
Rondje Someren: “We waren toen ook al continu bezig 
met: hoe kan het beter, anders en hoe kunnen we 
meer wandelaars krijgen? Er passeerden verschillende 
ideeën de revue, maar uiteindelijk zagen we dat diverse 
duursporten ook in verschillende gradaties bestaan, 
zoals een halve marathon. Dus waarom zouden wij 
geen halve Kennedymars gaan introduceren?” 

De hoofdredenen om dat te doen, waren: 
• Joek stond destijds ook al bekend als jong, dynamisch 
en vernieuwend en zocht een nieuwe uitdaging.  
• Als oefentocht >> voor velen een laatste voorbereiding 
voor de Vierdaagse van Nijmegen. 
• Als kweekvijver >> om te zorgen dat de jeugd na de 8 
km, de 40 km gaat lopen en zo uiteindelijk de overstap 
maakt naar de 80km.  

• Voor ieder wat wils >> (oudere) mensen die de 
Kennedymars niet meer kunnen lopen, kunnen op 
deze manier nog wel deelnemen aan het evenement.  

“De belangrijkste eisen die we stelden voor het 
Rondje waren dat deze autovrij moest zijn, veilig, 
een uitgebreid aanbod aan eten en drinken, goede 
medische verzorging en net als de Kennedymars de 
gezelligste van Nederland moest zijn. Doordat we de 
Kennedymars al jaren organiseerden, konden we dit 
voor het Rondje Someren allemaal waarborgen”, aldus 
Louis Swinkels. 

Vanaf de 1e editie bleek het een groot succes. En dit 
jaar vindt de 25e editie plaats! Om dit jubileum te 
vieren ontvangt iedere 
25e inschrijving voor 
het Rondje Someren 
een korting van 25%! 
Ook wordt er tijdens 
het weekend uitgebreid 
aandacht aan besteed 
en is er een speciale 
jubileummedaille bij de 
finish.

Graag bedank ik ALLE vrijwilligers van harte voor hun 
inzet, voor en achter de schermen, binnen en buiten 
Someren. Alle wandelaars die de uitdaging aangaan 
om 80, 40 of 8 kilometers af te leggen, wens ik veel 
succes én veel plezier. Supporters en feestvierders 
wens ik een mooi weekend toe. Ik hoop dat we er 
weer een mooi en veilig feest van maken!

Dilia Blok
Burgemeester van Someren

Bloem
en aan de fi nish!
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Na de wandeltocht zijn jullie welkom op het Wilhelminaplein voor allerlei leuke activiteiten.
Onze mascotte Jack is natuurlijk ook aanwezig om jullie aan te moedigen. We hopen jullie allemaal te 
zien op zaterdag 6 juli. Tot dan! Kijk voor meer informatie over de Mini Kennedymars op 
www.kennedymars.nl

Omdat we al om 12.00 uur het
startsein geven krijgen alle kinderen
bij de start een heerlijke krentenbol
van Bakkerij van de Mortel.             

Mini Kennedymars

Programma
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STARTSCHOT

Ceremonie

Binnenkomst estafette

Warming up 

Start estafette
Om klokslag 12.00 uur geeft 
mascotte Jack het startschot. 
Het Mini Kennedymars lied 
wordt gezongen door REMIX!

Aanvang ceremonie door 
ceremoniemeester Jos Bergh. 
Ontsteken Kennedyvuur en 
hijsen van de vlaggen.

Na 8 km komen de jeugdleden 
van ‘t Jasper Sport terug op het 
Wilhelminaplein.

Djez verzorgt een leuke en 
interactieve warming-up.

Estafette door de jeugdleden 
van ‘t Jasper Sport. 
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Feest op het plein

Meet & Greet 

REMIX

Klim als een echte superheld 
op een klimtoren, ga op de 
foto met je favoriete superheld, 
trotseer de stormbaan of laat 
je schminken als je favoriete 
superheld(in).

Ontmoet de meiden van 
REMIX!: Jazz, Mimi, Xanne en 
Roula op het grote podium op 
het Wilhelminaplein!

Een spetterend optreden van 
REMIX! Zij zijn
bekend van het
Junior Songfestival
2018. Zorg dat je
erbij bent! 

Het leukste cadeau
aan de finish!

Ballon

Rugzak

€2,-

€3,-

Bandje voor begeleiders
Ook dit jaar is er een bandje speciaal voor begeleiders die meelopen tijdens de Mini Kennedymars. 
Hierdoor kunt u tijdens de wandeling ook gebruik maken van al onze faciliteiten. Deze bandjes zijn 
verkrijgbaar tijdens de voorinschrijving en voorafgaand aan de start van de Mini Kennedymars. Een 
begeleidersbandje kost tijdens de voorinschrijving €3,00. Op de dag zelf kost een begeleidersbandje 
€3,50. Dit bandje is verplicht voor elke begeleider die meeloopt met de Mini Kennedymars.  

Ben jij een echte superheld die de Mini Kennedymars loopt?

Op zaterdag 6 juli is het tijd voor de 48e Mini Kennedymars. De wandelschoenen 
mogen weer uit de kast en iedereen mag gezellig meedoen met deze 
wandeltocht van 8 kilometer door het centrum van Someren.

Dit jaar is het thema ‘Superhelden!’ Op het plein zijn allerlei activiteiten te doen 
rondom dit thema. Zo staat er een superhelden stormbaan en een klimtoren 
en zijn er mega legostenen te vinden. Ook kun je jouw favoriete superheld 
knutselen en je laten schminken. 

Om mee te doen met de Mini Kennedymars heb je een startkaart nodig. Deze koop je 
tijdens de voorinschrijvingen op zaterdag 22 en 29 juni tussen 10.00 en 15.00 uur op het 
Wilhelminaplein in Someren. Een startkaart kost tijdens de voorinschrijving €3,-. Op deze 
dagen verkopen wij ook een handig en leuk startpakket voor maar €5,-! 

Inschrijven op zaterdag 6 juli kan ook nog. Tussen 9.00 en 12.00 uur kun je terecht bij de 
inschrijfstand op het Wilhelminaplein. Een startkaart kost dan €5,-. Heb je de wandeltocht 
van 8 kilometer uitgewandeld? Dan verdien jij de échte Mini Kennedymars medaille.

48



Programma zaterdag 6 juli Programma zondag 7 juli

Mainstage Wilhelminaplein
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Aanvang ceremonie

Mainstage Wilhelminaplein

Warming-up

STARTSCHOT

STARTSCHOT

Vlag hijsen

Jaarmarkt

Afsluiting 57e Kennedymars

Op het Wilhelminaplein starten 
we met de ceremonie alvorens 
de wandelaars gaan starten aan 
de tocht van 80 kilometer.

12.00-16.00
16.15-18.30
18.30-21.00

Nostalgie DJ
Fever
DJ Jixxx & Nigel

Infinity Fitness verzorgt een 
interactieve warming-up voor 
alle wandelaars. Doe jij ook mee?

Jubileumeditie van het Rondje 
Someren. Voor de 25e keer 
klinkt het startschot voor de 40 
kilometer! Wandelaars kunnen 
tot 07.00u starten middels een 
vliegende start.

Hockey-international Mink 
van der Weerden geeft dit 
jaar het startschot van de 57e 
Kennedymars.

Vlaggen hijsen door vrijwilliger 
van het jaar Peter Sanders en 
voorzitter van SV Someren 
Antoon Sonnemans. Toespraken 
door burgemeester Dilia Blok en 
voorzitter JOEK Geert Lenssen. 

Op zondag 7 juli is er een jaarmarkt 
in het centrum van Someren. Tijdens 
het shoppen langs de vele leuke 
kramen geniet je ondertussen van 
straattheater en diverse activiteiten 
voor kinderen. Ontdek ook de 
gezellige foodstraat!

We halen de laatste lopers 
binnen en sluiten het 
Kennedymarsweekend volgens 
traditie af met het ‘You’ll never 
walk alone’.

19
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Ontsteken Kennedyvuur

De lopers van ’t Jasper Sport 
steken het Kennedyvuur aan 
nadat zij de estafetteloop van 
80km hebben voltooid.

09
.3

0 
u

Start binnenpraters 
Robert Hurkmans en Grard 
Wijnen verwelkomen alle 
wandelaars op de rode loper. 
Zorg dat je erbij bent, als 
wandelaar of toeschouwer!

Berry el Divaro

DJ KSLS

Dirk Drost

Ro

nald van der Lee

Danny Canters

Ricardo Moreno

DJ Jixxx & Nigel

Sandersville

Opgeblazen!

DJ Fatguys

DJ Islàx

FEVER

Neverglow

DJ KSLS
DJ Islàx
Neverglow
Fatguys
Sandersville

Jeugdsentiment
DJ Berry el Divaro
Ricardo Moreno
Opgeblazen!

Dirk Drost
Danny Canters
Ferry de Lits
Ronald vd Lee

Emptyfield
DJ Berry El Divaro
DJ Patrick
Starstruck
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VRIJWILLIGER
van het jaar

Sfeerprijs

Estafetteloop ’t Jasper Sport

Meet & greet

Green screen

Vrijwilliger van het jaar

Peter Sanders

Dit jaar gaat de sfeerprijs naar Buurtvereniging De 
Helleman in Deurne.
Deze buurtvereniging bestaat al sinds 1961 en telt 
inmiddels ca 400 leden. Ze organiseren door het jaar 
heen veel activiteiten om de onderlinge cohesie tussen 
de bewoners te versterken.

Secretaris Jeroen Welten vertelt: “Toen we vorig jaar 
hoorden dat de Kennedymars door de Hellemanstraat 
kwam dachten we gelijk: hier moeten we iets mee doen! 
Want wat is er leuker voor de wandelaars dan ergens 
voorbij te lopen waar het gezellig is? We hebben contact 
gezocht met andere verenigingen binnen onze wijk en 
iedereen was meteen enthousiast.” 
Er werd gedacht aan een opkomst van 200 mensen en 
hierop waren ook de inkopen gedaan. “Om 21.30 uur 
waren we echter al door al het bier heen. Gelukkig was de 
eigenaar van de Plus in Deurne ook op het feest aanwezig 
en werd er dus nog extra drank geregeld”, aldus Jeroen. 
“Het was overweldigend fantastisch!”

“Wij als buurtvereniging vinden het dan ook hartstikke 
leuk dat jullie als organisatie van de Kennedymars ons 
enthousiasme waarderen met een sfeerprijs. Wij zijn 
alweer druk bezig met de organisatie voor komende 
editie, dus wandelaars: we gaan jullie weer begroeten in 
de Hellemanstraat te Deurne!”

Woon jij ook langs de route van de Kennedymars? Dan 
dagen wij je uit om ook voor sfeer te zorgen. Wie weet 
staan wij dan volgend jaar bij jou op de stoep om de 
sfeerprijs te overhandigen.

t Jasper Sport gaat door het vuur
voor de Kennedymars!
De lopers van atletiekvereniging ‘t Jasper Sport 
gaan de wandelaars van de Kennedymars 
overdag al voor. Met een brandende fakkel 
lopen zij de 80 kilometer in een estafetteloop. 
Om 11.30 uur gaan ze van start. Rond de klok 
van 19.00 uur, een uur voor het startschot klinkt, 
arriveren ze met de brandende fakkel weer op 
het Wilhelminaplein om het Kennedy-vuur te 
ontsteken.

Mini Fakkelloop
De jeugdleden van ’t Jasper Sport starten 
met hun estafetteloop om 10.30 uur vanaf 
het Wilhelminaplein. Ongeveer een uur 
later hebben zij de 8 kilometer van de Mini 
Kennedymars erop zitten en komen zij met 
het Kennedy-vuur terug op het plein. De groep 
jeugdleden bestaat uit een 25-tal jonge lopers, 
zij wisselen elkaar om de 1.000 m af.

Wilt u de hardlopers van ‘t Jasper Sport 
aanmoedigen tijdens deze knappe prestatie? 
Dan vindt u hieronder de doorkomsttijden:

Ook dit jaar kunnen 
bezoekers en 
wandelaars elkaar 
ontmoeten op de 
Rabobank Meet & 

Greet post, bij sporthal De Postel. Op het 
grasveld naast de sporthal wordt een 
fijne plek gecreëerd, waar wandelaars 
kunnen uitrusten en supporters 
kunnen ontmoeten onder het genot 
van lekkere hapjes en drankjes. Lokale 
ondernemers De Proeftuin, Bakkerij 
van de Mortel en Groenteboer Bart 
Adriaans zorgen voor al dit lekkers. Dit 
is tevens de enige post op de route die 
ook toegankelijk is voor supporters. Zij 
kunnen de wandelaars hier ontmoeten 
en een hart onder de riem steken door 
ze aan te moedigen voor de laatste 20 
kilometers.
Dit jaar maak je hier ook kans op een 
mooie prijs, namelijk toegangskaarten 
voor de Efteling! Kom dus tussen 8.00u 
en 12.00u naar de Rabobank Meet & 
Greet, Postel 18 te Someren.

Tijdens de jaarlijkse korte bespreking, 
ter voorbereiding van het Kennedymars-
weekend, werd vrijwilliger Peter Sanders 
verrast met extra bezoek. “Er kwamen 
onverwacht nog twee bestuursleden van 
JOEK het kantoor binnen, met in hun 
handen bloemen en een mooie oorkonde. 
Een complete verrassing!”

Peter is samen met zijn vrouw Lianne de 
drijvende kracht achter Budovereniging 
De Hechte Band uit Mierlo. Met de leden 
van de budovereniging regelt Peter de 
beveiliging van de route in Mierlo. Dit 
doet hij al 25 jaar. Peter is erg gedreven 
en betrokken en zorgt ervoor dat de 
doortocht in Mierlo veilig verloopt. Hij 
zoekt zelf vrijwilligers, deelt hesjes uit, zet 
iedereen op zijn plaats en lost problemen 
op. Wij hoeven ons nooit zorgen te maken 
over de beveiliging in Mierlo. Hij is een 
voorbeeld voor andere vrijwilligers.

Daarom werd Peter dit jaar verrast met de 
benoeming tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. 
Tijdens de start krijgt hij ook de eer om 
de vlag te hijsen. Wij feliciteren Peter met 
deze titel en hopen nog vele jaren gebruik 
te mogen maken van zijn verdiensten!
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Loop jij de Kennedymars of het Rondje Someren? 
Dan wil je jouw geweldige prestatie natuurlijk 
vastleggen met een geweldige foto! Daarom 
heeft onze hoofdsponsor RenewMyID het laatste 
controlepunt voor de finish omgetoverd tot een 
uniek foto moment. Diepzee duiken, op safari in 
Afrika, of moonwalkend over de maan? Met de 
mobiele green screen fotostudio van Experience 
Republic kan het allemaal! Benieuwd welk thema 
we dit keer hebben bedacht? Kom dan zeker 
langs! Zowel lopers als toeschouwers zijn van harte 
welkom om op een leuke en vooral ludieke manier 
op de foto te gaan.
Hopelijk zien we je op 7 juli bij Zorgboerderij 
Wouterbergen tussen 09.00 – 13.30. Ook als je 
liever niet op de foto gaat, beloven we dat de 70km 
post (30km Rondje Someren) de leukste plek is om 
de lopers aan te moedigen voor de laatste loodjes! 
Gemaakte foto’s kun je na afloop van de 
Kennedymars downloaden. De link hiernaar toe zal 
later worden gecommuniceerd. 
Locatie: Zorgboerderij Wouterbergen, 
Nieuwendijk 122, Someren Heide
Datum:  Zondag 7 juli
Openingstijd: 09:00 – 13:30

Mede mogelijk gemaakt door:
RenewMyID
www.renewmyid.nl

Experience Republic
www.experiencerepublic.nl

Ben je enthousiast 
en heb je zin om tij-

dens het weekend van 6 
& 7 juli 2019 mee te helpen? Is 

het lopen van de Kennedymars niets voor jou,  maar 
wil je toch een steentje bijdrage aan dit mooie eve-
nement? Meldt je dan nu aan als vrijwilliger! Ook als 
stagiaire hebben we leuke en leerzame taken voor en 
tijdens het Kennedymarsweekend. Dus zoek je bijvoor-
beeld een MAS-stage? Dan hebben wij een super leu-
ke stageplek voor jou! Een greep uit alle vrijwilligersac
tiviteiten:•Inschrijven van deelnemers (zaterdagavond 
& zondagmorgen) •Medailles uitdelen in de finish tent 
(zaterdag & zondag) •Bewaken van alle wegafzettin-
gen (zaterdag & zondag) •Post bemanning; uitdelen 
fourage (zaterdag & zondag) Wilt je meer informatie? 
Ga dan naar www.kennedymars.nl/vrijwilliger

Kennedymars 
2019 is op zoek 
naar jou!



JAARMARKT

Inschrijfkosten

Afhalen startbewijs

Op zondag 7 juli tussen 9:00 en 16:00 uur vindt in het centrum 
van Someren een uitgebreide jaarmarkt plaats. Tijdens het 
shoppen langs de vele leuke kramen geniet je ondertussen 
van straattheater en diverse activiteiten voor kinderen. 
Ontdek ook de gezellige foodstraat met een grote 
diversiteit aan gerechten. 

Ben jij een ondernemer of hobbyist of vind 
jij het gewoon heel erg leuk om met jouw 
kraam op de jaarmarkt te staan? Schrijf 
je dan in! Mail naar
markt@kennedymars.nl 

Beleef dit jaar het festivalgevoel
tijdens het Kennedymarsweekend!

Geniet in deze area van een unieke 
geluidsbeleving, want met koptelefoons komt 

de muziek haarscherp over, zonder ruis, galm of 
slechte akoestiek én kies je zelf je favoriete muziek!

Geniet van een groot assortiment speciaal bieren op het 
Speciaalbierplein. Op zaterdag en zondag, gevestigd 
naast Queen Plaza.

Inschrijven wandeltochten

Kennedymars: tot en met 29 juni € 22,50. 
Vanaf 30 juni € 27,50
Rondje Someren: tot en met 29 juni
€ 15,00. Vanaf 30 juni € 20,00
Mini Kennedymars: op 22 en 29 juni
€ 3,00. Op 6 juli € 5,00

Dit kan tijdens de voorinschrijving op zaterdag 22 
en 29 juni, beide dagen tussen 10.00 en 15.00 
uur. Voor de Kennedymars kan dit ook op 
zaterdag 6 juli tussen 17.00 en 20.00 uur. 
Voor het Rondje Someren is dit mogelijk 
op zondag 7 juli vanaf 5.00 uur. Beide 
dagen vind je ons bij het inschrijfbureau 
achter het gemeentehuis. Neem je bewijs 
van inschrijving mee.

Wil jij je inschrijven voor de Kennedymars, het
Rondje Someren of de Mini Kennedymars?
Hieronder vind je de mogelijkheden.

Wat Waar Wanneer
Kennedymars en Rondje 
Someren.

Online op
www.kennedymars.nl

Tot en met vrijdag 5 juli

Mini Kennedymars. Bij de inschrijfstand op 
het Wilhelminaplein

Zaterdag 6 juli van 09.00 
tot 12.00 uur

Kennedymars, Rondje 
Someren en Mini 
Kennedymars.

Tijdens de 
voorinschrijving op het 
Wilhelminaplein.

Zaterdag 22 en 29 juni 
van 10.00 tot 15.00 uur

Kennedymars. Bij de infostand op het Wilhel-
minaplein. Bij het inschrijfbu-
reau achter het gemeentehuis.

Zaterdag 6 juli tot 17.00 uur

Zaterdag 6 juli na 17.00 uur

Rondje Someren. Bij de infostand op het Wilhel-
minaplein. Bij het inschrijfbu-
reau achter het gemeentehuis.

Zaterdag 6 juli tot 17.00 uur

Zaterdag 6 juli na 17.00 uur

Zondag 7 juli

Kinderplein

Blikkie de voorleesbus

Festival

Arte Favola 

JFK-Munten

Dit jaar is het kinderplein op het Wilhelminaplein gevestigd. 
Hier kunnen kinderen zich vermaken op allerlei 

springkussens en ouders genieten van een hapje & 
drankje en alle wandelaars over de finish zien komen!

Geniet van de mooiste 
verhalen die voorgelezen 

worden in Blikkie de voorleesbus, 
van Bibliotheek Helmond-Peel. Je 

vindt de voorleesbus vol verhalen op het 
pleintje vóór Bloemgalerie Engelen. 

Arte Favola, bekend van Holland’s got talent & 
Belgium’s got talent is te zien op de jaarmarkt. Een 

prachtig duo dat je meeneemt naar ongekende hoogte.... 
De acrobatische passie, vloeit door hun aderen. Iris zweeft 

sierlijk door de lucht en windt er geen doekjes om. Paul 
overtreft met 1 arm het armpje drukken van iedere echte 

man! Op het Postelplein staat een grote stelling waar 
ze in de doeken gaan hangen. Ook kun je het duo 

tegenkomen op de markt. Dit wil je niet missen!

Ook dit jaar werken we met munten die geldig 
zijn tijdens het Kennedymarsweekend. De munten 

zijn in het centrum te gebruiken bij Uncle Buck, D’n 
Egelantier en bierkramen (m.u.v. de foodmarket) Nieuw 

zijn dit jaar de muntenautomaten! Haal snel en gemakkelijk 
de JFK-munten en betaal 

met pin of cash.
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JOEK Someren 
Postbus 84
5710AB  SOMEREN 
info@kennedymars.nl
www.kennedymars.nl
www.joek.nl
16.000 stuks
Huis-aan-huis in Someren en Asten en op 
openbare locaties in Deurne, Mierlo en 
Helmond.
Milou Huijgens, Annelou Jeuken, 
Toon van Otterdijk en Sabine Leenders.
Geert Blommers, Noud Breukers, Robert 
Breukers, Boris de Lau en Geert de Lau  
Delayhla Boulonois, Connie Sinteur, Rob 
Fritsen, Eric Driessen - Siris, Martie Jeuken 
en Tirza Maas. 
DAS Publishers
JosHoppenbrouwers.com
Geert Lenssen, Jessie Veltman, Davy van 
Otterdijk, Boris de Lau, Maikel Dielissen, 
Sabine Leenders, Pim van Otterdijk,
Anne-Marie de la Cousine en Sanne 
Meeuws
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Redactie
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Foto’s

Druk
Lay-out

Bestuur JOEK

HoofdsponsorenColofon

Kennedy TV

Kennedymars Radio

Webshop www.kennedymars.nl/shop

Sponsoren

Begunstigers

H
as

ht
ag

: 

Sponsor plus 

M. Leenders Reparatie Verhuur Someren      Broviand     Peinemann      Dirk Joosen Klusbedrijf
Houthandel Looijmans      Bouwmachineverhuur van der Weerden      Hurkmans transport BV
Driemaster BV      Netwerknotarissen van Kaam      Larco Foods      Calluna trucks
Tomassen Vlees      Albert Heijn Someren      Adventure Store      Gasterij Krabbendam

#kennedymars #kennedymarssomeren #80km #rondjesomeren #40km 
#minikennedymars #8km #joek #donttalkwalk #wandelen #someren 
#noordbrabant #wandelevenement #gajijdeuitdagingaan #jack #bijzijn

Belangrijk telefoonnummer
Meldkamer Kennedymars 0493-495267
(bereikbaar tot zondag 16.00 u)

Softshell jas

Heuptasje +
bidon

Kennedymars 
Sportshirt

€25,-

€15,-

€7,50

De Kennedymars wordt dit jaar in beeld 
gebracht door een alliantie van media-
organisaties uit de regio: SIRIS, de Peelpioniers, 
RvS IT en BoetsMedia. Onder de noemer 
‘Kennedy TV’ doen zij verslag van alles wat 
op én naast de route gebeurt. De video’s van 
Kennedy TV zijn te volgen via de Facebook-
pagina van Kennedymars Someren en diverse 
andere social media. Daarnaast zal Kennedy 
TV ook te bekijken zijn op SIRIS TV. Van diverse 
momenten, zoals de start, zal ook live verslag 
worden gedaan.

SIRIS Radio doet, in samenwerking met 
DMG en Omroep Helmond, ook weer op alle 
fronten verslag van de Kennedymars. Of je nu 
meedoet aan de tocht, langs de route staat als 
fanatieke supporter, of gewoon wilt genieten 
van de festiviteiten op het Wilhelminaplein; via 
Kennedymars Radio blijf je altijd op de hoogte! 
Je kunt onze verslaggeving volgen op radio in 
de gemeenten Asten en Someren (107.6 FM), 
gemeente Deurne (106.2 FM), Helmond (107.2 
FM) en online via www.siris.nl.

Dirk Joosten


