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De leerzame Verhalenspeeltuin in het Burgemeester Geukerspark. 
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‘De Verhalenspeeltuin 
geeft een enorme 

boost aan dit 
nieuw stukje 

centrum.’



Helmond   Stad sinds 1232  

Het gaat goed met het project VOLOP Helmond waarmee we leegstand in het 
centrum tegengaan. Er zijn inmiddels aardig wat panden gevuld met mooie 
initiatieven, dus het is tijd voor een update!

post#5700
Een culturele, artistieke broedplaats en community 

in het voormalig Postsorteercentrum. Het is een 

podium voor kunstenaars, dansers, muzikanten 

en andere creatieven, waar zij hun artistieke 

vaardigheden kunnen uitvoeren en tentoonstellen. 

Denk aan workshops, exposities en podiumkunsten. 

Het is een plek waar de creativiteit in de lucht 

hangt. Er zijn ook ateliers en vergaderruimtes te 

huur. Prachtige plek met een rauw randje. Ga gerust 

een kijkje nemen! 

Food Tech Pop-up store 
Er komt ook een heel to� e pop-up store in de Elzas 

Passage. Vanaf september kun je drie maanden 

lang je kennis op het gebied van Food Tech, leefstijl 

en voeding bijspijkeren. Er zijn workshops van 

Helmondse bedrijven waarvan je niet wist dat ze 

er waren. Wist je bijvoorbeeld dat alle Nederlandse 

frikandellen in Helmond gemaakt worden? En 

dat van 95% van alle producten die we in de 

supermarkten zien liggen, een poedertje vanuit 

een Helmondse fabriek komt? En er valt nog veel 

meer te ontdekken! De winkel wordt bemand 

door studenten Voedsel en Leefstijl van Yuverta 

Helmond. 

Pop Up Julia Ilkiv & Co Art Gallery
Het werk van de Oekraïense Julia stond al ingelijst 

voor haar eerste expositie toen de oorlog uitbrak 

en ze moest vluchten. Haar reis eindigde in 

Helmond, waar ze haar kunstenaarschap weer op 

heeft gepakt. Ze heeft de afgelopen maanden 

geëxperimenteerd met verschillende manieren 

van werken en wil dit graag exposeren. In de 

Elzas Passage kun je haar vanaf eind september 

aan het werk zien in de pop-up galerie/atelier. De 

opbrengsten van haar verkochte werk gebruikt 

ze onder meer om achtergebleven Oekraïners te 

ondersteunen. Voor dit project werkt Julia samen 

met Mariëlle van de Kerkhof die de praktische zaken 

voor haar rekening neemt.

City Sporthal
De City Sporthal wordt omgetoverd tot een vaste 

plek waar van alles te doen is voor jong en oud. Een 

sociaal-maatschappelijke ontmoetingsplaats waar 

mensen samenkomen. Het is ook een plek waar 

jongeren elkaar motiveren om hun opleidingen 

succesvol af te ronden. En waar talenten tot 

bloei komen door middel van leuke workshops, 

zaalvoetbal, huiswerkbegeleiding of een gameplay 

en een software design-room. Dit is een initiatief 

van de LEV-groep en Maquilos.

Leegstaande panden gevuld 
met mooie initiatieven

helmond
centrum

Samen maken wij Helmond 

Evenement

Helmond groeit! Het wordt steeds 

meer een aantrekkelijke en levendige 

ontmoetingsplek. Tijdens het Samen 

maken wij Helmond Evenement kun je 

de plannen voor het centrum bekijken. Er 

zijn lokale maatschappelijke organisaties 

aanwezig en verschillende Helmondse 

ondernemers laten zien wat zij in huis 

hebben. Een evenement voor en door de 

inwoners en ondernemers van de stad, 

want samen maken wij Helmond!

Je bent welkom op 24 september van 

11.00 tot 16.00 uur in het Burgemeester 

Geukerspark. Er zijn diverse leuke 

activiteiten voor jong en oud, dus kom 

vooral een kijkje nemen!
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steakhouse BeeR AND BeeFs
H e L M o N D  p R e s e N t e e R t

de alleRbeste
Wij pReteNDereN Niet Het Beste MaAR Het AlLerbeste steakhouse vaN De omgeviNg HeLmoND te zijN.  

koM gezeLlig geNieteN vaN oNze steaks, HaMbuRgers, spAReRibs eN visgeRecHteN.

steeNweg 19   5707 Cd HeLmoND   t 0492 38 90 43   e HeLmoND@BeeRANDbeefs.Nl
opeNiNgstijdeN: MaANDag vaNaf 17:00 uur   DiNsDag gesloteN   WoeNsdAg, DoNdeRDag eN vRiJDag vaNaf 17:00 uur  zaterdAg eN zoNdAg vaNaf 16:00 uur

AFHaLeN kaN ook
kijK op WwW.BeeRANDbeefs.Nl

CuLiNaiR geNieteN

Buitenspelen is belangrijk voor ‘n kind. Kinderen die veel buitenspelen zijn 
over het algemeen actiever en energieker. Het is ook goed voor hun algemene 
en lichamelijke ontwikkeling. Ze ontmoeten leeftijdsgenootjes en leren samen 
spelen. Tóch bewegen kinderen en jongeren te weinig. Het beeldscherm en 
het mobieltje hebben, zoals we weten, een grote aantrekkingskracht. Daarom 
investeert de gemeente Helmond aanzienlijk met betrekking tot speelplekken 
in de stad. Op de website van Helmond (www.helmond.nl/speelruimte) vind 
je meer hierover. Ook initiatieven van derden, zoals de Verhalenspeeltuin 
van de Bibliotheek Helmond-Peel worden aangemoedigd. Speelplezier voor 
iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking: dát is het streven. 

Verhalen en fonteinen
De Verhalenspeeltuin in het Geukerspark en het 

Fonteinenkunstwerk op de Markt zijn de meest 

in het oog springende speelplekken van de laat-

ste tijd. De jeugd is dol op de nieuwe fonteinen 

die op de Markt zijn verschenen. Het kunstwerk 

in de vorm van een historische plattegrond 

zorgde afgelopen zomer voor de nodige ver-

koeling. Ook het Geukerspark heeft sinds een 

aantal jaren een drukbezochte waterspeelplek.

Daarnaast is recent de Verhalenspeeltuin van 

de bibliotheek verrezen. Het is een speeltuin 

waar naast spelplezier ook taal, lezen en ver-

halen centraal staan. De jeugd kan er klimmen, 

klauteren, glijden en spelen. In de bibliotheek is 

een gratis Doeboek verkrijgbaar. Zo wordt spe-

len in de Verhalenspeeltuin nóg leuker!

Drie traditionele speeltuinen
Helmond heeft een lange traditie als het gaat om 

speeltuinen. Naast talrijke kleinere speelplekken 

verspreid over de gemeente, kent de stad drie 

grote speeltuinen. Speeltuin Leonardus werd al 

in 1955 opgericht en Speeltuin Helmond-West 

bestaat al meer dan 60 jaar. Speeltuin de Rijpel-

roets in de woonwijk Rijpelberg is van jongere 

datum. Alle drie de speeltuinen zijn omheind 

en ‘draaien’ grotendeels op vrijwilligers waar-

door de toegangsprijzen heel schappelijk zijn. 

In deze speeltuinen zijn simpele, kleine toestel-

len voor kleine kinderen waar ouders makkelijk 

zelf toezicht kunnen houden, maar ook grotere, 

avontuurlijke toestellen waarin het klauteren 

en klimmen een grotere rol spelen. Naast de 

gebruikelijke schommels en wippen, heb je ook 

toestellen waarbij kinderen uitgedaagd worden 

om samen te spelen. Er zijn tevens verfrissende 

waterspeelplekken waarvan ruim gebruik wordt 

gemaakt als de temperatuur oploopt. Met 

name ‘Helmond-West’ en ‘de Rijpelroets’ zijn 

boomrijke speeltuinen waar het ook bij zonnig, 

warm weer goed vertoeven is. De Helmondse 

speeltuinen gaan met hun tijd mee. Niet alleen 

de jeugd kan naar hartelust spelen, er wordt 

ook aandacht geschonken aan de ouders en 

grootouders. Denk hierbij aan beweegtuinen, 

huiskamers en petanque-banen.

Spelen bij slecht weer
Is het weer wat minder dan biedt Helmond ook 

verschillende binnen-speeltuinen. Te weten; de 

Speelschuur van de Brandevoortse Hoeve en 

KidsPlaza op Suytkade. De ‘buurman’ van Kids-

Plaza is WeJump. Zij richten zich als trampoline-

park meer op de oudere jeugd. Zo zie je maar; 

voor ieder wat wils in Helmond Speelstad!   ■

in Helmond
Spelen naar hartelust

Waterpret bij de fonteinen op de Markt. 
Foto: Marinus van den Elsen

V A N  D E  R E D A C T I E
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TIPS VAN 
TUINONTWERPER 

TOM

Seizoens- 
wissel

In deze column neem ik je mee naar buiten, de 
tuin in. Nuttige tuintips, actuele onderwerpen of 
het verhaal achter een plant. Deze keer tips voor 

de tuin op de grens van de zomer naar de herfst.

Gazon  
afharden
De dagen worden 
weer korter en de 
zomer maakt lang-
zaamaan plaats voor 
de herfst. Tijd voor 
de seizoenswissel. 
Om je gazon sterk te maken en ‘af te harden’ voor de winter is 
het belangrijk om deze nu te bemesten met de juiste najaars-
bemesting. Deze zorgt niet voor een extra groene kleur maar 
zorgt er vooral voor dat de wortels extra sterk worden. Zo heeft 
het gras na de winter weer genoeg energie om verder te groeien.

Plant bloembollen nu
Wil je in het voorjaar extra kleur in de tuin of het bloeiseizoen 
vervroegen? Plant dan vanaf nu weer bloembollen in je tuin. Dit 
kan vanaf september tot eind van het jaar. De populaire paarse 
uienbollen zijn mooi in bijvoorbeeld een moderne grassenbor-
der. Of plant een grote groep krokussen in het gazon, zodat je 
ze vanuit de kamer of keuken ziet. Het zijn ook echte bijenmag-
neten. Plant ze nooit te ver weg van het huis op plekken waar 
niemand komt. Bloembollen zijn goed verkrijgbaar bij de locale 

tuincentra of u kunt ze 
ook via mij bestellen en 
ze worden bij je thuis 
afgeleverd. 

ABC-bomen 
snoeien
Het is nu de tijd om 
de zogenoemde abc-
bomen te snoeien. 
Deze term slaat op de 
Latijnse naam van bij-
voorbeeld de kastanje 
(Aesculus), esdoorn 
(Acer), berk (Betula) en 
haagbeuk (Carpinus). 
Ook de notenboom 

(Juglans) valt in deze categorie, alhoewel hij met een J begint. 
Deze bomen snoeit u het beste niet in de winter of voorjaar, 
omdat deze soorten dan een sterke stapstroom hebben. Als je 
dan toch zou snoeien dan lopen de bomen soms letterlijk leeg. 
Rond deze tijd is de sapstroom minimaal, dus snoeit u ze het 
beste nu.

Voor advies over de juiste hoeveelheid gazonbemesting, een 
bemestingsschema om uw gazon het hele jaar mooi groen te 
houden of voor het bestellen van bloembollen mag u contact 
opnemen met mij. ■

Een groene groet van Tom Poppelaars
www.tuinstudiotom.nl

Een esdoorn (acer) in herfsttooi.

Het is eind juli. Tom Beugelsdijk rijdt na de training op 
De Braak naar huis, naar Den Haag. Voor zijn thuissituatie 
heeft hij bedongen dat hij in Den Haag blijft wonen. Hij 
heeft behalve een driejarig contract bij Helmond Sport 
ook nog een andere verplichting: een levenslang contract 
met zijn dochtertje waar hij zorg voor moet dragen. Of het 
vele rijden hem gaat opbreken? ‘Nee’, antwoordt Tom. ‘Ik 
rijd niet alle dagen op en neer. Soms rijd ik samen met 
Robin van der Meer, die ook in Den Haag woont en soms 
blijf ik over’, belt hij vanuit zijn auto. 

T
om staat bekend om zijn enthousiasme. 

Zo ook nu. De 31-jarige mandekker is 

erg te spreken over de selectie. Na twee 

weken training bij zijn nieuwe club ver-

telt hij dat de kwaliteit ervan afspat. 

“Het is een goede combinatie van talentvolle 

jongeren en ervaren ouderen.” Een plek bij de 

eerste acht, de doelstelling voor het eerste jaar 

zoals directeur Philippe van Esch dat enkele 

maanden geleden kenbaar maakte, is in zijn 

ogen zeker haalbaar.

Proces
Beugelsdijk is een belangrijke pion in de 

plannen om eindelijk weer eens echt mee te 

doen in de Keuken Kampioen Divisie. Toen 

Sparta enkele maanden geleden zijn contract 

niet verlengde, meldde Helmond Sport zich 

meteen bij zijn zaakwaarnemer. “Ik hoorde 

van de belangstelling en ga overal naar een 

gesprek als ze dat vragen. In dat gesprek 

werd me duidelijk gemaakt dat Helmond 

Sport grootse plannen heeft. Ik werd meteen 

Het enthousiasme 
spat ervan af

D O O R  J A N - W I L L E M  V A N  D E N  E N D E N  

F O T O :  K E V I N  S E N D E R S

enthousiast en wil graag onderdeel uitmaken 

van dat proces.” 

Groot nieuws
Het was dan ook best groot nieuws toen via 

de landelijk media de transfer van Sparta naar 

Helmond bekend werd. Toch ging Tom niet 

over één nacht ijs. “Ik heb Robin van der Meer 

en ook Marc Höcher, oud-speler van ADO en 

Helmond Sport, gebeld en geïnformeerd naar 

de situatie en de stad. Die waren alleen maar 

positief. Toen stond er niets meer in de weg.” En 

eigenlijk is Helmond Sport een terecht keuze. 

Tom speelde eerst voor FC Dordrecht, ADO Den 

Haag en Sparta Rotterdam, allemaal clubs waar 

mouwen opstropen normaal is plus een echt 

volkskarakter. “Ik hoorde tijdens de gesprekken 

dat dat ook in het DNA van Helmond Sport zit. 

Alleen maar mooi.”

Gepokt en gemazeld
Dat enthousiasme ook valkuilen heeft is Tom 

bekend. En dat overenthousiasme in de voet-

ballerij tot gele en rode kaarten kan leiden is 

hem ook niet vreemd. Door schade en schande 

is Tom gepokt en gemazeld in de wereld van 

het betaald voetbal. Helmond Sport krijgt 

straks met Van der Meer en Beugelsdijk een 

Haags verdedigingscentrum, waar menig spits 

zijn tanden op kan stukbijten. Maar eerst moet 

Tom nog drie wedstrijden aan de kant blijven. 

Een erfenis van zijn vorige club. Tom lacht en 

bekent dat overijverig zijn ook nadelen heeft. 

Met een glimlach en een vette knipoog rea-

geert hij: “Ik zet me altijd en overal voor 110 

procent in en als ik mindere dagen heb haal ik 

nog altijd de 108 procent.” ■

De Helmondse Tennis Vereniging 
is begonnen met 

OldStars tennis
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Veel ouderen willen wel sporten, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er onvoldoende 
passend aanbod is. Daarom introduceerde het Nationaal Ouderenfonds in 2013 walking football in 
Nederland onder de naam OldStars. In Helmond is men daar drie jaar geleden mee gestart. In 2019 
werd de volgende stap genomen in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving 
met een aantal nieuwe spelvormen voor 55-plussers, waaronder ook OldStars tennis. De Helmondse 
Tennis Vereniging op De Braak haakte aan en op vrijdag 17 juni jongstleden was de kick-off op het 
paviljoen aan de Braakse Bosdijk.

Z
o’n 15 personen hebben zich aangemeld en tegen 

10 uur stromen de sporters binnen. Ze voelen zich 

meteen thuis want tegelijk met hen verzamelt zich 

een groep tennissers onder de naam de ‘Grijze Golf’. 

Dames van boven de 50 en heren van boven de 55 

die elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tennis 

komen spelen. Onder het genot van een kopje koffie of thee 

worden de kandidaat-OldStars welkom geheten door Theo 

Stockx, één van de vrijwilligers van de tennisvereniging en 

tevens contactpersoon van het OldStars tennis. Hij legt uit 

dat de nadruk bij de OldStars Sport ligt op het bewegen en 

de sociale contacten. Kristian van den Nouwlant van JIBB+ 

is vandaag de coach. Jibb+ is een organisatie die wil bijdra-

gen aan een vitaal Helmond door voldoende beweging en 

gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken 

voor iedereen, jong én oud.

OldStars Sport
Stefanie van Geert, projectmedewerkster bij het Ouderen-

fonds, is ook present bij de kick-off bij HTV. Zij vertelt enthou-

siast over dit sportieve project. OldStars is een verzameling 

van aangepaste spelvormen, waaronder OldStars tennis, 

OldStars voetbal, OldStars hockey en OldStars handbal en 

richt zich op de 55-plusser. Kristian van den Nouwlant vertelt 

de deelnemers over de aangepaste spelregels: dubbelspel 

op enkelveld, onderhands serveren, de bal mag twee keer 

stuiteren. Vervolgens begint hij op de gravelbaan met een 

originele warming-up die start met lichaamsoefeningen met 

een tennisbal en eindigt met tennisbal en -racket. Waarna het 

OldStars tennis kan beginnen. Sommige deelnemers blijken 

al goed vooruit te kunnen met het racket, anderen nog niet, 

maar de lol is er niet minder om. Uiteindelijk zullen alle deel-

nemers de aangepaste spelvorm onder de knie gaan krijgen. 

Iedereen is enthousiast en hiermee lijkt een basis voor een 

succesvol vervolg van OldStars tennis bij HTV te zijn gelegd. 

Sluit je ook aan?
Dat betekent dat voortaan elke vrijdagochtend van 10.00 

tot 11.00 uur onder begeleiding van HTV  op een ontspan-

nen manier kennis kan worden gemaakt met OldStars ten-

nis. Je ontmoet er nieuwe mensen en het is gezellig om met 

leeftijdgenoten op de baan te staan. Door de diversiteit aan 

beweegvormen en oefeningen word je fitter en vitaler. De 

eerste weken ondersteunt Kristian van den Nouwlant HTV 

tijdens de trainingen, daarna gaat de vereniging zelfstandig 

verder. Na afloop van de training kan er onder het genot van 

een drankje lekker worden nagebabbeld.

Nog meer te doen …
Maar er is meer te doen bij de tennisvereniging op De Braak. 

Op de zes gravelbanen van HTV geeft het Knippenberg Col-

lege haar leerlingen als onderdeel van de gymlessen tennis-

les. HTV denkt ook aan de toekomst; er wordt proactief mee-

gedacht met fase 2 van de ontwikkeling van sportcampus 

De Braak. HTV wil padel-banen aanleggen, niet enkel voor 

de eigen vereniging want ook het Knippenbergcollege zou 

daar gebruik van willen maken. Padel is een balsport waarbij 

je de technieken van tennis en squash combineert. De sport 

wordt beoefend op een padelplein, dat is omgeven door gla-

zen wanden. De glazen wanden zijn essentieel in het spel, 

aangezien je zo de bal terugkaatst naar de tegenspeler(s). 

Strategie is vaak belangrijker dan kracht, daarom is padel 

toegankelijk voor jong en oud! Want HTV mag dan vooral 

wat oudere leden hebben, men heeft ook oog voor de jeugd. 

De jeugdleden spelen competitie, strijden jaarlijks om het 

clubkampioenschap en er zijn jeugdtoernooien. 

Kom eens kijken
Ook voor de senioren wordt naast de competitiewedstrij-

den van alles georganiseerd, zoals binnenkort het thuisblij-

verstoernooi in juli en het 55+1-dagtoernooi in augustus. En 

zoals voetballers het vaak over ‘de 3e helft’ hebben als het 

gaat over het gezellig samenzijn na afloop van de wedstrijd, 

zo hebben ze het bij HTV over ‘Baan Zeuve’. Want dat gaat 

over de bar en het gezellige overdekte terras. Eenieder wordt 

van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de 

Braakse Bosdijk 6. Men mag 

ook contact opnemen met 

Theo Stockx (06-54394679). 

www.htv.nl  ■

De Helmondse Tennis Vereniging 
is begonnen met 

OldStars tennis

‘De grijze golf’ op het terras van‘Baan Zeuve’. 
Foto: Helmondse Tennis Vereniging
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Zoete Spareribs

Wat is het geheim van, niet de beste, maar 
de allerbeste spareribs...  Hiervoor ben 
ik te rade gegaan bij de chefkok van Beer 

and Beefs op de Steenweg. Hij pretendeert de 
allerbeste spareribs te hebben en dat wordt 
(gelukkig) heel vaak beaamd door de gasten. 
Maar waar ligt dat nu aan? Eigenlijk is het 
allemaal niet zo moeilijk, maar zoals een oud 
gezegde luidt; “Goed werk heeft tijd nodig”.

De 3 belangrijkste punten waar je spareribs op beoordeelt zijn;
1.  Vlees (en geen vet). Voor het juiste vlees en constante 

kwaliteit hebben we lang en uitgebreid gezocht naar de 
juiste slager. We verwachten een constante kwaliteit en 
te allen tijde dezelfde rib van hetzelfde (ras) dier. Vooral 
het vetgehalte is in onze ogen belangrijk. Wij willen een 
“vlezige” sparerib aanbieden.

2.  Malsheid (ze moeten van het bot vallen). De malsheid heeft 
puur te maken met de bereiding. Er gaat veel tijd in zitten 
want onze spareribs worden ambachtelijk, vers met de hand 
gekookt. Uren, uren en uren totdat het bijna is verwerkt tot 
“soepvlees”. Te lang is ook niet goed want onze specialiteit 
zit ook in de nazorg op de grill. En wanneer ze te lang 
hebben gekookt dan vallen ze al uit elkaar op de grill, dus er 
wordt met grote zorg gekeken naar de juiste gaarheid.

3.  Marinade (goed van smaak). De finishing touch zit hem in 
de marinade. Eerlijk is eerlijk, een puur natuurlijke sparerib 
bevat weinig smaak. We maken onze marinade helemaal 
zelf en behandelen de spareribs voordat ze op de grill gaan 
en als ze er vanaf komen. 

Ons recept van de zoete spareribs is;
•  Spareribs koken in; sinaasappelsap, ketjap, knoflook, 

runderbouillon, kruidenmengsel van onder andere mosterd, 
laurier en paprikapoeder, chilisaus.

•  Marinade voor het aflakken van de sparerib; 1 deel 
pangangsaus, 1 deel barbecuesaus, ½ deel bruine 
basterdsuiker en een klein scheutje gembersiroop.

•  Voor het beste resultaat haal je de spareribs uit het vocht als 
de juiste garing is bereikt. Even laten uitlekken zodat de grill 
of barbecue niet te snel afkoelt.

•  Daarna op de barbecue of de grill “afbakken” en lakken met 
de marinade. Mocht je geen grill of barbecue hebben zou je 
de spareribs kunnen insmeren met de lak en 12 minuten op 
180 graden kunnen bakken in de oven.

Geheim van de chef is het kruidenmengsel voor het garen van 
het vlees en de het allerbelangrijkste; de juiste kooktijd van de 
spareribs. Deze kooktijd is elke keer anders. Hoeveel spareribs 
zitten er in de pan? Hoe hoog staat het vuur? Hoe veel vlees 
zit er op de ribben? Allemaal vragen die invloed hebben op 
de kooktijd. De kooktijd moet perfect zijn voor de allerbeste 
spareribs.
Smakelijk eten, Jos Bekkers
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De grote vakantie is voorbij, maar ook in de weekenden wil je eropuit met de 
koters. Daarvoor hoef je de stad niet uit, want in Helmond is er meer dan genoeg 
te doen met en voor kinderen. 

Zin in een sportieve middag? Dan kunnen jullie de bossen en parken in voor een leuke én leerzame wandeling óf kijken wie de gekste 
capriolen uit kan halen op een trampoline. Of � ets een rondje door de stad en ontdek de leuke speeltuinen en dierenparken. Je zult 
verrast zijn over wat er allemaal te vinden is. Liever een beetje meer op het gemak? Kijk dan eens welke � lms er draaien, er staan altijd 
kinder� lms op het programma van de Cacaofabriek en Pathé. 

dierenparken

De warande 
Het grootste dierenpark van Helmond waar 

heel bijzondere dieren rondscharrelen, 

zoals Watusiekoeien met hun megagrote 

hoorns. Of de neusberen die je van heel 

dichtbij kunt observeren. Zo leuk! Er zijn 

meer goede redenen om de Warande 

te ontdekken, want je kunt er prachtig 

wandelen, skaten en het grafeiland 

bekijken (van een afstandje, dat wel). 

het hortensiapark
Deze dierenweide ligt in het ruime 

Hortensiapak met een vijver. Loop eens 

een rondje om de dierenweide om de 

lama’s, Schotse hooglanders en wallaby’s 

te bekijken. In het park kan er ook volop 

gevoetbald worden, en bij lekker weer kun 

je je boterhammen meenemen en lunchen 

aan een van de picknicktafels.

De Rippert
Midden in woonwijk De Rijpelberg, aan 

het begin van de Baroniehof, ontdek je dit 

dierenparkje met bijzondere diersoorten. 

Er wonen onder andere geitjes, schapen en 

herten die zo tam zijn dat je ze kunt aaien. 

kinderboerderij Veldhoeve 
Knu� elkonten worden blij van een 

bezoekje aan deze kinderboerderij, want 

veel van de dieren mogen geaaid worden. 

Shetlandpony Els, de ezels Bonnie en Clyde 

en de konijnen, geiten en cavia’s houden er 

wel van om lekker te kroelen. 

Leonardus 
Deze grote speeltuin is een groot feest 

voor jong én oud. Terwijl het kroost zich 

opperbest vermaakt in de omheinde 

speeltuin, kunnen ouderen vanaf de zijlijn 

toekijken met een kopje ko�  e óf zelf aan 

de slag in de beweegtuin. 

Rijpelroets 
Veel ruimte, een leuke waterpartij, 

picknicktafels en dat alles in een groene 

omgeving. Voor een klein prijsje zijn 

kinderen hier een hele middag onder 

de pannen. Er worden ook regelmatig 

leuke activiteiten georganiseerd, zoals 

een kinderbingo, knutselmiddag of 

stoepkrijtfestijn. 

Billy Barn 
Rennen over touwbruggen, klimmen tot 

de nok van de schuur, in de ballenbak 

springen: laat de kinderen maar schuiven 

in deze to� e speelschuur. Billy Barn is 

onderdeel van de Brandevoortse Hoeve, 

waar je ook erg lekker kunt eten. Het dagje 

uitleven is helemáál compleet met een 

pannenkoek of frietje met als afsluiter. 

Verhalenspeeltuin 
In deze speeltuin staan plezier én 

literatuur centraal. Kinderen kunnen naar 

hartenlust glijden, klimmen, ontdekken en 

spelenderwijs in aanraking komen met taal 

en verhalen. Het is een interactieve speel- 

en ontdekplek waar de bibliotheek ook 

educatieve activiteiten gaat verzorgen. Al 

spelend leren, hoe leuk is dat?

speeltuinen

op pad met kinderen
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 laat je inspireren op visithelmond.nl

Fresh Cacao
t/m 2 oktober
De jaarlijks terugkerende tentoonstelling 
bij de Cacaofabriek bestaat uit het werk 
van afgelopen zomer afgestudeerde 
jonge kunstenaars uit heel Nederland. 
Aan het einde van Fresh Cacao zal één 
van de beloftes de Carat Lucas Gassel Prijs 
in ontvangst nemen.

blaasfestijn 
centrum
25 september
De vrolijke klanken van blaasmuziek door 
de straten, een gezellige sfeer, de winkels 
geopend en de terrassen vol: dat is het 
Blaasfestijn

lambertusconcerten 
met kasteelrondleiding
2 en 30 oktober
Geniet van de prachtige muziek en ga 
op tour door de grootste waterburcht 
van Nederland, Kasteel Helmond. Een 
heus middagje uit tussen historie en 
cultuur!

Dansen, zingen en swingen? Laat dat maar aan Helmonders over! Ook deze maand 
barst het weer van de leuke evenementen. Hou je een plekje vrij in je agenda?

agenda
altijd iets te doen

Ontdek alle 
activiteiten
visithelmond.nl

Scan de QR-code.

concert landschap 
van muziek
Theater speelhuis
zondag 16 oktober
Beleef Lucas Gassel in beeld en 
muziek. De muziek is geïnspireerd 
op landschappen en taferelen van 
schilderijen van Lucas Gassel en 
tijdgenoten.

vintage computer 
festival
homecomputermuseum
23, 24 en 25 september
Het thema van het festival  is 
‘De Nederlandse en Belgische 
computergeschiedenis’. 

urban matterz
24 en 25 september
Het gezelligste HipHop en Urban Festival 
van Brabant is terug! 

muzikale tijdreis 
in het muziekcafe
iedere vrijdagavond
Beleef het allemaal opnieuw, van de 70’s 
tot de 00’s. Chillen op de beste muziek 
van vroeger tot nu in het muziekcafé!

weekmarkten

helmond centrum
Elke zaterdag 09:00 - 16:00 uur

Biologische markt 
brandevoort
Elke vrijdagmiddag, 14:00 - 18:00 uur

mierlo-hout
Elke dinsdagochtend, 08:30 - 12:30 uur

brouwhuis
Elke vrijdagochtend, 08:30 - 12:30

Foto: De Vaste Clique
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Wijn en hapjes proeven met Ryan en Gewald 
 
 
Geen hoogdravend vakjargon, maar gewoon: “het is lekker of niet” Wij proberen 
dicht bij UW smaak te komen. Verklaren waarom bepaalde “wijn dingen” zijn zoals ze zijn en geven 
aan welke gerechten bij de wijn passen en vooral waarom wel of waarom niet. 
Aanmelden voor één van onderstaande avonden kan vanaf 1 persoon tot maximaal 20. 
 
U kunt reserveren voor 12 of 13 september 
of voor onze Wijnproeverij Exclusief op 14 september 
 
RESERVEER SNEL, MAXIMAAL 20 PERSONEN PER AVOND. VOL = VOL 
Locatie: Ryan Foodshop, Hoofdstraat 43 9C Helmond. Aanvang 19:30 
Meer info/aanmelden: scan onderstaande QR code 
 

 

een hoogdravend vakjargon, maar gewoon: ‘het is lekker of niet’.  

Wij proberen dicht bij UW smaak te komen. Verklaren waarom 

bepaalde ‘wijndingen’ zijn zoals ze zijn. En wij geven aan welke gerechten 

bij een bepaalde wijn passen of waarom juist niet. Aanmelden voor één van 

onderstaande avonden kan vanaf 1 persoon tot maximaal 20.

U kunt reserveren voor 12 of 13 september of voor onze Wijnproeverij  

Exclusief op 14 september.

RESERVEER SNEL, MAXIMAAL 20 PERSONEN PER AVOND. VOL = VOL

Locatie: Ryan Foodshop, Hoofdstraat 43, 9C Helmond. Aanvang 19:30 uur 

Wijn en hapjes proeven 
MET RYAN EN GEWALD

Meer info of aanmelden?
Scan onderstaande QR code.

G

Markt 47 • Veestraat 32 • Helmond • 06 27 30 14 57 • www.face-and-bodycare.nl
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In het weekend van 24 en 25 september is er volop vrolijke muziek te horen 
in het centrum van Helmond. Samen met de gemeente, horeca en sponsoren 
is er gewerkt aan de gebruikelijke muzikale zondagmiddag. Gloednieuw in de 
programmering is een luisterrijke zaterdagavond.

Zaterdagavond (20.00 – 01.00 uur)
Splinternieuw in de programmering is een heuse “Warming 

Up” op de zaterdagavond. Het is sinds ons 15-jarig jubileum 

(in 2020) een vurige wens van het bestuur, om te groeien 

naar een weekend festival voor jong en oud. We zijn dan ook 

heel blij dat we, ook hier, gesteund door de gemeente en 

in samenwerking met de horeca en sponsoren, een diverse 

programmering hebben weten samen te stellen. Op diverse 

podia, onder andere de Markt, Kasteellaan, Havenweg en 

Havenplein verzorgen swingende bandjes voor een fijne 

entourage. Komt dat zien, u bent van harte uitgenodigd!

Zondagmiddag (12.00 – 18.00 uur)
Maar liefst 24 blaaskapellen/dweilorkesten, spelen op zes 

speelplekken verdeeld in het centrum van onze stad. Deze 

vrolijke kapellen tonen hun muzikaliteit op- en voor de 

opgestelde podia. Gezellig meemaken op deze koopzondag 

in Helmond waar op de mooie en fraaie horeca terrassen, 

een diversiteit aan noten en passievolle klanken gaan klin-

ken. Als aanvulling op deze muzikale en gezellige middag 

zijn er, zoals u van ons gewoon bent, diverse activiteiten om 

de kinderen te vermaken. 

De kapellen strijden om “de Gouwen Hellemonder” die 

gewonnen wordt door de kapel die het publiek het best 

weet te vermaken. Dit gaat beoordeeld worden door een 

vakkundige jury.

Deze zondag start om 12.00 uur op het Piet Blomplein bij de 

Bieb. Rond 17.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats op het 

Havenpleinpodium. 

Het speelschema en de plattegrond van de speelplekken 

zijn vanaf zondagochtend te vinden op de facebookpagina 

van Blaasfestijn Centrum Helmond.

Meer informatie is te vinden op www.blaasfestijn.nl ■

CO
LU

M
N

WIJNKENNER 
GEWALD

Wijn versterkt  
de smaak van 
chocolade

Woensdag 21 september is het 
Wereld Alzheimer Dag. De 
dag dat er wereldwijd extra 

aandacht is voor de ziekte dementie. 
Die dag kunt u in de Kasteeltuin van 
Helmond terecht voor inspirerende 
lezingen en workshops op het gebied 
van dementie.

Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat te maken 

met dementie. Of u nu zelf een diagnose krijgt 

of iemand uit uw omgeving. Ieder uur komen er 

vijf mensen met een diagnose dementie bij. Op 

woensdag 21 september  krijgt u op een inspi-

rerende wijze inzicht waar u in Helmond terecht 

kunt voor hulp, ondersteuning en een luiste-

rend oor wanneer u te maken krijgt met demen-

tie. Deze informatie is onder meer interessant 

voor mensen met dementie en voor mensen die 

een dierbare hebben met dementie.

Programma
‘s Middags wordt het programma geopend 

door de nieuwe wethouder van ouderenzorg 

Marita van Lierop. ‘s Avonds opent Harrie 

Inspirerende Wereld 
Alzheimer Dag 
in de Helmondse Kasteeltuin
D O O R  M A A R T J E  V O S - S W I N K E L S  |  F O T O :  S H U T T E R S T O C K

Rode wijn en zwarte chocolade zijn een 
hemelse combinatie, daar is iedereen het 
wellicht mee eens. Maar een studie, uit

gevoerd aan de universiteit van Northumbria, 
heeft nu ook aangetoond dat deze mix de geest 
scherp en levendig houdt.

In beide zitten veel polyfenolen: chemische plantenstoffen die 
de bloedvaten verwijden en de bloedtoevoer naar de herse-
nen versnellen. Door rode wijn en chocolade te combineren 
stroomt er meer zuurstof en suiker naar je hersenen. De 
grootste verbeteringen waren zichtbaar bij de oudere personen, 
aldus onderzoekster Emma Wightman. Polyfenolen in wijn 
en chocolade hebben ook invloed op de combinatie. Weten-
schappelijk gezien zijn polyfenolen de bestanddelen in wijn 
en chocolade die hen heilzaam maken, ontstekings remmend 
bijvoorbeeld. Maar polyfenolen zijn ook verantwoordelijk 
voor de bittere smaak van pure chocolade en voor de tannine 
in wijn. Als je een droge wijn combineert met een bitterzoete 
chocolade, zal de ervaring niet plezierig zijn door een overmaat 
aan polyfenolen.
Probeer het gewoon eens uit.
Dat is nu één van de leuke dingen met wijn en spijscombina-
ties, probeer het gewoon eens uit. Zoek tegenpolen in smaak 
bijvoorbeeld een pittig gerecht, en een wijn met licht zoetje 
in de afdronk. Het heft elkaar als het ware op. Of indien een 
vleesgerecht een stevige Shiraz, gekenmerkt door een pepertje 
in de afdronk. Het versterkt elkaar.
En ja, het kan ook gruwelijk misgaan, even je mond spoelen en 
weer verder. Het beste of slechtste voorbeeld is het zoete suiker 
koekje en dan een slokje Sauvignon Blanc, baba. Een van de 
mooiste complimenten die ik ooit kreeg was bij een Perzisch-
Afghaans restaurant. Aan mij de taak passende wijnen bij zijn 
gerechten te presenteren. De eigenaar vertelde dat hij bepaalde 
gerechten al vanaf zijn vroege jeugd eet. Ik proefde het gerecht, 
een soort gehaktballetje, spicy, typische kruiden 
zoals kardemom. En zei vervolgens: neem 
maar eens een slokje Shiraz en dan 
weer een hapje. Stom verbaast 
reageerde hij door nog een slokje 
te nemen en weer een hapje. Hij 
proefde plots veel meer, dingen 
die hij voorheen nooit in dit 
gerecht had geproefd. Een 
veel grotere en intensere 
smaakbeleving. Van een 
gerecht dat hij door en 
door kende. ■

Wijn blijft je dus verrassen. 
Cheers, Gewald Baremans
www.baremanswynkopery.nl  

van Dijk, wethouder zorg en welzijn, het pro-

gramma. Er zijn interessante lezingen en work-

shops. Zo kunt u met een virtual reality bril zelf 

ervaren hoe iemand met dementie de wereld 

ervaart. We vertellen u hoe zorgtechnologie 

kan bijdragen aan de zorgverlening. Daarnaast 

komt u alles te weten over de kracht van muziek 

en bewegen voor mensen met dementie. Ook 

is verpleegkundige Tommie Niessen aanwezig 

om vanuit zijn jarenlange praktijkervaring ver-

halen te delen. Kortom, het belooft een gevari-

eerde en interessante dag te worden.

De toegang is gratis. ■

WANNEER:
WOENSDAG 
21 SEPTEMBER

TIJD:
VAN 14.00 TOT 
17.30 UUR EN 
VAN 18.30 TOT 
21.00 UUR

WAAR:
KASTEELTUIN, 
KASTEELPLEIN 1 
IN HELMOND

Blaasfestijn in Helmond Centrum
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FEESTWEEK
19-25 SEPTEMBER

LEUKE GIVE-AWAYS
HAPJE & DRANKJE
LOTERIJ KLEDING(SETS)

DÉ HERENMODE WINKEL 
VAN HELMOND!

Ameidestraat 17 | 5701 NN Helmond | 0492-541848
www.tkelderke.nl

15
JAAR

Wat biedt MediFit:
●  Fitness met  

professionele  
begeleiding

●  Iedere 8 weken  
trainingsschema  
op maat

● Revalidatie training
●  Personal training
●  Small group- 

training

Bewegen en sporten moet verantwoord gebeuren, vinden wij bij MediFit. Ons team  
bestaat daarom uit fitnessinstructeurs en fysiotherapeuten die stuk voor stuk 
specialisten zijn op het gebied van sportbegeleiding, herstellen na blessures en 
sportmotivatie. 
MediFit is een fitnesscentrum waar iedereen ongeacht leeftijd, niveau en/of blessure 
kan sporten. Wij maken een persoonlijk trainingsschema op maat, afgestemd op 
jouw niveau en trainingswensen. 

Wil jij ervaren hoe het is om te sporten bij MediFit? Maak een afspraak voor een 
GRATIS proefles!

Slimmer fit, sneller fit, MediFit!

✔VAKKUNDIGE BEGELEIDING    ✔SAMENWERKING GEZONDHEIDCENTRUM    ✔GEBRUIK MYWELNESS

Molenstraat 123 | 0492 - 55 02 13 | Info@medifithelmond.nl | www.medifithelmond.nl
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De Elzaspassage 
blijft vernieuwen!

Je voelt je thuis!

Meer dan 40 winkels

Herenmodezaak ‘t Kelderke is al ruim een halve eeuw een begrip in 
Helmond. De laatste vijftien jaar staan Nicole en Roger Bombeeck aan het 
roer bij de kledingwinkel aan de Ameidestraat 17. Het jubileum wordt deze 
maand uitgebreid gevierd.

Herenmodezaak ‘t Kelderke
‘ De winkel is ons  
voornaamste merk’

N
icole viert een dubbel jubileum. Ze 

werkt veertig jaar in de herenmode-

zaak, die ze in 2007 samen met haar 

man Roger overnam. Nicole: “Er zijn 

klanten die hier al net zo lang komen. 

Laatst sprak ik een man die veertig jaar geleden 

bij ’t Kelderke zijn trouwpak had gekocht.”

Het echtpaar runt de winkel met drie ervaren 

parttimers. Nicole: “Wij scheppen een sfeer waarin 

mensen het prettig winkelen vinden. We houden 

niet van dat stijve gedoe. De koffie staat bij ons altijd 

klaar. En wanneer iets niet past, dan kan er gebruik 

worden gemaakt van de gratis vermaakservice.” 

De herenmodezaak heeft een uitgebreide 

en gevarieerde collectie, met merken als 

State of Art, MAC, No Excess, Blue Industry 

en New Zealand Auckland. “Maar de winkel 

is ons voornaamste merk. Veel mannen weten 

van tevoren dat ze hier gaan slagen voor hun 

nieuwe outfit”, aldus Nicole.

De herenmodezaak richt zich op de 

moderne man. “Leeftijd zegt daarbij niet 

zoveel, het gaat vooral om welke type mens 

je bent. We hebben een uitgebreide sortering. 

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in grote 

maten.” Het persoonlijke en eerlijke advies 

staat bij ‘t Kelderke hoog in het vaandel. 

Nicole: “We durven het ook te zeggen als iets 

niet mooi staat.”

In 2017 verhuisde ‘t Kelderke van nummer 

7 naar 17 aan de Ameidestraat. Daar werd 

een nieuw, groter pand betrokken. Nicole: 

“Waar heel veel kledingwinkels stoppen of 

zijn gestopt, hebben wij juist een aantal stap-

pen kunnen maken.” Toch heeft ook ’t Kel-

derke een paar moeilijke jaren achter de 

rug. Corona heeft er flink ingehakt. Nicole: 

“Dat was een moeilijke tijd, waarin wij kleding 

zijn gaan bezorgen. Bij veel van onze vaste 

klanten zijn we thuis geweest. Ze hebben ons 

dat echt gegund. Dat hebben we als heel posi-

tief en bijzonder ervaren.”

Het jubileum wordt deze maand gevierd 

met een feestweek, die duurt van 19 tot 

en 25 september. Er is onder meer een 

loterij waarmee gratis kledingstukken kun-

nen worden gewonnen. Verder wordt er 

gezorgd voor een hapje en een drankje. 

Meer info: tkelderke.nl ■

D O O R  R O Y  D E  L E I J E R  |  F O T O ’ S :  B A R T  V A N  H O R I K

IN&UIT  HELMOND  •  11september 2022



12  •  IN&UIT  HELMOND september 2022



Pure producten 
rechtstreeks van het land

Ervaar het pure leven op het platteland van de Peel. Weg van de gebaande paden 
zorgen boeren hier voor bijzondere belevenissen op het erf.

www.landvandepeel.nl

© Rob Fritsen

Asten – Bezichtiging Molen de Oostenwind
Elke woensdag vanaf 7 september. Molenaar 
Geert van Stekelenburg vertelt u alles over 
deze prachtige standerdmolen.

Deurne – Lekker ding festival
10 september. Lokale brouwerijen laten zien 
en proeven wat ze in huis hebben.  
www.dinghuis.nl

Helmond – Foutdoor festival
10 september. Het grootste verkleedfeest 
van Nederland. Voetjes van de vloer, 
meezingen met het dweilorkest en 
aansluiten aan de polonaise.  
www.foutdoorfestival.nl

Aarle Rixtel – Italiaanse middag
11 september. Pasta, pizza, wijn, 
delicatessen, auto’s, scooters, tassen, 
hoeden, sjaals, sieraden, lederwaren en nog 
veel meer. www.VINI.nl

Gemert – Fokpaardendag
11 september. De jaarlijkse fokpaardendag 
georganiseerd op evenemententerrein de 
Schabbert te Gemert.

Someren-Heide – Agrarische dagen
17 & 18 september. De grootste 
agrarische beurs van Zuid-Nederland. Live 
demonstraties, innovaties en inspiratie voor 
agrariërs en burgers. 
www.agrarischedagensomeren.nl

Kalender onder voor behoud. 
Ga voor een volledig overzicht  
van alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl/agenda

Evenementen in het 
Land van de Peel

Rechtstreeks van het land
Bij Bijzonder Brabants vind je een wel hele bijzondere groentetuin. 
Op de Peelrandbreuk werkt Boer Henk om onvergetelijke groenten 
te produceren. Boek een rondleiding en neem een kijkje in deze 
bijzondere groentetuin. Verse groenten bijna direct uit de grond haal 
je bij De Reijse Heerlijckheid in Gemert. Bij de biologische tuinderij de 
Bundertjes in Helmond vind je biologische groenten, bijzonder lekkere 
honing maar ook fruit, bloemen en planten. Allemaal afkomstig van de 
zorgtuinderij.

Genieten van ijs met een vorstelijk tintje? Breng dan een bezoek aan 
ijsboerderij Hoeve Willem III. De hoeve is in 1913 gebouwd op initiatief 
van Koning Willem III. Nu geniet je hier van ambachtelijk gemaakt 
ijs. Hoeve Lange Vonder in Beek en Donk verkoopt naast heerlijke 
lamsvlees van hun eigen schapen ook streekproducten. Laat eens een 
knapzak vullen met lekkere streekproducten uit de boerderijwinkel.

In Betsie’s Hof verwerkt Betsie fruit op grootmoeders wijze in de 
boerenhof. Huisgemaakte jams, sapjes, en nog meer lekkers vind je 
hier. Kom je buiten openingstijden van de winkel? Dan kan je 24 uur 
per dag terecht bij de automaat, ook voor een vers eitje bij je ontbijt.

Streekproducten 
PANNENKOEKENMIX:  
Holten’s Molen, Deurne

PALING:  
Rijpelaal, Helmond

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:  
VVV Deurne en VVV Asten

MELK:  
zelf tappen bij Melktap de  
Leegvelder, Deurne

OESTERZWAMMEN:  
van Oesterzwammenkweker  
van Lieshout in Liessel

© Rob Fritsen

© Patrick van den Broek
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ALBERT VAN DER VOORTBruggenwachterDe gedachte achter

Ik sla 
bruggen.

Tussen 
mensen, 
bedoel ik 

dan.

Als handreiking, als gebaar 
naar de gemeenschap.

En verder
wacht ik.

Daarom ben ik 
bruggenwachter.

Mijn werk
is mijn leven.

Ik wacht en ik 
kijk uit. Dat is 

mijn werk.

Maar dan moet-ie wel 
over de brug komen.

Nou wil die stadskunstenaar 
me in beweging krijgen.

En dat 
vind ik 
best.

De oplossing van de vorige puzzel was ‘fiele-

fauwen’. In het Nederlands betekent dat zoveel 

als ‘knuffelen, slijmen of liefkozen’. Er kwa-

men wederom veel inzendingen binnen op de 

Helmondse woordpuzzel. Uit de talrijke goede 

inzendingen werd een winnaar geloot. Een 

Mazzel tas vol heerlijke delicatessen van Noot 

aan de Man werd overhandigd aan de geluk-

kige winnaar Cobie de Vries. Van harte gefelici-

teerd namens het team van de IN&UIT krant. ■

Winnaar 
HELLEMONDSE 
woord
PUZZEL

Redactie:  
Roy de Leijer, Jan-Willem van den Enden,  
Maarten Driessen, Jan Driessen, Matthijs Lodewijks

Fotografie:  
John van Lierop, Henk van Dijk, Lili Vereijken,  
Marinus van den Elsen

Lay-out:  
Peer&Partners 
Marinus van den Elsen, Bart van Horik

Art Director:  
Peter Vandeursen

Oplage: 29.000

Uitgever:  
MRC Vandeursen Communicatie BV 
Elzaspassage 15a, 5701 RW Helmond, +31(0)492 - 745173

Redactionele bijdragen:  
redactie@inenuithelmond.nl

Adverteren:  
advertentie@inenuithelmond.nl

Website:  
www.inenuithelmond.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden 
bijdragen te wijzigen of, om welke reden dan ook, niet te 
plaatsen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 17 jaar geleden Jeugdtheater-

school Annatheater opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin kinderen en jon-

geren hun talenten ontwikkelen. 

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan eens 

in het Annatheater toneelspelen! Vanaf woensdag 21 september beginnen de cursussen op onze 

Jeugdtheaterschool weer. Je krijgt professionele acteerlessen onder de enthousiaste begeleiding 

van theaterdocent Lavínia Germano.

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een 

proefles volgen. De lessen worden vanaf 

21 september op telkens op woensdagen 

en donderdagen gegeven. 

Meer informatie:

laviniagermano@annatheater.nl of bel: 

06-44369288.

Voor lestijden: www.annatheater.nl  

rubriek Jeugdtheaterschool ■

Mannenkoor Lambardi viert in 2022 zijn 70-jarig 

bestaan met een wel heel bijzonder concert in dit 

theater. Met een gevarieerd programma van ope-

rette naar musical nemen Lambardi en zijn gas-

ten je mee in een muzikale reis van Wenen naar 

Broadway. Dit concert vindt plaats op zaterdag 

17 september in theater Het Speelhuis. 

Op zondagmiddag 18 september gaat het jubi-

leumfeest gewoon verder in en rond Het Speel-

huis. Dan organiseert Lambardi in samenwer-

king met Stadsharmonie Phileutonia het festival  

MUSIC MEETS ART. 

Meer info op www.mannenkoorlambardi.nl ■

Gratis proeflessen bij Annatheater

70-jarig bestaan  
Mannenkoor Lambardi
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VRUUGER IN HELLEMOND

D O O R  J A N  V A N  D A L E N

De straat als 
speeltuin

De Hellemondse 
woordpuzzel

Vroeger kon je zonder gevaar op straat spelen. 

Zeker in onze eigen Dijksestraat die eindigde 

bij de Leonarduskerk. Jammer dat de huidige 

jeugd dit nog nauwelijks kan ervaren. Wat 

dat betreft hebben de meeste ouderen een 

veel mooiere jeugd gehad dan de latere 

generaties. Nog geen weet van televisie, tablet 

of telefoon was je aangewezen op de straat 

en op speelkameraadjes. Spelletjes te over 

met minimaal materiaal. Een bal, springtouw, 

of leeg groenteblik was al genoeg. Met een 

groenteblikje kon je “buske skuppe,” als 

variatie op het verstoppertje spelen. Met twee 

blikjes aan een touw had je al stelten.

Aan het einde van de Dijksestraat tegenover 

de kerk lag een klein grasveld waar we vaak 

te vinden waren; een beetje uit het zicht 

van de ouders. Niet dat we erop uit waren 

om kattenkwaad uit te halen. Bij sommige 

spelletjes werd er gemengd gespeeld, maar 

meestal waren de jongens apart bezig. Als je 

uit een gezin kwam met alleen maar jongens, 

en op school en in de kerk de seksen streng 

gescheiden werden, was het contact met 

meiden minimaal. Op een middag speelden 

we op het grasveld een spelletje dat niet 

direct een naam had. We noemden het maar: 

“mooi vallen.” Een jongen slingerde je aan 

een arm in het rond, liet je dan plotseling 

los, en dan moest je op een zo elegant 

mogelijk manier vallen en blijven liggen. Als 

iedereen op die manier was gevallen wees 

de slingeraar aan wie de mooiste houding 

had aangenomen. Die mocht dan weer gaan 

slingeren. Het buurmeisje van Theo Adriaans 

was een halve jongen en ze speelde dan 

ook regelmatig met jongens mee. Bij het 

slingerspelletje kwam zij op een minder 

flatteuze manier te liggen waardoor haar 

onderbroek zichtbaar werd. Dat was voor 

een van de jongens aanleiding om voor 

te stellen haar onderbroek maar uit te 

trekken. Daar kwam niets van terecht. Zij 

rees als door een wesp gestoken overeind. 

Ze ging zo furieus tekeer dat het plan 

nog vlugger opgegeven werd dan het 

geopperd was. Waarschijnlijk was Theo de 

aanstichter, want hij was meestal degene 

die zowel met deugende als ondeugende 

voorstellen op de proppen kwam. Ging 

een plan niet door; geen nood, dan kwam 

Theo wel met een ander idee. We gaan 

bij de boer aan de appels, de knollen of 

de mais; in elk seizoen was er wel iets te 

vinden. Of een wedstrijd wie het langst de 

leeuweriken kon volgen die al tierelierend 

boven de gemaaide korenvelden recht 

omhoog naar de hemel opstegen. Wie ziet 

ze nog?! Theo was al jong zakenman. In de 

aanbouw achter het huis organiseerde hij 

een toneelvoorstelling met zus Luus in de 

hoofdrol. Theo beurde van elk kind een 

cent. Dat was mooi meegenomen! 

Wij hadden geen weelde in onze 

jeugdjaren, maar hebben ons daardoor 

geen moment ongelukkig gevoeld.  

De tegenwoordige jeugd heeft van alles te 

veel, maar word je daarvan gelukkig? Maar 

ja, die hebben weer ervaringen waarvan 

wij alleen hadden kunnen dromen! ■

-  Alling (helemaal)

-  Dokus (idioot)

-  Efkes (eventjes)

-  Erpel (aardappel)

-  Haffelke  
(handvol)

-  Keumke (kopje)

-  Kraige  
(kruiwagen)

-  Lempke (lampje)

-  Matje (vriend)

-  Mulder  
(meikever, vagina)

-  Siepoug  
(ontstoken oog)

-  Slibberen  
(glijden)

-  Stuul (stoelen)

-  Toin (tuin)

-  Vandwers  
(langs de korte 

zijde, dwarsliggen)

-  Vuggelke  
(vogeltje)

-  Wellik  
(wat zeg je?)

Spelenderwijs Helmonds leren? Wie wil dat nou niet. En je kunt er ook nog 

een mooie prijs mee winnen! Zoek nevenstaande Helmondse woorden op in de 

puzzel hieronder. Valt een blauw vlakje binnen het gevonden woord, schrijf dan 

de letter hiernaast op. Zo vind je de Helmondse oplossing van deze puzzel.  

De woorden staan horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren.

I T W O L B S J V K E N Z U V W G
Y H S L I B B E R E N A G C T H M
H A N P G H H U K J E K R E K B C
K F E B A A E H O F K G N I L L A
Y F K K C F U T O I N U G F Z W I
S E P T T M K A K L T K I L L E W
F L M I E K L E G G U V D H O S S
I K E M S E K R A I G E T R I G C
F E L U G B D E L N O M U L D E R
B G U O P E I S D S U K O D S D K
L O S R E W D N A V E U I T I G N
C O D B C P E M K E V J U S T J E
U F O T W U E F K E S U T O G K R
O U G E C N D K O N L S R A P W P
N O R J O I W N E H J T O I M B E
S H K L U K A M U E K M U E K S L
H O U T T M A V H D S T U E K W P
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De oplossing is: 

De Nederlandse vertaling luidt:  ___________________________________________

Naam:  _________________________________________________________________

Adres:  _________________________________________________________________

E-mail:  ________________________________________________________________

Telefoon:  ______________________________________________________________

Maak je kans op een 'Mazzeltas' van Noot aan 
de Man. Deze tas zit boordevol met overheerlijke 
delicatessen ter waarde van € 25,-. Mail de oplossing, 
vóór 26 september, met je contactgegevens onder 
vermelding van 'De Hellemondse woordpuzzel' naar:  
redactie@inenuithelmond.nl of lever de oplossing 
in bij: Peer & Partners, Elzaspassage 15A, 
(boven De Stadskamer). 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

Dijksestraat, op de grens van stad en platteland
In onze contreien is een dijk, een iets verhoogde weg die linea recta 
van a naar b voert. De straatnaam werd officieel vastgesteld in 1890, 

maar de naam moet al lang daarvoor bestaan 
hebben. Op de kaart die Jacob van Deventer 
rond 1540 maakte, is de straat ingetekend. 
Het was destijds de verbinding van de 
Bindersestraat naar de Binderse hoeve ‘Kleine 
Kemenade’. Van daaruit kon je naar de abdij 
van Binderen, naar de watermolen van 
Scheepstal of naar Bakel. De oudste naam voor 
‘Kleine Kemenade’ is hoeve ‘Bijstervelt’. Deze 
komt al in 1420 voor in het archief van de 
Helmondse schepenbank. Het is aannemelijk 
dat de Dijksestraat toen al bestond. 
Tegenwoordig is de Dijksestraat de kortste 
route van het Willem Prinzenplein naar de 
Leonarduskerk. Vlakbij deze kerk lag vroe-
ger de hoeve ‘Kleine Kemenade’. Voordat 
Helmond-Noord gebouwd werd was het hier 
heel landelijk met gehuchten als de Panne-
hoef, de Braak en Kruisschot. De Dijksestraat 
vormde de scheiding tussen stad en  
platteland. ■ 

Op deze luchtfoto uit 1944 is goed te zien dat de Dijksestraat toen nog de grens vormde tussen stad en platteland.

Leonarduskerk met pastorie in de jaren ‘50.

De hoeve Kleine Kemenade gefotografeerd vanuit de toren 

van de Leonarduskerk. Rechts is de pastorie in aanbouw.

DIJKSESTRAAT

LEONARDUSKERK

WILLEM 
PRINZENPLEIN

BINDEREN
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BACK TO 
BUSINESS

Gezellig winkelen op winkelboulevard de Engelseweg in Helmond is natuurlijk al lang bekend.
Een grote diversiteit aan winkels en diensten zijn hier aanwezig. Maar ook op de Nijverheidsweg  en Rooseindseweg 

gonst de bedrijvigheid. Woonwinkels, keuken- en badspecialisten, winkels met een uitgebreid aanbod op het gebied van 
slaapkamers.  Je kunt er bijna alles vinden. Zeker voor de woonmaand oktober. Het aanbod is groter dan je verwacht.

w w w . e n g e l s e w e g . n l - g r a t i s  p a r k e r e n

3.0
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