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De dames van de gymnas-
tiekvereniging Brouwhuis 
vertellen enthousiast over 
hun 50-jarige jubileum. Dit 
op pag. 4.

Meer over de officiële ont-
hulling van het informatie-
bord van Landschapspark 
Kloostereind door wethou-
der Erik de Vries. Lees dit 
op pag. 5. 

Dit jaar bestaat bs de Kore-
naar 90 jaar en daarom 
gingen we op maandag 12 
juni, met alle kinderen naar 
de Efteling. Meer hierover 
op pag. 9.

Op zaterdag 1 en zondag 
2 juli vindt de 10e editie 
van het Gino van Bree 
Beachvolleybal-weekend 
plaats. Voor u staat dit op 
pag. 11.

Rabo Clubkasactie. Meer 
hierover op pag. 15

Gezellig druk op 35e Boeremèrt

Zondag 24 juni - 1e Pinksterdag - was het weer zo ver, de 35e Boere-
mèrt in Brouwhuis werd op deze dag weer georganiseerd op het 
pleintje en directe omgeving. Het was weer gezellig druk, ondanks dat 
er dit weekend van alles in de directe omgeving te beleven was, liet 
het publiek zich niet verleiden en bleef men massaal de Boeremèrt in 
Brouwhuis óók dit jaar weer bezoeken. Het weer was deze mèrt goed 
gezind, met slechts een enkel buitje was het goed vertoeven op de vele 
terrasjes en heerlijk schuifelen langs de vele kraampjes. Met als sluiting 
een gezellige feestavond na afloop van de mèrt.
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Deze maand informatie over 
het geurbelevingsonderzoek:
De Omgevingsdienst heeft af-
gelopen jaar een geurbelevings-
onderzoek uitgevoerd in Brouw-
huis. Tijdens dit onderzoek werd 
op 5 verschillende dagen door 
een snuffelteam van de Omge-
vings Dienst vastgesteld hoe 
erg het stonk in Brouwhuis. Te-
gelijkertijd kregen inwoners van 
Brouwhuis (die zich daar voor 
aangemeld hadden) een email 
met het verzoek om een vra-
genlijst in te vullen over de mate 
waarin het op dat moment stonk 
ter plaatse van die deelnemer. 
Op die manier kon het verband 
vastgelegd worden tussen de 
waarnemingen door de snuffe-
laars van de omgevingsdienst 
en de klachten van de bewoners 
van Brouwhuis.

Een paar opmerkelijke 
zaken uit dit onderzoek: 
- een aantal inwoners was zo 
gefrustreerd door de al jaren 
durende stankhinder, dat ze in 
de vragenlijst altijd de maximale 
stank ingevuld hadden, onge-
acht of het wel of niet stonk. 
De reactie van deze mensen 
was een beetje jammer omdat 
dit het onderzoek vertekende, 
maar anderzijds laat het wel 
zien hoe hoog de frustratie op-
gelopen is.
- een aantal andere inwoners 
was blijkbaar gezegend met een 
slechte neus (wat in Brouwhuis 
een groot voordeel is ). Ondanks 
dat op een gegeven moment de 
smerige mestlucht door de wijk 
gierde, namen deze mensen 
geen geur waar.
- Het grootste deel van de men-
sen nam echter een geurniveau 

waar dat vrij goed overeenkwam 
met de waarnemers van het 
snuffelteam. Dit laatste resultaat 
is erg belangrijk. Het laat zien 
dat de klachten van de Brouw-
huisse bewoners reëel zijn en 
dat die niet zo maar door de 
omgevingsdienst weggewim-
peld kunnen worden: De eigen 
waarnemers van de omgevings-
dienst namen immers een ver-
gelijkbaar stankniveau waar 
als de Brouwhuizenaren. Deze 
resultaten geven ons in ieder 
geval een handvat om de klach-
tenregistratie van de provincie 
te kunnen gebruiken in onze 
strijd tegen de  overlast.
Tot slot: het is ontzettend be-
langrijk dat tijdens stankdagen 

“Ons stinkende best...”
Wij, de werkgroep “Overlast” van de wijkraad Brouwhuis, 
doen ons stinkende best om de overlast van stankprodu-
cerende bedrijven op het industrieterrein terug te dringen.

zo veel mogelijk mensen mas-
saal het klachtennummer bellen. 
De mate waarin de provincie ac-
tie onderneemt,  hangt sterk af 
van het aantal geregistreerde 
klachten. Veel klachtmeldingen 
helpen  ons echt in de strijd te-
gen de stank. Dus als het weer 
eens stinkt, denk dan NIET “een 
ander belt wel” of  “het heeft 
toch geen zin”  maar bel iedere 
keer weer naar het provinciale 
klachtennummer:073-681 28 21 

Werkgroep “Overlast”

KOPIJ INLEVERING
Uw verhaal of mededeling 

(niet commercieel) 
is van harte welkom.

Uiterste kopijdatum:
28 juni 2017
e-mailadres:

redactie@decorridor.nl
REDACTIEADRES:

Jekerstraat 53  

Voor het maken, vermaken
   en verstellen van uw kleding

       Petra van Zandvoort, Reggestraat 30
       5704 MT Helmond, Tel: 06-25015901
       petraskledingatelier@hotmail.com 
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Pinnig

Iedere laatste donderdag van de maand 
tussen 10.00 en 11.00 uur 

is het wijkoverleg Brouwhuis 
aanwezig in het Tienerhuis.
Hier kunt u ook binnenlopen 

van 10.45 uur bij problemen in de wijk.

Belangrijke telefoonnummers
Corridor niet ontvangen           0492-559362
Hulpdiensten algemeen nummer             112
Politie algemeen (geen spoed)               0900-8844
Wijkagent Brouwhuis – Ronald Pennekamp, 
 twitter: @brigadierBRWHS1
 ronald.pennekamp@brabant-zo.politie.nl
Stadswacht –zwerfafval en graffiti 
 stadswacht@helmond.nl           0492-845970
Klantcontactcentrum (algemeen) 
gemeente@helmond.nl          140492
Plastic afvalzakken            0492-130492
Milieustraat Helmond ma t/m vr. 
13.00-17.00, za. 09.30-16.00 uur          0492-475293
Kringloopwinkel             0492-546893
Milieuklachtenlijn            040-2594500
Provinciale Milieudienst, 
 klachten stankoverlast.         073-6812821
Milieudienst vestiging Helmond         0492-587060
Maatschappelijk werk 
Brouwhuis-Rijpelberg            0492-512369
Opbouwwerker Brouwhuis 
 Judith Cuijpers,            06-40701299
 judith.cuijpers@levgroep.nl   
 Jongerenwerker Brouwhuis,
 Jochem Zwerus,           06-34164954
 jochem.zwerus@levgroep.nl 
Buurtbeheerder Brouwhuis, 
Thijs v.d. Reek, bereikbaar via:           0492-579090  
Ook bereikbaar via Woonpartners       0492-508800
 t.reek@woonpartners.nl 
Wijkraad Brouwhuis   
wijkraad@wijkraadbrouwhuis.nl           0492-510375

Openingstijden:ma, di, do, en vr.: 13.00 u. t/m 19.00 u.
Zaterdag: 9.00 uur t/m 17.00 uur. Woensdag gesloten. 

Mari van Boven fietsen
Rakthof 1a - 5709 EK Helmond
Telefoon 0492-514 759

Dealer van:

 Grootste e-bike specialist 
 van Helmond
Zie onze website: 
www.marivanbovenfietsen.nl

Mari van Boven fietsen

RIH FIETSEN

7 VERSCHILLENDE MERKEN E-BIKES vanaf € 1000.-

WC BROUWHORST 19    TEL. 511 469

Seizoens- & streekproducten
 Bent u een liefhebber van seizoens-, streek-  
 en  -producten direct van de boerderij en  
 met een duidelijke herkomst? 
Dan bent u bij ‘t Streeckhuys 
aan het juiste adres! 

 
Rundvlees van eigen boerderij
 Binnen de winkel ligt de nadruk op de  
 vleesafdeling, op dit gebied heeft 
 ‘t Streeckhuys (bijna) alles! De beste 
 kwaliteit en voor een lage prijs! Ook het  
 vlees is een streekproduct, zo komt   
 bijvoorbeeld het rundvlees van de eigen  
 boerderij! Meer over het vlees vindt u op:
  www.vlees-unique.nl

 proef het verschil 

Toch maar weer 
de N279!
Eigenlijk gebeurt er in Helmond 
de laatste tijd niet meer zoveel 
waar je als columnist eens      
lekker over kan schrijven. We 
hebben geen wethouders meer 
die met een ontheffing overal 
in de stad parkeren zelfs op de 
stoep en ook geen wethouders 
meer die zich met de taxi van  
de kroeg naar huis laten rijden 
op kosten van de gemeente.

Dan wordt het toch maar weer 
de klucht met de N279.

Duidelijk is dat er maatregelen 
genomen moeten worden om de 
doorstroming van het verkeer te 
verbeteren, maar bijna alle ge-
meente lijken te kiezen voor een 
oplossing die maar vooral niet 
over het eigen grondgebied leidt. 
Dat heet opkomen voor je eigen 
burgers en niet kijken  naar het 
algemeen belang.

Met name de dorpen rond     
Helmond zijn daar erg goed in. 
Ze vrezen auto's van Helmon-
ders op hun grondgebied. 
Niet voor niets is er op de weg      

tussen Helmond en Beek en 
Donk geen afslag voor auto's 
gemaakt naar Aarle Rixtel.

Maar er is volgens mij nog 
een reden. Zo'n nieuwe weg 
zou  ook zo maar eens een 
nieuwe gemeente grens kunnen       
worden. En omdat de omliggen-
de dorpen al jaren de drang van 
Helmond om haar grondgebied 
uit te breiden moeten weerstaan 
zijn ze als de dood dat zo'n 
omgelegde N279 zomaar eens 
een nieuwe gemeente grens 
wordt en men een stuk van hun 
gemeente kwijt is.

Tja, gemeente besturen blijft  
ook pokeren.

Pinnig
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Agnes van Deursen, de opvolg-
ster van wijlen Lucie Vogels, 
vertelt enthousiast dat de da-
mesgymclub 50 jaar geleden is 
opgericht. Zij zijn begonnen in 
het “Patronaat”, wat nu de hui-
dige pizzeria “La Piazza” is. 
Vanuit dit gebouw zijn zij ver-
huisd naar het gebouw Chris-
tus Koning aan de Deurnese-
weg, vandaar weer naar “het 
Pakhuis” aan de Bruhezerweg, 
(waar nu garageboxen staan). 
Uiteindelijk zijn zij in 1973 bij de 
Zaal van het gemeenschaps-
huis de Loop terechtgekomen, 
waar zij vanaf 1973 op de maan-
dagavond wekelijks de gymles-
sen volgen. Naast de inspan-
ning waarbij elk spiertje in het 
lichaam gebruikt wordt, staat 
gezelligheid hoog in het vaan-
del. Dit blijkt wel uit het feit, dat 
de groep qua aantal gedurende 
al die jaren redelijk stabiel is ge-
bleven en het verloop heel klein. 
Er is wel een moment geweest 

dat de groep 33 deelneemsters 
te groot werd en moest worden 
opgesplitst in twee groepen. 
Helaas is dit aantal in 2010 weer 
teruggelopen.
 
Beweging houdt je jong 
van hart en geest
Jo Branten zei, dat zij vroeger als 
kind drie km van school woonde 
en op haar klompen naar en van 
school moest lopen. Dat was 
naast inspanning ook moeilijk 
lopen. Op die manier heeft zij 
wel haar conditie opgebouwd. 
Sinds de oprichting van de da-
mesgymclub heeft Jo haar con-
ditie met fietsen én de dames-
gym op peil gehouden. Jo is al 
50 jaar lid en daarmee het oud-
ste lid. Met haar 81-jarige leeftijd 
blijft zij jong van hart en geest. 

Wisseling van de wacht
De groep bestaat uit een twin-

Gouden jubileum 

Damesgym Brouwhuis
Wij waren bij de dames van de gymnastiekvereniging 
Brouwhuis op bezoek, waar zij enthousiast vertellen over 
hun 50-jarige jubileum en hoe zij tot nu toe als damesgym-
nastiekvereniging kunnen blijven voortbestaan.

tigtal deelneemsters in de leef-
tijd van 49 (31 jaar lid en de 
jongste van de groep) tot en met 
81.Dat de leeftijdsverschillen in 
deze groep niets uitmaken komt 
mede door de professionele en 
bezielende leiding van de 80-ja-
rige Tonnie van der Heijden. 
Door haar jarenlange ervaring 
heeft zij oog voor eenieder, bij-
voorbeeld of iemand iets man-
keert zoals last van artrose. Zij 
zorgt ervoor dat de juiste bewe-
gingen worden gemaakt en 
daarmee veel blessures worden 
voorkomen. De dames zullen 
Tonnie als gymlerares en als 
persoon enorm missen, als zij 
eind juni dit jaar er volledig mee 
stopt en van haar verdiende 
vrije tijd gaat genieten. Tonnie 
heeft ruim 50 jaar gymlessen 
gegeven aan jong en oud en 
ook gejureerd. Van deze ruim 50 
jaar ervaring is zij 35 jaar gymle-
rares geweest bij deze dames-
gym Brouwhuis. De waardering 
van de dames voor haar blijkt 
uit hun opmerkingen,dat zij Ton-
nie kundig vinden, zij goed les 
geeft, vriendelijk is en humor 
heeft. Om toch door te kunnen 
gaan, zijn de dames op zoek 
gegaan naar een opvolger. Zo 
hebben zij Jaap Fiegen bereid 
gevonden om na deze vakan-
tieperiode, in september, de les-
sen van Tonnie over te nemen. 

Welkom bij de groep
Wilt u iets aan uw conditie doen 
binnen een gezellige groep, 
kom dan eens een kijkje nemen 
bij deze damesgym of doe mee 
met de les. De dames heten u 
van harte welkom. 
De lessen zijn op de maandag-
avond van 19.30 uur tot 20.30 
uur in de De Loop, Peeleik 7, 
5704 AP Helmond  (Brouwhuis).

Corridor 
redactioneel



pag. 5

Deze onthulling kan gezien wor-
den als de opening van het land-
schapspark, een initiatief van de 
Wijkraad van 2 jaar geleden. 
We zijn er apetrots op en hopen 
dat dit buitengebied van Brouw-
huis voor veel Brouwhuizenaren 
wat gaat betekenen. De gelijk-
namige stichting die nu het be-
heer en de verdere ontwikkeling 
op zich genomen heeft wensen 
wij alle succes! Met Pinksteren 
hebben Wijkraad en Stichting sa
men op de Boeremert gestaan 
om het publiek duidelijk te ma-
ken waar zij voor staan.
Ook hebben we in de eerste 
helft van juni weer het jaarlijks 
gesprek gehad met gedeputeer-
de Van den Hout van de Pro-
vincie en met Paul Smeulders, 
wethouder in Helmond, met de 
bijbehorende ambtenaren, over 
het stankprobleem waar Brouw-
huis al zo lang mee te kampen 
heeft. We hebben duidelijk laten 
weten dat het echt afgelopen 
moet zijn met dit probleem en 
dat wij concrete actie met tijdlijn 
willen zien van de overheid. 
In feite moeten de bedrijven 
zover gebracht worden dat zij 
ophouden met stinken zo dicht 
bij een woonwijk. Scherpere re-

gelgeving, betere handhaving, 
maar ook financiële ondersteu-
ning van initiatieven door de 
overheid zijn daarbij nodig. 
Ik heb u al bericht over het Wijk-
raad-actiepunt om samen met 
de EHBO-Brouwhuis te werken 
aan een publiek AED-netwerk 
in Brouwhuis en Rijpelberg. De 
techniek voor de zogenaamde 
6-minutenzones komt er wel, 
belangrijker is dat vele vrijwil-
ligers uit de wijken zich gaan 
aandienen om de apparatuur te 
kunnen bedienen om zo men-
sen in nood te kunnen helpen.
We zijn benaderd door iemand 
van ROVER die zich heeft voor-
genomen om de stationsom-
geving in Brouwhuis te gaan 
verfraaien. Hier werken wij ui-
teraard aan mee, maar we heb-
ben deze ROVER-man meteen 
ook gezegd dat wij zoeken naar 
mogelijkheden om het openbaar 
vervoer voor Brouwhuis te ver-
beteren. Hij heeft toegezegd 
ook daaraan mee te werken!

In mei heeft het buurtpreven-
tieteam Sneeuwheide voor de 
buurtbewoners een interes-
sante avond georganiseerd in 
De Loop. Het ging over hoe je 

Bericht van de Wijkraad
Als deze Corridor bij u in de bus valt, hebben we net de officiële 
onthulling van het informatiebord van Landschapspark 
Kloostereind door wethouder Erik de Vries gehad.

huis beter te beveiligen en over 
de relatie met de Wijkraad. De 
opkomst uit de buurt was erg 
groot. In de Werkgroep Verkeer 
is de openbare verlichting in het 
wijkpark en op andere punten in 
de wijk bekeken. Samen met de 
ambtenaar van de Gemeente, 
die hier speciaal over gaat, zijn 
we tot verbeterde voorstellen 
gekomen.

Ten slotte wil ik nog opmerken 
dat wij als Wijkraad-organisatie 
een verdere stap zetten op di-
gitaliseringsgebied. Het recht-
streeks informeren van de leden 
doen wij voortaan alleen nog 
maar digitaal, via de mailbox en 
via sociale media. Dit betekent 
dus dat wij geen brieven meer 
gaan rondbrengen naar mensen 
die ons nog geen mailadres ge-
geven hebben.

Ben Vogel
Vz Wijkraad Brouwhuis

Word GRATIS lid van  
Wijkraad Brouwhuis!

De Wijkraad Brouwhuis is officieel Belangenver-
eniging Wijkraad Brouwhuis (BWB). Dit betekent 
dat alle inwoners van Brouwhuis lid kunnen zijn. 
Daar zijn voor u geen kosten en geen tijd aan 
verbonden. Voordeel voor u is dat wij uw belan-
gen beter kunnen vertegenwoordigen, u kunt uw 
stem beter laten horen. Voordeel voor ons als 
vereniging is dat wij met een groot ledenbestand 
beter aan belangenbehartiging kunnen doen, 
dus meer voor Brouwhuis kunnen betekenen. 
Wij kunnen u ook beter informeren over zaken 
die in Brouwhuis spelen. Wij maken ons bijvoor-
beeld hard om stank- en geluidsoverlast die op 
onze wijk afkomen in te dammen. In de wijk zelf 
werken we aan meer sociale cohesie. Zie verder 
onze vernieuwde site www.wijkraadbrouwhuis.nl 
en klik eventueel door naar de sites van onze 
werkgroepen.Stuur een mailtje naar wijkraad@
wijkraadbrouwhuis.nl en u bent lid! Dan ontvangt 
u ook nog geheel gratis een exemplaar van het 
Brauwes Boek “Brouwhuis in de 20e eeuw”.Overloop 50 - 5704 EL Helmond - Tel. 0492 - 511811

      •BIG geregistreerde tandarts(en).
               • Gediplomeerde mondhygiënisten
                    • Gediplomeerde tandprotheticus.
                • Moderne apparatuur 
                      die aan alle WIP eisen voldoet

Tandartsenpraktijk Brouwhuis
Uw mond is onze zorg

Beautysalon Angelique
Een volledige gezichtsbehandeling 
incl. epileren, harsen en wimpers 

OF wenkbrauwen verven
EURO 41.-

Beautysalon Angelique
Rivierensingel 152 

5704 KC Helmond - 06-13 60 20 44
Alleen op afspraak
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Imker 
Jan Beekman, 
Eemstraat 49, 

Brouwhuis.
   0492-514106 

mailadres: imker-
jan33@kpnmail.nl De korfimkers zwavelden het 

bijenvolk af en sneden de raten 
uit de korven. Het afzwavelen 

gebeurde om de bijen uit de korf 
te jagen, zodat bij het uitsteken 
van de raten men geen last van 
de bijen had. Hoe deed men dat: 
een gat in de grond, wat stokjes 
er over heen, een zwavellapje 
werd gebonden aan één van 
de stokjes en aangestoken. De 
bijen vielen dood in de kuil en 
"zand erover". 
Een slecht gebruik, en niet mijn 
ding. Vervolgens werden de uit- 
gesneden raten in een zoge-
naamde boompers uitgeperst. 
Deze boompers was niets an-
ders dan een gat uitgestoken in 
een flinke boom. Een rechthoe-
kig gat. Aan deze boom werd 
een hevel bevestigd, meestal 
ook een kleine boom, en aan de 
hevel een dwarsstuk met onder-
aan een rechthoekige stempel. 
Dit stempel werd met mankracht 
op de stukken raat gedrukt, 
waardoor de honing ging vloei-
en en uit een gaatje liep in een 
vat of emmer. 
Dit persen was zwaar!! De kin-
deren van de imker moesten 
mee helpen en hingen aan het 
uiteinde van de hevel. Ze von-
den dit nog leuk ook. De honing 
werd nog wel door een zeef ge-
goten en was dan klaar om in 
potten gedaan te worden, en 
verkocht. Erg schoon was deze 
honing niet, maar een VWA was 
er niet die dat controleerde.

Nu over mijzelf: 
Door omstandigheden, longont-
steking en daardoor geen con-
ditie meer waren bij mij enkele 
raten in de vergeethoek geraakt 
en de honing die er in zat was 

Brouwhuisseheide als uw achtertuin

Honingpersen
We hebben het in deze rubriek wel over honing-slingeren 
gehad, wat wel de gebruikelijke methode is, maar niet over 
honing uit de raten persen. Toch is het nog niet eens zo lang 
geleden dat dit bij de korfimkers de gebruikelijke methode 
was. Zelf heb ik deze winter ook met het persen van honing 
te maken gehad. Maar daarover later meer.

erg dik, te dik om te slingeren. 
Een pers had ik niet. Wat rond- 
gevraagd en mijn probleem uit-
gelegd aan een aantal mensen 
van de Micro-club (een genoot-
schap van mensen die zich be-
zig houden met microscopie) en 
zie er werd mij een kaaspers 
aangeboden. Als deze geschikt 
was dan mocht ik de pers voor 
een zacht prijsje hebben. 
De pers lijkt op een uit de kluiten 
gewassen fruitpers, en voldoet 
goed. De restraten moeten wel 
in een kaasdoek gedaan wor-
den, dichtgemaakt en dan per-
sen. Het gaat niet vlug, maar het 
resultaat is bevredigend. 
Uiteraard gaat de honing wel 
door twee zeven zoals is voor-
geschreven door de VWA. 
Ik ga deze rubriek sluiten zie de 
rubriek juli/augustus. 

En zoals altijd eindig ik met 
"Overlast van zwermen honing-
bijen de imker waarschuwen." 
               

Wordt vervolgd.  

 Zondag 25 juni
Van “allus wa” rommelmarkt 

Zondag 25 juni a.s. gezellige “van allus wa” 
rommelmarkt in de Brem 
Rijpelplein 1 (Rijpelberg) 

Toegang € 1.00 . 
Van 10.30 tot 14.30 uur. 

Nog enkele tafels te huur: klein € 3,50, groot € 5,00
Bel Henny 06-14232320 

 
 
 
 
 
 
 

www.velgreparatie.nl 
 

Uw adres voor: 
   Banden 
   Velgen 
   Uitlijnen 
   Velgreparaties 
   Bandenservice 
   Onderhoud 
   Laswerk 
   
Vlierdensedijk 51 
5705 CK  Helmond 
Tel 0492-574888 
info@velgreparatie.nl 

 

 FIETS 
REPARATIES

Alle reparaties aan uw 
fiets vakkundig uitgevoerd, 

maak een afspraak:

)0492 - 55 94 28 
       06 - 481 91 606

Edwin Raats
Trambaan 4

Helmond - Brouwhuis

HAAL EN BRENG SERVICE
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  Kabouter Brouwbergje vertelt
Deze keer wil ik jullie wat vertellen over wat we gezien hebben 
toen ik met een groepje kabouters op een zondagmorgen in mei 
een wandeling maakte rond Berkendonk. Deze groep heeft een 
bijzondere interesse in alles wat de natuur te bieden heeft en 
had mij daarom gevraagd of ik hen een keer op een wandeling 
wilde begeleiden. Vanzelfsprekend heb ik daarin toegestemd en 
zodoende troffen we elkaar bij de parkeerplaats. Op dat moment 
regende het dat het goot en in de verte gromde onweer. Na een 
kwartiertje afwachten werd het gelukkig droog, het zonnetje brak 
door en dus gingen we met goede zin op stap. Een van de eerste 
planten die we zagen was het fluitenkruid dat zijn grootste bloei al 
achter de rug had. Dat was voor mij aanleiding om te vertellen dat 
deze plant een lid was van de familie van de schermbloemigen; 
een familie die een aantal zwaar giftige planten telt zoals onder 
anderen de gevlekte scheerling, hondspeterselie en dolle kervel. 
Dat is een dodelijk drietal. Toen Socrates omwille van zijn opvat-
tingen ter dood was veroordeeld moest hij een gifbeker drinken. 
De drank die in deze beker zat was bereid met deze drie kruiden. 
Wanneer een kind maar een paar zaadjes van deze planten zou 
eten, was dat ook meteen de laatste maaltijd die het gebruikt had.
Een stukje verder in de berm van de Ooftweg stond boeren worm-
kruid, een plant die in de natuurgeneeskunde werd gebruikt om 
zijn zwak giftige werking. Ik heb over deze plant al wel eens eer-
der verteld maar herhaling kan nooit kwaad of zoals de oude 
Romeinen al beweerden: herhaling is de moeder van de weten-
schap. Deze spreuk heb ik vaak gebruikt toen ik nog les gaf op de 
kabouterschool. Het boerenwormkruid geeft, als je blad of bloem 
tussen de vingers fijn wrijft, een zeer sterke geur af. Het sap komt 
dan namelijk vrij uit de cellen. Dit sap heeft de eigenschap om bij 
vee ingewandswormen te doden; iets waar de vroegere boeren 
blij mee waren. De bloemen van deze plant die er uit zien als 
kleine gele knoopjes, werden - indien nodig -  meegebakken in 
pannenkoeken om kinderen te bevrijden van de hevige jeuk ver-
oorzakende aarsmaden, kleine witte wormpjes in de anus. 
Natuurlijk mag ik ook de paarse en witte smeerwortel niet ver-
geten die we eveneens in de rijkbloeiende berm aantroffen. Ook 
dit is een plant die in de volksgeneeskunde regelmatig gebruikt 
werd. Zijn naam geeft het dan ook duidelijk aan. De wortel werd 
gebruikt om er een zalf mee te bereiden die hielp om een breuk 
sneller te laten helen. Ook verstuikingen en gescheurde pezen 
werden er mee behandeld.
We hielden halt op het bruggetje dat over de Aa ligt. Met zijn al-
len keken we in het water om te zien of we wat vissen konden 
bespeuren. Helaas was er maar één vis te zien, een dode die op 
zijn kant liggend langzaam met de stroming meedreef. Door het 
al ingezette bederf was moeilijk te zien om welke soort het ging, 
maar uitgaande van de staartvorm vermoed ik dat het een voorn 
is geweest. Dan was de oever wat boeiender om te zien want die 
was over een flinke lengte begroeid met gele lissen. Een schitte-
rend gezicht. We liepen verder langs een groepje elzen. Daar za-
gen we aan het uiteinde van een van de takken een merkwaardig 
opgerold blad. Het leek wel of het net onder de handen van een 
ervaren sigarenmaker vandaan was gekomen. Hier was echter 
het werk te zien van een elzenbladroller. Dat is een vlindertje dat 
het klaar speelt om een blad eerst in te snijden vanaf de bladrand 
tot aan de hoofdnerf, het blad dan langs de snede op te rollen tot 
een kokertje en de punt naar binnen te vouwen. In dat kokertje 
liggen zijn eitjes veilig beschermd. De natuur heeft veel van deze 
kleine wondertjes.
Helaas moet ik nu stoppen want anders wordt dit verhaaltje te 
lang. Onze wandeling heeft in totaal ruim twee uur geduurd en al 
bij al hebben we maar een tweetal kilometers gelopen. 
Ook op een klein stukje kun je eindeloos genieten. 
Probeer het maar eens.

Leercentrum “Voor Elkaar”
De voorjaarscursussen zijn weer achter de 
rug. We geven u een korte terugblik.

Het valt ons op dat zowel oudere als jongere men-
sen, die nog nooit een computer hebben aange-
raakt, zich nu genoodzaakt voelen te leren met 
de computer om te gaan. Zij informeerden bij ons 
of wij op hun niveau en tempo hen verder wilden 
helpen. Het resultaat was dat zij zeer enthousi-
ast waren over hetgeen zij in de cursus hadden 
geleerd en wat zij na de cursus zelfstandig kon-
den doen met de computer. Na de zomervakantie 
starten we weer met cursussen voor beginners 
en voor degenen die verder willen. Wilt u iets le-
ren op het gebied van pc/laptop, tablet, DigiD en 
MijnOverheid of mobiele telefoon? Ook voor een 
kleine hulpvraag kunt u bij ons terecht. 
We zijn weer beschikbaar na de zomervakantie.
Voor aanmelden, hulpvragen of voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met het secreta-
riaat: mevrouw A. van Brunschot, Rivierensingel 
681, 5704 KT Helmond, telefoon 06-24589073, 
mailadres: voorelkaarcursus@gmail.com.  

de maat in wonen
Kijk op www.woonpartners.nl of bel 0492 - 508 800
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Wilt u meer weten 
over dierenkliniek 

Brouwhuis kijk dan op 
www.dierenkliniek.com 

Sarah de kat was al jaren be-
kend met klachten aan haar ge-
wrichten, moeite met ademen 
door astma en problemen met 
haar schildklier. Al die tijd waren
deze problemen goed onder 
controle te houden met haar 
medicatie. Anderhalf jaar gele-
den begonnen de klachten van 
dit oudere dametje te vererge-
ren. 
Er werd besloten tot een uit-
gebreid onderzoek. Niet alleen 

haar bloedwaardes zijn getest; 
er werd ook een röntgenfoto van
de borstkas genomen. De af-
wijkingen aan haar longen en 
hart deden ons vermoeden dat 
Sarah een punt had bereikt 
waarbij het niet meer lang zou 
duren. We hebben besloten om 
het haar comfortabel te maken 
en met regelmatige controles 
goed bij te houden hoe ze zich 
voelde. Tegen de verwachtingen 
in heeft Sarah het nog ruim een 
jaar heel goed gedaan. Een half 
jaar terug deed zich een nieuw 
probleem voor. ’s Avonds kwam 
er een telefoontje: het ging plot-
seling niet goed met Sarah. 
Toen ze hier aankwam zat ze 
met grote pupillen in het niets te 
staren. Ze kon op dat moment 
niets zien. Ze bleek een veel te 
hoge bloeddruk te hebben. Ze 
kreeg bloeddrukverlagende me-
dicijnen erbij, waarna ze weer 
opknapte. Haar zicht is gedeel-
telijk hersteld en ze kon weer 
verder. Door de tijd heen is ze 
langzaam verslechterd, tot deze 
maand het moment was aange-
broken dat haar levenskwaliteit 
niet meer voldoende was.
Ze is vredig thuis ingeslapen. 

Diego is een Heilige Birmaan, hij 
ziet er uit als een prins en loopt 
als een echte prins. En zo is hij 
ook altijd verzorgd. Het heeft 
hem en zijn broertje nooit aan 
iets ontbroken. Helaas is zijn 
broertje al jong overleden aan 
FIP. Diego heeft daar toen veel 
verdriet van gehad. Hij heeft erg 
geschommeld met zijn gewicht 
en eetlust zonder duidelijke li-
chamelijk klachten. 
Gezien de eerdere ervaringen 
is er vorig jaar een uitgebreid 
bloedonderzoek gedaan. Naast 
de gebruikelijke lever en nie-
renwaarden zijn ook de schild-
klier en de alvleesklier getest. 
Allemaal belangrijke mogelijke 
oorzaken voor minder eten en 
afvallen. Hieruit bleek dat Diego 
een sluimerende alvleesklieront-

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis” (202)

‘Dodenherdenking’
Afgelopen maand was het Dodenherdenking in Nederland. 
Zelf zit ik op het moment van de herdenking vaak in de auto 
op weg naar huis, maar dan zorg ik dat ik op een parkeerplaats 
kan stoppen om bij de herdenking stil te staan. 
In de afgelopen tijd zijn er een aantal geliefde patiënten na 
een lange intensieve verzorging overleden, waar ik hier ook 
graag even bij stil wil staan. 

ontsteking onder de leden had. 
Alvleesklierontstekingen zijn he-
laas moeilijk te behandelen. 
Een echte ‘oplossing’ is er niet, 
dus bestaat de therapie op het 
ondersteunen van het dier met 
speciale voeding en medicatie. 
Een belangrijk onderdeel van 
de therapie is wat we in Engelse 
termen wel eens TLC noemen, 
Tender Love and Care, oftewel 
liefdevolle verzorging. 
Daar heeft het Diego niet aan 
ontbroken. In de periode daarna 
is er nog gezocht naar onderlig-
gende oorzaken, echter zonder 
iets duidelijks te vinden. 
Diego ging zo met zijn ups en 
downs nog redelijk stabiel ver-
der tot een paar weken terug. 
Hij kreeg moeite met ademen 
en bleek, na enig zoeken, vocht 
in de borst te hebben. Dit vocht 
is onderzocht en was mogelijk 
veroorzaakt door een tumor. 
Diego’s baasjes hebben alles 
ingezet om dit samen met ons 
verder uit te zoeken maar het 
vocht kwam zo snel terug dat 
Diego hier geen baat meer bij 
heeft gehad. Diego is nu weer 
samen met zijn broertje. 
Als laatste in deze column nog 
kort maar krachtig, zoals hij zelf, 
over Joey, een oudere Norwich 
Terrier. Ondanks zijn leeftijd had 
hij altijd nog behoorlijk wat pit. 
Maar de afgelopen weken heb-
ben zijn maagklachten ondanks 
verschillende medicatie en voed
sel zijn pit toch overwonnen.

Deze dieren, maar ook nog vele 
andere dieren in de kliniek, zijn 
tot op het laatste moment liefde-
vol verzorgd en nagekeken. 
Wij bedanken jullie allemaal 
voor de fantastische inzet en 
condoleren jullie met het verlies 
van deze trouwe vrienden.

Evianne Drijver
Dierenarts 
Dierenkliniek Brouwhuis 

 Publiekswandeling  in 
Varenschut?
Zondag 2 juli om 14:00 uur houdt het 
IVN een wandeling door de natuur van 
Varenschut.
Steeds meer belangstellenden  -jong en oud- 
sluiten zich aan bij onze wandelingen. Hou je 
van de natuur en heb je stevige schoenen, dan 
ben je van har-
te welkom! Het 
gebied ligt ten 
zuiden van de 
Rochadeweg 
tussen de Oude 
Zuid-Willems-
vaart en de 
Kanaalomle i -
ding, in het beekdal van de Nieuwe Aa. Omdat 
het een belangrijke schakel voor de natuur is 
heeft de gemeente vorig jaar besloten dat voor 
de zuidelijke punt een natuurontwikkelingsplan 
wordt gemaakt.Je kunt deze middag dus ge-
woon wandelen; je kunt deze middag gewoon 
genieten en…. daarbij kun je ook nog eens an-
ders naar de natuur gaan kijken door de verha-
len van Theo en Jos. 

Dat loopt beter...!

0492-504720
Deltaweg 12, 5709 AC Helmond
www.podotherapiehelmond.nl

TOPPODOTHERAPIE
HELMOND

MIERLO

Vakkundige kledingreparaties   
& aanpassingen
KIJK OP:   www.naaiatelier-julia.nl
OF BEL:     06 12105375
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VANE DRUK

Op woensdag 28 juni mo-
gen alle kinderen verkleed in 
sprookjesstijl op school komen. 
We wandelen die woensdag 
om 8.45 uur in optocht naar 
wijkhuis de Loop en het is leuk 
als ouders, opa’s, oma’s, buren 
en andere belangstellenden 
onze optocht komen bewonde-

Basisschool De Korenaar 90 Jaar!
Dit jaar bestaat onze school 90 jaar en daarom gingen we 
op maandag 12 juni, met alle kinderen naar de Efteling. Dat 
is natuurlijk geweldig leuk, maar dat is nog niet alles. We 
vieren namelijk óók nog feest van 28 t/m 30 juni

ren, komt u ook even kijken? In 
wijkhuis de Loop zal juf Sylvia 
een woordje tot ons richten en 
zullen we samen feestliedjes 
zingen. Weer terug op school 
gaan we genieten van een high 
tea. Wat we op donderdag en 
vrijdag gaan doen blijft nog 
even een verrassing. 

Helmond Tour 2017

Een succesnummer!
Tourclub ’81 kan terugkijken op een 
zeer ge-slaagde pelotonstocht door en om 
Helmond. Op zondag 7 mei jl. vertrokken 
130 toerfietsers voor twee keer een lus 
van 50 km, je waande je voor even in het 
peloton van de échte Tour.

Op één lekke band na kan koersdirecteur Arie Man-
ders en tevens voorzitter van TC ’81 samen met 
de organisatie meer dan tevreden terugkijken op 
dit evenement dat tevens onderdeel uitmaakte van 
de opening van het fietsseizoen in Helmond. Een 
prachtige start- rust- en finishlocatie welke van alle 
gemakken was voorzien; 3 auto’s voor pechgeval-
len; een korte reclamekaravaan; ambulance en be-
zemwagen maakten het plaatje perfect!
Tel daarbij op het weer (er viel geen drup regen bij 
een temperatuur van 14 graden), het lekker door 
kunnen ‘sjezen’ omdat motards en verkeersrege-
laars zich uitstekend van hun taak kweten.
Onderweg stonden vele toerfietsers dit kleurrijke 
lint vol bewondering te aanschouwen en je zag ze 
denken: “In 2018 ben ik ook van de partij!”

peter v/d linden
parketvloeren

Klein familiebedrijf voor alle 
werkzaamheden aan uw parketvloer 

zoals leggen, schuren, restauratie, on-
derhoud.

www.peterparket.nl

Vrijblijvend en eerlijk advies.

0492-518680
06-12500743
Al meer dan 20 jaar 
een vertrouwd adres.

Pedicuresalon
Ingrid van den Dungen
Helmond - Brouwhuis

Bellen op afspraak
tel. 06 212 874 17

E-mail:
dallas1@live.nl
www.pedicuresaloningridvandendungen.nl
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Papier.
Sinds kort is de gemeente be-
gonnen met het ophalen van 
oud papier en daarbij maakt 
men gebruik van de grijze con-
tainer met een blauwe deksel. 
De eerste rondes zijn nu ge-
weest en daarbij ook de eerste 
problemen. Tijdens de rondes 
die ik maak door de wijk heb ik 
al gezien dat i.p.v. papier meer 
grijs afval zit. Het huisvuil wordt 
dus in de verkeerde container 
gegooid met als gevolg dat con-
tainer vol aan de deur blijft 
staan. Ook zie ik nog volle pa-
piercontainers staan omdat het 
karton en papier er zodanig in-
geperst zit  dat het tijdens de 
lediging niet uitkomt. Houd ook 
rekening met het tijdstip van 
aanbieden. De ophaaldienst be-
gint al vroeg en u moet zorgen 
dat uw bak op tijd buiten staat. 
Het komt ook voor dat men ge-
woonweg vergeet de papiercon-
tainer op te halen. In dat geval 
moet u even contact opnemen 
met de gemeente Helmond via 
nummer 140492) U krijgt dan de 
informatie wanneer er eventueel 
een extra ronde gereden wordt.

Afvalapp.
In navolging op het bovenstaan-
de stuk over het papier zie ik nog 
steeds de verkeerde kliko’s en 

plastic zakken buitenstaan op 
de verkeerde datum. Om deze 
fout te voorkomen is het slim 
om de Afvalapp te installeren 
op uw telefoon. Wanneer deze 
geïnstalleerd is dient u even uw 
adres/postcode in te vullen en u 
weet exact wanneer u uw grijze/
groene kliko, plastic afval en 
oud papier kunt aanbieden. In 
de App staat ook de informatie 
waar en wanneer u b.v. frituur-
vet in kunt leveren. Ik hoop dat 
u ook uw buren aan wilt spreken 
indien er iets verkeerd wordt 
aangeboden.

Bericht van uw buurtbeheerder
Beste bewoners van Brouwhuis

Thijs v.d. Reek, 
Buurtbeheerder

 E-mail: 
t.reek@woonpart-

ners.nl
 0492-579090
0492-508800 

Achterpaden
Het onderhouden van achter-
paden is en blijft nog altijd een 
moeilijke zaak. Voor de huur-
woningen, en eigenlijk ook voor 
de koopwoningen, geldt dat het 
achterpad bij de woning behoort 
en dus ook het onderhoud. He-
laas kom ik tijdens mijn rondes 
wel eens andere dingen tegen 
zoals bankstellen, vloerbedek-
king en laatst nog een tafelten-
nistafel. Dit soort zaken horen 
hier echt niet thuis. Grof vuil 
kunt u aanbieden bij de milieu-
straat. Misschien ook een keer 
het onkruid wieden en even uw 
buurman/vrouw aanspreken 
over zijn/haar onkruid.   

Zomervakantie
Sport Olympiade met JIBB !
Tijdens de 1ste en de 6e (laatste) week van de zomervakantie 
organiseert JIBB weer de Sport Olympiade: 5 leuke dagen 
met telkens een ander thema. 

 
www.julesotgens.nl 
info@julesotgens.nl  

Voor storingen :  
06-52539240 

Voor alle overige zaken:  
0492-545741 

Jules Otgens 
Erkend Installateur 
STADSVERWARMING  
CENTRALE VERWARMING  
GAS * WATER * SANITAIR 

Knippen en Fohnen  € 24,00
Wassen knippen € 16,00

Coupe solei v/a € 21,00
Vlechten v/a € 10.00

Maak u afspraak via
1kapper.nl of
haarmode-anja.nl

Tijdens de zomervakantie zijn wij geopend.
Let op, er gelden dan wel beperkte openingstijden.

Afspraken kunnen dan ook ALLEEN telefonisch gemaakt worden.
Maak dus tijdig een afspraak!

ANJAHa
ar

m
od

e
Op maandag sport en uit alle 
werelddelen, op dinsdag een 
outdoor dag, op woensdag wa-
tersporten, donderdag is er een 
springkussen spektakel en op 
vrijdag sluiten we af met work-
shops (alleen in de ochtend). 
JIBB’er Nienke: “Voor de kleu-
ters hebben we een speciaal 
programma en die krijgen op 
woensdag een dagje om uit te 
rusten. Het programma is zo 

gevarieerd dat wij weer een 
hele drukte verwachten. We be-
zoeken meerdere locaties in de 
stad, dus we komen bij ieder-
een in de buurt.” 
Voor meer informatie en aan-
melden www.jibbhelmond.nl 
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Zaterdagmiddag van 16 tot 22 
uur wordt er gebeachvolleybald 
voor het goede doel. 
Dit jaar staat de strijd tegen 
kanker centraal. Na een potje 
beachvolleybal kan worden aan-
geschoven bij de BBQ. De op-
brengst hiervan is voor KWF 
Kankerbestrijding. Ben je alleen 
of met een groepje, schroom 
niet om je in te schrijven, want 
elke euro voor het goede doel 
is er een. Teams worden ter 
plaatse samengesteld. Zondag 
2 juli is bestemd voor de recre-
atieve beachvolleyballer.Van 10 
tot 18 uur strijden teams van 4 of 

Zaterdag 1 en zondag 2 juli
Gino van Bree Beachvolleybal 2017
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli vindt de 10e editie van het Gino 
van Bree Beachvolleybal-weekend plaats. De parkeerplaats 
bij het Veka-Sportcentrum wordt weer omgetoverd tot een 
heuse beachvolleybal arena. Een DJ zorgt voor zomerse 
muziek, voor de kinderen is er een springkussen. 

6 personen om de felbegeerde 
wisselbekers en voor eeuwige 
roem. De 6x6 klasse is voor de 
wat minder geoefende teams. 
De 4x4 klasse is voor de wat be-
ter geoefende volleyballer. 
Vind je het leuk om met familie, 
vrienden, collega’s of als ver-
eniging deel te nemen, schrijf je 
dan zo snel mogelijk in.Meer in-
formatie en inschrijven kan via:  
www.rvchelmond.nl.
Wil je een keer kennis maken 
met volleybalvereniging RVC? 
Dat kan. Wij trainen op maan-
dagavond van 20:00 tot 21:30 
uur in het Veka-Sportcentrum.

Woensdag 21 juni
IVN-Seniorenwandeling 
‘Blote-voetenpad’ Aarle-Rixtel  
Ga je mee wandelen in Aarle-Rixtel? We stappen 
met steeds meer liefhebbers, elke keer zien we 
nieuwe gezichten. Dus wat let je om ook eens zo-
maar mee te gaan? We wandelen met dit groepje 
vaak in Helmond, maar het is ook leuk om af en 
toe bij de buurgemeentes te gaan kijken. 
Op woensdag 21 juni lopen we het blote-voeten-
pad bij IVN-gebouw ‘de Bimd’ in Aarle-Rixtel. Het 
IVN-gebouw ligt helemaal in het groen en behalve 
het blote-voetenpad is er nog veel meer te zien 
op het terrein. We verzamelen om 10.00 uur bij 
de Bimd (volg de IVN bordjes), Beekseweg 7,    
Aarle-Rixtel.
De wandeling duurt tot 12.00 uur en is gratis.

Misschien wil je wat meer informatie? 
Contactpersoon: Setty Vos 0492-545649, 
setty_vos@hotmail.com 
Heb je belangstelling voor het IVN? 
Kijk op www.ivn.nl/helmond.

ERIK VERSTAPPEN
| natuurgeneeskundige therapie| 

|sportmassage|
|kinesiotaping|

Website: www.evnt.nl                    Rivierensingel 90
E-mail: info@evnt.nl     (gevestigd in Fitnessclub Helmond)

Tel.nr: 0647195347                5704 KC Helmond
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Wijkgebouw De Zonnesteen
Het wijkgebouw is een ontmoetingsplaats voor in-
woners van Brouwhuis. Het is ook steunpunt voor 
instanties en gemeente, voor voorlichting en con-
tact met de wijk. Wijkvereniging De Zonnesteen 
coördineert terugkerende activiteiten. Ruimte huren 
voor andere doeleinden kan in overleg met 
beheerder Toon van Beers 06-30501437
of Leo Klaassen 06-39458116.

Weekagenda De Zonnesteen
ma    09:30 - 11:00  uur     Yoga
ma    10.30 - 11.30  uur     Seniorengym
ma    13.30 - 16.00  uur     Hobbyclub
ma    20.00 - 22.30  uur     Toneel Gaudeamus
di      20.00 - 23.15  uur     Biljarten
wo    09:30 - 11:00   uur    Yoga
do    13.30 -             uur     Nordic Walking
do    13.30 - 16.00   uur     Sjoelen/Koersballen
do    13.30 - 16.00   uur     Spreekuur LEV
do    18.45 - 23.00   uur     Biljarten
do     20.00 - 22.00  uur     Zangkoor
do     20.00 - 23.15  uur     Schaken
vr    20.00 - 22.45    uur     Linedance volwassenen

Maandagenda De Zonnesteen
Eerste dinsdag      20.00 uur    Kienen
Tweede dinsdag    20.00 uur    Computerspreekuur
Laatste dinsdag     20.00 uur    Computerspreekuur
Laatste vrijdag       20.00 uur      Gezelschapsspellen

Ja, Toon steekt er veel tijd in, 
maar hij staat er niet helemaal 
alleen voor. Vroeger waren er 
veel vrijwilligers, maar nu is hij 
heel tevreden over zijn twee jon
ge en twee oudere dames die 
hem een aantal dagdelen per 
week terzijde staan. Het is alle-
maal vrijwilligerswerk, waar wel 
een onkostenvergoeding tegen-
over staat. Toon is zelf ook altijd 
vrijwilliger geweest. 
Vrijwillig is niet vrijblijvend, legt 
hij uit. Er wordt immers op je ge-
rekend. Bij De Zonnesteen kun 
je behalve op feestdagen altijd 
terecht, alleen in de zomerva-
kantie is De Zonnesteen geslo-
ten. Toon kent heel veel mensen 
en veel mensen kennen Toon. 
Nu ja, er kwam laatst iemand 
binnen die zei “Hallo Toon”. Toon 
keek eens goed en antwoordde:  
“Ken ik u?” Toen bleek dat haar 
kind gezegd had dat zij naar 
Opa Toon wilde gaan. De mu-
sical van groep 8 was zo goed 
bevallen in De Zonnesteen dat 
de volgende groep 8 graag ook 
wilde komen. Toon vindt dat je 
als beheerder ook een goede 
relatie met de buren moet onder-
houden en dat De Zonnesteen 
ook een sociale functie heeft. 
Dat vraagt wel iets van de per-
soon die het beheer uitoefent, 
maar Toon gaat dat gemakkelijk 
af. Hij heeft een luisterend oor, 
maar wat hij weet is bij hem vei-
lig en zaken neemt hij niet mee 
naar huis. Maar een luisterend 
oor betekent niet dat hij oud of 

jong niet aanspreekt op gedrag 
als dat nodig is. Of het nu kat-
tenkwaad is of herrie of een mel-
ding van de alarmcentrale, Toon 
vindt het zijn plicht om adequaat 
te reageren en in en rondom 
het wijkgebouw brandschoon 
te houden. En kleine reparaties 
en onderhoud doet hij ook zelf. 
Zijn humor helpt hem geweldig 
bij het uitoefenen van zijn taak 
en vrijwilligers betrokken te hou-
den: er is geen verloop onder de 
vrijwilligers. Dus een beheerder 
heeft oog en oor voor het sociale 
aspect van zijn functie, is bereid 
tijd en aandacht te investeren, 
is vrijwilliger, knapt kleine klus-
jes op, kan goed organiseren en 
regelen. Toon vertelt dat hij ook 
bereid is om een cursus te vol-
gen op het gebied van sociale 
hygiëne. Dat is verplicht als je 
iets met wijkhuizen of horeca te 
maken hebt. 
En natuurlijk een bedrijfshulp-
verlenings- of EHBO-cursus. 
Het is handig als een beheerder 
in de buurt woont. 

Eigenlijk zou hij best graag een 
opvolger willen die met hart en 
ziel zijn werk voortzet. 
Maar overdragen doe je na  27 
jaar niet zomaar. Hij wordt er 
bijna emotioneel van, net als 
die keer toen hij bij zijn 25-jarig 
jubileum werd verrast door een 
serenade van de harmonie. 
Wie weet gaat Toon nu wat 
vaker vakantie genieten als ie-
mand hem kan vervangen??!!

Een opvolger na 27 jaar?
Toon van Beers vertelt gezellig over meer dan 25 jaar beheer 
van De Zonnesteen, zodat we een beeld krijgen wat een 
beheerder nu eigenlijk allemaal doet en moet kunnen. 
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Wekelijkse activiteiten De Loop
Maandag:  
Eet je mee!                             09.00 - 15.30 uur
Biljarten                             09.30 - 12.00 uur 
Dames Gymclub                19.30 - 20.30 uur 
Bridge club                                19.30 - 22.30 uur
Dinsdag:
Koersbal, kaarten & rummikub    13.30 - 16.30 uur
Amicitia opleidingsorkest    18.30 - 19.30 uur
Amicitia groot orkest                 19.30 - 21.45 uur
Woensdag:
K.B.O. gym                              10.30 - 11.30 uur
Volksdansen                                19.30 - 20.30 uur
Kapel “Doar zin ze”                 20.30 - 22.00 uur
Donderdag:
Biljarten                               09.30 -12.00 uur
Schilderen                               13.30 - 16.00 uur
Slagwerkgroep Amicitia                   19.00 - 21.00 uur  
Vrijdag:
Eet je mee!                                09.00 - 15.30 uur
Dansmarietjes Brouwhaasjes    18.00 - 20.00 uur

Maand activiteiten
Het kienen stopt in de zomermaanden.
De eerstvolgende kienavond is op 
6 september, aanv. 20.00 u, zaal open 19.00 uur

Leest u graag? Tijdens openingstijden kunt u een 
boek komen halen of lenen (zie hierboven). Als u 
zelf boeken over hebt, kunt u ze in de boekenkast 
van De Loop zetten zodat anderen er weer plezier 
van kunnen hebben. De Loop wordt voor een groot 
deel gerund door vrijwilligers. Wilt u ook een handje 
helpen en lijkt vrijwilligerswerk bij De Loop u leuk? 
Neemt u dan gerust contact op!
Bel voor meer informatie over de activiteiten tijdens 
openingsuren: 511 735  / b.g.g. Els Maas 510370.

Peeleik 7 
5704 AP Helmond- Brouwhuis
Telefoon 0492 511 735
www.deloopbrouwhuis.nl

Donderdag 15 juni 
Koffie uurtje.
Wilt u op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen in de zorg, de 
activiteiten op Savant Rivieren-
hof of heeft u vragen over wo-
nen, zorg en services  dan bent 
u van harte welkom. 
Aanvang: 10:30 uur.  
Entree: gratis   
 
Woensdag 21 juni     
Bloemen verkoop.
Wij hebben op woensdagoch-
tend bloemenverkoop in de hal 
van Savant Rivierenhof.
Aanvang: 10.00-13.00 uur.

Woensdag 21 juni 
kledingverkoop.   
Deze middag is er kledingver-
koop, u bent van harte welkom. 
Aanvang: 14.30 uur.

Vrijdag 30 juni     
Spellenmiddag.
Vind u het leuk om een gezel-
schapsspel te doen maar heeft 
u geen medespelers, loop ge-
rust eens binnen en sluit aan  
Aanvang: 14.00 uur  Plaats:  
Restaurant Rivierenhof 
Entree: Gratis 

Woensdag 5 juli     
Bloemenverkoop.
Wij hebben op woensdagoch-
tend bloemenverkoop in de hal 
van Savant Rivierenhof 
U bent vanharte welkom.
Aanvang: 10.00-13.00 uur  
 
Vrijdag 7 juli. 
Lezing natuur Helmond en 
Biesbosch. 
Deze middag worden er prach-

tige foto’s en film gedraaid over 
de natuur van Helmond en Bies-
bosch, verzorgd door Dhr. Cox. 
Aanvang:  14.30 uur 
Entree:  € 1.50 .-

Dinsdag 11 juli       
kienavond. 
Vanavond is onze maandelijkse 
prijskienavond met mooie prij-
zen en een loterij.  
Aanvang  Kienen: 19:00 uur. 
Plaats: Savant Rivierenhof .

Op Savant Rivierenhof hebben 
we nog meer wekelijkse activi-
teiten zoals handwerken, ge-
heugentraining, sjoelen, crea-
middagen. En nog veel meer
Heeft u tijd over en vind u het  
leuk om iets te betekenen voor 
onze ouderen. Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers voor allerlei ac-
tiviteiten, voor meer informatie 
over vrijwilligerswerk of over de 
activiteiten  kunt u terecht bij 
Anja van Bergen begeleider 
welzijn tel: 0492-530300 
Natuurlijk bent u altijd van harte 
welkom voor een kopje koffie of 
thee. Tot ziens. 

Wzc Rivierenhof, Wonen, zorg en recreatie
Alles onder een dak!
We hebben weer ons best gedaan om leuke activiteiten te 
organiseren  voor onze bewoners en voor bewoners uit de 
wijk. Hopelijk zit er voor u een leuke activiteit bij!
U bent ook deze maand weer van harte welkom.

H. Mis in de Rivierenhof
Op dinsdag 20 juni is om 

18.30 uur weer de 
maandelijkse H. Mis.

   Frans van Asten

      Reparaties van alle merken  
          zonwering en rolluiken
Ook verkoop van:  
Rolluiken • Horren & Hordeuren • Screens.

tel: 0492-512377    06-53754231
Postbus 168 - 5700 AD Helmond

DE ZONWERINGS
REPARATEUR

 Schoonheidssalon ARNA
Pedicure

Rivierensingel 556
5704 NV Helmond
Tel: 0644004292

e-mail: info@schoonheidssalonarna.nl
www.schoonheidssalonarna.nl
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“Vrijwel iedereen kent wel ie-
mand die deze ziekte had of 
kreeg”, aldus Erik Jager, secre-

taris van het KWF-bestuur. 
Toch kan het KWF in Helmond 
nog extra vrijwilligers gebruiken, 
zegt bestuursvoorzitter Lenneke 
van de Wiel. “Vroeger hielden 
we alleen de grote jaarcollecte. 
Maar ons pakket activiteiten is 
inmiddels een stuk breder. Ook 
doen we steeds meer aan voor-
lichting en preventie, proberen 
mensen ervan te overtuigen dat 
een gezonde leefstijl de risico’s 
op kanker verkleint.” 

Collecte 
Daar houdt het werk van het 
KWF niet mee op, vult Jager 
aan. We zoeken nog wijkhoof-

‘Kanker raakt ons allemaal’

Doneer tijd aan het KWF 
Streven naar de dag dat kanker niet meer dodelijk is. Dat is 
de missie van het KWF, afdeling Helmond. Een boodschap 
die algemeen aanslaat, getuige de 400 vrijwilligers die de 
organisatie telt. Kanker raakt ons allemaal.

den, bestuursleden en collec-
tanten. Hoewel de jaarlijkse 
KWF-collecte pas gepland staat 
voor de week tussen 3 en 9 sep-
tember, zijn de voorbereidingen 
al in volle gang. Op 175 plekken 
in de stad komen vlaggen en 
spandoeken te hangen. We zijn 
nu bedrijven en benzinestations 
aan het benaderen voor hun 
medewerking. 
De opbrengst van de KWF-col-
lecte in Helmond laat al jaren 
weinig schommelingen zien. 
We halen doorgaans tussen 
de 30 en 35 duizend Euro op. 
Geld dat wordt besteed aan de 
bestrijding van kanker en voor 
medisch onderzoek. KWF is een 
van de meest geziene goede-
doelen clubs in Helmond, men-
sen geven er graag aan.

SamenLoop voor Hoop 
In het weekeinde van 9 en 10 
september ondersteunt het KWF 
Helmond ook de tweejaarlijkse 
actie SamenLoop voor Hoop. 
Het is de vierde keer dat dit eve-
nement in Helmond plaatsvindt, 
ditmaal op en rond het terrein 
van atletiekvereniging HAC in 
Stiphout. Van de Wiel: “Samen-
Loop voor Hoop is 24 uur wan-
delen in teamverband. De op-
brengst van het inschrijfgeld 
van de teams en van andere 
activiteiten gaat naar de KWF 
Kankerbestrijding en naar De 
Cirkel in Helmond, het regionale 
inloophuis voor kankerpatiënten 
en hun familie.” Hoogtepunt van 
de wandeltocht is de ‘kaarsen 
ceremonie’ in de avonduren. 
“Een echt kippenvel-moment”, 
zoals Van de Wiel het omschrijft.     
 
Wie interesse heeft zich in te 
zetten voor het KWF: kwf-hel-
mond@brandevoort.nu 
Voor informatie over Samenloop 
voor Hoop: www.samenloop
of www.facebook.com/samen-
loopVoorHoopHelmond.

KOPIJ INLEVERING
Uw verhaal of mededeling 

(niet commercieel) 
is van harte welkom.

Uiterste kopijdatum:
28 juni 2017
e-mailadres:

redactie@decorridor.nl
REDACTIEADRES:

5704 MK Jekerstraat 53  

 

Fysiotherapie Citadel
Fysiotherapie-Sportfysiotherapie 

Handtherapie-Manuele Therapie-Personal training 

Frank Rekers en Carola Stork, fysiotherapeuten 

Fysiotherapie Citadel heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars 

Belt u voor een afspraak
06-283 83 023 
www.fysiotherapiecitadel.nl 
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Het bijna 9-jarige KBWO heeft 
van de inspecteur vernomen dat 
het erg goed heeft gewerkt en 
erg veel investeringen met re-
sultaat heeft gedaan, zodat het 
verscherpt toezicht volledig is 
opgeheven.
Voor KBWO betekent dit dat 
het geen toezicht meer heeft 
en de goede naam, die KBWO 
heeft, nog steeds waarmaakt 
met daarbij van de inspectie 
de bevestiging dat het volledig 
voldoet aan alle normen die de 
overheid stelt aan goede zorg.
KBWO-bestuurder Jarno Vin-
cent meldt dat hij erg verheugd 
is met het goede nieuws en dat 
hij steeds heeft geloofd in de 
goede afloop. Het geloof in ei-
gen kracht is groot, en de waar-
dering voor de bijdragen die ve-
len hebben geleverd, is enorm: 
“Het is hartverwarmend hoe fa-
milies, medewerkers, vrijwilliger
bestuur en collega-organisaties 
ons gesteund hebben. We zijn 
ze daarvoor zeer erkentelijk. 
Samen hebben we gewerkt aan 
een (nog) beter KBWO. Zoals 
altijd blijven de bewoners echt 
centraal staan en we doen er 

KBWO 100% goedgekeurd 
door de inspectie
Kleinschalig begeleid wonen voor ouderen, dementiezorg in 
Brouwhuis heeft van de inspectie voor de gezondheidszorg 
bericht ontvangen dat KBWO aan alle normen voldoet.

veel aan om het iedereen naar 
de zin te maken, met veel per-
soneel, veel vrijwilligers en veel 
activiteiten. Aan het lijstje van 
goede resultaten kunnen we nu 
ook de goedkeuring van de in-
spectie toevoegen”, aldus Jarno 
Vincent. Hij wijst er verder op 
dat KBWO een organisatie is 
gebleven waar het echt huiselijk 
en vertrouwd is voor de bewo-
ners. Op het KBWO Brouwhuis 
worden zeer weinig rustgeven-
de medicijnen gegeven en zijn 
zowel familie als medewerkers 
zeer tevreden. Waar hij ook nog 
erg trots op is, is dat op KBWO 
de bewoners nooit langdurig op 
bed komen te liggen. Als laatste 
geeft hij aan: “KBWO is voor ie-
dereen betaalbaar en toeganke-
lijk. Ook voor mensen met een 
minimaal inkomen”. 

Overal in Helmond was er een uitdeelpunt, dus ook 
in Brouwhuis. Het kleine kerkpleintje, het grote plein 
en de aanliggende weg waren bezet door de kermis 
van Brouwhuis en hadden de mensen het gezellig 
gemaakt met oranje tafels en lekkere warme koffie 
en thee. Inmiddels hadden de deelnemende ver-
enigingen zich al gemeld en stonden nieuwsgierig 
te wachten op wat er komen zou en hoe groot het 
bedrag was die zij kregen naar aanleiding van hun 
behaalde stemmen. Na een toespraak werden de 
deelnemers niet meer in onzekerheid gehouden en 
men begon met het opnoemen van de verenigingen 
die hun cheque konden ophalen. Er zou begon-
nen worden met het kleinste bedrag dus eindigend 
met het grootste bedrag. Er werd al geopperd wie 
de grote winnaar was maar niemand wist het ze-
ker.  Harmonie Amicitia werd tweede en kreeg een 
cheque van negenhonderdzesenzeventig euro en 
tweeënegentig cent (976,92 euro). De planning was 
om met dit geld de basisscholen verder te helpen 
met muzieklessen op school onder leiding van de 
Harmonie. Dus de grote winnaar was de Stichting 
Boeremert met een bedrag van duizendertig euro 
en zevenenzeventig cent (1030,77) Zij vertelden 
dat er binnenkort alweer de vijfendertigste Boere-
mert gehouden zou worden en dit geld konden ze 
mooi gebruiken om te besteden aan het onderhoud 
van de authentieke boerenspullen en wat er nog bij 
zou komen.Volgend jaar is de Rabobank van plan 
om weer een clubkas-actie te gaan houden, dus 
de verenigingen konden zich daarop vast voorbe-
reiden. Maar in ieder geval ging iedereen met een 
tevreden lach naar huis en volgend jaar zouden ze 
wel verder zien.                    Verslag: Hans Choufoer 

Rabobank  
De eerste week van juni deelde Rabobank che-
ques uit die de verenigingen met een clubkas-
actie konden verdienen. Het draaide allemaal 
om stemmen die gehaald zouden worden.

Pizza dag in 
Brouwhuis  

Iedereen  heel hartelijk  dank  
voor hun bezoek bij het Bak-
huis van Brouwhuis. Fijn om 
te zien dat de pizza’s lekker 
smaakten en iedereen zich 
geweldig amuseerde. 
De sfeer was uitstekend. 
Ook wil ik iedereen bedanken 
voor  de  bijdrage in de kos-
ten bestrijding, die helemaal 
besteed kan worden aan het 
versturen van een enkele rol-
lators naar een zeer arm be-
jaarden huis in Thailand. 
Nogmaals bedankt en graag 
tot tot een volgende bakdag.

Hans en Mechel 
en de Vrienden 
van de 
Grashoeve.

+31646100529

info@robverschuuren.nl

Maaslaan 112
5704 LJ Helmond

ROB VERSCHUUREN
uw instructeur

Meld u aan en krijg een gratis theoriepakket t.w.v. € 70!

OOK PAKKETEN MOGELIJK

AUTORIJSCHOOL ROB VERSCHUUREN
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Dit is een enorm hecht en sterk 
team, vertelde Maarten mij. Het 
was al gauw bedacht en geor-
ganiseerd en werd week 22 een 
feestweek. En hoe. Er was een 
rare-haren-dag, iedereen mocht 
gekke dingen doen met de ha-
ren en zo naar school komen. 
Er was een pyjama-dag, en een 
van de hoogtepunten (maar niet 
het grootste hoogtepunt), die 
volgde was vrijdag met de hele 
school een dagje naar Tover-
land in Sevenum. Dus stonden 
er twee grote bussen gepar-
keerd bij de Zonnesteen waar 
alle kinderen en begeleiders 
kwetterend en roepend opge-
wonden instapten. 

Tja, en toen was het vrijdag. 
Er stonden twee grote gebeur-
tenissen op de lijst. Een er-
van was de onthulling van de 
nieuwe graffiti-muur die ontwor-
pen en getekend was door de 
graffiti-kunstenaar Jordy Vrugt. 
Hij had de tekeningen gemaakt 
en de kinderen van de Stroom 
moesten het zelf inkleuren met 
de spuitbussen. Daarnaast was 
er nog een workshop van Ur-
ban Sherman and the Humble 
Beats. Daar leerden de kinde-
ren dansen op “coole” muziek. 
En het geheel zou geopend 
worden door de directeur en 
wethouder Margreet de Leeuw.

Toen de kinderen aankwamen 
op school werden ze gelijk op-
gevangen door Sherman en 
werden ze in een groep gezet 
waar zij de bewegingen moes-
ten nadoen die hij deed. Het 
ging zo goed, dat het niet lang 
duurde of de kinderen stonden 
allemaal te bewegen op de gave 
muziek. Na een tijdje werden de 
kinderen bijeen geroepen voor 
de opening. En de juf, Tessa 
Hendriks, een charmante dame 
die bevangen was door de mu-
ziek, liep voorop met de kinde-
ren in een lange rij achter haar 
aan op de maat van de muziek 
richting de rest van de bezoe-
kers. Daar volgde een speech 
van de directeur die al gauw de 
microfoon overgaf aan de wet-
houder die het woord nam. 
Toen zij verteld had dat Brouw-
huis trots mag zijn op hun onder-
wijs kreeg de ontwerper van de 
graffiti-muur het woord voor de 
onthulling. En eindelijk na al dat 

Dagen van plezier bij 30-jarig 
jubileum OBS De Stroom
OP 1 juni  bestond OBS De Stroom dertig jaar. Reden 
voor een feestje, vond directeur Maarten Jakobs. Zijn 
collega’s waren het daar roerend mee eens.

gepraat (volgens de leerlingen, 
die het saai vonden al dat ge-
praat) werd de muur onthuld en 
werd er een prachtig gekleurde 
muur vol allerlei kleuren in ver-
schillende tinten zichtbaar. Eer-
lijk gezegd was het best wel een 
mooi gezicht. Allerlei kleuren die 
de naam De Stroom lieten zien 
én de wetenschap dat de leer-
lingen dit zelf hadden gemaakt. 
En toen eindelijk kwam het mo-
ment waar iedereen op zat te 
wachten. Zelfs de juffrouwen en 
de andere grote mensen had-
den het al gemerkt. Een lekkere 
geur van friet en frikadellen… 
En dat klopte ook. Als afsluiting 
van deze ongewone week stond 
er een grote frietkar waar ieder-
een een zak friet en snacks kon 
halen. Zij konden kiezen uit een 
frikadel, bami-schijf, kip Korn, 
kaassoufflé of kroket. Het leek 
wel alsof ze twee dagen niet 
gegeten hadden en iedereen 
haastte zich naar de auto. On-
dertussen hadden de leerkrach-
ten overal dekens en lakens op 
de grond gelegd, dus de kinde-
ren konden lekker buiten in het 
zonnetje de snacks en de patat 
opeten. Ze mochten zelfs nog 
een tweede snack halen. 
Op het plein zag je alleen nog 
maar kinderen die zaten te ge-
nieten. Het was een geweldige 
week geweest. En er was er niet 
één die gezegd had dat het niet 
leuk was. En nu staat er weer 
een lang weekend voor de deur, 
wat wil men nog meer…

Er werd mij gevraagd iets te ver-
tellen over de Stroom; helaas 
is er een gerucht die de ronde 
doet dat de school De Stroom 
zou gaan sluiten. Dat is abso-
luut niet het geval. Dertig jaar 
geleden groeide de Stroom mee 
met Brouwhuis die toen steeds 
groter werd. Er waren toen zo’n 
tweehonderd leerlingen en door 
de jaren heen is dit aantal wel 
verminderd. Het blijkt dat er min-
der gezinnen met kinderen ko-
men wonen in Brouwhuis. Uiter-
aard krimpt de school daardoor. 
Toch heeft de school grootse 
plannen. Er zijn plannen om vol-
gend jaar samen iets te doen 
met Lela. Een peuterspeelzaal 
en een kinderopvang. 
Dus wie praat er nog over slui-
ten? En voorlopig is iedereen 
nog meer dan tevreden met de 
Stroom. En zo hoort het ook…. 

Verslag en 
fotografie: 

Hans Choufoer.

CONTAINER
VERHUURVAN BREE

Puin- en afvalcontainers van 6 t/m 40 m2

Magazijn, verhuisinboedel/opslagcontainers
Loaders en graafmachines
Verkoop zand en grint
Verkoop gebruikte zee-containers
(internationaal) sneltransport

Vestigingen in: • HELMOND     • SOMEREN 
            • EINDHOVEN • AARLE-RIXTEL
Centraaltelefoonnummer   0492 - 517 861
         fax   0492 - 516 595

 www.vanbreecontainers.nl                Ook voor particulieren
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- kerkberichten - kerkberichten - kerkberichten - kerkberichten - 

Eucharistievieringen in het weekend:
H. Jozef, Tolpost             zondag      9.30 uur
                                                    zaterdag  18.30 uur
H. Lambertus,                           zondag    11.00 uur
H. Paulus,                          zondag      9.30 uur
H. Edith Stein,                                 zondag     11.00 uur 
Pastoraal team: 
Pastoor drs. E.C. Seidel                  telefoon 477255     
  pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans                       telefoon.477255     
  pastorkoopmans@live.nl 
Diaken drs. P.C.G. de Vries             telefoon 476345     
  diaken@heiligelambertus.nl 
Diaken  H.W. Dings                         telefoon 522109
Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
Ingang onder de kerktoren Jozefkerk, 
tel: 522109, 9.30 -12.30 uur.
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA,   telefoon 477255 
E-mail:   parochie@heiligelambertus.nl. 
Website:  www.heiligelambertus.nl

staan samen klaar om alle be-
zoekers (soms van heinde en 
ver) te ontvangen en vol trots te 
vertellen over het prachtige ge-
bouw. Dit jaar was/is uiteraard 
het restauratiewerk aan beel-
den en altaren een blikvanger, 
en het gerestaureerde orgel zal 
vaak bespeeld worden. 
Maar ook is er dit jaar een nieu-
we tentoonstelling opgebouwd, 
met als thema  “Achter slot voor 
de Heer” over de Helmondse 
Clarissen die in Helmond aan 
de Molenstraat zaten (naast de 
begraafplaats) Komt dat zien! 
Verder heeft vakschool Sint-Lu-
cas uit Boxtel ook dit jaar weer 
altaren en beelden gerestau-
reerd, zoals het hoogaltaar en 
het Maria-altaar. 
Allemaal redenen dus om de 
Lambertuskerk te bezoeken. 
Welkom ook dit seizoen in onze 
Lambertuskerk, van 1 mei 
tot 1 oktober, op woensdag-
middag, zaterdagmiddag en 
koopzondagen van 14-16 uur. 

Kledinginzameling 
Jozefkerk
Jarenlang hebben wij als paro-
chie kleding ingezameld voor 
de Stichting Caritas Roemenië. 
Zij brachten elke paar maanden 
een busje met goede ingeza-
melde kleding naar Schijndel 
vanwaar het per vrachtwagen 
naar Roemenië werd gebracht 
en door de mensen daar met 
vreugde verder werd gedragen. 

De organisatie van deze kle-
dingactie gaat er echter mee 
stoppen. De actie wordt over-
gedragen aan anderen, maar 
de nieuwe organisatie haalt de 
kleding niet meer bij ons op. 
Wij vinden het heel spijtig dat 
we daarom niet meer kunnen 
doorgaan met deze waardevolle 
actie. Wel hebben wij op de par-
keerplaats achter de Jozefkerk 
een kledingcontainer staan van 
de Stichting KAN Educational 
Movement. Dat is een actie voor 
het werk van pater Benjamin in 
India. Wij bevelen u van harte 
aan om voortaan goede kleding 
daarin te doen, de opbrengst 
daarvan gaat naar het project 
van pater Benjamin! (www.kan-
educationalmovement.com)

Ware woorden uit onze tradi-
tie…De tijden zijn slecht, de we-
reld is in verwarring, 
zeggen de mensen. 
Laten we goed leven 
en de tijden zijn goed. 
Wij zijn zelf de tijden.

St. Augustinus

Tentoonstellingsseizoen 
Lambertuskerk 2017
Het kerkwachtersgilde in de Lambertuskerk (Markt/
Kerkstraat) is ook deze zomer actief om de rondleidingen in 
de kerk op woensdag- en zaterdagmiddagen tot een succes 
te maken. De gastvrouwen en gastheren 

Evangelische Gemeente Helmond
Wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, 
ontvangt hem die mij gezonden heeft.”
Matteüs 10:40

Als u zich uit liefde inzet voor een ander, doet u dat 
in principe voor mij, zegt Jezus, en wie zich in liefde 
voor mij inzet, zet zich in, uit liefde voor degene die 
Jezus gezonden heeft, God de Schepper van he-
mel en aarde. Hij heeft alles in zijn hand.
Elke zondagmorgen, eredienst met kinderneven-
dienst waarin het Evangelie van Jezus Christus dui-
delijk centraal staat, aanvang 10.00 u. 
Elke woensdagavond in de oneven weken huis-
kring aanvang 19.30 uur.
Elke donderdagavond in de even weken lofprijs 
en aanbidding aanvang 19.30 uur.
Woensdagavond 21 juni Bijbelstudie met Adri van 
den Berk aanvang 20.00 uur.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool; Generaal Snijdersstraat 51  
Voor eenieder die in het Evangelie van Jezus Chris-
tus geïnteresseerd is, is er 24 uur per dag groot-
nieuwsradio op 1008 am  

Leger des Heils Kerkdienst
Iedere 3e zondag van de maand!

Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven

Iedereen is van harte welkom!
Wanneer? 18 JUNI
Hoe laat? 10:00 uur

Waar? Overloop 48a, 
Leger des Heils Perron 3 
oude bibliotheekgebouw.

Protestantse Bethelkerk
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Ton zette zich jarenlang met 
veel daadkracht en energie in 
voor onze maatschappij, met 
name voor de jeugd. Vanaf 1995 
is hij als vrijwilliger actief binnen 
Scouting Nederland. Hij begon 
als leider van een welpengroep 
in de Rijpelberg, maar werd al 
gauw ook actief als bestuurder 
en voorzitter. Dat deed hij eerst 
op groepsniveau, maar later ook
op regionaal en provinciaal ni-
veau. Op dit moment is hij ook 
nog coach bij de scouting op 
landelijk niveau.

Steples
Van 21 juni tot en met 12 juli is er op de woens-
dagmiddag een steples voor beginners. Heb je 
altijd al willen leren hoe je op een goede manier 
met de step van de pool kan? Schrijf je dan nu in 
bij het Tienerhuis. Dit kun je doen door even te 
bellen, langs te komen of een mailtje te sturen. 
Vermeld dan je naam en emailadres. De kosten 
voor een steples zijn €2,-. Je kunt je eigen step 
meenemen, maar het is ook mogelijk om een 
step van het Skatepark kosteloos te lenen.

Vakantieperiode
Van 31 juli tot en met 20 augustus heeft het Tie-
nerhuis en Skatepark vakantie. Gedurende de 
rest van de schoolvakantie kan het zijn dat er 
aangepaste openingstijden zijn. Houdt hiervoor 
de website of de facebookpagina in de gaten.

Ton Sauvé
Zoals u wellicht al hebt vernomen is Ton Sauvé, 
voorzitter van het bestuur, momenteel ernstig 
ziek en hiervan herstellende. Namens alle vrijwil-
ligers en het bestuur wensen wij Ton een spoedig 
herstel. 

Activiteitenoverzicht mei/juni 2017  
Openingstijden zijn vanaf heden aangepast.

Binnenprogramma 
Tienerhuis pauze van 17.30 tot 18.30 uur Bij slecht 
weer en genoeg vrijwilligers normaal geopend.
Maandag                                 15.00-21.00 uur
Dinsdag                               15.00-21.00 uur
Woensdag                                   9.30-12.00 uur 
senioren inloop, huiskamer 55+       13.00-21.00 uur
Donderdag 15.00-21.00
Vrijdag 13.00-21.00
1e vrijdag van de maand: disco      19.00-22.30 uur
Zaterdag                                          13.0017.30 uur 
Zondag                                            13.00-17.30 uur
Buitenprogramma Skatepark pauze 
                                                    17.30 tot 18.30 uur
Afhankelijk van het weer, alle dagen geopend
Dagelijks na schooltijd open tot 21.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur.
De weekenden van 13.00 tot 17.30 uur.
Speciale tijden op verzoek.

Tienerhuis en Skatepark  Helmond     
Rivierensingel 752 (Brouwhuis) Helmond
Tel: 0492 – 556957 
Website: www.tienerhuis.nl
Facebook: www.facebook.com/tienerhuis 
Jongerencoach Emely Sanders:  
e.sanders.tienerhuis@gmail.com

Koninklijke onderscheiding 
voor Ton Sauvé
Ton Sauvé is woensdag 24 mei benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit han-
den van burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel.

  Verder stond hij aan de wieg 
van het Skatepark Helmond en 
de Stichting Tienerhuis. 
Hij gaf jongeren daar een eigen 
plek en wist hen te motiveren 
om zich in te zetten voor vrij-
willigerswerk. Hij zette zich in 
de afgelopen 20 jaar in voor de 
Stichting Tienerhuis als voorzit-
ter, beheerder, klusser en orga-
nisator van activiteiten.  
In de periode 2002-2006 was 
de heer Sauvé raadslid voor de 
gemeente Helmond, waar hij lid 
was van diverse commissies.   

     
          
         PEELEIK 2
         BROUWHUIS
         Tel. 0492-510986
          Fax 0492-516275
         www.zaalvissers.nl

caféterras
petit restaurant
zalencentrum
catering

Zalencentrum voor:
jbruiloften jpartijen 
jthema-avonden 
jrecepties jkoffietafel 
jpersoneelsfeesten etc.

Onze cafetaria is de gehele week 
open van 11.30 u t/m 22.00 u

tienerhuis
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OPSLAGRUIMTE NODIG?
Te huur: opslagboxen
droog - veilig - verwarmd
én GOEDKOOP!
www.selfstoragehelmond.nl
Vlierdensedijk 43 
Tel 0492-544 112

BROUWHAASJES • BROUWHAASJES   
 Deze rubriek is  een  service voor onze lezers. 

De redactie beslist over plaatsing 
Kosten: (max. 6 regels): te koop/huur en personeel  €1,50, 
commerciële € 6.-  excl BTW. Huwelijk, geboorte, jubileum. 

Gezocht en gevonden zijn gratis.

MARSAS MASSAGE  
 Tijd voor ontspanning 
 van lichaam en geest.
* Klassieke massage * Ontspan-
nings massage * Energetische 
massage * Stoelmassage (ook voor 
bedrijven) * Cursus babymassage 
(ook les aan huis mogelijk) 
* Cadeaubonnen * Wellness 
bijeenkomsten in  kleine. groepjes. 
Inf: Gerrie Vlieger, 06 54636569

Kado to Go
     * Originele 
 kadopakketten 
     * Feestartikelen 
     * Veel speelgoed 
     * Officiële pasfoto’s 
     * Gauswheel! 
Brouwhorst 21 

 

Eenmalig te plaatsen 
“Brouwhaasje” moet betaald 

worden bij het inleveren van het 
“Brouwhaasje” 

EEMSTRAAT 45 - Tel. 514660
advertenties@decorridor.nl

Kopij- en verschijndata  2017
       Uiterste datum
      kopij inlevering        Verschijndata 
Juli/Aug.        28 juni  13 juli 
September     30 augustus  14 september
Oktober          4 oktober  19 oktober
Het is voor de redactie niet mogelijk om kopij 
na de uiterste inleverdatum alsnog te plaatsen.

HONDENTRIMSTER 
BIJ U AAN HUIS 
      Voor het Knippen, 
      Scheren, ontwollen of 
      Plukken van Uw hond. 
Hondentrimster Sonja 
Voor info bel: 06-14822633 

Colofon
De Corridor verschijnt 11 maal per jaar, voor bewoners 
van de wijk Brouwhuis.

Voorzitter:  514660 -  e.mail: bestuur@decorridor.nl
Redactie: E. Meijer, T. Wijnberg, W. Vogels, W. Hoppener
Verslaggeving:  H. Choufoer, T. Wijnberg, E. Meijer
Secretaris: A. Berndsen
Penningmeester: B. van Sas 
Lay-out:  W. Vogels, N. Veltkamp, T. Kolen, B. Vogel,  
 T. Wijnberg
Correctie: F. Meijs, B. Vogel
Advertenties: N. Veltkamp, Eemsstraat 45, 
 5704 MK  Helmond, tel. 0492-514660, 
e-mail: advertenties@decorridor.nl
Verspreiding: R. Koeling, tel. 559362
Druk: Erwin Vane
Oplage: 4050
Kopijadres:  Jekerstraat 53, 5704 MK Helmond
E-mail: redactie@decorridor.nl
De redactie behoudt zich het recht voor, de aangeboden 
kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De in-
geleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing.
Opname van kopij betekent niet dat de redactie het met 
de strekking ervan eens is. 
Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aange-
leverde kopij geplaatst kan worden.
Giften en/of donaties zijn altijd van harte welkom op: 
banknr: NL18ABNA0515829552

de Bult bromt dat...
... over het industrieterrein ten zuiden van 
Brouwhuis een breed fietspad loopt
... dit fietspad aan de Korendijk niet alleen 
door werknemers op het industrieterrein 
gebruikt wordt
... dit pad een doorgaande fiets-route vanuit 
Brouwhuis naar Asten vormt
... niet alleen fietsers dit pad gebruiken
... er ook veel illegale gebruikers zijn.
... op werkdagen de bermen van dit fietspad 
vol met geparkeerde auto’s staan
... deze auto’s over het fietspad hebben 
moeten rijden om daar te komen
... dit best gevaarlijke situaties op kan 
leveren
... er op een doordeweekse dag bijna 100 
auto’s geparkeerd staan
... die 100 auto’s dus ook elke dag over dat 
fietspad rijden
... je ook in Polen niet met een auto over een 
fietspad mag rijden
... je in de stad meteen een bekeuring te 
pakken hebt als je een beetje fout parkeert
... op het industrieterrein blijkbaar alles 
maar mag.
... het wachten is op de eerste fietser die daar 
van zijn sokken gereden wordt
... de betreffende werkgever hier ook een 
verantwoordelijkheid heeft.
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- kerkberichten - kerkberichten -  

Parochie H.Lambertus
Eucharistievieringen in het weekend:
H. Jozef, Tolpost             zondag      9.30 uur
                                                   zaterdag  18.30 uur
H. Lambertus,                           zondag    11.00 uur
H. Paulus,                          zondag      9.30 uur
H. Edith Stein,                               zondag     11.00 uur
Weekdagen: Jozefkerk. Ma,wo, do en vr. 19.00 u.
en en op dinsdag en donderdag 9.00.uur
Pastoraal team: 
Pastoor drs. E.C. Seidel                 telefoon. 477255     
 pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans                     telefoon. 477255     
 pastorkoopmans@live.nl 
Diaken drs. P.C.G. de Vries           telefoon. 476345     
 diaken@heiligelambertus.nl 
Diaken H.W. Dings                         telefoon 522109 

Evangelische Gemeente Helmond
” Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. 
Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.”
De Bijbel, Psalm 18:31 NBG.

De weg die God ons voorhoudt is eerlijk, oprecht 
en volmaakt, en zijn woord de Bijbel zuiver, glas-
helder. Hij biedt bescherming en zelfs eeuwig leven 
voor een ieder die bij Hem komt. En komen mag 
u, zomaar zoals u bent. Hij houdt van u en is zelfs 
opzoek naar u. Bezoek gerust eens een van onze 
samenkomsten, u bent van harte welkom.
Elke zondagmorgen, eredienst met kinderneven 
dienst waarin het evangelie van Jezus Christus dui-
delijk centraal staat, aanvang 10.00 uur. 
Woensdagavond 3 en 17 juni Bijbelstudie over 
twee Korintiërs. 
Woensdagavond 10 en 24 juni huiskring over dis-
cipel schap. 
Elke woensdagmorgen bidstond voor vrouwen. 
In de huiskamer in de wijk
Elke zaterdagmorgen in de even weken bidstond 
voor mannen. In de huiskamer in de wijk
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool; Generaal Snijdersstraat 51  
In de maanden juli en augustus alleen op 
zondag samenkomst!
Voor meer  informatie kunt u terecht op onze web-
site www.evangelischegemeentehelmond.nl
of bellen naar het nummer 0492 340144.

Pedicuresalon
Ingrid van den Dungen
Helmond - Brouwhuis

Bellen op afspraak
tel. 06 212 874 17

E-mail:
dallas1@live.nl
www.pedicuresaloningridvandendungen.nl

VOC van Oyen 0492-522994   www.rijles-voc.nl

Neem bijvoorbeeld de 

Compactopleiding
deze bestaat uit:
• 30 Lessen • CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen • RIS methode

NU...  1975,-

VOC Verkeersscholen, 0900-AUTOLES (2886537)   www.rijles-voc.nl

DE JUISTE
WEG NAAR JE

AUTORIJBEWIJS

Neem bijvoorbeeld de Compactopleiding,
deze bestaat uit:
• 30 lessen (ook op verkeersoefenterrein)
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen

NU... € 1675,-

VOC Verkeersschool van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nlVOC Verkeersschool van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

NU met 
peChvogeLgaRantIe
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Het gezelligste winkelcentrum van Helmond.
U bent van harte welkom

Kijk ook eens op www.brouwhorst.nl

Facebook: winkelcentrum brouwhorst 

OOK VOOR UW
ADVERTENTIE IS ER 

PLAATS IN 
DE CORRIDOR

Info:
advertenties@decorridor.nl

of  tel. 0492-514660

Redactieadres: De Corridor - JEKERSTRAAT 53 - 5704 MK Helmond-Brouwhuis - e-mail: redactie@decorridor.nl 

maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis

www.decorridor.nl

Stichting wijkblad

Jaargang 32

juli-augustus 2016

De Corridor ook digitaal 

op www.decorridor.nl

Op "actueel" staan altijd

de laatste berichten!!!

DE CORRIDOR

32
IN DIT NUMMER:

Brouwhuis geteisterd door 

noodweer

Meer hierover op pag. 2

In augustus opent het Leger 

des Heils een vestiging in 

Brouwhuis. Maar wat doet 

het Leger des Heils eigen-

lijk? Meer hierover op 

pag. 4

Slecht nieuws is dat we 

voorlopig nog niet van de 

stankoverlast in Brouwhuis 

verlost zullen zijn. Lees dit 

op pag. 5

Dinsdag 21 juni jl. heeft het 

team van openbare basis-

school De Stroom uit han-

den van mevrouw Marion 

van Hoof, (afgevaardigde 

van de provincie Noord-

Brabant), het VVN-vignet 

ontvangen. Dit op pag.15

In dit vakantienummer van 

de Corridor staat natuurlijk 

meer, dus veel leesplezier.

Zwemles in kleine groepjes
van 3 tot 6 kinderen.

Voor meer info en inschrijven, zie:
www.zwemschoolmierlo.nl

 

MAANDMENU
2 PERSONEN € 18,80

 * Kleine Kroepoek  * Mini loempia’s 6 st.
 * Sate 2 st.  * Babi pangang  * Foe Yong Hai 

 * Kipfilet met ketjapsaus  * Met witte rijst
I.p.v. rijst met nasi of bami € 0,50 p.p.

Peeleik 5, 5704AP Helmond, 
Tel. (0492) 516 109  

www.lotushelmond.nl

       Lopend WERELD-BUFFET                  
Ieder weekend en op feestdagen

van 17.00 uur tot 21.00 uur
Volwassenen € 13.00 p.p. 

Kinderen van 4 t/m 10 jaar € 7,50 p.k.
Reserveren voor het buffet gewenst.

Openingstijden: Di. t/m Do. van 16.00 tot 22.00 uur 
Vr., Za. en Zo. van 14.00 tot 22.00 uur. 
Ma. gesloten (behalve op feestdagen)

DROOMKINDERLAND VOOR KINDEREN

LOTUS
CHINEES en AZIATISCH 
RESTAURANT


