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Voorwoord van de 

voorzitter 

Lieve mensen, 

2021 is alweer een maandje onderweg. We zijn nog 

lang niet van het virus af en hebben met 

beperkingen te maken die steeds zwaarder gaan 

voelen. Toch mogen we er vanuit gaan dat we 

langzaam het virus de baas zullen worden. 

Vermoedelijk kunnen we tot de zomervakantie 

weinig organiseren. Voelt u zich eenzaam of wilt u 

gewoon even praten? Bel familie, vriend(in), buren 

of kennissen. Ook naar ons mag u altijd bellen. Ook 

anoniem naar de Luisterlijn kunt u bellen voor een 

gesprek. Dit kan dag en nacht. Het kaartje zat in het 

kerstpakketje. (0900-0767) 

Ik ben daar zelf ook telefoonvrijwilliger. Wilt u 

meer informatie over hoe zoiets gaat; kijk op de 

site www.deluisterlijn.nl of bel mij (06-28290651). 

De komende maanden zullen we ons vooral richten 

op de nieuwsbrief. Hierin zal steeds een 

wandelroute en fietsroute worden gezet die u op 

eigen tijd kan volgen (dus Coronaproof). 

We zullen ook weer een paar oude foto’s van 

Helmond tonen met de vraag waar dat ook alweer 

was. 

Voor de komende tijd: Houd vol!! En hopelijk veel 

lees- en doe-plezier met de nieuwsbrief. 

BLIJF ZO GEZOND MOGELIJK EN TOT DE VOLGENDE 

NIEUWSBRIEF. 

 

Folker Vink

 

Fotopuzzel 
Foto’s van Helmond uit de oude doos; 

herkent u deze straat? 

 

 

 

Kent u deze straten. In de volgende nieuwsbrief 

krijgt u de oplossing. 

Contactgegevens: 
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Zin in een fietstocht?  
Wat dacht u van deze fietsroute 

• Vertrek bij de Brem, richting Broedersbos.  

Bij kruising van fietspaden 

• Rechtsaf  fietspad volgen tot Weg door de 
Rijpel.  

• Hier oversteken en fietspad blijven volgen tot 
fietstunneltje. Onder fietstunneltje door en  

• Rechtdoor tot einde pad.  

• Linksaf en meteen  

• Rechtsaf  voor 
“Rijpelaal”. 

• Weg volgen, gaat 
over in verhard pad.  

• Rechtdoor bruggetje over en pad blijven 
volgen. Bij bomen 

• Linksaf pad volgen tot Ravensgat.  

• Rechtsaf Ravensgat volgen tot einde. 

• Linksaf Oudestraat, deze volgen. Gaat over in 

• Dakworm, Bergroosstraat. Aan het einde 

• Links aanhouden, Burgemeester 
Diepstratenlaan in. 

• Deze uitrijden tot Helmondsestraat 
(doorgaande weg door Bakel), 

• Linksaf Helmondsestraat op, Bij rotonde 

• Rechtsaf Aarle-Rixtelseweg in. Deze helemaal 
volgen (gaat over in Heikantseweg, 
Bakelseweg). 

• Linksaf Kleinbroekdreef (net voor de brug 
over het kanaal) 

• Weg volgen, wordt Wolfsputten. Bij kruising 
met Scheepstal 

• Rechtsaf Scheepstal op. Deze weg volgen 

• Na bruggetje over Bakelse Aa 

• Linksaf Wilgeroosbeek in (gaat over in 
Mosbloemsingel) 

• Steeds links aanhouden. Na bocht  

• Linksaf paadje in naar (weer) Mosbloemsingel 

• Gaat over in Dwergvlasbeek. Bij grote bocht 
via fietspaadje  

• Rechtdoor Zevenstersingel in, gaat meteen 
over in Zilverschoonbeek. 

• Rechtsaf bij rotonde. Pad volgen en  

• Linksaf brug over. Bij Nijendaldreef 

• Rechtsaf tot Coendersberglaan. 

• Linksaf Coendersberglaan volgen   

• Rechtsaf Bij de Kromme Geer  

• Linksaf Dierdonklaan in. Deze uitrijden en 
over het viaduct. Wordt Bakelsedijk 

• Bij Huisartsenpraktijk Boszicht 

• Rechtsaf Braaksestraat. 

• Met de knik mee naar links. Aan het einde  

• Linksaf fietspad langs 
de Rijpelbaan nemen. 

• Bij de 2e rotonde  

• Linksaf  Richting 

Deurneseweg. In de 

bocht  

• Linksaf  fietspad langs huizen en sportpark. 

Aan het einde 

• Rechtsaf Scheidijk op. Dit fietspad blijven 

volgen en het Nemelaerhof oversteken. 

• Langs het grasveld met de bocht mee naar 

links. 

• Bij de huizen Linksaf Brempad volgen. 

• Weg Door de Rijpel oversteken en fietspad 

volgen tot de Brem.  

Heel veel fietsplezier! 

Wilt u een wandeling maken? 
We hebben een volgende route voor u bedacht. 

Vertrek bij de Brem richting 

Broedersbos. Bij de kruising van 

fietspaden Rechtsaf. Dit fietspad 

uitlopen tot de Weg door de Rijpel. Hier oversteken 

en het fietspad vervolgen tot het tunneltje. Onder 

het tunneltje door en rechtdoor tot het einde. Hier 

rechtsaf. De verharde weg (slingerend) blijven 

volgen tot hondenuitlaatplaats (groene hek) bij 

Berkendonk. Bij het viaduct rechtsaf het tunneltje 

onderdoor richting scouting Rijpelberg. Na de 

blokhut linksaf het fietspad op. Bij het eerste 

fietspad rechtsaf. Dit fietspad helemaal uitlopen 

tot de Weg door de Rijpel. Deze oversteken en 

fietspad volgen tot aan speeltuin Rijpelroets. Hier 

voor de speeltuin linksaf (Theo Driessenhof 47-57) 

en dit pad langs de speeltuin blijven volgen. Einde 

pad rechtsaf fietspad volgen tot aan dierenparkje. 

Hier linksaf richting station (ANWB bordje). Voorbij 

de basisschool De Rakt rechtsaf (Baroniehof) en 

rechts op het voetpad blijven. Dit voetpad blijven 

volgen om het dierenpark heen rechtsaf Peelhof in 

en tegenover nr 91 rechtsaf fietspad op. Bij nr 26 

linksaf slaan en uitlopen tot aan de Brem.  

Heeft u  geen fietsmaatje of  wandelmaatje  en 

wilt u toch één van hiervoor genoemde tochten 

ondernemen, neem dan contact met ons op. 

Misschien kunnen we een maatje voor u vinden.  


