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Kiwanis Helmond
Kiwanis is een internationale organisatie van autonome clubs, waarin mensen met de meest 
uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Onder het motto “We Build” streven de Kiwanis 
clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele 
doelen. Deze acties hebben vaak een plaatselijk karakter, kunnen zich echter ook uitstrekken tot 
regionale, nationale en zelfs internationale projecten. De clubs proberen daar met raad en daad te 
ondersteunen waar overheid en hulporganisaties geen bijdrage kunnen of willen leveren. De wil om 
snel, individueel en wars van bureaucratie te helpen motiveert het werk van Kiwanis.

Haringparty Helmond
Onder dit motto gaat Kiwanis-Helmond het 
eerste vaatje Helmondse haring veilen. Dat 
gaan we doen op de Groene Campus, het 
kloppend hart op het Food Technology Park 
Brainport. 

Technology meets Business 
De Haringparty start op dinsdag 4 juni 
om 17.00 en eindigt om 21.00 uur. De 
uitdaging is om met ingrediënten uit de 
Food Regio Helmond hapjes te maken, 
die het innovatieve karakter van deze 
regio onderstrepen. Dit jaar hebben we 
de medewerking van toprestaurants uit 
de omgeving. Uiteraard staat de haring 
centraal; maar dat is niet de enige lekkernij 
die wij u willen presenteren. Topkoks uit 
de regio gaan u verrassen met gerechten 
die kunnen concurreren met bijdragen aan 
het Preuvenement in Maastricht. Ook dit 
jaar hebben wij aantrekkelijk amusement, 
passend bij de sfeer van deze culinaire 
netwerkbijeenkomst. Sprekers nemen weer 
plaats in de Harington. Een van de deelnemers is Joop Vos. Bekend specialist op het gebied van 
cabaratesk maat( jes)werk. Daarna volgt het hoogtepunt: de veiling. Het eerste vaatje Helmondse 
Nieuwe wordt onder begeleiding van de Gravelsingers naar binnen gezongen. Dat wordt met enig 
ceremonieel naar de veilingmeester gedragen, die het bij opbod verkoopt. 
De opbrengst gaat naar het goede doel en dat wordt het Kiwanis/Unicef project Stop Tetanus. 
Kiwanis heeft internationaal, de bestrijding van Tetanus op het programma staan 
(www.stoptetanus.nl). 

Reserveer nu 4 juni 2013 in uw agenda 
Reserveer nu 4 juni 2013 in uw agenda. De Haringparty Helmond is bedoeld als een feestelijke 
ontmoeting van ondernemende mensen, een echte netwerkbijeenkomst dus en de toegang is geheel 
gratis. Wat wij wel van u verlangen is een bevestiging per mail, dat u onze gast ben 
Inschrijven kan via onze website www.kiwanis-helmond.nl

Met deelname van:
Restaurant De Steenoven, Restaurant De Raymaert, De Schevelingse In-Loop, Het Parlement, 
Paviljoen De Warande en FoodForFun Catering.

Haringparty Helmond is onderdeel van het programma van de Dutch Technology Week.

De chevelingse
in-Loop
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