Wijkblad Helmond Noord
September 2019
Extra activiteitenuitgave
De vakantie is voorbij, dus wordt er weer van alles georganiseerd in
Helmond Noord. Hier een overzicht van de activiteiten deze en komende
maanden.
U komt toch ook even kijken?

Busreis

Museumbezoek

Kinderdisco

Garagesale

Wandelen

BEZOEK OP ZONDAG 15 SEPTEMBER HET JAN
VISSER MUSEUM OP OPEN MONUMENTENDAG
Op deze bijzondere monumentendag staat het thema Kunst, Oude Ambachten en Spelen centraal. Kunst
in de vorm smeden, mozaïek of metaalkunst. Oude ambachten zoals de boer die het koren dorst met de
dorsvlegel, de mulder die het daarna maalt, waarna de bakker er vloerbrood van bakt. Terwijl u geniet van
een lekker kopje koffie op ons terras, bakken onze bakkers in ons bakhuis het traditionele Jan Visser
vloerbrood, wat tegen een kleine vergoeding te koop is.
Er worden op die dag diverse demonstraties gegeven. De smid, de
mandenvlechter en de spinster zijn aan het werk, kinderen kunnen samen met
de touwslager een springtouw maken. Oud Hollandse Spelen waar de kinderen
en ook volwassenen aan mee kunnen doen. Tevens kunnen de kinderen naar
hartenlust met de brandspuit spuiten of op de pony een ritje maken. Een plek
van Plezier.
Op deze themadag is de toegang tot het museum gratis, een unieke gelegenheid om onze uitgebreide
collectie landbouwwerktuigen, evenals onze verzameling brandweervoertuigen, te bezichtigen.
De themadag begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

HET JAN VISSER MUSEUM ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het Jan Visser Museum bestaat 40 jaar, is opgenomen in het Nederlands Museum Register en is dus een
officieel geregistreerd museum.
Wij zijn op zoek naar gastheren / -vrouwen die onze bezoekers kunnen rondleiden en tijdens de door het
museum georganiseerde themadagen kunnen voorzien van koffie etc. Het is ook mogelijk om incidenteel
door de week als oproepkracht te assisteren.
Het is tevens mogelijk om uw kennis en vaardigheid nuttig te maken in onze restauratie en
onderhoudsafdeling of de tuin en het dierenverblijf bijhouden.
Wij bieden een gezellige en gemoedelijke sfeer, en jaarlijks een vrijwilligersdag voor u en uw partner.
Voor inlichtingen: Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5, 5702 NR Helmond. Tel: 0492 548504;
www.janvisser-museum.nl; info@janvisser-museum.nl

KINDERDISCO NAJAAR 2019
Wij zijn nu ook op facebook te vinden: Kinderdisco Wijkcentrum De Boerderij. Word lid!
Er zijn in 2019 nog kinderdisco’s op de vrijdagen 20 september, 11 oktober, 15 november en 13 december!
Elke maand organiseren we in Wijkcentrum De Boerderij een Kinderdisco voor jongens en meisjes van 6
tot en met 12 jaar oud. Doordat we de entreeprijs laag houden en gereduceerde tarieven voor snoep, chips
en frisdrank hanteren (geen alcohol natuurlijk), kunnen de kinderen voor weinig geld een fantastische
avond beleven.
Elke maand draait DJ Patrick de laatste nieuwste hits, maar ook Gouwe Ouwe hits komen op deze avond
voorbij!!! En naast die goeie muziek hebben we ook vette disco verlichting, lasers en een rookmachine. Je
kunt dus lekker uit je dak gaan!!! De avond start om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur.
Bij binnenkomst krijgen de kinderen een bonnetje, waarmee ze ook nog kans maken op een leuk prijsje!!
Ook aan veiligheid is gedacht: tijdens de disco is er continue toezicht op de kinderen en kunnen ze NIET
naar buiten.
Groetjes van het team van de Kinderdisco!!!
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VACATURES VRIJWILLIGE THUISZORG IN HELMOND NOORD
Bij de Vrijwillige Thuiszorg van LEVgroep zetten we vrijwilligers in bij mensen die door een ziekte of
beperking niet veel contact meer hebben en niet vaak meer buiten komen.
Heb je een paar uurtjes per week over en wil je iemand blij maken met een bezoekje/een
praatje/wandeling/ spelletje? Meld je dan aan, er is altijd een hulpvraag die bij je past!
Voor algemene informatie LEVgroep Vrijwillige Thuiszorg:
T: 0492 598989; M: vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl; W: www.levgroep.nl
Reacties m.b.t. de vacatures kunt u richten aan:
Lindi Jansen, contactpersoon Helmond Noord, lindi.jansen@levgroep.nl
Gezellige mevrouw van 86 heeft reuma. Ze zou graag eens met de rolstoel (met hulpmotor) naar buiten
willen. Ga jij haar ophalen? Tijden in overleg.
Mevrouw van 100 zou graag een bezoekje krijgen om een beetje te kunnen buurten. Even naar buiten in
de rolstoel is ook fijn. Tijden in overleg.
Heb jij (man) op vrijdag of in het weekend een uurtje tijd voor een wijkgenoot? Voor een 62-jarige man die
soms last heeft van depressiviteit zoeken we iemand die met hem naar buiten gaat of een praatje maakt.
Het hoeft niet perse elke week.
Meneer van 80 woont sinds kort bij de Eeuwsels. Hij mist aanspraak en hij zou graag eens met de rolstoel
naar buiten gaan.
Meneer van 77 woont op de Eeuwels. Hij heeft weinig aanspraak. Daarom wil hij graag 1 x per 2 weken
een praatje maken of samen een stukje buiten lopen (met de rollator). Hij heeft een brede interesse in wat
er in de wereld gebeurt.
De VoorleesExpress richt zich op kinderen in gezinnen met een taalachterstand. Vrijwillige voorlezers
komen 20 weken op een vaste tijd (meestal 's middags of vroeg op de avond) bij een gezin thuis en
introduceren een voorleesritueel dat de ouders kunnen overnemen.
- Hou je van kinderen en ben je graag met taal bezig? Door middel van voorlezen, taalspelletjes en
gesprekjes verrijk je de taalomgeving van het hele gezin. Je wordt begeleid door de coördinator. Voordat je
begint volg je de training Interactief Voorlezen; tijdens je inzet is er aanbod van trainingen en workshops.
- Een coördinator begeleidt ongeveer 5 gezinnen en hun voorlezers. Je komt 3x bij het gezin en organiseert
bijeenkomsten voor de voorlezers. Je werkt samen met een collega coördinator en de projectmedewerker
van de LEVgroep. De afspraken bij de gezinnen zijn meestal laat op de middag of vroeg op de avond. We
bieden je een training Interactief Voorlezen en de coördinatorentraining, begeleiding en ondersteuning.

BUSREIS NAAR ALDEN BIESEN, BELGIE
Zaterdag 28 september 2019 organiseren wij wederom een busreis naar
kasteel Alden Biesen in Belgie. Hier is een tentoonstelling van prachtige
bloemstukken, zowel in de tuin, de kapel als in het kasteel. Verder zijn er
workshops en demonstraties bloemschikken. Ook is er een grote markt.
Opstapkaarten à € 33,- kunnen afgehaald worden bij Tonnie Smits, Bugelstraat 18, tel. 532718.
In de prijs zijn de busreis en de entree inbegrepen. Vertrek vanaf De Boerderij om 09.00 uur; terug in
Helmond ± 18.00 uur. Voor info kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen. Er gaat één bus, vol is vol.

RECREATIEF ZAALVOETBAL
Recreatief zaalvoetbalclubje SR’79 in Helmond heeft plaats voor nieuwe leden (voorkeur 40+).
We komen elke dinsdagavond van 19.00-20.00 uur samen in een gymzaal aan de Nachtegaallaan.
Interesse? Tiny Vermeulen (0492 543591) geeft graag meer informatie!
Wijkblad Helmond Noord
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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE PANNEHOEVE
Zondag 1 september: Vraaguurtje elektronica, door bewoners 5e etage;13.00-14.00 uur; Lounge; gratis
Donderdag 5 september: Muziekmiddag met Pierre van Dongen;14.00–15.30 uur; Gasterij; entree gratis
Zondag 8 september: Lunch; 11.00–14.00 uur; Winkelcentrum “de Bus”; via opgavenformulier
Zondag 8 september: Zang; 14.00–15.30 uur; Lounge; entree gratis
Donderdag 19 september: Muziekmiddag met de Notenkrakers;14.00–15.30 uur; Gasterij; entree gratis

ONS MOESTUINTJE IN DE PANNEHOEVE

Iedere 1e dinsdag van de maand is er een tuinactiviteit.
Er wordt aan de kinderen voorgelezen uit het boekje “Boer Boris”.
Kinderen uit de wijk komen samen om plantjes te zaaien en zien hoe ze opgroeien.
Een van de tuinvrijwilligers en een medewerker van het consultatiebureau begeleiden de kinderen in onze
tuin, waar onze bewoners meekijken.

INFORMATIEAVONDEN NAJAAR 2019
IN HET ENERGIEHUIS HELMOND
Het Energiehuis Helmond is een burgerinitiatief, ontstaan in nauwe samenwerking met de gemeente
Helmond. Het is opgericht om inwoners te voorzien van onafhankelijke, objectieve informatie over het
verduurzamen van hun woning. In onze voorlichting besteden we veel aandacht aan de manier van
aanpak. Vrijwel alle materialen en installaties zijn in het Energiehuis te bekijken.
In het najaar 2019 biedt het Energiehuis wederom een programma met informatieavonden, workshops en
discussie (energiecafé) volgens onderstaand programma. Deze avonden vinden steeds plaats in het
Energiehuis aan de Torenstraat 3 in Helmond en vangen aan om 19:30 uur.
Alle informatie is gratis. Het Energiehuis heeft geen commercieel belang.
Meer info en aanmelden via de website: www.energiehuishelmond.nl .
Programma najaar 2019:
do 5 september, di 24 september, di 15 oktober en ma 11 november: warmtepompen
do 12 september, di 29 oktober en di 3 december: leer je woning kennen, isolatie
ma 30 september en do 21 november: zonnepanelen
wo 9 oktober: avond voor VvE’s
do 17 oktober: energie café over de aanpak in Helmond
do 31 oktober: energie voor MKB
do 14 november: workshop ‘rekenen aan besparing’
Buiten de informatieavonden kunt u tijdens onze openingstijden ook gewoon binnenlopen in het
Energiehuis Helmond. Of maak een afspraak. Zie hiervoor onze website.
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NIEUWS VANUIT DE MOERASEIK
Moeraseik is een moderne woonlocatie van de Zorgboog in de
Tamboerijnstraat. De locatie is vooral aantrekkelijk vanwege de
mooie ruime appartementen waar je ook met tweeën kunt
wonen. In Moeraseik wonen en werken mensen die voor en
met elkaar zorgen: iemand die een woning huurt en af en toe
hulp nodig heeft of iemand die een 24-uurs zorgindicatie heeft.
Continue is een team van medewerkers en vrijwilligers
aanwezig om allerlei dienstverlening aan te bieden op een
manier die zo optimaal mogelijk bij iemand past. Samen
vormen we een woongemeenschap waar mensen écht iets voor elkaar betekenen.
Er zijn volop momenten waarop buren en andere betrokkenen iets voor elkaar doen, zoals de hobbyclub,
het kienen, de wandelclub, het kaarten, ondersteuning bij klusjes in huis en de koffiemomenten in de
avonden. We hebben fijne actieve en betrokken vrijwilligers die veel activiteiten ondersteunen en
organiseren. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Voor onze gasterij Aan Taafel zoeken wij vrijwilligers die mee willen denken in het runnen
van de gasterij, die flexibel inzetbaar zijn, bedrijfskleding willen dragen en mee willen
denken in de PR van de gasterij. Je wordt ingezet o.a. voor het dekken van de tafels, het
uitserveren van de maaltijden en het opruimen en afwassen. De tijden zijn dagelijks van
11.30-14.00 uur en van 16.00-19.30 uur.
Voor de ochtenden zoeken wij vrijwilligers die broodpakketten willen maken en
rondbrengen in de appartementen. Daar maak je een praatje met de bewoners en
controleert de koelkast. Dit is een zelfstandige functie waarbij je zelf je tempo kunt bepalen.
De tijden zijn vanaf 8.30 uur tot uiterlijk 12 uur.
Ook zoeken wij vrijwilligers die een activiteit willen aanbieden en zelfstandig vorm willen geven. Heb je
een mooie hobby, maak je graag muziek of wil je een leescafé mee opzetten? Bruis je van de creatieve,
culturele ideeën? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer informatie neem dan contact op met:
Conny van Lankveld 06 82799786 of conny.van.lankveld@zorgboog.nl of
Annelieke Seuntjens 06 51731240 of annelieke.seuntjens@zorgboog.nl .
Neem een kijkje op www.moeraseikkompas.nl of kijk op YouTube ons promotiefilmpje
om de sfeer te proeven: https://www.youtube.com/watch?v=ISsQ30H85Sc .
Je bent altijd welkom om binnen te lopen voor een kopje koffie, een ijsje of een
lekkere maaltijd. Laat je verrassen!

CREATIEF AAN TAAFEL
Een nieuwe activiteit die begeleid wordt door een razend enthousiaste bewoonster van Moeraseik: Joke
Meerwijk, samen met Marij v. Bree.
Elke maandag komen deze twee dames om 09.30 uur naar de Gasterij boordevol ideeën en met een groot
aanbod van verschillende materialen. Samen lekker bezig zijn, een kadootje maken voor jezelf of voor een
ander, spullen maken voor de verkoop tijdens diverse markten. Maar vooral gezellig samen Aan Taafel.
Loop gerust en vrijblijvend eens binnen om een kijkje te komen nemen. En misschien wel aan te sluiten. U
bent van harte welkom!

KIENEN VAN ELLY & DE MINIMA'S IN WIJKCENTRUM DE BOERDERIJ
Op dinsdag 24 september 2019 is er weer kienen van Elly & de minima's in Wijkcentrum De Boerderij,
Harmoniestraat 105. Het kienen start om 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Met mooie prijzen en
cadeaubonnen en een hoofdprijs van een € 50 kaart van Albert-Heijn om boodschappen te doen.
Ellie Vroomen, 06 14746456 of c.vroomen8@chello.nl voor als u vragen heeft.
Wijkblad Helmond Noord
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NIEUWS VAN KINDERBOERDERIJ
DE VELDHOEVE
Hallo allemaal! Hierbij willen we jullie, de mensen uit onze buurt, vertellen waar we mee bezig zijn.
Gelukkig hebben we inmiddels meer actieve mensen die ons gezellige team zijn komen versterken. Dit
zorgt er voor dat we met meer mensen zijn om alle dieren te verzorgen. Dat is echt heel fijn.
Helaas zijn we nog niet zo vaak open als we zouden willen. Om dit wel te kunnen hebben we mensen
nodig die ons komen helpen met toezicht en de verkoop van koffie, ijs etc. U bent van harte welkom om
eens te komen kijken en praten wat dit inhoudt. Nu zijn we open op woensdag en vrijdag van 12 tot 17 uur.
Tot grote spijt van de kinderen die regelmatig bij ons komen , we proberen hierin zoveel mogelijk de
kinderen toe te laten.

Spelletjes dag
22 september van 12 tot 17 uur
Op kinderboerderij De Veldhoeve
Luchtkussen Suikerspin Sminken Spelletjes
Kom gezellig meedoen
Breng je ouders, opa, oma mee
Tot dan !
Natuurlijk hebben jullie inmiddels de medewerker van het Leger Des Heils gezien. Ze helpt mee in de
voortgang van de kinderboerderij samen met het bestuur, Neeltje en de vrijwilligers.
Samenwerking met u als wijk is belangrijk ! Laat u dus zien en horen als u wilt meedenken of helpen of
gewoon wilt weten wat we doen.

Dagbesteding in uw wijk
Graag informeren wij u over de dagbesteding die we gaan aanbieden vanuit het Leger des Heils. We
starten begin september op de dinsdag- en donderdagochtend. Een aantal mensen gaan de
kinderboerderij helpen met het onderhoud. Kitty Rombouts begeleidt deze mensen bij hun
werkzaamheden.
Ons plan is om te groeien naar een basis in het Jovic pand om van daaruit meer mensen te kunnen helpen
aan een zinvolle dagbesteding. We zijn zorgvuldig en willen ook met u als buurtgenoten samenwerken. Het
is immers een verandering maar ook een aanvulling in de wijk. We kunnen uw ideeën goed gebruiken, u
weet immers wat er nodig is in uw wijk.
Tot ziens, Team van de Veldhoeve

VOORAANKONDIGING MARKTEN EN KERSTWORKSHOP
3 november Zondagsmarkt van 12:00-16:00 uur
24 november Speelgoed- & Rommelmarkt van 12:00-16:00 uur
8 december Kerstmarkt van 12:00-16:00 uur
12 december Kerstworkshop (€ 25,00, incl. materialen) van 20:00-22:00 uur
Inschrijven voor een van de markten of workshop en/of voor meer informatie over het huren van een tafel:
bel naar Astrid van Lieshout 06 14108189 of stuur een mail naar astrid81069@gmail.com .

REPAIRCAFÉ HELMOND NOORD
Beste bewoners van Helmond Noord,
Gezien de goede belangstelling op de 2 openingsdagen in juni en juli gaat het Repaircafé Helmond Noord
door met haar werk als reparatie- en ontmoetingsplaats. In september is het repaircafé geopend op
donderdag 12-9-2019. De openingstijd is gewijzigd en nu van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Het repaircafé is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben je handig en heb je vrije tijd over, geef je op bij
Gijs van Veldhuizen: tel 06 24373571, via whatsapp of per email vanveldhuizen.g@gmail.com .
Wijkblad Helmond Noord
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EXTRA ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER
zondag
donderdag
donderdag
zaterdag
zondag
zondag
donderdag
donderdag
zondag
donderdag
vrijdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
zaterdag
maandag

1-9
5-9
5-9
7-9
8-9
8-9
12-9
12-9
15-9
19-9
20-9
22-9
22-9
24-9
24-9
28-9
30-9

14.00-15.30
19.30
09.30
11.00-14.00
14.00-15.30
11.00-15.00
19.30
12.00-17.00
14.00-15.30
19.00-21.00
12.00-17.00
13.15
20.00
19.30
09.00-18.00
19.30

Garagesale Vogelbuurt
Muziek met Pierre van Dongen
Infoavond: warmtepompen
Zwerfafval opruimen
Lunch winkelcentrum
Muziek: Zang
Repaircafé in Kinderboerderij
Infoavond: Isolatie woning
Kunst en oude Ambachtendag
Muziek: De Notenkrakers
Kinderdisco
Spelletjesdag kinderen en ouders
Zondagmiddagmixen Jeu de Boules
Kienen voor Elly en de Minima’s
Infoavond: warmtepompen
Busreis Alden Biesen, België
Infoavond: zonnepanelen

Vogelbuurt
De Pannehoeve
Energiehuis
Natuurtuin De Robbert
De Bus
De Pannehoeve
De Veldhoeve
Energiehuis
Jan Vissermuseum
De Pannehoeve
Wijkcentrum de Boerderij
De Veldhoeve
De Eeuwsels
Wijkcentrum de Boerderij
Energiehuis
Vertrek Wijkcen.Boerderij
Energiehuis

woensdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

9-10
10-10
11-10
15-10
17-10
29-10
31-10

19.30
11.00-15.00
19.00-21.00
19.30
19.30
19.30
19.30

Infoavond: avond voor VvE’s
Repaircafé in Kinderboerderij
Kinderdisco
Infoavond: warmtepompen
Infoavond: energiecafe over Helmond
Infoavond: isolatie
Infoavond: energie voor MKB

Energiehuis
De Veldhoeve
Wijkcentrum de Boerderij
Energiehuis
Energiehuis
Energiehuis
Energiehuis

zondag
maandag
donderdag
donderdag
vrijdag
donderdag
zondag
dinsdag

3-11
11-11
14-11
14-11
15-11
21-11
24-11
26-11

12.00-16.00
19.30
11.00-15.00
19.30
19.00-21.00
19.30
12.00-16.00
20.00

Zondagsmarkt
Infoavond: warmtepompen
Repaircafé Kinderboerderij
Infoavond: workshop besparing
Kinderdisco
Infoavond: zonnepanelen
Speelgoed- en rommelmarkt
Kienen voor Elly en de Minima’s

Wijkcentrum de Boerderij
Energiehuis
De Veldhoeve
Energiehuis
Wijkcentrum de Boerderij
Energiehuis
Wijkcentrum de Boerderij
Wijkcentrum de Boerderij

dinsdag
zondag
donderdag
donderdag
vrijdag

3-12
8-12
12-12
12-12
13-12

19.30
12.00-16.00
11.00-15.00
20.00-22.00
19.00-21.00

Infoavond: isolatie woning
Kerstmarkt
Repaircafé Kinderboerderij
Kerstworkshop
Kinderdisco

Energiehuis
Wijkcentrum de Boerderij
De Veldhoeve
Wijkcentrum de Boerderij
Wijkcentrum de Boerderij

- Voor meer informatie van deze activiteiten zie dit wijkblad. Kijk ook eens op www.noorderweb.nl.
- Staat uw activiteit niet vermeld en wilt u deze graag vermeld hebben, laat het ons even weten:
wijkbladhelmondnoord@gmail.com

MAMA CAFÉ
Vanaf donderdag 6 juni is er elke week mama café in Oma's Appelfabriek in de
Pannehoeve.
Voor moeders die het leuk vinden om andere moeders te ontmoeten. Gezellig
kletsen, ervaringen uitwisselen of even ontspannen, terwijl de kinderen spelen.
U bent welkom voor een kopje koffie of thee van 9.30 - 10.30 uur!
Wijkblad Helmond Noord
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN HELMOND NOORD
Maandag
Creatief aan Tafel
Koffieuurtje
Geheugentraining
Sporten 60+
Sjoelen
Sjoelen
Schaken
Biljarten
Let’s Dart 8-18jaar
Bodygym

Moeraseik
De Pannehoeve
Wzc De Eeuwsels
Gymzaal Hobostraat
De Pannehoeve
Wzc De Eeuwsels
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij

09.30
10.00-12.00
10.30
12.00-13.00
14.00-16.00
14.00
13.30-17.00
19.00-24.00
19.00-20.15
20.00-22.00

Dinsdag
Beweeggroep fit
Onderhoud
Inloop koffieochtend
Handwerken
Schilderen
Wandelgroep
Jeu de boules
Sjoelen
Kienen
Zaalvoetbal

Wzc De Eeuwsels
De Veldhoeve
Bethlehemkerk
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Moeraseik
Wzc De Eeuwsels
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehoeve
Gymzaal Nachtegaallaan

09.00
ochtend
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
13.30
13.30
14.00-17.00
14.15-16.15
19.00-20.00

Woensdag
Wandelclub SENA
Bibliotheek

De Pannehoeve
De Pannehoeve

09.30-10.30

Knutselen

De Pannehoeve

09.30-11.30

Kinderboerderij
Bibliotheek
Kienen
Creatief
Wandelen
Hobbyclub
Liederentafel

De Veldhoeve
Wzc De Eeuwsels
De Moeraseik
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehoeve
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehoeve

11.00-16.00
14.00
14.15
10.00-12.00
14.00-16.00
18.30-20.00
19.00-20.00

Donderdag
Schilderen
Onderhoud
Gymclub
Jazzballet
Mama café
Knutselen
Soc. Raadslieden
Muziek voorstelling
Oma’s appeltaart
Formulierenbrigade
Huiskamer
Beweeg zitgroep
Dansmatinee

Wijkcentr. De Boerderij
De Veldhoeve
PaulusPotterlaan Gymz
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
WZc De Eeuwsels
De Pannehoeve

09.00-11.30
ochtend
09.00-10.00
09.30-10.45
09.30-10.30
09.30-11.30
10.00-12.00
10.00-11.30
10.00-12.00
10.00-12.00
13.00-15.00
14.00
14.00-15.30

Vrijdag
Schilderclub
Koersbal
Kinderboerderij
Bewegen ouderen
Sena alleenstaande

Wzc De Eeuwsels
Wzc De Eeuwsels
De Veldhoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve

9.30
14.00
11.00-16.00
14.00-15.00
19.00-23.00

Zaterdag
Openstelling
Bioscoopavond

Natuurtuin
De Pannehoeve

Dagelijks ma-di-wo-do-vr-za-zo
Sport voor- en
De Pannehoeve
nabeschouwing
Open Inloop
Wijkcentr. De Boerderij
Biljarten
Wijkcentr. De Boerderij
Gitaarlessen
Wijkcentr. De Boerderij
Koffiecorner
WZc De Eeuwsels
Biljarten
De Pannehoeve
Restaurant
De Pannehoeve
Restaurant
De Moeraseik
Restaurant
De Moeraseik
Buurtcafé
De Pannehoeve

09.00-12.00
19.00-21.00

08.00-12.00
19.00-23.00
13.00-17.00
10.00-22.00
08.00-16.00
Hele dag
12.00-13.00
12.00-14.00
17.00-19.00
09.00-21.00

COMPLIMENTEN AAN ONZE VRIJWILLIGERS
Wij doen heel veel in de Pannehoeve, maar zonder onze vrijwilligers
is dit niet mogelijk. Dagelijks staan onze vrijwilligers klaar voor onze
bewoners. Of het nu met het eten is, in de tuin of met de vele
activiteiten, altijd zijn er vrijwilligers in de buurt. Bedankt namens
iedereen.
Toch zijn we op zoek naar nog meer vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor onze bewoners, heeft u een
hobby die u wilt delen of wilt u gewoon ons helpen. Laat het ons weten, dan maken we een afspraak om te
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Info.vrijwilligers@zorgboog.nl of bij een van de
activiteitenbegeleiders of bij mij, locatie coördinator, Jos Mies 06 23091426.
Concreet: Wij vragen op verschillende dagen in de catering in de lounge nog diverse vrijwilligers. Wilt u
meehelpen in het uitserveren van de maaltijden of het kopje koffie. Dan zijn wij op zoek naar u.

Dringend verzoek de kopij tijdig aan te leveren
bij voorkeur voor de 8ste van elke maand voor de uitgave van de
volgende maand: per email naar wijkbladhelmondnoord@gmail.com
Wijkblad Helmond Noord

september 2019

