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Bewonersavond 
aardgasvrij wonen 

in de Eeuwsels

Beëindiging 
Tourclub’81 Helmond

Griezeltocht Muziekwijk
Helmond-Noord

Dinsdag 11 oktober was er in het 
Wijkcentrum de Boerderij een 

drukbezochte bewonersavond. 
Inwoners uit De Eeuwsels kregen 

informatie over het Project Gulden 
Energie en de mogelijkheden voor 

het duurzaam verwarmen van 
woningen in de toekomst. 

Na meer dan 40 jaar hebben we 
helaas moeten besluiten om onze 
geliefde fietsclub op te heffen. Een 

hoge gemiddelde leeftijd en daarbij 
geen aanwas van nieuwe leden, 

zijn onder meer redenen die geleid 
hebben tot dit besluit.

Op zaterdag 5 november heeft 
de griezeltocht in de muziekwijk 

Helmond-Noord 
plaatsgevonden voor

 alweer de 5e keer. 
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55+-GYM IN DE GYMZAAL
AAN DE HOBOSTRAAT
Er is nog plaats voor nieuwe leden in de 

gymgroepen voor 55+’ers. Maandag van 

12.00-13.00 uur in de gymzaal aan de 

Hobostraat (niet in de Boerderij, maar 

naast de Schabbert). Vrijdag van 10.30-

11.30 uur in wijkhuis de Lier, Van Kins-

bergenstraat 1, Helmond-Oost Dit onder 

deskundige leiding in samenwerking 

met de LEV-groep. Voor meer informa-

tie: Ingrid Cools, 06 – 12 46 12 70.

Dinsdag 11 oktober was er in het Wijkcentrum 

de Boerderij een drukbezochte bewoners-

avond. Inwoners uit De Eeuwsels kregen infor-

matie over het Project Gulden Energie en de 

mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen 

van woningen in de toekomst. 

Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Daar-

om loopt er een onderzoek hoe de gemeen-

te samen met Waterschap Aa en Maas en de 

gemeente Laarbeek woningen in De Eeuwsels 

duurzaam kan verwarmen. Men onderzoekt of 

restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstalla-

tie (RWZI) in Aarle-Rixtel gebruikt kan worden 

voor een warmtenet. 

Project Gulden Energie

Tijdens de bewonersavond is uitgelegd wat het 

onderzoek inhoudt en wat de stand van za-

ken is. Volgens de eerste voorlopige resultaten 

kan met warmte uit het zuiveringsproces een 

groot deel van de woningen in Aarle-Rixtel en 

De Eeuwsels worden verwarmd. Het gaat om 

warmte voor verwarming en tapwater voor bij-

voorbeeld de douche. Het blijkt dat dit het bes-

te kan met één gezamenlijk warmtenet.

Actieve inwoners

Het publiek stelde goede en kritische vragen, 

die voor een deel beantwoord konden worden. 

Sommige vragen vergen meer onderzoek en 

zullen in een later stadium beantwoord worden. 

Vervolg

Tijdens de bewonersavond is aangegeven dat 

het huidige onderzoek nog dit jaar wordt af-

gerond. Afhankelijk van de uitkomsten van dit 

onderzoek beslist het college van burgemeester 

en wethouders of er een ontwikkelingsonder-

zoek volgt, waarin we onderzoeken hoe het col-

lectieve warmtenet kan worden ontwikkeld en 

vragen beantwoord kunnen worden. Wanneer 

we doorgaan met het ontwikkelingsonderzoek 

zullen we u in De Loop van dat onderzoek in-

formeren. 

De gemeente bedankte alle belangstellenden 

voor hun tijd en aandacht en goede vragen. 
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DE HELMONDSE LIEDERTAFEL 
’T AKKOORDJE ZOEKT NIEUWE LEDEN

Wij zijn op zoek naar nieuwe koorleden, die net als wij houden van gezellig samen zingen. Wij 

zoeken sopranen, tenors en bassen. Wij zijn een koor met gemotiveerde zangers en een eigen 

band. Onze repetitie-avonden zijn op woensdag van 19.45 tot 22.00 uur in Parkzicht, Zwanen-

bloemsingel 42, in Dierdonk.

Wij treden diverse malen per jaar op en onze optredens worden druk bezocht! Daar zijn we trots op! 

Ben jij diegene die we zoeken, en denk je ‘ik kan niet zingen’? Kom het uitproberen. In een koor zing 

je anders dan alleen. Hebben we je interesse gewekt? Neem dan gerust contact op met onze PR. 

Kijk ook even op onze website www.akkoordje.nl. Akkoordje PR: 06 – 41 72 19 16. 

NOORDERWEB
Kijk ook eens op www.noorderweb.nl voor méér info over Helmond-Noord. 
Wil je zelf iets geplaatst hebben op deze website, stuur een mailtje naar: 
noorderwebhelmond@gmail.com.
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Uit het dagboek 
van Stan Sanders
Begin oktober, de laatste maaibeurt 
De nazomermaaibeurt is onze grootste klus. 
Acht ochtenden in september en oktober 
zijn we bezig op de graslandjes. We maaien, 
harken en sjouwen het maaisel naar buiten. 
Door ons werk op de veldjes merken we hoe 
levendig die zijn geworden. Kikkers, padden 
en allerlei kleine insecten springen op en 
vliegen weg. Een paar keer zien we een muis 
wegvluchten. Afgelopen dinsdag hebben we 
een nachtvlinder gevangen en vandaag krij-
gen we er weer een te pakken. Beiden zijn 
door onderzoeker Will op de foto gezet en 
gemeld bij Waarneming.nl.

Schuilen en overwinteren
We maaien niet alles kort en slaan expres 
stukken over. Hierdoor houden vlinders 
en andere kleine dieren schuilplaatsen en 
overwinteringplekken. Bij elkaar zijn een 
paar honderd vierkante meter grasland niet 
gemaaid. Daarin kunnen aardig wat beest-
jes overleven. Het is een van de methodes 
van groenbeheerders en natuurorganisaties 
die we in de natuurtuin uitproberen. Hoe 
succesvol dit idee in de natuurtuin werkt, 
hebben we nog niet kunnen uitzoeken. We 
hebben veel onderzoek te doen en weinig 
onderzoekers!

Eind oktober, insecten tellen
De laatste maaibeurt is voorbij, dus tijd voor 
het plakvallenproject. Sinds vorig jaar zet-
ten we na elke maaibeurt een rij plakvallen 
uit. Op een lijn van 100 m zetten we elke 10 
m een plakval. Na 48 uur halen we de volle 
plakvallen met insecten op en zetten ze op 
de foto. Een computerprogramma telt de 
insecten en sorteert ze op grootte. Met een 
rekenformule wordt het totaalgewicht van 
de gevangen insecten berekend.

Wat heb je eraan?
Iedereen weet dat insecten belangrijke be-
stuivers zijn. Maar het is ook een belangrijke 
voedselbron voor andere dieren. Insecten 
vormen de basis van de dierlijke voedsel-
keten, vergelijkbaar met plankton in de zee. 
Door regelmatig meten kun je zien of het 
aantal insecten toe- of afneemt. Het gewicht 
van al die kleine snackjes is het voedsel dat 

beschikbaar is voor de insecteneters. Hoe-
veel insecten vang je met een plakval? Dat 
hangt van veel toevalligheden af, bijvoor-
beeld wat voor weer het is. Pas na meerdere 
metingen komen er bruikbare resultaten. Dit 
is de derde keer dat we de vallen uitzetten 
en ik ben erg benieuwd wat we deze keer 
meten. Is het een bevestiging van de eerste 
twee metingen of wordt alles overhoop ge-
gooid en weten we nog niks? We zullen zien!

Maaibeheer in De Bundertjes
Veel grasland in De Bundertjes wordt 2 keer 
per jaar gemaaid. Ongeveer hetzelfde wat 
wij doen, maar dan op grotere schaal. In het 
veld naast de natuurtuin is een gemarkeerd 
stuk overgeslagen bij het maaien, een overle-
vingsplek voor kleine graslandbewoners. Het 
is afwisselend een stukje met laag gras, ho-
ger gras en ruigere soorten. Dit soort plekken 
zie je tegenwoordig vaker. Niet alleen in De 
Bundertjes, maar ook op andere plekken in 
Helmond. Dat spaart werk en de graslanden 
worden stukje bij beetje meer levende natuur.

Meer berichten over de natuurtuin op 
www.derobbert.nl.

GEVRAAGD: RADIOBUIZEN
Heeft u misschien nog ergens oude radio-

buizen, documentatie of boeken over de 

oude buizentechniek liggen (waar u toch 

niets meer mee doet)? U doet er mij een 

groot plezier mee. 

M. Bevers, 06 – 28 93 40 95. 

Repaircafé Helmond-Noord is geopend 

voor de bewoners om spullen ter reparatie 

aan te bieden en wel op zaterdag 17 de-

cember 2022, op woensdag  4 en zaterdag 

21 januari en woensdag 1 en zaterdag 18 fe-

bruari 2023. De openingstijden zijn op de 

woensdag van 11.00 tot 15.00 uur en op de 

zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Repaircafé Helmond-Noord is gevestigd 

in De Terp, Breitnerlaan 7, ingang bij bord 

Leger des Heils 50-50. Handige en techni-

sche mensen kunnen zich alsnog van har-

te aanmelden als vrijwilliger. Info: Gijs van 

Veldhuizen, coördinator Repaircafé Hel-

mond-Noord, 06 – 24 37 35 71.

REPAIRCAFÉ 
HELMOND-
NOORD

De dieren gaan de rustperiode weer in en 

wij gaan weer aan de slag met onderhoud 

en verbeteringen. U bent in het voorjaar 

weer welkom op onze kinderboerderij en 

speeltuin. Er komen onder andere 2 nieu-

we speeltoestellen die ook geschikt zijn 

voor mindervaliden en hopelijk krijgen we 

genoeg sponsoren bij elkaar, zodat we de 

bestrating kunnen vernieuwen en we geheel 

rolstoelvriendelijk kunnen worden! 

Tevens zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilli-

gers voor de dieren, tuin, horeca/speeltuin.

WINTERSLUITING 
KINDERBOERDERIJ & 
SPEELTUIN DE VELDHOEVE! 
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Om onze jeugdvereniging te steunen ver-

kopen wij als Rowans van Scouting Le-

onardus oliebollen. Gratis thuisbezorgd in 

Helmond!

Bestel voor 30 december via oliebollen@

scoutingleonardus.nl. Noem daarbij uw 

aantal oliebollen, uw adres en of u kiest voor 

bezorgen of ophalen. Afhaaladres: Binderen 

4, 5702 NT Helmond. Ophalen en bezorgen 

op 31 december tussen 10.00 - 17.00 uur

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

OLIEBOLLENACTIE BIJ 
SCOUTING LEONARDUS

Wij zorgen dat de verwarming aan kan.
Jij zorgt voor een warme winter

Heb jij een (gezamenlijk) inkomen tot onge-

veer € 2360 euro per maand?  Dan krijg jij mis-

schien een eenmalige energievergoeding.  Gas, 

boodschappen: alles is duurder. Ben jij bang 

dat je de rekening niet meer kunt betalen? Je 

bent niet alleen. De gemeente Helmond heeft 

daarom besloten om dit jaar nog meer inwo-

ners te helpen. De energievergoeding is een 

bedrag tussen de € 700 en € 1300,-, afhan-

kelijk van je inkomen. 

Wil je weten of je de eenmalige vergoeding kan 

krijgen? Ik wil iemand spreken.  Overal in Hel-

mond zijn spreekuren en inloopmomenten. De 

mensen daar weten precies of je de vergoeding 

kan krijgen. Ze kunnen meteen samen met jou 

de aanvraag goed doen. Zo staat het geld het 

snelst op je rekening. Neem dus je gegevens 

mee.  Je hebt nodig: bewijs van je (+ je part-

ners) inkomsten, afschrift  van je bankrekening 

(1 maand); voor de hogere inkomens: bewijs dat 

je in 2022 een variabel contract hebt. 

Ik wil online kijken 

Dat kan op www.helmond.nl/hulpbijrondko-

men. Daar staan de voorwaarden en met welk 

inkomen je in aanmerking komt. Je kunt hier 

ook digitaal de aanvraag doen. 

Belangrijk: Je hoeft dit bedrag nooit terug te 

betalen en het heeft geen gevolgen voor je uit-

kering of toeslagen. Het is echt een vergoeding 

zodat je warm de wintermaanden door komt. 

Doe je aanvraag voor 31 december 2022.

Hulp, advies of vragen?

Je kunt nog meer hulp, advies en tips krijgen als 

je moeite hebt met rondkomen. Er zijn allerlei 

manieren hoe je zelf de energierekening omlaag 

kan krijgen. Kijk op de website voor handige in-

formatie. 

Heb je vragen of wil je hulp bij het aanvragen? 

Kom vooral naar de informatiemomenten. 

Wanneer deze bij jou in de buurt zijn kun je vin-

den op de website www.helmond.nl/hulpbij-

rondkomen.  Je mag natuurlijk ook bellen naar: 

14 0492, optie 2.

Zo komen we samen verder.

Zo is Helmond.

www.helmond.nl/hulpbijrondkomen

BEËINDIGING TOURCLUB’81 HELMOND
Na meer dan 40 jaar hebben we helaas moe-

ten besluiten om onze geliefde fietsclub op 

te heffen. Een hoge gemiddelde leeftijd en 

daarbij geen aanwas van nieuwe leden, zijn 

onder meer redenen die geleid hebben tot dit 

besluit. Daarnaast speelt een rol dat onze le-

den dagelijks individueel of in kleine groepjes 

kunnen fietsen op racefiets of mountainbike, 

waardoor deelname aan onze clubritten op 

zondag een sterk neergaande lijn te zien gaf. 

Natuurlijk hebben ook individualisering van de 

maatschappij en coronamaatregelen tijdens 

de afgelopen 2 jaar hieraan bijgedragen.

Dit jaar heeft onze vereniging wat later dan ge-

pland (door corona) haar 40-jarig jubileum ge-

vierd. We hebben 4 jubilarissen kunnen huldi-

gen die vanaf de oprichting lid zijn geweest. Met 

trots kijken we terug op een fantastisch verleden 

met onder meer duizenden ritten in binnen- en 

buitenland die we verreden hebben, meer dan 

25 keer organisator van de Helmtocht voor 

mountainbikers, de Helmond Tour waarbij we 

met een groot peloton onder begeleiding van 

politie en motards onder anderen dwars door 

Helmond kruisten en natuurlijk de door onze 

club aangelegde mountainbikeroute Bakelsbos 

(de onderhoudsploeg gaat door met haar werk!).

Gelukkig blijven de meeste ex-leden lekker fiet-

sen en hebben elkaar inmiddels gevonden in 

diverse groepjes. Tot slot past een welgemeen-

de dank aan sponsoren, pers, collega-clubs en 

iedereen die Tourclub’81 de afgelopen decennia 

een warm hart heeft toegedragen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tourclub '81 Helmond
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VRIJWILLIGER BIJ MOERASEIK? JA, LEUK! 
Vind jij het leuk om met verschillende bewo-

ners even een praatje te maken? Voor hun 

brood te zorgen of een maaltijd op te warmen? 

Bewoners van en naar hun appartement te be-

geleiden? Of medewerkers catering te onder-

steunen tijdens de maandelijkse pannenkoe-

kenavond? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Vrijwilliger souperdienst:

Elke donderdag van 16.30 tot ongeveer 19.30 

uur. Je krijgt er een zinvolle tijdsbesteding, 

dankbare bewoners en veel voldoening voor te-

rug. Voel je je aangesproken of wil je meer infor-

matie? Laat dit weten aan Conny van Lankveld 

of Franca Steenbakkers: 

activiteiten.moeraseik@zorgboog.nl. 

Zij kunnen je meer vertellen. Of loop een keer 

binnen bij De Moeraseik, Tamboerijnstraat 80, 

5702 JT Helmond.

Griezeltocht Muziekwijk
Helmond-Noord 
Op zaterdag 5 november heeft de griezeltocht 

in de muziekwijk Helmond-Noord plaatsge-

vonden voor alweer de 5e keer. Deze tocht liep 

door de Saxofoonstraat, Fagotstraat, een deel 

van het Piet van Bokhovenpad en Harmo-

niestraat. Er hebben ruim 140 enthousiaste, 

gillende kinderen aan deelgenomen samen 

met hun ouders!

Met dank aan de gemeente voor de toestem-

ming om dit te mogen organiseren, de wijkraad 

Helmond-Noord voor het verschaffen van 

een budget, Stappert Noxon voor de sponso-

ring van het snoep, van der Vleuten Service & 

Montage voor de sponsoring van materialen 

voor onze Griezeltent en natuurlijk alle vrijwil-

ligers die hebben geholpen deze avond tot een 

groot succes te maken! Wij hopen dit volgend 

jaar weer met veel enthousiasme te kunnen or-

ganiseren. De foto’s zijn gemaakt door Wilfred 

Houtappels.

Wil jij volgend jaar ook mee griezelen? 

Voor op- of aanmerkingen, vragen mail: 

halloweenmuziekwijk@gmail.com
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Kinderdisco 
16 DECEMBER 2022 | 20 JANUARI 2023
Elke maand organiseren we in Wijkcentrum De Boerderij een Kinderdisco 

voor jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar oud. De volgende edities 

zijn op 16 december 2022 en 20 januari 2023. Doordat we de entreeprijs 

laag houden en gereduceerde tarieven voor snoep, chips en frisdrank han-

teren (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 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 de veiligheid is gedacht: tijdens de disco is er continu toezicht op 

de kinderen en kunnen ze NIET naar buiten. Groetjes van het team van de 

Kinderdisco!  Wij zijn nu ook op Facebook te vinden: Kinderdisco Wijkcentrum 

De Boerderij. Volg ons!

WANDELVRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
VOOR DE EEUWSELS
Wij gaan elke dinsdagmiddag met onze bewoners van onge-

veer 13.45 tot 16.30 uur wandelen. Op dit moment hebben 

we zoveel duwers te kort dat we in 2 groepen moeten gaan. 

Ons streven is om alle bewoners in 1 keer mee te kunnen ne-

men, zodat er wat meer tijd is om iets te bezichtigen.

Wat we doen is ergens op een mooi plekje stoppen en daar 

wat drinken en koek (of iets dergelijks) eten. Het moet voor de 

bewoners een gezellige middag zijn, dat is ons doel. Het gaat 

niet om het aantal kilometers. 

Bij interesse kun je bij de Eeuwsels binnenlopen en vragen 

naar Irene Schouten, ook bereikbaar via mail: 

i.schouten@savant-zorg.nl.

ACTIVITEITEN 
De Schabbert
TIJDSTIP
Elke maandagmorgen
10.30-11.30 uur

 
Elke maandagmiddag
13.00-17.00 uur

Elke maandagmiddag
14.00-15.30 uur

Elke dinsdagmorgen
10.00-11.30 uur

Elke dinsdagmiddag
13.00-17.00 uur

Elke woensdagmiddag 
14.00-16.00 uur

Elke donderdagmorgen
10.00-11.00 uur

Elke donderdagmiddag
13.30-15.30 uur

Elke donderdagavond
17.30-20.00 uur

Elke vrijdagmiddag
14.00 - …..

Elke vrijdagmiddag
15.00-16.30 uur

ACTIVITEIT
Bewegen op muziek onder leiding van JIBB+
Na afloop drinken we gezellig koffie of thee. 
Opgeven is niet nodig

Blinden- en slechtziendensoos, speciaal gericht 
programma voor deze doelgroep. Informatie en 
opgeven bij Ricky Wilbers 06 – 20 05 57 75

Hulp voor vragen over je telefoon, je computer, je 
laptop of je iPad. KBO Bernadette, de Schabbert en 
de Wijkraad

Inloop/ Knutselmorgen en gezellig koffiedrinken. 
Aanmelden niet nodig. 

Kaartsoos voor mensen die niet houden van te snel, 
te druk en te hectisch. Informatie en opgeven bij 
Door van Zelst 06 – 53 98 40 32

Inloopspreekuur voor vragen of opmerkingen die te 
maken hebben met uw wijk, buurt of straat. Stefan 
Schüller, wijkadviseur van de gemeente Helmond

Bewegen op muziek onder leiding van JIBB+.
Na afloop drinken we gezellig koffie of thee. 
Opgeven niet nodig

Rouw op je Dak, inloophuiskamer. 
Info: Antonia Keulens  | 06 – 16 49 04 43

Gezellig samen eten voor alleenstaanden
Volledig diner voor 6 euro. Opgeven bij 
06 – 15 37 56 46

Wandelen vanuit de Schabbert. Marjan Rombeek 06 
– 24 14 27 42, Peter Rombeek 06 – 24 14 72 67

Activiteiten voor jongeren 9+ jaar. Marcella Gomes

RIJBEWIJSKEURINGEN 
CBR IN HELMOND 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is 

nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zo-

genaamd groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, 

of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken 

van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeurin-

gen op vrijdag 30 december bij Stichting LEV Groep, Pen-

ningstraat 55, medisch laten keuren voor de verlenging van 

hun rijbewijs. Een afspraak maken met de arts kan via Regel-

zorg Rijbewijskeuringen: telefonisch: 088 – 23 233 00 of zelf 

een datum plannen: www.regelzorg.nl. Voor het laten invullen 

van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oog-

arts of belt u ons.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00. Voor 

houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 65,00.  

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 

4 maanden voor deze datum. Voordat u een afspraak maakt, 

koopt u eerst een gezondheidsverklaring. 

Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw 

DigiD met SMS-code of app-verificatie op mijn.cbr.nl. Een 

papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de mees-

te gemeenten of via Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst 

invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken 

duren alvorens u de papieren, die de arts moet invullen, thuis-

gestuurd krijgt. Maak een afspraak bij een arts die uw formu-

lier op de computer (digitaal) kan invullen.
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De Schabbert zoekt vrijwilligers die afwisse-

lend al dan niet op toerbeurt, willen koken voor 

alleenstaanden. Deze groep van ongeveer 15 

personen komt elke donderdag om 17.30 uur bij 

elkaar in de Schabbert voor een gezamenlijke 

warme maaltijd.

De groep biedt heel veel gezelligheid. Voor meer 

informatie: 06 – 15 37 56 46 of  voorzitter-

wijkraadhelmondnoord@gmail.com.

KBO-Bernadette, Wijkraad Helmond-Noord en 

de Schabbert hebben een spreekuur opgezet 

voor mensen die geholpen willen worden met 

telefoon, iPad, computer en dergelijke. Daarvoor 

zoeken ze vrijwilligers die op toerbeurt mensen 

willen helpen.

Vragen als: ‘Ik wil meer weten over mijn telefoon?’, 

‘Ik weet niet goed hoe ik moet downloaden.’, ‘Hoe 

zet ik foto’s over?’, ‘Van DigID snap ik niets, kun 

je hiermee helpen?’ en ‘Kan ik ook video bellen?’ 

kun je verwachten op het wekelijkse spreekuur op 

maandag van 14.00 tot 15.30 uur in De Schabbert.

Vrijwilligers gezocht
voor De Schabbert 

Voor een gezellige dame op leeftijd zijn 
we op zoek naar iemand die haar af en 
toe eens mee wil nemen naar winkelcen-
trum De Bus. Ze vindt het fijn om daar 
wat lekkere dingen te gaan halen en daar 
samen van te genieten. Buitenshuis is 
mevrouw rolstoelafhankelijk, maar ze 
woont in de directe omgeving van het 
winkelcentrum. 

In de Muziekbuurt zijn we voor een echt-
paar dat lichamelijk niet bij machte is hun 
tuin zelf bij te houden op zoek naar ie-
mand die af en toe wat onkruid wil wieden 
en de blaadjes op wil harken.  

In de Planeten- en Sterrenbuurt zijn we 
op zoek naar iemand die er af en toe op 
uit wil met iemand die aan zijn rolstoel 
gebonden is. Mocht het daar te koud voor 
zijn, dan is het fijn als je af en toe een spel-
letje met hem wil doen of gewoon een 
gezellig praatje maken. In de Bloem- en 
Paardenvelden woont iemand die drin-

gend verlegen zit om iemand die eens per 
dag zijn hondje mee uit wil nemen voor 
een kleine wandeling. 

Mocht je iets willen betekenen voor een 
van deze vragen of heb je interesse in an-
der vrijwilligerswerk, laat het dan weten 
aan Wilma van Grinsven, 06 – 40 94 48 87 
of via wilma.vangrinsven@levgroep.nl.

Vrijwilligers gevraagd

Aanbiedingen
Speciaal voor U!

Kom naar de winkel 
in winkelcentrum 
de Bus en wissel 
deze bonnen in!

1 kilo

SScchhnniittzzeellss
voor slechts € 1122,5500

Tegen inlevering van deze bon. 
Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 19 november tot en met 
zaterdag 3 december 2022.

150 gram

GGeebbrraaddeenn  kkiippffiilleett

voor slechts € 33,0000
Tegen inlevering van deze bon. 

Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 19 november tot en met 
zaterdag 3 december 2022.

150 gram

FFiilleett  AAmméérriiccaaiinn

voor slechts € 2,00
Tegen inlevering van deze bon. 

Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 19 november tot en met 
zaterdag 3 december 2022.

1 kilo

vveerrssee  wwoorrsstt
voor slechts € 77,,5500 

Tegen inlevering van deze bon. 
Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 19 november tot en met 
zaterdag 3 december 2022.

Winkelcentrum de Bus 
NNiieeuuwwvveelldd,,  Helmond 
[0492] 565 030 #

#

#

#

Duitse 
gehaktballen

Boterhamworst Cervelaat uit 
eigen keuken

Hamburgers
4 stuks

150 gram 150 gram

4 stuks

€6,00voor slechts

€2,00voor slechts €2,75voor slechts

€4,00voor slechts
Tegen inlevering van deze bon.
Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 17 december tot en met 
zaterdag 31 december 2022.

Tegen inlevering van deze bon.
Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 17 december tot en met 
zaterdag 31 december 2022.

Tegen inlevering van deze bon.
Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 17 december tot en met 
zaterdag 31 december 2022.

Tegen inlevering van deze bon.
Alleen in onze vestiging in 
Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 17 december tot en met 
zaterdag 31 december 2022.
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Koffie-inloop: iedere 
dinsdagochtend staat 
de koffie klaar!
Elke dinsdagmorgen houden we koffie-in-

loop-ochtend in de Ontmoetingsruimte van de 

Bethlehemkerk van 10.00-12.00 uur. Eenieder 

die het gezellig vindt om een (gratis) kopje kof-

fie te drinken samen met anderen, elkaar te ont-

moeten op een doordeweekse dag, nodigen we 

hierbij uit! Van harte welkom!

Vredestocht op 17 december

Op zaterdag 17 december organiseren verschil-

lende kerken in Helmond een tocht voor vrede en 

verdraagzaamheid. Om 16.00 uur starten we bij 

de Bethlehemkerk in de Sperwerstraat en zullen 

een wandeltocht lopen langs het kapelletje van 

Binderen, Kasteel Helmond, over de Markt en via 

de Heistraat terug naar de Bethlehemkerk. Daar 

zullen we rond 17.15 uur worden ontvangen met 

warme chocolademelk en glühwein. 

In de kerkzaal zal het oecumenisch koor Druzba 

Oekraïense kerstliederen ten gehore brengen. We 

willen alle deelnemers vragen een lichtje mee te 

nemen (denk om de brandveiligheid van jezelf en 

anderen). Voor meer informatie kunt u terecht bij 

Marjelein Verhoeven (Damiaanparochie), Arieke 

Sonnemans (Leger des Heils) en Corine Beeuw-

kes-van Ede (Bethlehemkerk).

Kerstfeest in de Bethlehemkerk

Voor jong en oud zijn er kerstvieringen in de 

Bethlehemkerk:

24 december om 18.30 uur Kinderkerstfeest 

24 december om 22.00 uur Kerstnachtdienst 

met het oecumenisch koor ‘Lighthouse’ onder 

leiding van Arjan Mooij (orgel/piano); voorgan-

gers Pieter Flach en ds. Corine Beeuwkes-van 

Ede. Thema KERST KOMT BINNEN!

25 december om 10.00 uur Gezinsviering met 

oecumenisch koor ‘Cantimond’ onder leiding van 

Marjan Vree met Ad Brouwer (piano), Theo Franx 

(fluit) en Istvan Eperjesy (orgel). Thema TEVRE-

DEN OP AARDE…Voorganger ds. Corine Beeuw-

kes-van Ede.

Oecumenische lezingen

In samenwerking met de Damiaanparochie zijn er 

6 oecumenische lezingen georganiseerd. Op de 

2e dinsdagavond in de maanden oktober tot en 

met maart, het zogenaamde Zincafé.

Zincafé met Oecumenische Lezing

Dinsdag 10 januari 2023; 20.00-21.30 uur. Plaats: 

Kaulenzaal (ingang Valkstraat) LAUDATE SI : 

EEN OPSTANDINGSVERHAAL? In zijn encycliek 

‘Laudate si?’ roept paus Franciscus ‘alle mensen 

van goede wil’ op om met respect en eerbied om 

te gaan met de Aarde en de armen. Diaken Ton 

Schepens vertolkt zijn roepstem om op te staan 

en wat dat concreet betekent. 

Zincafé met Oecumenische Lezing; 

dinsdag 14 februari 2023; 20.00-21.30 uur. 

Plaats: Kaulenzaal (ingang Valkstraat). Spreek-

ster: Trodessa Barton: ‘De zin van de dood’. Op 

zoek naar ‘de zin van de dood’ interviewde zij 

mensen die wisten dat zij niet meer lang te leven 

hadden. Dit resulteerde in het boek ‘De zin van 

de dood. Een spiegel voor de onzin van het leven’.

Voor actuele informatie zie onze website: 

www.bethlehemkerk-helmond.nl.

Heb jij een vraag waar je zelf even niet 

uitkomt? Dan kun je wekelijks bij onze 

inloopspreekuren terecht. Jouw vraag kan 

over van alles gaan: zoals opvoeden en 

opgroeien, wonen, werken, geld of sociale 

contacten. We kijken dan samen met jou 

wat nodig is om weer verder te kunnen.

Elke woensdagochtend van 9 tot 10 uur 

wordt er door Sociale Teams Helmond en 

LEVgroep een inloopspreekuur in wijkhuis de 

Terp gehouden en iedere donderdagochtend 

van 10 tot 11 uur in wijkcentrum de Boerderij.

Sociale Teams Helmond Noord

Wijkhuis de Terp

Breitnerlaan 5, 5702 TX Helmond

088 – 00 17 301

noord@sthelmond.nl

www.socialeteamshelmond.nl

LEVgroep: wijkteam Noord

Wijkcentrum de Boerderij

Harmoniestraat 105

5702 JD Helmond

0492 – 59 89 88

wijkteamhelmondnoord@levgroep.nl

www.levgroep.nl

Wekelijks inloopspreekuren 
met LEVGroep en Sociale 
Teams Helmond-Noord

Een avondje weg? Ramen dicht, lichtje aan en deuren op slot. Maak het ze niet te makkelijk.

Gezien uw positieve houding van voorgaande 5 

jaren durf ik een beroep op u te doen om een 

bijdrage te doneren ten behoeve van de minder-

bedeelden in onze omgeving.

U kunt zowel materieel als financieel de helpende 

hand bieden:

• Elke maandagmiddag tussen 15.00 en 17.30 uur 

kunnen rookworsten en andere etenswaren, die 

niet aan bederf onderhevig zijn, afgegeven wor-

den aan de Caritas vrijwilligers in de Pauluskerk 

aan de Pauluspotterlaan.

• Ook kunt u uw financiële bijdrage overmaken 

op het banknummer: NL02 RABO 0318 801 868  

ten name van Gerard Klaassen, onder vermelding 

van: Rookworstactie Caritas Pauluskerk. 

Voor vragen kunt u terecht bij Gerard Klaassen: 

0492 – 510 066.

Rookworstactie Caritas Pauluskerk
November-december 2022
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ACTIVITEITEN 
De Boerderij
ACTIVITEIT FREQUENTIE TIJDSTIP
Maandag  
Huiskamer dagelijks 8:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 8:30-12:00 uur
Pedicure 1x per week 9:00-12:00 uur
13:00-17:00 uur
Biljarten (club) dagelijks 13:00-17:00 uur
Bodygym 1x per week 19:30-21:00 uur
Biljarten (club) 1x per week 19:00-23:00 uur
  
Dinsdag  
Huiskamer dagelijks 8:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 8:30-12:00 uur
Biljarten (club) dagelijks 13:00-17:00 uur
Bloemschikken 1x per maand 9:30-11:30 uur
Bloemschikken 1x per maand 13:30-15:30 uur
Soep en broodjes 1x per week 12:00-13:00 uur
  
Woensdag  
Huiskamer dagelijks 8:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 8:30-12:00 uur
Creatief handwerken 1x per week 10:00-12:00 uur
Biljarten (club) dagelijks 13:00-17:00 uur
Inloopspreekuur handhaving 1e woensdag vd maand 13:30-14:30 uur
Kinderhobbyclub 1x per week 18:30-20:00 uur
  
Donderdag  
Formulierenbrigade 1x per week 9:00-12:00 uur
Huiskamer dagelijks 8:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 8:30-12:00 uur
Schilderclub 1x per week 9:00-12:00 uur
Biljarten (club) dagelijks 13:00-17:00 uur
Biljarten (club) 1x per week 19:00-23:00 uur
Hobbyclub volwassenen 1x per 2 weken 20:00-22:00 uur
Kaarten 1x per week 19:30-22:30 uur
  
Vrijdag  
Huiskamer dagelijks 8:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 8:30-12:00 uur
Bloemschikken 1x per maand 14:00-16:00 uur
Biljarten (club) dagelijks 13:00-17:00 uur
Disco (kinderen) 1x per maand 19:00-21:00 uur

Wijkinfo
Wijkraad
Voorzitter wijkraad Helmond-Noord
Maarten van Heemskerkstraat 10, 5702 XM
voorzitterwijkraadhelmondnoord@gmail.com
tel: 06 15375646

Wijkteam Noord van de LEVgroep
E-mail: WijkteamHelmondNoord@levgroep.nl
Tel. ma t/m vr 09.00-17.00 uur 0492 598988
Opbouwwerker/Buurtcoach Elke Minnebach 
06-81531642; elke.minnebach@levgroep.nl

Sociale Teams Helmond locatie Noord
Wijkhuis de Terp, Breitnerlaan 5, 5702 TX 
Helmond. Tel.nr. 088  00 17 301; 
noord@sthelmond.nl

Ontmoetingscentrum De Schabbert
Nachtegaallaan 215, 5702 KM Helmond
Tel. 0492 523016

Wijkcentrum De Boerderij
Harmoniestraat 105, 5702 JD Helmond
Tel. 0492 538295
Openingstijden: ma t/m vr 8.30-12.00;
ma t/m vr 13.00-17.00 uur
ma, wo en do 19.00-23.00 uur.

Stichting Islamitisch Centrum Helmond
Paulus Potterlaan 4, 5702 CW Helmond
Tel. 0492 549852

De Moeraseik
Tamboerijnstraat 80, 5702 JT Helmond
Tel. 06 82799786

Kinderboerderij / Speeltuin de Veldhoeve
Breitnerlaan 19, 5702 TX Helmond
Tel. 0492 539309; info@
kinderboerderijdeveldhoeve.nl

Wijkagenten tel. 0900 8844
Leon van Beeck,   leon.van.beeck@politie.nl
Rob Matthijsse, rob.matthijsse@politie.nl

Team Toezicht en Handhaving
Melden overlast over afval, honden 
en/of parkeren? Tijdens kantooruren 
telefoonnummer 14 0492
Team Helmond Noord en Centrum:
Gonny Konings, G.Konings@helmond.nl
Suzan Nooijen, S.Nooijen@helmond.nl

Buurtbeheerders
Volksbelang: vacature
E-mail: 
Tel. 0492 538815

Woonpartners: Jordi Baselmans
Kasteel Traverse 1, 5701 NR  HELMOND
Tel. algemeen: 0492 508800
E-mail: info@woonpartners.nl
Website:  www.woonpartners.nl

Gezondheidsplein Noorderlicht
DE EEUWSELS Huisartsen BV, Nieuwveld 99,
5702 KS Helmond; 0492 525125

Service Apotheek Noorderlicht
Nieuwveld 95, 5702 KS Helmond
Tel: 0492 552455
www.serviceapotheek.nl/noorderlicht 

WIJKBLAD

HELMOND
NOORD.

Wijkcentrum De Boerderij (Harmoniestraat 105) 

heeft een eetpunt, waar ze soep en een brood-

je serveren. U kunt uw soep en broodjes afhalen 

bij De Boerderij tussen 12.00 en 13.00 uur. Voor 

mensen die het niet op kunnen komen halen, 

brengen wij het thuis. Je kunt natuurlijk de soep 

en een broodje ook bij ons komen eten om ge-

zellig samen te zijn. De prijs van een kop soep is  

€ 1,50, broodjes ham/kaas/ei kosten € 1, gezond 

€ 1,50. We serveren elke week een andere soep op 

de dinsdagen 20 december 2022, 10, 17, 24 en 31 

januari en 7, 14 en 28 februari 2023. We hebben 

zachte witte of bruine bollen.  De formulieren zijn 

op te halen bij De Boerderij tussen 10.00 -12.00 

uur. Het kan ook telefonisch: 0492 – 538 295.

Formulier inleveren vóór 

donderdag bij 

Wijkcentrum 

De Boerderij.

SOEP SOEP SOEP SOEP SOEP
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Agenda
DECEMBER | JANUARI

Zaterdag 7 januari om 9.30 uur gaan we weer 
zwerfafval opruimen in Helmond-Noord. We 
gaan dan met de leden van de werkgroep 
op volle sterkte met grijpers en afvalzakken 
op pad. We vertrekken vanaf Natuurtuin 
De Robbert.  Helpt u een handje mee? Vele 
handen maken licht werk.

Wijkcentrum de Boerderij
Aanvang 20.30 uur t/m
01.00 uur
Zaal open: 20.00 uur
Entree: € 2,50

Zondag 18 december wordt van 11.00 tot 
16.00 uur een Kerst-In georganiseerd in De 
Boerderij door de soepclub van de boerderij. 
Er zijn betaalbare kerststukjes, leuke 
hebbedingetjes enz. Een welkomstdrankje 
staat bij binnenkomst voor u klaar. De entree 
is gratis, graag tot ziens! De soepclub

Kerst-In

Zwerfaval 
opruimen 

ZA
7 JAN.

ZA
28 JAN.

Z0
18 DEC.

Elke woensdagmiddag om 14.15 uur kienen. 
Slechts € 2 per kaart.

De Moeraseik
Tamboerijnstraat 80, Helmond.

Kienen in de
Moeraseik

ELKE WO.
MIDDAG

Elke 3e zaterdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur staat in de entree van de Moeraseik, 
Tamboerijnstraat 80, een snuffelkraam door 
en voor bewoners en vrijwilligers. Kom iets 
leuks kopen voor een ander. Of zomaar voor 
uzelf. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan activiteiten voor onze bewoners.

Snuffelkraam

ELKE 3E
ZATER
DAG

Helaas bereiken ons voortdurend berichten dat men het wijkblad niet ontvangen heeft. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wij als redactie doen er alles 

aan dit te voorkomen. Hier hebben we echter uw hulp bij nodig. U zou ons een groot plezier doen ons hierbij te helpen door altijd te melden als u het 

wijkblad niet ontvangt/niet ontvangen heeft (bij een nee/nee sticker wordt het wijkblad helaas niet bezorgd). Dit kan door een mail te sturen naar wijk-

bladhelmondnoord@gmail.com, met daarin vermeld de straat en het huisnummer waar het wijkblad niet bezorgd is. Je kunt ook bellen naar 06 – 28 

93 40 95. Wij nemen dan contact op met de bezorging, zodat het wijkblad weer maandelijks bij u in de bus valt. U kunt het wijkblad ook per mail ont-

vangen (mail naar wijkbladhelmondnoord@gmail.com) of u kunt het afhalen bij de Boerderij en bij de Schabbert. Redactie Wijkblad Helmond-Noord.

Bezorging Wijkblad Helmond-Noord

Iets voor jou? 

Hou je van kinderen (doelgroep: 2-8 jaar) en 

ben je graag bezig met taal? Dan is de Voor-

leesExpress op zoek naar jou!

Hoe werkt het? 

• Je komt twintig weken lang, ongeveer

 een uur per week in huis bij een gezin

• Je verrijkt de taal van het gezin door aan de

 kinderen voor te lezen, taalspelletjes te doen

 en te kletsen

• Je wordt begeleid door een coördinator

• Je volgt eerst de training interactief 

 voorlezen. Daarna kun je diverse 

 workshops volgen

Meer info

Aanmelden of meer informatie? 

Bel je LEV buurtcoach op 06 – 14 94 59 00 

of mail naar filip.mihajlov@levgroep.nl.

Vrijwilliger bij 
de VoorleesExpress, 
iets voor jou? 
Ondersteun een gezin op een leuke manier met de taalontwikkeling! 

GEZELLIGE ROCK 
& ROLL AVOND

Nog steeds is de kapel een centrum van stilte en rust waar dagelijks gelovigen uit Helmond en 

omgeving komen bidden. De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur (zomer) of 17.00 

uur (winter). Loop ook eens binnen voor een gebed en het opsteken van een kaarsje.

Binderen, O.L. Vrouw van Binderen, 
Lelie onder de doornen 

www.noorderweb.nl
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

JOUW WONING OOK  

VERKOPEN?

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE kopers 

voor je in het vizier! Maak kennis met 

ons Wonen team en neem contact 

met ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer van onze 

aanbieding*
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