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Voor ieder wat wils!

Restaurant 
Praktijkschool 
weer geopend

Rookworstactie 
Caritas Pauluskerk

De volksuniversiteit Helmond 
(VUH) biedt voor elk niveau en 

vele interessegebieden cursussen 
aan, zoals voor de talen Engels, 
Nederlands, Italiaans en Frans. 

Hiervoor kan zowel op beginners- als 
op gevorderd niveau gestart worden.

Goed nieuws! Het restaurant van 
Praktijkschool Helmond is weer 
geopend! Een heerlijke maaltijd, 

een sociale omgeving, centraal in 
Helmond-Oost.

Ondanks dat veel mensen het 
moeilijk hebben met onder 

andere de crisis van energie en 
levensmiddelen, vraag ik uw 

aandacht voor de
 jaarlijks terugkerende
 ROOKWORSTACTIE.

THE MOST 
WONDERFUL TIME

ACCORDEANA PRESENTEERT

WIJKBLAD

HELMOND
NOORD.



Sfeervol winkelen

www.winkelcentrumdebus.nl

28-11 t/m 3-12  Dubbele spaarzegels!
Deze week  ontvang je dubbele zegels om te sparen 
voor je GRATIS BOODSCHAPPENTAS!

November-December
Ons winkelcentrum is gezellig aangekleed en helemaal 
in december sfeer gebracht. Zo wordt boodschappen
doen steeds gezelliger. 

Zaterdag 3 december Pieten middag: 
van 10.00-16.00 uur lopen hier Pietjes rond die leuke 
spelletjes met kinderen gaan doen. 
Kom jij ook je Pieten diploma halen en een heerlijke 
Sinterklaas verrassing halen?
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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. Maan-

dag 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 

Kinsbergenstraat 1, Helmond Oost. Dit 

onder deskundige leiding in samenwer-

king met de LEVgroep. Voor meer infor-

matie: Ingrid Cools, 06 – 12 46 12 70.

Voor ieder wat wils!

De volksuniversiteit Helmond (VUH) biedt voor 

elk niveau en vele interessegebieden cursussen 

aan, zoals voor de talen Engels, Nederlands, Ita-

liaans en Frans. Hiervoor kan zowel op begin-

ners- als op gevorderd niveau gestart worden. 

Daarnaast bestaan er cursussen voor koken 

(ook vegetarisch), bridge, lifestyle, schilderen, 

fotografie, muziek, creatief en kunst en cultuur. 

Iedere 2e dinsdag van de maand zijn er inte-

ressante lezingen. De eerstvolgende is op 13 

december. Het onderwerp is ‘van Kelten en 

druïden’. Begin 2023 start weer een nieuwe cy-

clus. Als u interesse hebt, bezoek dan onze site 

vuhelmond.nl of onze infoavond op vrijdag 16 

december van 19.00 tot 21.00 uur in wijkhuis 

De Westwijzer, Cortenbachlaan 70 in Helmond. 

Daarnaast is er wekelijks een inloopuur op don-

derdag van 10.00 tot 11.30 uur, ook in de West-

wijzer. Wij staan u graag te woord.

STICHTING SPECIAAL VOOR 
DE MINIMA ZUIDOOST-BRABANT 
Lieve bewoners van Helmond,

Wij, Stichting Speciaal voor de Minima Zuid-

Oost-Brabant, zijn kortgeleden een 'ruil/

voedsel/deelkast' gestart in de Vincent van 

Goghlaan 28 in Helmond. Je kunt hier iets in 

doen wat je kunt missen en iets uithalen wat 

je nodig hebt. Ook kun je doneren door bood-

schappen in de kast te zetten. Elke schooldag 

tussen 07.00 en 08.30 uur staat er een mand-

je fruit klaar, waar ouders/kindjes fruit kunnen 

komen halen voor school.

Ondanks dat we een leuke voorraad hebben, 

zoeken we nog steeds donateurs die hieraan 

mee willen helpen, zodat we de kast draaiende 

kunnen houden voor onze minima-gezinnen. 

Elke dag wordt de voorraad in de kast afgewis-

seld. Heb je vragen of wil je een donatie doen? 

Neem gerust contact met ons op.

Willemien, Shirley, Franka en Corina

Speciaal voor de Minima Zuidoost-Brabant

Willemien (hier staat de kast): 06 – 15 66 63 81, 

willemienooms@hotmail.com.

MET EEN KLEIN 
GEBAAR, HELPEN
WE ELKAAR

Sfeervol winkelen

www.winkelcentrumdebus.nl

28-11 t/m 3-12  Dubbele spaarzegels!
Deze week  ontvang je dubbele zegels om te sparen 
voor je GRATIS BOODSCHAPPENTAS!

November-December
Ons winkelcentrum is gezellig aangekleed en helemaal 
in december sfeer gebracht. Zo wordt boodschappen
doen steeds gezelliger. 

Zaterdag 3 december Pieten middag: 
van 10.00-16.00 uur lopen hier Pietjes rond die leuke 
spelletjes met kinderen gaan doen. 
Kom jij ook je Pieten diploma halen en een heerlijke 
Sinterklaas verrassing halen?
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Uit het dagboek 
van Stan Sanders
Midden september 

De grote poel staat weer lager en is niet meer 

dan een ondiepe sloot. Hoog en droog gelegen 

graslandjes zijn geel en er ontstaan open plekjes. 

Lagere stukken met weinig zon zijn groener en 

staan nog vol frisse planten. De dichte begroei-

ing remt de verdroging. Met je hand tussen de 

stengels voel je de nattigheid, zelfs midden op 

een hete dag. De heuvel bij de ingang is een dorre 

prairie, terwijl op beschaduwde plekken moeras-

planten bloeien.

Twee weken later…

Grijs en herfstig weer. Niet echt koud, maar het 

waait, planten en struiken hangen krom van alle 

nattigheid. Heel wat anders dan we afgelopen 

weken hebben gezien. Deze regendag zal niet 

veel goedmaken van de droogte. Maar het is in 

ieder geval iets. De grote poel staat weer hoger 

dan vorige week. De verwachting dat hij droog 

zou vallen, is niet uitgekomen.

Vogeltrek?

Boven de graslandjes zwiert ineens een troep 

zwaluwen. Het is een los-vaste zwerm van ze-

ker vijftig exemplaren. Onderzoeker Will herkent 

meteen verschillende soorten. Hij denkt dat de-

ze vogels al richting Afrika trekken. Een minuut 

of tien jagen de zwaluwen boven onze hoofden. 

Even later zien we ze boven een veld naast de 

natuurtuin, op de voet gevolgd door een sperwer.

Hooien, kikkers en een praatje

Delano, onderzoeker Will, Wil en ik harken op 

ons gemak het maaisel op dijkjes bij elkaar. Het 

maaisel is nog nat en zwaar. Een extra reden om 

het rustig aan te doen. We komen veel kikkers en 

padden tegen die niet zo blij zijn met ons hooi-

werk. Tussendoor komen wandelaars binnen. 

Voor we beginnen komt een vaste vroege bezoe-

ker langs, maakt een praatje en loopt een stukje 

met onderzoeker Will mee. Een fotograaf komt 

wat sfeerfoto’s maken voor de gemeente. Ik ben 

benieuwd waar we die terugzien. Later loopt een 

dame met haar zoontje een rondje door de tuin. 

Ze vertelt over de perenbomen in haar tuin en de 

beestjes die daar het meeste plezier van hebben.

De planten zijn aan de herfst begonnen

Veel werk is er niet meer. Tegen half twaalf ligt 

alle maaisel in lange slierten over de veldjes en 

zijn de eerste kruiwagenladingen buiten de poort 

gereden. De rest kan tot volgende week wachten. 

Bomen staan nog vol in het blad, maar de plan-

ten zijn aan de herfst begonnen. Het heeft flink 

geregend afgelopen dagen. De grote poel is weer 

iets hoger gekomen. In de noordelijke poel staan 

een paar kleine plasjes water. De bospoel staat 

nog steeds droog. De bodem is zo droog dat het 

regenwater meteen is weggezakt. Er zal nog veel 

moeten vallen voordat het tekort is weggewerkt.

Meer berichten over de natuurtuin op

www.derobbert.nl

GEVRAAGD: RADIOBUIZEN
Heeft u misschien nog ergens oude ra-

diobuizen, 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, tel. 06 – 28 93 40 95.

Repaircafé Helmond-Noord is geopend voor de bewoners om spullen ter reparatie aan te bieden 

en wel op zaterdag 19 en woensdag 30 november en woensdag 7 en zaterdag 24 december. 

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.

Repaircafé Helmond-Noord is nog steeds op zoek naar handige vrijwilligers. Aanmelden bij Gijs van 

Veldhuizen, coördinator Repaircafé Helmond-Noord, 06 – 24 37 35 71. 

REPAIRCAFÉ HELMOND-NOORD
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ACCORDEANA PRESENTEERT

THE MOST WONDERFUL TIME
Het is alweer 3 jaar geleden dat accordeon- 

orkest Accordeana de voorstelling 'Een won-

derlijke kerst' speelde in de Elkerliekkapel. En 

wat was het een succes! Eindelijk gaat Accor-

deana hier een vervolg aan geven, wederom 

met een muzikale kerstvertelling voor jong en 

oud: The most wonderful time. Samen met 

verteller Martien Naus, koor La Vivacité en di-

verse gastmuzikanten wordt het publiek mee-

genomen op een wonderlijke ontdekkingsreis 

naar kerst. Het mooie verhaal, de prachtige 

muziek en sfeervolle beelden en lichtprojec-

ties staan garant voor een heerlijke avond. 

Accordeana, opgericht in 1951 door de bekende 

Helmonder Arie Willems en nu onder leiding 

van Ronald van Overbruggen, verrast haar be-

zoekers graag met een variëteit aan muziekstij-

len in combinatie met bijzondere presentaties. 

Na de succesvolle theaterproductie 'Um dè’k 

er zo van Haaw' in 2016 en de kerstvoorstelling 

'Een wonderlijke kerst' in 2019 heeft Accordea-

na weer de mooiste tijd van het jaar uitgekozen 

om een verrassende productie neer te zetten. 

“Pak mijn hand opa, we gaan vliegen”, zegt het 

meisje. “We gaan kijken of kerst echt de mooi-

ste tijd is van het jaar”. “Maar dat kan toch niet 

kind”, zegt opa. “Jawel hoor”, zegt het meisje, 

“als je iets heel graag wil, dan lukt het.” En ja 

hoor… daar gaan ze, steeds hoger, op ontdek-

kingsreis. Zie je ze daarboven?

Vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2022, aan-

vang 20.00 uur; kerk open vanaf 19.15 uur,

Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 te Helmond. 

Entree volwassenen: € 17,50,  kinderen tot en 

met 12 jaar € 7,50, inclusief een glaasje glüh-

wein of warme chocolademelk. Kaarten zijn 

verkrijgbaar via www.lambertusconcerten.nl.

Restaurant Praktijkschool Helmond weer geopend 

Goed nieuws! Het restaurant van Praktijk-

school Helmond is weer geopend! Een heerlij-

ke maaltijd, een sociale omgeving, centraal in 

Helmond-Oost, een leuke middag!

Het restaurant is open op dinsdag- en don-

derdagmiddag van 12.00 uur tot 13.30 uur. 

Reserveer via 06 – 82 76 26 10. U krijgt altijd 

een driegangenmenu voorgeschoteld, er zijn 

diverse keuzes mogelijk. Een menu kost 9 euro. 

De ingang is niet de hoofdingang van de 

school; het restaurant is te betreden vanaf de 

Straakvense Bosdijk.
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HULP BIJ COMPUTER, 
IPAD OF TELEFOON

VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD

Vanaf maandag 31 oktober kan iedereen 

weer elke maandag van 14.00 tot 15.30 

uur terecht in de Schabbert. Vragen over 

je telefoon, je computer, je laptop of je 

iPad kun je daar stellen aan vrijwilligers 

van de KBO en de Schabbert. 

Bijvoorbeeld vragen als: 

• hoe ga ik om met de DigiD?

• hoe download ik foto’s?

• hoe zoek ik informatie op?

• kan ik op mijn telefoon ook chatten? 

Noem maar op: alle vragen zijn welkom. 

Op donderdagavond eet een groep al-

leenstaanden een warme maaltijd in de 

Schabbert. Door omstandigheden moest 

het kookteam stoppen. Daarom zoeken 

we een nieuw groepje mensen die elke 

week de maaltijden willen verzorgen voor 

deze groep van 10 tot 15 personen.

Gevraagd: Mensen die willen koken. 

Informatie: 

06 – 15 37 56 46.

Wij bieden een gezellige werksfeer.

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 collega's catering te ondersteu-

nen tijdens de maandelijkse pannenkoeken-

avond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vrijwilliger souperdienst

Elke donderdag van 16.30 uur tot ongeveer 

19.30 uur. Je krijgt er een zinvolle tijdsbeste-

ding, dankbare bewoners en veel voldoening 

voor terug. Voel je je aangesproken of wil je 

meer informatie? Meld je bij Annelies van der 

Linden. Zij kan je meer vertellen. Zorgboog De 

Moeraseik, Tamboerijnstraat 80, 5702 JT Hel-

mond. annelies.van.der.linden@zorgboog.nl of 

06 – 20 92 95 84.

SAMENWERKING KBO BERNADETTE,
DE SCHABBERT EN WIJKRAAD
HELMOND-NOORD

Zaterdag 3 december 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. 

Zwerfafval opruimen

Kalender activiteiten november & december

EnergieHuis Slim Wonen Helmond

Mijlpaal: meer dan 10.000 bezoekers en 

3.000 WoningQuickScans via website. Per 

1 oktober hebben meer dan 10.000 unieke 

bewoners onze slimme website met (online) 

diensten bezocht. En er zijn meer dan 3.000 

bewoners/huiseigenaren zelf aan de slag ge-

gaan met een Verbeterplan maken met onze 

(vernieuwde) Woning QuickScan. 

Top 5 populairste bewonersdiensten 

EnergieHuis Slim Wonen

1) Vernieuwde WoningQuickScan met 

 Verbeterplan voor huiseigenaren

2) Bezoek de lokale inloopspreekuren in 

 jouw gemeente via Contact

3) Aanmelden themabijeenkomsten 

 en workshops via Agenda

4) Actuele lokale acties en bewonersdiensten

 in Jouw gemeente

5 Subsidies en leningen en Bedrijf 

 zoeken in de regio

Themabijeenkomsten en workshops, 

aanmelden via website ‘Agenda’ 

• 6 december 19.30- 22.00 uur: 

 Warmtepomp (EnergieHuis Slim 

 Wonen, Torenstraat 3)

• 12 december 19.30 uur:

 Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met

 de vernieuwde woning Quickscan’

• 21 november en 19 december 19.30 uur: Slim

 isoleren en ventilatie (EnergieHuis Slim Wonen) 

• 28 november 19.30 uur: Zonnepanelen

 (EnergieHuis Slim Wonen)

Gratis afspraak met Energiecoach via 

de website ‘Afspraak’

• Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken

 met Energiecoach in EnergieHuis, 

 Torenstraat 3 

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)

• Elke di-wo-do-vr 13.00-17.00 uur en 

 zaterdag 10.00-13.00 uur, EnergieHuis 

 Torenstraat 3 

Deelnemen aan lokale activiteiten en 

evenementen in 'Jouw gemeente’ 

Ga naar de website en kies 'Jouw gemeente’ 

voor meer lokale activiteiten en acties. 

Serviceloket voor een korte vraag: bel of email   

• Telefonisch Energiespreekuur 085 – 

 041 0 041: dinsdag en donderdag 

 13.00-17.00 uur

• Email Serviceloket: voor een korte vraag 

 via info@energiehuisslimwonen.nl.

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of 

email info@energiehuisslimwonen.nl.
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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 20055775

Samenwerking KBO hulp voor vragen over je tele-
foon, je computer, je laptop of je ipad. KBO Ber-
nadette, 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 53984032

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 16490443

Gezellig samen eten voor alleenstaanden
Volledig diner voor 6 euro. Opgeven bij 
06 15375646

Wandelen vanuit de Schabbert 
Marjan Rombeek 06 24142742
Peter Rombeek 06 24147267

Activiteiten voor jongeren 9+ jaar 
Marcella GomesKinderdisco 

18 NOVEMBER | 16 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 entree-

prijs 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 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 continue 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. Like 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 één keer mee te kunnen 

nemen, 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.

EXTRA 
BIJVERDIENEN?

06-18938912 
bezorging@deloop.eu

HELMOND-NOORD:
Route 1: Astronautenlaan, 

Marslaan, Jupiterlaan.
Route 2: Abraham Bloemaerstraat, 

Gerard Davidstraat, 
Vincent van Goghlaan.

KOM BEZORGEN BIJ 
WEEKKRANT DE LOOP 

HELMOND

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  0492-845350

• Reclame campagnes
• Advertentie ontwerp, opmaak en plaatsing
• Verspreiding van uw flyer/folder
• Drukwerk/outdoor

UW 
COMMUNICATIE 
PARTNER 
VOOR:
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Installatietechniek

Verlichting en domotica

Duurzame energie

Aanpassen en vernieuwen 
zaalverlichting Theater het Speelhuis.
Kijk voor alle projecten op onze website

Engelseweg 129,
5705 AC Helmond
0492-507550
info@elektrovogels.nl
www.elektrovogels.nl

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 #

#

#

#

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 bas-
sen. 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, Zwanenbloemsingel 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 web-
site www.akkoordje.nl. Akkoordje PR: 06 – 41 72 19 16.

www.mega-fun.nl
wĳkcentrum De Boerderĳ - Harmoniestraat 105 - Helmond

www.mega-fun.nl
wĳkcentrum De Boerderĳ - Harmoniestraat 105 - Helmond
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Activiteiten in de Bethlehemkerk 
Tijd om te gedenken

Zoals elk jaar sluiten we ook dit jaar af met een 

gedachtenisdienst op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar, 20 november, aanvang 10.00 uur, 

met medewerking van het oecumenisch koor 

Cantimond onder leiding van Marjan Vree, met 

begeleiding van Ad Brouwer (piano) en Theo 

Franx (fluit). Een dienst waarin we als gemeente 

de namen noemen van hen die gedoopt zijn én 

van hen die overleden zijn. 

De doop- en gedachtenisstenen worden na af-

loop aan de dopeling c.q. nabestaanden meege-

geven om thuis een plek te geven. Zo gedenken 

we het begin en einde van het leven of zoals Pre-

diker dat zo mooi zegt: je levensadem gaat weer 

terug naar God die je het leven gegeven heeft 

(Pred.12:7b). Zo verbinden we verleden, heden en 

toekomst met elkaar.

Adventsproject: ‘Niet uit de hemel gevallen…’

Vanaf 27 november beginnen we af te tellen naar 

kerst: 4 adventszondagen waarop we verhalen 

lezen over 4 vrouwen die in de stamboom van 

Jezus een belangrijke rol spelen.  27 november (1e 

advent) staat Batseba centraal; 4 december (2e 

advent): Ruth; 11 december (3e advent): Rachab 

en 18 december (4e advent): Tamar. Boeiende 

vrouwen die ieder op haar beurt een steen ver-

legd hebben in de rivier op aarde…

Koffie-inloop-ochtend

Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur staat 

de koffie/thee weer voor u klaar! Een stukje ge-

zelligheid, een luisterend oor en aandacht wordt 

u geboden – van harte welkom!

Ademtocht

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand wande-

len we met elkaar ca. 5 km. Vrijdag 2 december 

mogen we weer! We starten om 13.30 uur. Het 

startpunt wordt elke keer door één van de wande-

laars bepaald. Voor info: corine@beeuwkes.com.

Lezing:  ‘Wie kies jij om te zijn? – 

opstand in het leven’

Roek Lips neemt ons mee op zijn zoektocht: toen 

in 2011 zijn 18-jarige zoon onverwacht overleed, 

koos hij ervoor zijn leven een wending te geven. 

Gefascineerd door de vraag ‘wat werkelijk van 

waarde is’ besloot hij opgedane inzichten met 

zoveel mogelijk mensen te delen. Hij gaat in ge-

sprek met bekende en onbekende mensen op 

zoek naar inspiratie en houvast. Datum: 13 de-

cember, 20.00 – 21.30 uur, Kaulenzaal, Bethle-

hemkerk (ingang Valkstraat). 

Voor actuele informatie, ga naar 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

Ondanks dat veel mensen het moeilijk hebben 

met onder andere de crisis van energie en le-

vensmiddelen, vraag ik uw aandacht voor de 

jaarlijks terugkerende ROOKWORSTACTIE.

Ook al klagen we met zijn allen over de prijzen, als 

we eerlijk zijn en weten dat de Caritasgroep van 

de Pauluskerk iedere week voor ± 60 minderbe-

deelden uit onze omgeving kookt om hen 1x per 

week een sobere warme maaltijd aan te bieden, 

dan moet ons dat aan het denken zetten. 

Zoals voorgaande jaren heb ik weer boerenkool 

geplant om een steentje bij te dragen aan de 

Caritasgroep Pauluskerk. Gezien uw positieve 

houding van voorgaande 5 jaren durf ik een be-

roep op u te doen om een bijdrage te doneren 

ten behoeve van de minderbedeelden in onze 

omgeving, waarmee we ook de kookgroep een 

steun in de rug geven voor hun wekelijkse inzet 

als vrijwilliger.

U kunt zowel materieel als financieel 

de helpende hand bieden:

• Elke maandagmiddag tussen 15.00 en 17.30 

uur kunnen rookworsten en andere etenswa-

ren, die niet aan bederf onderhevig zijn, afge-

geven worden aan de Caritas vrijwilligers in de 

Pauluskerk aan de Pauluspotterlaan.

• Ook kunt u uw financiële bijdrage overma-

ken op het banknummer: NL02 RABO 0 138 

801 868  ten name van Gerard Klaassen, on-

der vermelding van: Rookworstactie Caritas 

Pauluskerk. Uw donatie wordt overgemaakt 

aan genoemde kookgroep die het kan beste-

den aan de benodigde eetwaar.  Elke bijdrage 

wordt voor 100% besteed ten behoeve van 

onze minderbedeelden. Onder de leuze van: ‘Ik 

heb het (redelijk) goed, dan mag een ander toch 

ook een warme maaltijd hebben’, hoop ik dat 

we het actiebedrag van € 550,– van vorig jaar 

kunnen evenaren. Voor vragen kunt u terecht bij 

Gerard Klaassen, telefoon 0492 – 510 066.

Namens de vrijwilligers van de 

Caritasgroep Pauluskerk bedankt.

Gerard Klaassen

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 22 en 29 november en 6, 13 en 

20 december. We hebben zachte witte of brui-

ne bollen.  De formulieren zijn op te halen bij De 

Boerderij tussen 10.00 -12.00 uur. Het kan ook 

telefonisch: telefoonnummer 0492 – 538 295

Formulier inleveren

 vóór donderdag bij 

Wijkcentrum 

De Boerderij.

SOEP SOEP SOEP SOEP SOEP
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Agenda
NOVEMBER

Accordeana presenteert: The most wonderful 
time. Aanvang 20.00 uur; kerk open vanaf 
19.15 uur. Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 
te Helmond. Entree volwassenen: 
€ 17,50,  kinderen tot en met 12 jaar € 7,50, 
inclusief een glaasje glühwein of warme 
chocolademelk. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.lambertusconcerten.nl.

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

Kerstconcert 
Accordeana

Kerst-In

9/10
DEC

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

1. Moeraseik is gastvrij.

2. Bij Moeraseik kun je aansluiten bij activiteiten.

3. Moeraseik heeft een leuke lunchkaart.

4. Bij Moeraseik kun je op donderdagmiddag
 aansluiten bij de gymgroep.

5. Bij Moeraseik kost een 3-gangen 
 avondmenu € 9,85.

6. Op het mededelingenbord in de hal vind je 
 alle info over wonen in Moeraseik en 
 haar activiteiten.

7. Bij Moeraseik kun je vrijwilligerswerk doen.

8. Bij Moeraseik kun je zomaar binnen lopen 
 voor een kopje koffie of een drankje.

9. Moeraseik gebruikt het Muziekpaviljoen graag 
 voor een buitenactiviteit waarbij je gewoon 
 aansluit als je daar zin in hebt.

10. Bij Moeraseik hebben we 1 keer per maand 
 een pannenkoekenavond. 

11. Bij Moeraseik kan iedereen op woensdagmiddag
 komen kienen voor maar € 2 per kaart.

12. Op het terras van Moeraseik kun je een warme 
 wafel met kersen en slagroom of een grote coupe
 ijs kopen. Of iets anders lekkers.

13. Bij Moeraseik zijn bewoners ook vrijwilliger.

14. De activiteitenbegeleiders Conny en Franca kun je
 bereiken via activiteiten.moeraseik@zorgboog.nl 

15. Als je je mailadres doorgeeft, krijgt je 
 automatisch maandelijks ons activiteitenrooster.

16. BIJ MOERASEIK BEN JE ALTIJD VAN 
 HARTE WELKOM!

DE VERRASSENDE
MOERASEIK-KWIS

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Heb je 1 of meer vragen met NEE beantwoord, dan nodigen wij je van harte uit 
om eens langs te komen zodat wij je het tegendeel kunnen laten zien.

Met gastvrije groet,
Conny v. Lankveld
Franca Steenbakkers
Activiteitenbegeleiding 
Moeraseik, Tamboerijnstraat 80

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 wijkbladhelmondnoord@
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 ontvangen (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
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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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