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Ontmoetingsruimte voor 
Oekraïners

Uit het dagboek 
van Stan Sanders

Gluren bij de Buren

Vrijwilliger bij 
Moeraseik

De ontmoetingsruimte is bedoeld 
voor Oekraïense vluchtelingen in 

Helmond om samen te komen en te 
ontspannen. 

Een maandelijkse column over 
Natuurtuin De Robbert

Zondag 5 februari waren gratis 
optredens te bezoeken van lokale 

podiumkunstenaars in 1050 
huiskamers verspreid over het hele 

land, waaronder Helmond. 

Vind jij het leuk om met 
verschillende bewoners even 

een praatje te maken? Voor 
hun brood te zorgen of een 

maaltijd op te warmen?

WIJKBLAD

HELMOND
NOORD.



Alles voor een 
VROLIJK PASEN
*groot winkelaanbod
*alles onder 1 dak
*gratis parkeren

winkelcentrumdebus.nl
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Er is nog plaats voor nieuwe leden in de 

gymgroepen voor 55+’ers.

Maandag van 12.00-13.00 uur in de gym-

zaal aan de Hobostraat (niet in de Boer-

derij, maar naast de Schabbert). Vrijdag 

van 10.30-11.30 uur in wijkhuis de Lier, 

Van Kinsbergenstraat1, Helmond-Oost. 

Dit onder deskundige leiding in samen-

werking met de LEV-groep. Voor meer 

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

55+-GYM IN DE GYMZAAL 
AAN DE HOBOSTRAAT 

Op 3 maart opende burgemeester Blanksma 

een ontmoetingsruimte voor Oekraïense 

vluchtelingen in het voormalige Dr. Knippen-

bergcollege aan de Nachtegaallaan 40 in Hel-

mond. De ontmoetingsruimte is bedoeld voor 

Oekraïense vluchtelingen in Helmond om sa-

men te komen en te ontspannen. 

De ontmoetingsruimte is op de volgende 

momenten geopend: woensdag en vrijdag 

van 10.00–12.00 uur; zaterdag en zondag van 

19.00–21.30 uur. Het ontmoetingspunt is inge-

richt door vrijwilligers vanuit de opvanglocatie 

en wordt ook door hen gerund. Vluchtelingen-

werk maakt ook gebruik van deze ruimte voor 

haar spreekuur. 

De ontmoetingsruimte is bedoeld voor alle 

Oekraïense vluchtelingen in Helmond

In de ontmoetingsruimte kunnen zij samen-

komen, ontspannen en er zullen (culturele) 

activiteiten georganiseerd worden. Er is onder 

andere een pooltafel aanwezig en verschillen-

de bordspellen. Ook is er een mogelijkheid om 

films te kijken onder het genot van een hapje 

en een drankje.  

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne een 

jaar geleden, zijn veel Oekraïners gevlucht. In 

Helmond verblijven velen van hen in een gast-

gezin of in één van de gemeentelijke opvanglo-

caties. 

Oekraïense vluchtelingen kregen een brief van 

de gemeente met informatie over de ontmoe-

tingsruimte en een uitnodiging voor de officiële 

opening. 

ONTMOETINGSRUIMTE VOOR 
OEKRAÏNERS IN OPVANGLOCATIE 
NACHTEGAALLAAN 

Zondag 5 februari waren gratis optredens te 

bezoeken van lokale podiumkunstenaars in 

1050 huiskamers verspreid over het hele land, 

waaronder Helmond. Gluren bij de Buren, een 

landelijk amateurkunstenfestival dat drem-

pels voor ontmoeting verlaagt en talentont-

wikkeling stimuleert, vond in 2023 eindelijk 

weer in de winter plaats.

In 32 Helmondse huiskamers traden lokale 

podiumkunstenaars op vanaf het vloerkleed, 

tussen de kamerplanten. Bezoekers zochten 

huiselijke knusheid en verwarmden zich met 

een kopje koffie of thee, zelfgebakken koekjes 

en creatieve performances. Naast huiskamers 

hebben ook buurthuizen, zorgwoningen en jon-

gerencentra hun deuren geopend en een bühne 

gecreëerd voor lokaal talent. Bij De Boerderij 

trad Zangroep Pabo op en bij Zorgboogloca-

ties de Pannehoeve en de Moeraseik brachten 

Frank van Osch, Jee&Vee en Roel Timmers 

wijkgenoten bij elkaar. Programmamaker Chelsi 

Maas: “Ik heb ontzettend genoten. Het is mooi 

om te zien dat er op veel verschillende plekken 

onbekenden bij elkaar kwamen, maar ook kwa-

men buurtgenoten weer eens bij elkaar. Som-

mige hosts organiseerden na het laatste optre-

den nog een borrel voor de buurt en de act, ze 

maakten er dan echt een feestje van. Net als de 

acts, die stuk voor stuk een fantastische perfor-

mance hebben neergezet.” 

Na de wintereditie gaat de organisatie alweer 

aan de slag met de zomereditie van Gluren bij 

de Buren. Deze editie vindt plaats op 2 juli 2023 

in diverse gemeenten.

Gluren bij de Buren is een initiatief van Stichting 

de Bühne en wordt in samenwerking met alle 

deelnemende hosts, acts en lokale sociale/cul-

turele partijen georganiseerd. 

EEN GESLAAGDE WINTEREDITIE VAN 
GLUREN BIJ DE BUREN  IN HELMOND! 
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Uit het dagboek 
van Stan Sanders

Tekst en foto’s: Stan Sanders.

Begin januari

Ik pak een meetlint en loop terug naar de poort. 

Vijftien centimeter, meer ruimte zit er niet tus-

sen de spijlen. Op de grond ligt een flinke pluk 

haren. Enkele haren zijn blijven hangen. Blijk-

baar heeft een ree zich haastig door de poort 

gewrongen. Dat is al eens eerder gebeurd, maar 

het blijft verbazend wat deze dieren kunnen. 

Ze springen moeiteloos over twee meter hoge 

hindernissen, verdwijnen geruisloos springend 

tussen het groen en passen dus ook door een 

opening van anderhalve decimeter. Kost ze dan 

wel een paar haren.

Boomplantdagje

Verder met de klus in het berkenbosje. De laat-

ste eik die nog om moet, blijft vandaag staan. 

Het gaat steeds harder regenen en dan is het 

geen doen om een boom op te ruimen. Gis-

teren heb ik de bestelde nieuwe bomen op-

gehaald en die moeten wel in de grond. Daar 

is regenweer dan weer goed voor. We zetten 

twintig nieuwe boompjes. Wilde appels en we-

gedoorns. De meeste en sommige komen te 

staan waar de eiken zijn weggehaald, sommi-

gen iets dieper in het bosje.

Bundertjesmoeras

Na het plantwerk zitten we een tijdje droog in 

de container en drinken de koffie op. Een laat-

ste ronde door een regenachtige natuurtuin. 

Overal staat het water hoog en het blijft van-

daag regenen. We zien dat graag. Natte veldjes 

en moerassige bossen horen bij De Bundertjes. 

Het moeraslandschap van heel vroeger komt 

niet terug, maar na een periode met nat weer 

kun je er nog een glimp van opvangen.

Eind januari

Het is ijzig koud vandaag. Veel kouder dan 

buienradar heeft verwacht. De ochtendzon 

komt niet door de wolken en er waait een guur 

windje. Het meeste water in de poelen en op 

de veldjes is bevroren. We moeten in beweging 

blijven, anders krijgen we het te koud. We lopen 

een korte inspectieronde. De nieuw geplante 

boompjes staan er nog allemaal. Bij de hout-

stapel in het wilgenbosje ligt wc-papier. Iemand 

heeft blijkbaar hoge nood gekregen. We drinken 

een kop koffie in de container en sluiten dan 

af. Als uitzondering geven we onszelf vandaag 

vorstverlet.

Dikke boom

De laatste eik die weg moest, is omgezaagd 

en opgeruimd. De ‘grote’ winterklussen zitten 

erop, we zijn tevreden met onszelf. Rinus is lid 

van de bomenwerkgroep van het IVN. Een van 

hun bezigheden is het zoeken naar bijzondere 

bomen (hele oude, dikke, bijzondere soorten, 

enz.). Wat later lopen we naar de scheve dikke 

boom op de noordoosthoek buiten de natuur-

tuin. We vragen ons af of de dikkerd ondermijnd 

wordt door het stromende water van de regen-

waterafvoer. Dat zou jammer zijn. We hebben 

een meetlint meegenomen en kijken hoe groot 

de omtrek is. Vier meter twintig. Volgens Rinus 

komt dat niet in de buurt van de dikste van Hel-

mond, maar waarschijnlijk is dit wel de dikste 

van Helmond-Noord. In ieder geval de dikste in 

de buurt van de natuurtuin.

Meer berichten over de natuurtuin op 

www.derobbert.nl.

VRIJWILLIGER IN DE ROBBERT
De inloopspreekuren van Handhaving wor-

den gehouden in Wijkhuis De Boerderij. 

Ze vinden iedere eerste woensdag van de 

maand plaats van 13:30 tot 14:30 uur. 

Heb je een vraag of heb je een melding van 

bijvoorbeeld overlast bij parkeren of afvallo-

zingen of heb je andere zaken die je wilt mel-

den, loop dan binnen en geef het door. De 

data zijn 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli 2023.

INLOOPSPREEKUUR 
HANDHAVING 
HELMOND-NOORD

Repaircafé Helmond-Noord is geo-
pend voor de bewoners om spullen 
ter reparatie aan te bieden en wel op 
zaterdag 18 maart en woensdag 5 en 
zaterdag 22 april 2023. De openings-
tijden zijn op woensdag van 11.00 tot 
15.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 
16.00 uur.

Repaircafé Helmond-Noord is gevestigd 

aan de Breitnerlaan 7 (ingang schuifdeur).

Handige en technische mensen kunnen 

zich van harte aanmelden als vrijwilliger.

Info: Gijs van Veldhuizen,  coördinator Re-

paircafé Helmond-Noord, 06 – 24 37 35 71.

REPAIRCAFÉ 
HELMOND-
NOORD 

4



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. 

GEVRAAGD 
PER DIRECT
MEDEWERKER 
WIJKBLAD 
HELMOND-NOORD
Nadere informatie of aanmelden:
wijkbladhelmondnoord@gmail.com
06 – 28 93 40 95

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 

Breitnerlaan 15 gehouden en iedere 

donderdagochtend van 10 tot 11 uur in 

wijkcentrum de Boerderij.

Sociale Teams Helmond Noord

Breitnerlaan 15 (grenzend aan dezelfde 

parkeerplaats als de Terp) naar het pand 

achter cafetaria ‘De Brug’. 

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

Op zaterdagavond 22 april 2023 is er een gezellige muziekavond met het jaren 60/70-orkest 

Sundown in wijkcentrum De Boerderij. Aanvang 20.00 uur, tot 00.30 uur. Entree € 2,50 p.p.

MUZIEKAVOND IN WIJKCENTRUM DE BOERDERIJ 

Themamorgen: Vallen en ongelukjes in huis

Hoe voorkom je vallen? En andere ongelukjes 

in huis? En als het toch gebeurt? Hoe ga je er 

dan mee om?

Laat je informeren! Op vrijdag 14 april van 

10.30 tot 12.00 uur in de Schabbert. Iedereen is 

welkom! Koffie en thee staan klaar!

KBO Bernadette 06 – 22 61 61 34

De Schabbert 06 – 15 37 56 46

Wijkraad Helmond-Noord 06 – 15 37 56 46

LEVgroep 06 – 40 94 48 87

UITNODIGING
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ACTIVITEITEN 
De Schabbert
TIJDSTIP
Elke maandagmorgen
10.30-11.30 uur

 
Elke maandagmiddag
13.00-17.00 uur

Elke 1e en 3e 
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

Voor veel mensen is fietsen een fijne en gezon-

de vrijetijdsbesteding. Als zelfstandig fietsen 

op een gegeven moment niet meer lukt, ont-

staat een gemis. In die situatie is duofietsen 

ideaal. Je fietst met een vrijwilliger van Stich-

ting Duofietsen Helmond samen op een elek-

trisch ondersteunde duofiets. Je bent buiten 

en kunt naar vermogen meefietsen. Het fiet-

sen in een kleine groep geeft extra gezelligheid 

tijdens de rit, maar zeker ook in de koffiepauze. 

Vanaf 15 maart willen we de mogelijkheid 

bieden om mee te fietsen vanuit De Schab-

bert. Heeft u belangstelling om één keer in de 

maand, op dinsdagmiddag, te gaan duofietsen, 

dan kunt u zich aanmelden via 06 – 18 14 62 82 

of mrjklik2014@gmail.com. Wel zin om mee te 

fietsen, maar komt de dinsdagmiddag niet zo 

goed uit? Meld u dan toch aan, dan vinden we 

zeker een passende groep!

Hé, ga je mee duofietsen
vanuit De Schabbert?

RIJBEWIJS
KEURINGEN 
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 31 maart bij Stichting LEV Groep, Penningstraat 55, 

medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijs-

keuringen: 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/oogarts 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 gezond-

heidsverklaring. 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 verkrijg-

baar bij de meeste gemeenten of via Regelzorg. Deze ver-

klaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het 

kan een paar weken duren alvorens u de papieren, die de arts 

moet invullen, thuisgestuurd krijgt. Maak een afspraak bij een 

arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.
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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 #

#

#

#

Speklappen

Achterham Boterhamworst

Kant en klare 
hachee

1 kilo

150 gram 150 gram

500 gram

€9,50voor slechts

€2,50voor slechts €2,00voor slechts

€7,00voor slechts
Tegen inlevering van deze bon. Alleen in 
onze vestiging in Winkelcentrum De Bus.

Van zaterdag 18 maart tot en 
met zaterdag 1 april 2023.

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

Van zaterdag 18 maart tot en 
met zaterdag 1 april 2023.

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

Van zaterdag 18 maart tot en 
met zaterdag 1 april 2023.

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

Van zaterdag 18 maart tot en 
met zaterdag 1 april 2023.

i n f o @ a d c o m m u n i c a t i e . n l   |   w w w . a d c o m m u n i c a t i e . n l   0 4 9 2 - 8 4 5 3 5 0

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

UW 
COMMUNICATIE 
PARTNER 
VOOR:

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
De medewerkers van LEV groep, Sociale Teams Helmond, BeBizzy, SaldoPlus, 
Humanitas en de Bibliotheek zijn er voor je. 
Bel met 14 0492 (optie 2) voor meer informatie.

Kijk voor de (inloop) spreekuren van de diverse organisaties die 
jou kunnen helpen op www.helmond.nl/noodfonds-energie.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
De medewerkers van LEV groep, Sociale Teams Helmond, BeBizzy, SaldoPlus, 
Humanitas en de Bibliotheek zijn er voor je. 
Bel met 14 0492 (optie 2) voor meer informatie.

Kijk voor de (inloop) spreekuren van de diverse organisaties die 
jou kunnen helpen op www.helmond.nl/noodfonds-energie.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
De medewerkers van LEV groep, Sociale Teams Helmond, BeBizzy, SaldoPlus, 
Humanitas en de Bibliotheek zijn er voor je. 
Bel met 14 0492 (optie 2) voor meer informatie.

Kijk voor de (inloop) spreekuren van de diverse organisaties die 
jou kunnen helpen op www.helmond.nl/noodfonds-energie.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
De medewerkers van LEV groep, Sociale Teams Helmond, BeBizzy, SaldoPlus, 
Humanitas en de Bibliotheek zijn er voor je. 
Bel met 14 0492 (optie 2) voor meer informatie.

Kijk voor de (inloop) spreekuren van de diverse organisaties die 
jou kunnen helpen op www.helmond.nl/noodfonds-energie.

Verhuist naar:
Nachtegaallaan 37

Helmond

Bij inlevering 
van deze 

advertentie 
€ 5,00 
korting
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Een avondje weg? Ramen dicht, lichtje aan en deuren op slot. Maak het ze niet te makkelijk.

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.

De Schabbert zoekt vrijwilligers die af-

wisselend al dan niet op toerbeurt, wil-

len 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  voorzitterwijkraadhelmondnoord@

gmail.com.

KBO-Bernadette, Wijkraad Hel-

mond-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 tweewekelijk-

se spreekuur op maandag van 14.00 tot 

15.30 uur in De Schabbert.

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT VOOR 
DE SCHABBERT

WWW.HELMONDNU.NL

PLAATS BIJEENKOMSTEN: 

ONTMOETINGSRUIMTE BETHLEHEMKERK 
(SPERWERSTRAAT 2), KAULENZAAL (INGANG VALKSTRAAT)

Koffie-inloop: iedere dinsdagochtend staat de 

koffie klaar! (Gratis)

Elke dinsdagmorgen houden we koffie-in-

loop-ochtend in de Ontmoetingsruimte van 

de Bethlehemkerk van 10.00-12.00 uur. Eenie-

der die het gezellig vindt om een kopje koffie 

te drinken samen met anderen, elkaar te ont-

moeten op een doordeweekse dag, nodigen we 

hierbij uit! Van harte welkom!

Kruiswoorden in Woord en Muziek

Zondag  2 april 15.30 – 17.00 uur Plaats: Kerkzaal 

Bethlehemkerk

Muziekmiddag georganiseerd rondom de 

kruiswoorden: een muziekuitvoering gebaseerd 

op de zeven kruiswoorden afgewisseld met per-

soonlijke verhalen van sprekers van binnen en 

buiten onze kerk. Een project voor muziek- en 

verhalenliefhebbers, omdat er een verbinding 

gemaakt wordt tussen (bestaande) muziek 

van toen en levenservaring van nu. De muziek 

van Joseph Haydn “Die sieben letzten Worte” 

zal worden uitgevoerd door het Helmonds Ka-

merkoor. Leiding: Marion Achthoven en Corine 

Beeuwkes-v. Ede.

De menselijke maat  in de Westerse Filosofie

Woensdag 12 en 19 april 20.00 – 21.30 uur 

Plaats: Kaulenzaal (ingang Valkstraat) 

De westerse filosofie kenmerkt zich onder an-

dere door het centraal stellen van de rede, de 

rationaliteit. Daarmee is ze een beetje het zicht 

kwijtgeraakt op bijvoorbeeld de relatie tussen 

verstand en gevoel en tussen redelijkheid en 

menselijkheid. Veel westerse filosofen hebben 

zich met name na de Tweede Wereldoorlog het 

hoofd gebroken over deze vragen. Een mooi 

voorbeeld hiervan is Levinas. We gaan twee 

avonden in op zijn denken. Leiding: Koenja van 

Dijk en Wilfred Achthoven

Kijk ook voor informatie op onze website: 

www.bethlehemkerk-helmond.nl
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ACTIVITEITEN 
De Boerderij
Maandag  
Huiskamer dagelijks 08:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 08:30-12:00 uur
Pedicure 1x per week 09:00-12:00 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 08:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 08:30-17:00 uur
Bloemschikken 1x per maand 09:30-11:30 uur
Bloemschikken 1x per maand 13:30-15:30 uur
Soep en broodjes 1x per week 12:00-13:00 uur
  
Woensdag  
Huiskamer dagelijks 08:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 08:30-12:00 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
Darten wekelijks 19:00-23:00 uur
  
Donderdag  
Formulierenbrigade 1x per week 09:00-12:00 uur
Huiskamer dagelijks 08:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 08:30-12:00 uur
Schilderclub 1x per week 09:00-12:00 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
Meidengroep wekelijks 18:00-20:00 uur
Bloemschikken 1x per maand 20:00-22:00 uur
  
Vrijdag  
Huiskamer dagelijks 08:30-17:00 uur
Vrij biljarten dagelijks 08:30-17:00 uur
Bloemschikken 1x per maand 14:00-16:00 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
Breitnerlaan 15, 5702 TX Helmond.
Tel. 088  00 17 301; noord@sthelmond.nl

Jongerenwerk Helmond
Curtis Bharos, 06 54987937
curtisbharos@vigogroep.nl 
werkdagen: di-do-vrij (ochtend)

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
Tel. 06 82799786

Kinderboerderij/Speeltuin de Veldhoeve
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

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 21 en 28 maart en 4, 11, 18 en 

25 april. 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
MAART

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 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 wijkbladhel-

mondnoord@gmail.com) of u kunt het afhalen bij de Boerderij en bij de Schabbert en in Winkelcentrum De Bus/Primera. Redactie Wijkblad Helmond-Noord.

Bezorging Wijkblad Helmond-Noord

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 

Noorderweb.nl: alle berichten uit Helmond-Noord
Op deze website staan steeds meer be-

richten uit Helmond-Noord. Zo staat bij-

voorbeeld het wijkblad er maandelijks op. 

Binnenkort kun je ook zien hoe het met de 

bouwplannen in onze wijk staat.

Wie kunnen er gebruik van maken:

• Bewoners die aandacht willen vragen voor

 een activiteit in hun straat of buurt, 

 bijvoorbeeld een garagesale.

• Bewoners die willen laten zien aan anderen

 hoe gezellig het was op hun middag/avond

 of kinderactiviteit of zo.

• Een woningbouwvereniging of de gemeente

 die aandacht willen vragen voor iets in 

 de wijk.

• De werkgroepen en het bestuur van 

 de wijkraad.

• Het wijkblad Helmond-Noord.

• Het jongerenwerk en het opbouwwerk.

• Het welzijnswerk van LEV en de 

 sociale teams.

Kortom: Iedereen die iets te melden heeft.

Help!

Wij zoeken nog een mooi logo voor de site! 

Wie ontwerpt er iets toepasselijks? Inzendin-

gen: noorderwebhelmond@gmail.com.

We zijn een kleine, gezellige club bad-
mintonners die op dinsdagmorgen lek-
ker een shuttle slaan in de sporthal aan 
de Paulus Potterlaan 6 in Helmond. Ie-
dereen speelt tegen en met elkaar. Ge-
zelligheid staat voorop, maar er wordt 
ook serieus gespeeld. Wij kunnen weer 
nieuwe leden gebruiken.

Je hebt nog geen racket? Kun je altijd 
bij ons lenen. Geen badmintonervaring? 
Geen probleem, als je maar de wil hebt 
om het te leren. Zin om eens te komen 

kennismaken? Dat kan iedere dinsdag-
morgen van 8.45 tot 10.15 uur. Je speelt 
vrijblijvend een aantal keren mee, voor-
dat je lid wordt. 

Zin om mee te spelen? Meld je aan via 
email desnelleshuttle@upcmail.nl.

BADMINTON OVERDAG BIJ ‘DE SNELLE SHUTTLE’ 

ZWERFAFVAL OPRUIMEN
Zaterdag 1 april 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 ver-

trekken vanaf Natuurtuin De Robbert. Helpt u een handje mee? Vele handen maken licht werk.
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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*


