EXTRA ACTIVITEITEN IN DE MAAND SEPTEMBER / OKTOBER
HONDENFEEST
De hondenwerkgroep in Helmond Noord organiseert een hondenfeest op 7 oktober 2017 van 13.00 uur 16.00 uur. Er zijn allerlei kramen en activiteiten voor de hond en zijn/haar baasjes. De locatie is nog niet
duidelijk, maar we hopen in onze eigen wijk.
Wilt u meedoen, heeft u een kraam nodig of heeft u anderszins iets te bieden, dan horen wij dat graag.
Kramen zijn te huur voor € 20,00. Deze opbrengst gaat naar het goede doel.
Je kan ons vinden op facebook: Hondenwerkgroep helmondnoord

BUSREIS NAAR ALDEN BIESEN, BELGIE
Zaterdag 23 september 2017 organiseren wij wederom een busreis naar kasteel Alden Biesen in Belgie.
Hier is een tentoonstelling van prachtige bloemstukken, zowel in de tuin, de kapel als in het kasteel. Verder
zijn er workshops en demonstraties bloemschikken. Ook is er een grote markt.
Opstapkaarten à € 30,- kunnen afgehaald worden bij Tonnie Smits, Bugelstraat 18, tel. 532718.
In de prijs zijn de busreis en de entree inbegrepen. Vertrek vanaf De Boerderij om 09.00 uur; terug in
Helmond ± 18.00 uur. Voor info kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen. Er gaat één bus, vol is vol.

KIND EN JEUGD KUNSTROUTE
Een mogelijkheid voor kinderen en jeugd om kunst te exposeren. Wij beginnen op 4 plaatsen in de wijk. Wil
je jouw kunstwerk tentoonstellen? Neem contact op met Kyra (Kyra.noten@gmail.com; 06 42099278.
Doe allemaal mee. Er komen nog meer plaatsen. Team K & J Kunstroute

AMATEUR SCHILDER- EN TEKENCLUB “UIT DE KUNST”
Onderlinge kennisoverdracht vanuit visie, creativiteit en achtergrond speelt een belangrijke rol. Of het nu
potlood-, aquarel-, acryl- of olieverftechniek is, abstract of realistisch, alle vormen van creatieve uitingen
komen voor. We treffen elkaar iedere donderdagmorgen in “De Boerderij” van 09.00 tot 11.30 uur.
Door het gebruik van eigen materialen bedragen de kosten alleen het gebruik van de ruimte.
Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met Diny de Gooijer, tel. 534662.

LEZING IVN / KNNV: INVASIEVE EXOTEN. WAT DOEN DIE VREEMDE ZAKEN HIER?
Op 14 september houdt Frans Kapteijns, vrijwillig boswachter bij Natuurmonumenten, een lezing over
uitheemse planten en dieren die zich in Nederland gesetteld hebben. De avond start om 20:00 uur en is
gratis. Locatie: Wijkhuis De Kamenij, Jeroen Boschstraat 19, 5702 XP Helmond.
De (Reuzenberenklauw) komt uit de Kaukasus, is een pest en groeit overal ten koste van onze
oorspronkelijke Nederlandse planten. Een exoot is een organisme (dier of plant) dat door menselijk
handelen in een nieuw gebied terecht komt, zoals de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse
waternavel en de Amerikaanse rivierkreeft, de Canadese gans en de Nijlgans. Veel invasieve soorten
veroorzaken veel schade, mogelijke gezondheidsproblemen en schade in economische zin. Ook de eigen
flora en fauna ondervindt veel last van invasieve insecten of van grotere dieren. Onze lieveheersbeestjes
worden verdrongen en de nijlganzen vreten de kuikens van watervogels en verontreinigen het water.
Meer informatiebij 0492 545649 of setty_vos@hotmail.com; zie ook www.ivn.nl/helmond.

GROTE BRADERIE OP ZONDAG 24 SEPTEMBER
Winkelcentrum De Bus organiseert op zondag 24 september een grote braderie, een
gigantisch evenement voor heel Helmond Noord. 115 marktkramen staan in en om het
winkelcentrum en er worden enkel nieuwe spullen verkocht. In samenwerking met Rabobank
Helmond staan er een draaimolen en een buggybaan, kunnen kinderen zich laten schminken
en staat er een clown. We hebben een horeca gedeelte met live muziek van dé coverband van de Benelux:
Infinity. Kortom: een compleet recept voor sfeer en gezelligheid.
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TRICK- OR THREATTOCHT / GRIEZELTOCHT
Op 27 oktober, in de avond, houden wij een trick- or threattocht in een stukje van de Muziekwijk, bedoeld
voor kinderen tot 12 jaar, natuurlijk met uitzonderingen. Er wordt wel verwacht dat de kinderen onder eigen
begeleiding lopen.
Op 4 november, in de avond, is er voor de tieners een griezeltocht. Zij kunnen zich inschrijven als groepjes
van max. 6 met één begeleider. Je kunt ook individueel inschrijven, dan kom je in een groep van max. 6.
De kosten zijn € 1,50. Wij zorgen voor iets lekkers na de tocht. Inschrijven kan tot 13 oktober.
Mochten er volwassenen zijn die het leuk vinden om te figureren op 1 of beide avonden, of eventueel
spullen ter beschikking hebben, dan horen wij het graag. Voor meer informatie of aanmelding:
halloweenmuziekwijk@gmail.com. Ook kun je onderstaand strookje in leveren op de volgende adressen:
Saxofoonstraat 6 en 93 en Fagotstraat 26 en 50.

Ik loop mee met de Trick- or Threattocht / Griezeltocht (doorstrepen wat niet van
toepassing is)
Naam:

..……………………………………………………………………………………….

Leeftijd: ………………………………………………………………………………………...

BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI SAMEN IN HET JAN VISSER MUSEUM
TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAG OP ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017
Het thema Kunst en Oude Ambachten staat centraal in het Jan Visser Museum op zondag 10 september.
Kunst in de vorm van schilderen, boetseren, beeldhouwen, metaalkunst. Oude ambachten, zoals de boer
die het koren dorst met de dorsvlegel en de mulder die het daarna maalt, waarna de bakker er vloerbrood
van bakt. De smid, de koperslager, de mandenvlechter, handwerksters en de spinster zijn aan het werk.
Kinderen kunnen samen met de touwslager een springtouw maken en naar hartenlust met de brandspuit
spuiten of op de pony een ritje maken. Terwijl u geniet van een lekker kopje koffie bakken onze bakkers het
traditionele Jan Visser Vloerbrood, wat te koop is. De toegang is gratis, een unieke gelegenheid om onze
uitgebreide collectie landbouwwerktuigen, evenals onze verzameling brandweervoertuigen, te bezichtigen.
De themadag begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

BEZOEK GRATIS HET JAN VISSER MUSEUM
TIJDENS ”ONS BRABANT FESTIVAL” OP ZONDAG
1 OKTOBER 2017
Zoals bekend laten wij al sinds jaar en dag de historie van Brabants
landbouw- en ambachtverleden zien. Op het buitenterrein en in het
museum wordt een echte Brabantse Mert georganiseerd. Onder de
feestelijke klanken van koor / band KOLOK verrichten gedeputeerde
van de provincie de heer Swinkels van cultuur en cultuurwethouder van Helmond de heer Stienen de
opening.
Diverse kramen laten producten van vroeger en het Brabant van nu zien. In onze bakkerij wordt het
vermaarde Jan Visser vloerbrood gebakken. Alles wat Brabant letterlijk zo heerlijk maakt is aanwezig, van
worstenbrood tot typische Helmondse pettazzi. In de feesttent zijn diverse optredens van Haw ut
Helmonds, een Hellemondse les mag niet ontbreken. De dames Wanne Kats zullen uw lachspieren laten
trillen. De presentatie op deze dag is in handen van Claudia van Ruiten de Leeuw. Ook voor de kinderen
zijn er leuke attracties. Er is zoals u ziet van alles te beleven, iedereen is welkom.
Met een oldtimerbus brengen wij u gratis van het Jan Visser Museum naar de andere deelnemers.
De themadag begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE PANNEHOEVE
Donderdag 7 september: Muziekmiddag Pierre van Dongen;
14.00 - 15.30 uur; Gasterij;
intree met voucher; consumpties tegen betaling met zorgboogmuntje
Woensdag 13 september: Buurtpreventiemiddag olv Buurtpreventieteam; Gasterij;
14.00 - 16.00 uur; intree gratis
Donderdag 14 september: Dansmatinee; 14.00 - 15.30 uur; Gasterij;
gratis, consumpties tegen betaling
Woensdag 20 september: Heilige Mis; 14.30 - ; Gasterij; gratis, consumpties tegen betaling
Donderdag 21 september: Dansmiddag "country en western"; 14.00 - 16.00 uur; Gasterij; Intree met
voucher; consumpties tegen betaling met zorgboogmuntje
Zondag 24 september: Buurtevenement 'de Pannehoeve' in samenwerking met LEV;
"Samen doen" manifestatie; 11.00 - 17.00 uur; in en rond 'de Pannehoeve'

WORKSHOP NETWERKEN, GEWOON DOEN
Workshop speciaal bedoeld voor vrouwen op zoek naar werk, maar
daarbij nog wat ondersteuning nodig hebben. Netwerken, hoe doe je
dat en wat houd je tegen? Nadruk ligt op het met elkaar oefenen van
netwerkgesprekken. Woensdag 13, 20 en 27 september van 09.1511.30 uur. LEVgroep, Penningstraat 15.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is wel de bedoeling dat je alle drie de ochtenden
aanwezig bent.
Aanmelden via: https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=278
Voor meer informatie kun je terecht bij gonneke.sanders@levgroep.nl.

TRAINING LEUK OUDER WORDEN
Bij het ouder worden verandert uw leven. In de training staan we stil bij hoe hiermee om te gaan.
Hoe lukt het op een leuke manier ouder te worden? Hoe voorkomt u, of lost u, eenzaamheid op?
Belangrijke vragen: Wie ben ik? Waar sta ik, wat is mijn situatie? Hoe tevreden ben ik? Hoe geef
ik betekenis aan mijn leven? Hoe geef ik verlies een plek? Wat wil ik anders? Hoe gaat me dat
lukken?
De training bestaat uit 9 bijeenkomsten, elke 2 weken, op donderdagochtend van 9.30 tot 12.30
uur, Penningstraat 55 en start 28 september aanstaande. Aan de training zijn geen kosten
verbonden.
Meer informatie of opgeven: https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=187.

WORKSHOP KIEZEN VOOR WERK 2.0
Kiezen voor Werk? 2.0, een workshop voor vrouwen uit Helmond, gaat over alles wat met werk en
inkomen te maken heeft. Wil je graag werken, maar zorg je ook voor je kinderen? Zijn je uitgaven
en inkomsten met elkaar in balans? Hoe kun je armoede en schulden voorkomen?
Tijdsinvestering: dinsdag 19 september en dinsdag 26 september van 09.00-11.30 uur.
Het is de bedoeling dat je beide ochtenden aanwezig bent. De training is kosteloos.
Aanmelden via: https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=220
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
AAIHONDENGROEP VAN DE PANNEHOEVE
De aaihondengroep van De Pannehoeve zoekt vrijwilligers die een ochtend tijd
hebben om met hun trouwe viervoeter in het woonzorgcentrum een bezoekje te
brengen aan onze ouderen. Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met
Patricia Jaspers 06 24421726 of Alexandra van der Zee 06 51004085.

KINDERHOBBYCLUB “DE BOERDERIJ” ZOEKT VRIJWILLIG(ST)ER
Het team van de kinderhobbyclub zoekt nog een vrijwillig(st)er om de kinderen (leeftijd 7 tot 12 jaar) te
helpen bij het maken van allerlei leuke werkstukken. Het is elke woensdagavond (behalve in de
schoolvakanties) van 18:30 tot 20:00 uur.
Voor meer informatie: M. Bevers, tel: 06 28934095. Of kom gewoon op woensdagavond even kijken.
Vraag naar Louis, Thieu, of Ingrid.

SOCIAAL TEAM HELMOND NOORD ZOEKT DIVERSE VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers In het Algemeen Maatschappelijk Werk (VIA)
Maatschappelijk werkers en vrijwilligers werken samen om cliënten van de
LEVgroep zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Als vrijwilliger
kun je denken aan het volgende: begeleiden naar instanties, bieden van een
luisterend oor; ondersteunen bij praktische zaken, hulp bij het leggen van
contacten.

Bezoekvrijwilligers
Voor wijkbewoners zijn we op zoek naar bezoekvrijwilligers voor mensen met een beperking of ziekte. Door
iemand wekelijks een bezoekje te brengen, voelt die persoon zich minder eenzaam en wordt de
mantelzorger even ontlast. Dagen en tijden kunnen in overleg worden afgesproken. Taken zijn
bijvoorbeeld: een kopje koffie en een praatje; even naar buiten, soms met rollator of rolstoel; samen gaan
kennismaken bij een activiteit in de wijk; samen gezellig een boodschapje doen.
Het Sociaal Team biedt begeleiding, ondersteuning en advies, organiseert vrijwilligersbijeenkomsten en
kun je deelnemen aan workshops, cursussen en trainingen via www.lerenmetlev.nl/vrijwilligersacademie.
Bij interesse of als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Sociaal Team Helmond Noord:
0492 598988. Een mailtje kan ook: sociaalteamnoord@levgroep.nl .

RECREATIEF ZAALVOETBAL
Recreatief zaalvoetbalclubje SR’79 in Helmond heeft plaats voor nieuwe leden (voorkeur 40+).
We komen elke dinsdagavond van 19.00-20.00 uur samen in een gymzaal aan de Nachtegaallaan.
Interesse? Tiny Vermeulen (0492 543591) geeft graag meer informatie!

ZONDAG 1 OKTOBER GARAGESALE VOGELWIJK
Bewoners in de vogelwijk zetten hun gebruikte en overtollige spullen in de
garage, voortuin of stoep om tegen een vergoeding van eigenaar te laten
wisselen. Dit wordt weer een gezellige dag.
Meld je even aan als je mee wilt doen of voor meer informatie: Anita van
Heugten tel. 532170.
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ACTIVITEITENKALENDER HELMOND NOORD
EXTRA ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER
donderdag
donderdag
zondag
zondag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
woensdag

7-9
7-9
10-9
10-9
13-9
13-9
14-9
14-9
19-9
20-9
21-9
21-9
23-9
24-9
24-9
24-9
27-9

12.00-13.00
14.00-15.30
12.00-17.00
12.00-17.00
12.00-13.00
14.00-16.00
14.00-15.30
20.00
15.00-17.00
10.3012.00-13.00
14.00-16.00
09.00-18.00
11.00-17.00
11.00-17.00
12.00-13.00

Thema eterij
Muziekmiddag, Pierre van Dongen
Kunst en Oude Ambachten Markt
Zomerspektakel, markt, muziek etc
Frietmiddag
Buurtpreventiemiddag
Dansmatinee
Lezing IVN/KNNV Invasieve Exoten
Buurttent t.b.v. BuurtPreventie
Heilige Mis
Thema eterij
Dansmiddag “Country en Western”
Busreis Alden Biezen in België
Buurtevenement met doe-activiteiten
Familiedag
Grote Braderie
Frietmiddag

De Pannehoeve
De Pannehoeve
Jan Visser Museum
Wijkcentrum De Boerderij
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Kamenij
Bij de Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
Wijkcentrum De Boerderij
De Pannehoeve
De Pannehoeve
Winkelcentrum De Bus
De Pannehoeve

zondag
zondag
zaterdag
zaterdag

1-10
1-10
7-10
7-10

11.00-17.00
11.00
13.00-16.00
09.00

Garagesale Vogelwijk
Ons Brabant Festival, Brabantse Mert
Hondenfeest
Zwerfafval verzamelen

Vogelwijk
Jan Visser Museum
???
Natuurtuin De Robbert

Voor meer informatie van deze activiteiten zie dit wijkblad. Kijk ook eens op
www.noorderweb.nl

SCOUTING LEONARDUS
Na een welverdiende vakantie starten onze groepen weer vanaf dinsdag 29 augustus.
KOM JIJ MEEDOEN?
Ben jij benieuwd naar onze scoutinggroep en zoek je een leuke en uitdagende hobby
waarbij plezier hebben, gezelligheid en samenwerken voorop staan, neem dan eens
een kijkje op onze homepage www.scoutingleonardus.nl of kom een keertje langs op
onze blokhut (Hofke van Binderen, Binderen 4). Wij zijn vrijwel iedere avond
telefonisch te bereiken op de blokhut via tel.nr. 0492 549887.

HET JAN VISSER MUSEUM ZOEKT VRIJWILLIGERS
Wij zijn op zoek naar gastheren / -vrouwen die onze bezoekers
kunnen rondleiden, tijdens de themadagen kunnen voorzien van
koffie etc. en incidenteel door de week als oproepkracht kunnen
assisteren.
U kunt uw kennis en vaardigheid eveneens nuttig te maken in
onze restauratie en onderhoudsafdeling.
Wij bieden een gezellige en gemoedelijke sfeer en jaarlijks een vrijwilligersdag voor u en uw partner.
Voor inlichtingen: Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5, 5702 NR Helmond. Tel: 0492 548504;
www.janvisser-museum.nl; info@janvisser-museum.nl .
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Wekelijkse activiteiten in Helmond Noord
Maandag
Inloop Sociaal team
Sporten 60+
Formulieren brigade
Sjoelen
Schaken
Let’s Dart 8-18 jaar
Biljarten
Accordeon club
Bodygym

De Pannehoeve
Gymzaal Hobostraat
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehoeve
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij
Kamenij
Wijkcentr. De Boerderij

10.00-12.00
12.00-13.00
13.30-15.00
14.00-16.00
14.00-17.00
19.00-20.15
19.00-24.00
19.30
20.00-22.00

Dinsdag
Beweeggroep fit
Inloop koffieochtend
Handwerken
Schilderen
Zumba
Biljarten
Jeu de Boules
Sjoelen
Countrydansen
Kienen
Zaalvoetbal 40+
Biljarten
Kaarten

Wzc De Eeuwsels
Bethlehemkerk
De Pannehoeve
De Pannehoeve
Wijkcentr. De Boerderij
De Kamenij
Wzc De Eeuwsels
Wijkcentr. De Boerderij
De Kamenij
De Pannehoeve
Gymz. Nachtegaallaan
De Kamenij
De Kamenij

09.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-22.00
13.00-17.00
13.30
14.00-17.00
14.00
14.15-16.15
19.00-20.00
19.00
19.00

Woensdag
Wandelclub SENA
Knutselen
Inloop Sociaal team
Kienen
Creatief
Bridgen
Biljarten
Wandelen
Jeugddarten
Hobbyclub
Liederentafel
Darten

De Pannehoeve
De Pannehoeve
Huisartsenpraktijk
Nieuwveld
Moeraseik
Wijkcentr. De Boerderij
Kamenij
De Kamenij
De Pannehoeve
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehoeve
Wijkcentr. De Boerderij

09.30-10.30
09.30-11.30
14.00-16.00
14.15
10.00-12.00
13.00
13.00-17.00
14.00-16.00
18.30-19.45
18.30-20.00
19.00-20.00
20.00-01.00

Donderdag
Schilderen
Biljarten
Seniorengym
Jazzballet
Knutselen
Soc. Raadslieden
Muziekvoorstelling
Huiskamer
Biljarten
Kienen
Beweeg zitgroep
Koersbal
Country dansen
Bridgen

Wijkcentr. De Boerderij
De Kamenij
De Kamenij
Wijkcentr. De Boerderij
De Pannehove
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Pannehoeve
De Kamenij
De Kamenij
WZc De Eeuwsels
Wijkcentr. De Boerderij
Wijkcentr. De Boerderij
De Kamenij

09.00-11.30
9.00
9.15
09.30-10.45
09.30-11.30
10.00-12.00
10.00-11.30
13.00-15.00
13.00-17.00
13.30
14.00
14.00-17.00
19.00-23.00
19.00

Vrijdag
Bewegen ouderen
Sena alleenstaande

De Pannehoeve
De Pannehoeve

14.00-15.00
19.00-23.00

Zaterdag
Openstelling
Bioscoopavond
Jeu de Boules

Natuurtuin
De Pannehoeve
Wzc De Eeuwsels

09.00-12.00
19.00-21.00
13.30

Dagelijks ma-di-wo-do-vr
Internetcafé
Wijkcentr. De Boerderij
Open Inloop
Wijkcentr. De Boerderij
Biljarten
Wijkcentr. De Boerderij
Sport voor- en
De Pannehoeve
nabeschouwing
Gitaarlessen
Wijkcentr. De Boerderij
Koffiecorner
Zorgcentr De Eeuwsels
Biljarten
De Pannehoeve
3-gangen Menu
De Pannehoeve
Zaterdag en zondag
Koffiecorner
Zorgcentr De Eeuwsels
3-gangen menu
De Pannehoeve

08.00-17.00
08.00-23.00
13.00-17.00
08.00-12.00
10.00-22.00
08.00-16.00
Hele dag
12.00-13.00

09.00-16.00
12.00-13.00

VRIJWILLIGERS VOOR DE PANNEHOEVE
De Pannehoeve, een wooncomplex met 160 bewoners van ongeveer
19 t/m 95 jaar. Voor deze bewoners hebben we dagelijks een
activiteitenprogramma. In onze lounge, 'De grootste huiskamer van
Helmond', is het te doen en hier ontmoeten we elkaar. Om dit alles in
goede banen te leiden hebben we vrijwillige collega's nodig, die in hun
eigen kracht of vaardigheden ons komen assisteren. Zo ontstaat er
een leuk team, waarmee we onze bewoners een thuis kunnen bieden.
Lijkt dit je wat, bel, sms of mail me gerust om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Jos Mies, locatiecoördinator, 0492 508193 / 06 23091426; Jos.Mies@Zorgboog.nl.

Dringend verzoek de kopij tijdig aan te leveren
bij voorkeur voor de 8ste van elke maand voor de uitgave van de
volgende maand: per email naar wijkbladhelmondnoord@gmail.com
GEZONDHEIDSPLEIN NOORDERLICHT
Van Dommelen Huisartsen BV, Nieuwveld 99, 5702 KS Helmond; 0492 525125
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19 SEPTEMBER BUURTTENT IN HELMOND NOORD
Om het aantal woninginbraken in Helmond laag te houden en mogelijk verder te verminderen, wordt in
overleg met de gemeente Helmond en de politie periodiek de BuurtTent geplaatst op locaties in Helmond.
Hierin kunnen bewoners informatie vinden m.b.t. maatregelen ter preventie van woninginbraken en het
opzetten van buurtpreventie en kan men vragen stellen. Dinsdag 19 september van 15.00 tot 17.00 uur is
de BuurtTent aanwezig op de Vondellaan t.h.v. De Pannehoeve.
Mogelijk kunt u elkaar attenderen op de aanwezigheid van de BuurtTent en de informatie welke men hier
kan halen. Vertegenwoordigers van buurtpreventieprojecten kunnen aansluiten. Ideeën of voorstellen
horen wij graag van u.
Alex van de Westerlo, Plv. Directeur Stichting Stadswacht Helmond
T: 0492 845969 | M: 06 22226583 I www.stadswachthelmond.nl
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