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Nieuwe buurtcoach
Filip Mihajlov

Column: 
Bent u wel 

mantelzorger?

Griezeltocht

Wekelijks 
inloopspreekuren 

LEVGroep en 
Sociale Teams 

Helmond-Noord

Sinds 1 september is Filip 
Mihajlov de nieuwe buurtcoach 

van Helmond-Noord vanuit LEV.

Door Wim van Bokhoven

Eindelijk kan dit jaar weer een 
griezeltocht georganiseerd 
worden op zaterdagavond 

5 november.

Heb jij een vraag waar je 
zelf even niet uitkomt? 
Dan kun je wekelijks bij 

deze inloopspreek-
uren terecht.
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Hi buurtbewoners,

Ik ben sinds 1 september de nieuwe buurtcoach

van Helmond-Noord vanuit LEV. Mijn naam is 

Filip Mihajlov. Ik ben opgegroeid in Rijpelberg en 

woon sinds anderhalf jaar in Eindhoven.

Mijn doel is om samen met de buurtbewoners van Helmond-Noord te zorgen voor meer geluk en 

welzijn in de wijken. Hiervoor houd ik mij bezig op verschillende vlakken. Ik zal met bewoners zelf in 

gesprek gaan om te horen wat zij vinden. Wat er gebeurt en moet gebeuren in de wijk. Ik neem deel 

aan inloopmomenten op verschillende plekken in de wijk. 

Ik doe mee aan Leren met LEV, de VoorleesExpress, vroegsignalering en ga samenwerken met vrij-

willigers om er voor elkaar te zijn. Ik zoek samen met de bewoners, LEV en verschillende organisaties 

mogelijkheden om het welzijn en geluk te verhogen in de wijken.

Voor de buurt, door de buurt; dat is mijn aanpak. Mocht je dit lezen en graag in contact met mij 

komen, dan kan dat via mijn mail: filip.mihajlov@levgroep.nl of telefonisch 06 – 14 94 59 00.

Met vriendelijke groet,

LEV Buurtcoach Helmond-Noord

Filip Mihajlov

Nieuwe buurtcoach

Filip 
Mihajlov

ENERGIEHUIS SLIM WONEN 2022
Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden

via website ‘Agenda’ of lokale e-mailadres

• Helmond 24 oktober 19.30 uur: 

 Zonnepanelen, waar moet ik op letten?

 EnergieHuis, Torenstraat 3

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)

• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00-17.00 uur

 en zaterdag 10.00-13.00 uur, EnergieHuis, 

 Torenstraat 3

Gratis afspraak met Energiecoach via 

de website ‘Afspraak’

• Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken

 met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3 

Deelnemen aan duurzame activiteiten en 

evenementen in 'Jouw gemeente’ 

• Helmond: kijk op de website 

 www.energiehuisslimwonen.nl bij 

 ‘Jouw Gemeente’ 

Serviceloket voor een korte vraag bel of mail   

• Telefonisch Energiespreekuur 085 0410041:

 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 

WWW.ENERGIEHUISSLIMWONEN.NL 

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.

SPAAR VOOR JOUW 

GRATIS
BUS-BOODSCHAPPENTAS 

Zaterdag 29 oktober 
Halloween in Winkelcentrum De Bus!

10.00 - 16.00 uur

SPAAR VOOR JOUW 

GRATIS
BUS-

BOODSCHAPPENTAS 
Sparen kan van 8 okt t/m 12 dec 2022

GEVULD MET 

BOODSCHAPPEN 

T.W.V.€50,00
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Uit het dagboek 
van Stan Sanders
VRIJWILLIGER IN DE ROBBERT 

Slordig grasland beschermt tegen droogte

Nazomer: veel grassen zijn lang geworden 

en plat gewaaid. De veldjes en ruigtes zien er 

slordig uit, maar dat is niet belangrijk. Sterker 

nog: keurig verzorgd groen is vaak een ecolo-

gische ramp. Het rommelige lange gras zorgt 

voor een stabiel microklimaat op de bodem. 

Wanneer de zon brandt, blijft het tussen de 

stengels de hele dag vochtig en verrassend 

koel. Er leven veel insecten op die tempera-

tuurgrens en dat weten spinnen ook. Overal 

zijn spinnenwebben zichtbaar tussen het gras.

Natuur is verandering

Van alles waait aan of komt via bezoekers 

de natuurtuin in. Soms blijven nieuwkomers, 

soms verdwijnen oude bekenden. Vandaag 

vind ik maar een enkele ruw walstro, terwijl 

het plantje in andere jaren langs alle paden 

te vinden is. Vorig jaar zagen we bijna geen 

echte koekoeksbloem. 

Dit jaar was de voorjaarsbloeier weer hele-

maal terug en zelfs nu bloeien er nog een 

paar op vochtige niet te dicht begroeide 

plekken. De strook aan de voorkant stond 

een paar jaar terug vol dagkoekoeksbloe-

men. Dit jaar staan er maar een paar pluk-

jes, verspreid over de natuurtuin. Misschien 

staan er volgend jaar weer meer. Misschien 

pas over een paar jaar, of helemaal niet.

Gevaarlijke boom

Op de rand van de natuurtuin, langs het 

wandelpad, staan enkele eiken en een es. 

De es staat veel schever dan eerst. De wor-

telkluit is een stuk omhoog gekomen. De 

boom hangt precies richting wandelpad en 

zal bij de eerste storm vallen. Deze tijd van 

het jaar kappen we nooit bomen, maar dit is 

gewoon te gevaarlijk. Volgende week zagen 

we hem om. Jammer van de mooie klimop 

die de stam bedekt.

Probleembeuk

In de zuidelijke strook staat nog een boom 

die problemen geeft. Een jaar of twintig ge-

leden heeft iemand daar een beuk geplant. 

Zoals vaak bij groene enthousiastelingen, is 

toen niet nagedacht over de langetermijnge-

volgen. Daar zitten we nu wel mee. Naast de 

beuk zijn stukken afgegraven om te zien wat 

er op de oorspronkelijke beekdalgrond wil 

groeien. Dit kleine experiment is een groot 

succes geworden. Hier groeit een variatie aan 

moerasplanten en dat trekt een waaier van 

insecten en amfibieën. In het wilgenbosje 

aan de andere kant van de boom, hebben 

we alle hoge schaduwbomen geringd of ge-

kapt. In korte tijd heeft de lage begroeiing 

zich ontwikkeld tot een mini-jungle en vo-

gelparadijs.

Van probleem naar verbetering

Deze verbeteringen worden door de steeds 

grotere beuk tegengewerkt. We gaan de 

beuk niet omkappen, maar ringen. We za-

gen de stam rondom een paar centimeter in. 

De vaten die de wortels van voeding voor-

zien worden zo onderbroken. Dat spaart veel 

werk en de boom maakt na een paar jaar 

geen bladeren meer. De dode boomstam 

die overblijft, vormt nog jarenlang een rijk 

leefgebied voor talloze organismen. In plaats 

van minder levert de beuk dan juist meer 

biodiversiteit. Met een eenvoudige ingreep 

maken we van dit probleem een oplossing.  

Meer berichten over de natuurtuin op 

www.derobbert.nl

INLOOPUURTJE 
WIJKCENTRUM 
DE BOERDERIJ 

BOA

Beste buurtbewoners,

Vanaf 5 oktober 2022 zit ik (Kevin San-

ders) in De Boerderij voor een inloopuur-

tje. Dit is elke eerste woensdag van de 

maand van 13:30 tot 14:30 uur. Mocht u 

even kennis willen maken, gewoon gezel-

lig een praatje komen doen of wilt u graag 

een melding maken, dan bent u van harte 

welkom!

Met vriendelijke groet,

Kevin Sanders

WijkBoa Helmond-Noord

GEVRAAGD:
RADIOBUIZEN
Heeft u misschien nog ergens oude 

radiobuizen, documentatie of boe-

ken over de oude buizentechniek 

liggen (waar u toch niets meer mee 

doet)? U doet er mij een groot ple-

zier mee. 

M. Bevers, tel. 06 – 28 93 40 95.
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Wie ‘Binderen’ benadert vanuit het centrum 

komt te voet of met de fiets via de Helmond-

selaan de naam Binderen tegen. Binderen 

was eeuwenlang een eigen heerlijkheid naast 

de heerlijkheid Helmond. Vanuit de langwer-

pige Helmondse Markt ging de weg naar het 

noorden richting Den Bosch eerst naar Binde-

ren. Vandaar het Binderseind en de Binderse-

straat. Vanaf Binderen heette de weg richting 

Den Bosch Bosselaan en vanaf Binderen na-

tuurlijk Helmondselaan. 

Toen Helmond voor de oorlog zijn bebouwde 

kom ging uitbreiden langs de Helmondselaan, 

werd bij het begin van Binderen op het eerste 

complex op voormalig Binders grondgebied 

opvallend de naam Binderen gepositioneerd 

(1935). Toen Helmond in de 50-er jaren groot-

schalig in Binderen ging uitbreiden, kwam er 

een tweede ingang via de Vinkelaan en veel 

later werd als aanzet voor een nieuwe grote uit-

valsweg naar Gemert een derde ingang tot Bin-

deren gecreëerd via de Keizerin Marialaan. Kom 

je echter via Uiverlaan/Vinkelaan de wijk bin-

nen, dan is deze poort tot Binderen naamloos. 

Jammer, daar deze plek immers gevormd werd 

door zijn unieke cultuurgeschiedenis en ver-

dient te ‘overleven’. Zeker omdat Binderen als 

één van de drie deelwijken van Helmond-Noord 

in herinnering zou moeten blijven.

De meest ideale plek om daaraan tegemoet te 

komen, is gesitueerd op de plaats waar plant-

soen en fontein liggen op de hoek Adelaars-

plein/Uiverlaan. Waarom?... In het verleden 

meenden de gemeenteraad, de woningbouw-

vereniging en de bewoners dat deze plek beeld-

bepalend was als ‘poort tot’ en werd de fontein 

als geschenk van woningbouwvereniging Bin-

deren daar gesitueerd. Nu mag de fontein even-

wel verwijderd worden volgens de gemeente en 

de meeste omwonenden. Om die reden wil ik 

graag refereren aan het unieke boek over de 

geschiedenis van Binderen en haar bewoners, 

geschreven door Theo Meulendijks en Egbert 

Wijnen en ondersteund door archeologisch on-

derzoek van stadsarcheoloog Theo de Jong.

• Wanneer we over Binderen spreken, dan gaat 

dit verder dan de legende van Keizerin Ma-

ria van Brabant. In 1540 (kaart van Jacob van 

Deventer) wordt Binderen reeds vermeld als 

unieke locatie buiten het stadje Helmont naast 

onder andere kasteel Croy.

• Binderen is naast het kasteel, het Oude Huys 

en De Haege een hot-spot voor archeologie.

• De plaats waar het convent stond, waar nu de 

scouting is gehuisvest, werd reeds bewoond ge-

durende de IJzertijd van 500 tot 375 jaar voor Chr.

• Het klooster bezat verschillende hoeven en 

de expertise van onder andere veeteelt en ak-

kerbouw werd via het klooster overgedragen op 

landbouwers en ambachtslieden en Helmond 

mocht daarvan eveneens profiteren, denk 

daarbij ook aan de markten van onze stad 

reeds tijdens de Middeleeuwen. 

• Een der latere bewoners, na de reformatie 

toen het convent een buitenhuis werd, was 

Anna Maria Tromp, respectievelijk dochter en 

zuster van de beroemde admiralen Maerten en 

Cornelis Harpertzoon Tromp.

• De voormalige poort van Binderen bestaat 

nog altijd en is overgebracht naar Lieshout.

• In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam Bin-

deren in hernieuwde belangstelling door publi-

caties en lezingen van prominente Helmonders 

zoals historicus en pastoor Janus  Frenken en 

later door vader en zoon Heeren en Herman 

Knippenberg. Men wilde de oude Mariadevotie 

laten herleven en men hoopte de crisis en oor-

logsdreiging te overwinnen met de kracht van 

het geloof. 

• Op 12 oktober 1941 werd het eikenhouten 

beeld van ‘Onze Lieve Vrouw van Binderen’, 

geïnspireerd op het oudst bekende zegel van 

Binderen uit 1444, in processie overgebracht 

van de Leonarduskerk naar de pas opgerichte 

Kapel van Binderen.

• In 1945 hebben tijdelijk tot 1949 zusters Do-

minicanessen op Binderen gewoond.

• Nog altijd is de Mariadevotie actueel, vooral in 

de meimaand.

• De erfenis van het boerenleven en oude am-

bachten alhier wordt levend gehouden door het 

Jan Vissermuseum.

• De Eva Monixweg en de Abdijlaan duiden op 

het kloosterverleden, evenals de grafsteen in de 

kapel.

Hoe dan ook is het waard dat aan de andere 

zijde van de deelwijk verwezen wordt naar dit 

verleden met een opmerkelijk beeldbepalend 

object.

Namens de werkgroep Helmondselaan,

Eugène Plessen

Binderen en 
Helmond-Noord 

GRIEZELTOCHT
Eindelijk kunnen we dit jaar weer een griezeltocht organiseren op zaterdagavond 5 no-

vember. De tocht zal lopen rondom het koeienpad en aangrenzende straten en is voor 

alle kinderen en jeugd. Kinderen tot en met 12 jaar moeten onder begeleiding lopen.

Er mag ook ingeschreven worden als groep, vul dan alle namen van de groep in. 

De kosten zijn € 1,50 per kind.

Inschrijven is mogelijk tot en met 22 oktober. 

Na deze datum krijg je meer informatie.

Voor meer informatie of aanmeldingen kun je een mailtje sturen naar:

halloweenmuziekwijk@gmail.com

Er wordt een herfstworkshop bloemschikken 

georganiseerd op 4 november 2022 in de 

Boerderij aan de Harmoniestraat. We starten 

om 19.30 uur. Kosten € 25,00, inclusief alle ma-

terialen en koffie of thee met iets lekkers. Aan-

melden vóór 28 oktober 2022. Kosten vooraf te 

voldoen op rekening  NL31 INGB 00 0223 7058 

of contant in de Boerderij met vermelding van 

naam en adres. Voor informatie kunt u bellen 

naar Hedwig (06 – 51 46 48 49) of Tonnie (06 

– 48 65 53 44). Graag tot ziens in de Boerderij.

HERFSTWORKSHOP 
BLOEMSCHIKKEN
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Veertig jaar later rijzen de kosten nog steeds 

de pan uit. Het kabinet Rutte II introduceerde 

met veel aplomb de mantelzorger weer als een 

reddende engel. Er werden twee zaken toege-

voegd: het is verstandig als de patiënt/mantel-

zorger de regie meer zelf in handen neemt en 

vrijwilligers worden uitgenodigd zich als man-

telzorger in te schrijven. De warme definitie van 

Hattinga-Verschure wordt daarmee geweld 

aangedaan. Mantelzorg verlenen voor je part-

ner, vader of moeder is vanzelfsprekend; je rolt 

erin en komt er niet meer los van. Een vrijwilli-

ger, hoe goed ook bedoeld, kan die warme zorg 

niet geven, althans niet in de mate als verwacht 

mag worden. Het is niet ‘eigen’. Laten we de 

taken van de mantelzorger eens onder de loep 

nemen met de vragen: is dat nou mantelzorg 

en hoe zit ’t met de regie.

Het allereerste begin van de mantelzorger is de 

rol na de diagnose. De wereld staat voor beiden 

op z’n kop. Maar jij als sterkste partij neemt het 

initiatief. Wat behelst de ziekte van Parkinson 

en hoe gaan we de gesprekken in. Nemen we 

een van de kinderen mee? En wat houdt dat in: 

regie in eigen handen nemen? In de loop van 

het proces als de patiënt trager wordt, is het 

telkens een nieuwe balans opmaken. Kunnen 

we nog met de auto op vakantie? Let je op met 

dat zware werk en die machines? 

In de tijd van Hattinga-Verschure hadden ze 

het voornamelijk over het uitvoeren van aller-

lei praktische taken als hulp bij schoonmaken, 

koken, douchen, medicijngebruik in de gaten 

houden en krulspelden bij moeder in doen. Pri-

ma als een vrijwilliger zich voor dergelijke taken 

aanmeldt. Maar er is meer. En zwaarder, veel 

zwaarder. Het meest in het oog springend zijn 

de motorische verschijnselen. Telkens weer uit-

leggen wat een tremor is en het ‘masker’ geen 

chagrijn is maar een gevolg van het gebrek aan 

dopamine. Maar, zoals gezegd, dat is nog uit 

te leggen. Moeilijker wordt het bij niet motori-

sche verschijnselen. Denk daarbij aan: mentale 

(cognitieve) veranderingen ofwel veranderin-

gen in het denken en voelen; toenemend on-

vermogen om uit je zelf tot actie te komen: 

initiatiefarmoede; veranderingen binnen het 

gevoelsleven en de stemming en verandering 

van het vermogen om stress te weerstaan:  

stressbestendigheid. 

De gevolgen van genoemde onderdelen zijn 

al moeilijk te managen, laat staan dat er ook 

sprake is van motorische defecten. Het ene 

doktersbezoek volgt op het andere. Nauwelijks 

rust, nauwelijks tijd voor jezelf. Ga er maar aan-

staan als mantelzorger. Ik heb het nu over de 

partner. Voor hem/haar een bijna onuitvoerba-

re klus. Sterke mensen zijn jullie! 

Je bent in een wereld verzeild geraakt die de 

jouwe niet is; je verstaat het niet. Bezoeken 

aan de neuroloog, de verpleegkundig specialist, 

diëtist, logo, fysio en noem maar op. De regie 

van het proces waar je in terecht bent gekomen 

zelf in handen nemen, zeggen ze! Dat betekent 

de leiding nemen, sturen, aanwijzingen geven, 

beslissingen nemen. Ja, ja!

En wat als het niet meer gaat. Dat het te moei-

lijk wordt en jij als mantelzorger al jaren op je 

wenkbrauwen loopt. Dan staat de patiënt op 

de drempel voor verwijzing naar een plaats 

waar ze wel de noodzakelijke hulp kunnen ver-

lenen. Maar ook dan wordt er een beroep op u 

als mantelzorger gedaan. Niemand anders dan 

u kent de ins en outs. De verpleegkundige heeft 

dan uw hulp nodig. Niets meer samen delen, 

alleen, uitrusten als ’t kan en dat zonder psy-

chosociale hulp.

Alles overziend durf ik te stellen dat de man-

telzorg die geleverd wordt geen mantelzorg is, 

maar professionele zorg. Maar zonder CAO,  

zonder salaris en zonder vrije dagen. Ik maak 

een diepe buiging!

Wim van Bokhoven

Bent u wel 
mantelzorger?
Begin jaren zeventig werd een nieuw begrip geïntroduceerd: de mantel-

zorger. Dit stond voor: 'Zorg in een kleine groep, waarin de mensen in een 

onderlinge relatie staan, op basis van emotionele banden. Het is warme zorg, 

die beschut en beveiligt, onvoorwaardelijk, met een persoonlijk karakter en 

onbaatzuchtig’ (definitie 1972 prof dr. Hattinga-Verschure). De mantelzorger 

zag het levenslicht omdat direct na de oorlogsjaren ook de (medische) tech-

niek grote stappen maakte met een navenante kostenverhoging. Wil de zorg 

op de langere termijn betaalbaar blijven, zo luidde de kritiek, dan zal de zorg-

cultuur anders ingericht moeten worden: we moeten meer voor elkaar gaan 

zorgen en niet alles aan professionele zorgverleners overlaten! En de mantel-

zorg kan daarin iets betekenen!

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.
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ACTIVITEITEN 
De Schabbert
TIJDSTIP
Elke maandagmorgen
10.30-11.30 uur

Elke maandagmiddag
13.00-17.00 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 donderdagmorgen
11.00-12.30 uur

Elke donderdagmiddag
13.30-15.30 uur

Elke donderdagavond
17.30-20.00 uur

Elke vrijdagmiddag
14.00 uur.

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 -0055775

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.

Hulp voor vragen over de werking van uw pc, laptop 
of telefoon. Aanmelden 06 15375646

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 

21 OKTOBER |  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 entreeprijs laag houden en gereduceer-

de 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 nieuw-

ste hits, maar ook gouwe ouwe hits komen 

voorbij! En naast die goeie muziek hebben we 

ook vette discoverlichting, lasers en een rook-

machine. 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 Fa-

cebook te vinden: Kinderdisco Wijkcentrum De 

Boerderij. Like ons!

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
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 

dat elke week de maaltijden wil verzor-

gen voor deze groep van 10 tot 15 per-

sonen.

Gevraagd: 
Mensen die willen koken.

Informatie: 06 – 15 37 56 46.

Wij bieden een gezellige werksfeer.WWW.HELMONDNU.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

Speklappen
voor slechts € 9,50

Tegen inlevering van deze bon. 
Alleen in onze vestiging in winkelcentrum  
de Bus. Van zaterdag 22 oktober tot en  

met zaterdag 5 november.

150 gram

Achterham
voor slechts € 2,50

Tegen inlevering van deze bon. 
Alleen in onze vestiging in winkelcentrum  
de Bus. Van zaterdag 22 oktober tot en  

met zaterdag 5 november.

150 gram

Eiersalade
voor slechts € 2,00

Tegen inlevering van deze bon. 
Alleen in onze vestiging in winkelcentrum  
de Bus. Van zaterdag 22 oktober tot en  

met zaterdag 5 november.

1 kilo

Shoarma
voor slechts € 12,50 

Tegen inlevering van deze bon. 
Alleen in onze vestiging in winkelcentrum  
de Bus. Van zaterdag 22 oktober tot en  

met zaterdag 5 november.

Winkelcentrum de Bus
5702 HW  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 
‘Opstand tegen de goden van vandaag….

In samenwerking met de Damiaanparochie 

worden er 6 oecumenische lezingen georgani-

seerd op de 2e dinsdagavond in de maanden 

oktober tot en met maart, het zogenaamde 

Zincafé. De volgende lezing wordt door theo-

loog Alain Verheij gegeven. In zijn boek ‘Geld en 

goed’ onderzoekt Alain hoe mensen met hun 

geld omgaan, wat geld met ons doet en hoe we 

de wereld mooier kunnen maken door anders 

naar geld te kijken. Bijbelverhalen blijken daar-

bij verrassend actueel te zijn en kunnen ons 

daarbij helpen. Datum: 8 november; aanvang: 

20.00 uur. Plaats: Kaulenzaal Bethlehemkerk 

(ingang Valkstraat).

Kinderen van Abraham - wat Jodendom,

Christendom en Islam met elkaar verbindt

Een rabbijn, een theoloog en een imam spre-

ken over het jaarthema Opstaan. Opstaan is 

een activiteit vanuit een passiviteit, zoals het 

opstaan uit de dood of uit een doodse situatie. 

Welke associaties vanuit de Tenach, het 2e Tes-

tament, of de Koran hebben de sprekers met 

dit thema? Na de imam spreekt op de 2e avond 

een theoloog vanuit christelijk perspectief. 

Spreker: ds. Marja van de Belt. Datum: dinsdag 

1 november; tijd: 20.00-21.30 uur. Plaats: Kau-

lenzaal Bethlehemkerk (ingang Valkstraat)

Koffie-inloop-ochtend 

Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur staat 

de koffie/thee weer voor u klaar in de Ontmoe-

tingsruimte van de Bethlehemkerk, Sperwer-

straat 2! Een stukje gezelligheid, een luisterend 

oor en aandacht wordt u geboden – 

van harte welkom!

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

WANDELVRIJWILLIGERS 
GEVRAAGD VOOR 
DE EEUWSELS
Wij gaan elke dinsdagmiddag met onze 

bewoners van ongeveer 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 kun-

nen 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 km. Bij interesse kun je bij de 

Eeuwsels binnenlopen en vragen naar 

Irene Schouten, ook bereikbaar via mail: 

i.schouten@savant-zorg.nl

Wekelijks inloopspreekuren 
met LEVGroep en Sociale 
Teams Helmond-Noord

Ouderenwerk Haverveld - Dierdonk is verhuisd. Vanaf 1 oktober 2022 is Ouderenwerk Haverveld 

- Dierdonk gehuisvest in Wijkcentrum De Boerderij. Onze activiteiten zullen vanaf nu plaatsvin-

den in Wijkcentrum De Boerderij.

Wat we onder andere doen is gezellige middagen organiseren met en voor ouderen. Ouderen-

werk Haverveld - Dierdonk heeft nog plaats voor nieuwe leden. Hebt u interesse, neem dan con-

tact op met owhdhelmond@gmail.com of kom naar Wijkcentrum De Boerderij, dan zorgen zij 

ervoor dat u in contact komt met Ouderenwerk Haverveld - Dierdonk. Wijkcentrum De Boerderij,  

Harmoniestraat 105, 5702 JD Helmond (0492 – 538 295).

Ouderenwerk Haverveld – Dierdonk 

Zaterdag 5 november 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

Een avondje weg? 
Ramen dicht, lichtje aan 
en deuren op slot.
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ACTIVITEITEN 
De Boerderij
ACTIVITEIT FREQUENTIE TIJDSTIP
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 08:30-12:00 uur
Biljarten (club) dagelijks 13:00-17:00 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 1e woensdag 13:30-14:30 uur
handhaving v.d. maand
Kinderhobbyclub 1x per week 18:30-20:00 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
  
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

Wijkhuis De Boerderij 
Harmoniestraat 105
0492-538295

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. 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
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.

Repaircafé Helmond-Noord
Repaircafé Helmond-Noord is geopend voor de 

bewoners om spullen ter reparatie aan te bieden 

en wel op zaterdag 22 oktober en woensdag 2, 

zaterdag 19 en woensdag 30 november.

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 geves-

tigd in De Terp, Breitnerlaan 7, ingang bij bord Le-

ger 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. 
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Agenda
OKTOBER

Bij scouting draait het om jarenlang plezier 
met uitdagende activiteiten. Lijkt het jou wat? 
Kom dan eens kijken en doe mee met onze 
open dag. Laat je uitdagen! 

Scouting Leonardus. Binderen 4, Helmond. 
Zaterdag 22 oktober, 11.00-15.00 uur.

Elke 3e zaterdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur staat in de entree van de Moeraseik
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.

Moeraseik, Tamboerijnstraat 80
Zaterdag 22 oktober, 14.00-16.00 uur.

Entree gratis, inschrijven t/m dinsdag 1-11-
2022. Tafelhuur 6,- incl. kopje koffie/thee, 
aanmelden aan de bar in wijkcentrum De 
Boerderij. 

Wijkhuis De Boerderij
Zondag 6 november, 11.00-16.30 uur.

Open dag 
Scouting Leonardus

Snuffelkraam

2e hands kleding en
speelgoed beurs

ZA
22 OKT.

ZA
22 OKT.

ZO
6 NOV.

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

De Moeraseik
Tamboerijnstraat 80, Helmond.

Kienen in de
Moeraseik

ELKE WO.
MIDDAG

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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0492 - 661 884 • INFO@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.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

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 en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*
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Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

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.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

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 en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*


