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Uit het dagboek 
van Stan Sanders

Het Jan Visser 
Museum zoekt 

vrijwilligers

Griezeltocht rondom 
het Koeienpad

Vrijwilliger in de Robbert.

Het Jan Visser Museum 
bestaat 40 jaar, is opgenomen in 
het Nederlands Museumregister 

en is dus een officieel geregi-
streerd museum. 

Eindelijk kunnen we dit jaar weer 
een griezeltocht organiseren op 

zaterdagavond 5 november. 

NIEUWE UITSTRALING
WIJKBLAD 
HELMOND-NOORD
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HET JAN VISSER
MUSEUM  ZOEKT
VRIJWILLIGERS

Het Jan Visser Museum bestaat 40 jaar, 

is opgenomen in het Nederlands Muse-

umregister en is dus een officieel geregi-

streerd museum.

Wij zijn op zoek naar gastheren/-vrouwen 

die onze bezoekers kunnen rondleiden en 

tijdens de door het museum georganiseer-

de themadagen kunnen voorzien van kof-

fie etc. Het is ook mogelijk om incidenteel 

doordeweeks als oproepkracht te assiste-

ren. Ook kunt u uw kennis en vaardigheid 

nuttig maken in onze restauratie- en on-

derhoudsafdeling of de tuin en het dieren-

verblijf bijhouden. Wij bieden een gezellige 

en gemoedelijke sfeer en jaarlijks een vrij-

willigersdag voor u en uw partner.

Voor inlichtingen: Jan Visser Museum 

Keizerin Marialaan 5, 5702 NR Helmond, 

telefoon: 0492 - 548 504.

www.janvisser-museum.nl

info@janvisser-museum.nl 

Helmondse Liedertafel 
`t Akkoordje zoekt 
nieuwe leden

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 41721916 

Uit het dagboek 
van Stan Sanders
VRIJWILLIGER IN DE ROBBERT 

Wespennest

Mijn eerste klusje eindigt onverwacht snel. 

Vorige week de buitenhaag geknipt, vandaag 

maai ik hoge brandnetels weg voor wat meer 

inkijk. Vlak bij de poort hoor ik woedend ge-

zoem… wespennest! Ik trek een sprintje naar 

de container. Een kamikazewesp prikt in 

mijn bovenbeen. Verder geen schade. Ge-

lukkig had ik geen koptelefoon op, want dan 

zou ik het gezoem te laat hebben gehoord. 

Vandaag geen werk bij de buitenhaag meer.

Gewone en bruine slobkousbijen

Er groeit al jaren veel grote wederik in de na-

tuurtuin. Een zomerbloeier met een pluim 

van goudgele bloemen. De plant produceert 

geen nectar, maar wel een soort olie. Wede-

rik wordt daarom alleen door gespecialiseer-

de wilde bijensoorten bezocht. Die heten 

slobkousbij door de dikke beharing aan de 

pootjes. 

Ze verzamelen de kleverige olie en het stuif-

meel voor de nestbouw. Nectar voor hun 

energie halen ze van andere planten. De 

meeste slobkousbijen zijn gewone slob-

kousbijen (Macropis europea). Er bestaat 

ook een bruine slobkousbij (Macropis fulvi-

pes). Die is in Nederland alleen in Zuid-Lim-

burg en rond Eindhoven gezien. Vlakbij dus! 

Sinds ik dit weet kijk ik altijd een keer extra 

wanneer ik langs de bloeiende wederik loop.

Amfibieplant

De veenwortel is weer terug, een enkele 

bloeistengel in ondiep water vlak bij de hou-

ten brug. Een paar jaar geleden zag ik voor 

het eerst veenwortel in de grote poel. De 

plant groeit net zo makkelijk in water als op 

het land en past zich aan de omstandighe-

den aan en kan als landvorm en als water-

vorm groeien. Handig in een omgeving die 

soms droog staat en soms onder water. Het 

water is aan het dalen en de veenwortel zal 

binnenkort droog staan, maar dat maakt de-

ze amfibieplant niet uit.

Pierentest

We scharrelen allerlei onderzoekjes bij elkaar 

die je met huis-, tuin- en keukenmiddelen 

kunt uitvoeren, een pierentest. Pieren zijn 

belangrijk voor de bodemgezondheid. Er 

blijken in Nederland 22 verschillende soor-

ten rond te glibberen. Hun gegraaf maakt de 

bodem luchtiger en ze zetten organisch afval 

om in plantenvoeding. Op hun beurt worden 

regenwormen graag gegeten door vogels zo-

als merels. En door mollen natuurlijk, ook al 

van die gravers. Als mollenvoer en dus zo 

dood als een pier werkt de regenworm nog 

steeds aan bodemverbetering.

Een enkele volwassen pier

We nemen op drie plekken bodemmonsters 

en verkruimelen die, op zoek naar beest-

jes. Het levert één volwassen pier op. Bij de 

testomschrijving stond al dat hij bedoeld is 

voor de herfst en de lente. In de zomer zit-

ten pieren dieper om te ontsnappen aan de 

droogte. Dat verhaal klopt dus, maar het was 

leuk om eens te proberen. De eerstvolgende 

pierentest doen we pas komende herfst.

Meer berichten over de 

natuurtuin op www.derobbert.nl
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Colofon
Oplage 5.000 exemplaren

Inleveren berichten tot 3 oktober 2022.
Verschijningsdatum volgende editie 21 oktober 
2022. Digitaal, in Word, per e-mail versturen: 
wijkbladhelmondnoord@gmail.com.
De redactie behoudt zich het recht voor de 
aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren 
en/of in te korten. Opname van kopij betekent 
niet dat de redactie het met de strekking 
eens is. Anonieme brieven/berichten worden 
nimmer geplaatst.

Redactie
W. van Loon, M. Bevers, M. 
Blijlevens en R. van den Bogaart
wijkbladhelmondnoord@gmail.com 
Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105

Uitgever / Bezorging
Adcommunicatie Helmond
Heeft u het wijkblad niet ontvangen? 
U kunt contact opnemen met de redactie:
06 – 28 93 40 95
wijkbladhelmondnoord@gmail.com.

Adverteren
Daniëlle Huissoon, 06-30252512
danielle@adcommunicatie.nl 
Tarieven per 1 januari 2022 (excl. BTW)

Advertentieruimte

 1x   10x 

  (jaarcontract)

1/1 pag. 180x267 cm € 325,- € 275,-  (p.p.)

1/2 pag. 180x131 cm € 185,- € 160,-  (p.p.)

1/4 pag. 87,5x131 cm € 100,- € 90,-  (p.p.)

1/8 pag. 87,5x63 cm € 60,- € 50,-  (p.p.)

Rijbewijskeuringen CBR in Helmond
Een medische keuring voor het verlengen van uw 

rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent 

of wanneer u een zogenaamd groot rijbewijs 

(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u 

om medische redenen een arts moet bezoeken 

van het CBR.

Door: Susan Langermans

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbe-

wijskeuringen op vrijdag 30 september bij Stich-

ting LEVgroep, Penningstraat 55, medisch laten 

keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Een 

afspraak maken met de arts kan via Regelzorg 

Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 -  23 233 

00; 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 5 maanden 

voor deze datum. Voordat u een afspraak maakt, 

koopt u eerst een gezondheidsverklaring. Aange-

raden wordt dit digitaal te kopen met behulp van 

uw DigiD met SMS-code op mijn.cbr.nl. Een pa-

pieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de 

meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze 

verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar 

het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens 

u de papieren die de arts moet invullen thuisge-

stuurd krijgt. Maak een afspraak bij een arts die uw 

formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

WIJKBLAD

HELMOND
NOORD.

Jullie lezen nu het volledig vernieuwde wijk-

blad van Helmond-Noord. Jarenlang is dit 

blad in zwart/wit bij jullie in de bus gevallen. 

Het werd de laatste jaren verzorgd door Mar-

lène, Mathieu, Wim en Rieky. Om de kosten 

laag te houden, werd het blad iedere maand 

door de redactie zelf gedrukt. Een tijdrovend 

werk. Iedere maand met twee mensen drie 

of vier morgens drukken, vouwen en nieten. 

Daarnaast is het samenstellen van het blad 

een grote klus.

Adverteerders gaven aan niet te adverteren 

in een zwart/wit gedrukt blad. Ook van men-

sen die activiteiten organiseren, kwam vaak 

dat het jammer was dat ze geen kleurenfoto’s 

kwijt konden. Uit onderzoek blijkt dat het wijk-

blad goed gelezen wordt. Dat blijkt ook uit de 

aanmeldingen bij activiteiten of uit het aantal 

mensen dat klaagt als het blad niet in de bus 

gekomen is. Logisch eigenlijk, want wie wil het 

nieuws uit de eigen wijk nu missen?

Versleten machines

Aanleiding voor deze verandering is echter dat 

de drukmachines langzaam aan vervanging 

toe zijn. Daarom zijn we in gesprek gegaan met 

uitgever Adcommunicatie (die onder andere 

Weekkrant De Loop uitgeeft). Zij gaan maan-

delijks dit blad verzorgen. De inhoud van het 

blad wordt verzorgd door de redactie van het 

wijkblad. Met een jaarlijkse bijdrage door de 

wijkraad Helmond-Noord is het mogelijk dit 

prachtige blad te maken.

Full colour

Met een full colour blad in een oplage van 

5.000 stuks bereiken we 12.000 inwoners van 

Helmond-Noord met nieuws uit de wijk. Zodat 

alle inwoners op een plezierige manier alles 

kunnen lezen wat in de wijk gebeurt. 

Adverteren

Het is dus ook een fantastisch blad om in te 

adverteren. Je zorgt er als ondernemer of als 

fysiotherapeut of tandarts mede voor dat dit 

blad kan blijven verschijnen. Zo werken we 

samen aan een nog betere wijk. Namens het 

bestuur van de wijkraad Helmond-Noord wil ik 

de redactie van het wijkblad hartelijk bedanken 

voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren. Ik 

hoop dat ze het nog jaren in goede gezondheid 

blijven doen. En aan jullie, beste lezers, vraag ik 

om het nieuws uit de wijk waar jullie bij betrok-

ken zijn, om suggesties en ideeën door te geven 

aan de redactie.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Huub de Bruyn

Wijkraad Helmond-Noord

Nieuwe uitstraling
Wijkblad 
Helmond-Noord 
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Kinderen tot en met 12 jaar moeten onder begeleiding lopen. 

Er mag ook ingeschreven worden als groep, vul dan alle na-

men van de groep in op 1 strookje. 

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.

Het onderstaande strookje mag je samen met het inschrijf-

geld in de brievenbus van Fagotstraat 50 doen.

Eindelijk kunnen we dit jaar weer een griezeltocht organiseren 

op zaterdagavond 5 november. De tocht zal lopen rondom 

het Koeienpad en aangrenzende straten en is voor alle 

kinderen en jeugd.

Griezeltocht
rondom het
Koeienpad 

IK LOOP MEE MET 
DE GRIEZELTOCHT
Naam kind/kinderen:

Leeftijd: 

Contactadres:   

Eventueel telefoonnummer: 

Kinderdisco 
WIJKCENTRUM 
DE BOERDERIJ 
Elke maand organiseren we in Wijk-

centrum De Boerderij een kinderdis-

co voor jongens en meisjes van 6 tot 

en met 12 jaar oud. De eerstvolgende 

editie is op 23 september 2022. 

Door: Patrick Verberne

Doordat we de entreeprijs laag hou-

den en gereduceerde tarieven voor 

snoep, chips en frisdrank hanteren 

(geen alcohol natuurlijk), kunnen de 

kinderen voor weinig geld een fan-

tastische avond beleven. Elke maand 

draait DJ Patrick de laatste nieuw-

ste hits, maar ook gouwe ouwe hits 

komen op deze avond voorbij! En 

naast die goeie muziek hebben we 

ook vette discoverlichting, 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. Tot 

ziens op 23 september!

Groetjes van het team van de Kinder-

disco! Wij zijn nu ook op Facebook te 

vinden: Kinderdisco Wijkcentrum De 

Boerderij.  Word lid van onze groep!

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

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

de Moeraseik, Tamboerijnstraat 80 te Helmond, 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.

Er is nog plaats voor nieuwe leden in de gymgroepen voor 55+ers.

• Maandag van 12.00-13.00 uur in de gymzaal aan de Hobostraat 

 (niet in de Boerderij, maar naast de Schabbert).

• Vrijdag van 10.30-11.30 uur in wijkhuis de Lier, Van Kinsbergenstraat1, 

 Helmond Oost.

Dit onder deskundige leiding in samenwerking met de LEV-groep.

Voor meer informatie: Ingrid Cools, 06 12461270

Snuffelkraam

55+-GYM IN DE GYMZAAL AAN DE HOBOSTRAAT
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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 - …..

Elke vrijdagmiddag
15.00-16.30 uur

TIJDSTIP
Opgeven is niet nodig

Informatie en opgeven
bij Ricky Wilbers 
06-20055775

Aanmelden niet nodig

Informatie en opgeven
bij Door van Zelst 
06-53984032

Stefan Schüller,  
wijkadviseur van de 
gemeente Helmond

Opgeven niet nodig

Aanmelden 
06-15375646

Info: Antonia Keulens 
06 16490443

Opgeven bij 
06-15375646

Marjan Rombeek 
06-24142742
Peter Rombeek 
06-24147267

Marcella Gomes

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

Blinden- en slechtziendensoos, 
speciaal gericht programma 
voor deze doelgroep.

Inloop/ Knutselmorgen en 
gezellig koffiedrinken.

Kaartsoos voor mensen die 
niet houden van te snel, 
te druk en te hectisch.

Inloopspreekuur voor vragen 
of opmerkingen die te maken 
hebben met uw wijk, buurt 
of straat.

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

Hulp voor vragen over de werking
van uw pc, laptop of telefoon 

Rouw op je Dak, 
inloophuiskamer 

Gezellig samen eten voor 
alleenstaanden. Volledig diner 
voor 6 euro.

Wandelen vanuit de Schabbert

Activiteiten voor jongeren 9+ jaar

Wandel
vrijwilligers
gevraagd voor 
de Eeuwsels

Vind jij het leuk om met verschillende bewoners even een 

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

op te warmen? Bewoners van en naar hun appartement te 

begeleiden? Of collega's catering te ondersteunen tijdens 

de maandelijkse pannenkoekenavond? 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 tijdsbesteding, dankbare bewoners en veel voldoe-

ning voor terug. Voel je je aangesproken of wil je meer informa-

tie? Meld je bij Annelies van der Linden. Zij kan je meer vertellen. 

Zorgboog De Moeraseik, Tamboerijnstraat 80, 5702 JT Helmond. 

annelies.van.der.linden@zorgboog.nl of 06 – 20 92 95 84.

VRIJWILLIGER
BIJ MOERASEIK?
JA, LEUK!

BEZOEK GRATIS HET JAN VISSER MUSEUM
TIJDENS DE PANNENKOEK- EN BROODBAKDAG
OP ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Wij gaan elke dinsdagmiddag met onze bewoners van onge-

veer 13.45 tot 16.30 uur wandelen. Op dit moment hebben 

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

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

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.

Het Jan Visser Museum organiseert op zondag 23 oktober een dag geheel ge-

wijd aan het bakken van pannenkoeken en brood. In het verleden, op het platte-

land, lieten de bewoners hun zelf bereid deeg bakken in een gemeenschappelijk 

bakhuis. 

Traditioneel werd er één keer per week brood gebakken. Dit speciale vloerbrood 

bakken wij op zondag 23 oktober voor u.

Tijdens deze dag is het museum voor iedereen gratis toegankelijk, dus neem ge-

rust een kijkje in ons prachtige museum. De themadag begint om 12.00 uur en 

duurt tot 17.00 uur. Het Jan Visser Museum is gelegen aan de Keizerin Marialaan 

5 in Helmond nabij zwembad De Wissen. 

ZWERFAFVAL
OPRUIMEN
Zaterdag 1 oktober om 9.30 uur gaan we weer zwerf-

afval opruimen in Helmond Noord. We gaan dan met 

de leden van de werkgroep weer op volle sterkte met 

grijpers en afvalzakken op pad. We vertrekken vanaf 

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

Wijkteam Noord van de LEVgroep
WijkteamHelmondNoord@levgroep.nl
Tel. ma t/m vr 09.00-17.00 uur | 0492 598988
Buurtwerker Freddy van de Laar (06 14871295)

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

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

Wijkagenten (tel. 0900 8844)
Mike Wenselaar | mike.wenselaar@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: Peter van der Putten
p.vdputten@volksbelanghelmond.nl
Tel. 0492 538815

Woonpartners
Jordi Baselmans
Kasteel Traverse 1, 5701 NR  Helmond
Tel. algemeen: 0492 508800
info@woonpartners.nl
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.

De eerste groepsbijeenkomsten hebben weer 

plaatsgevonden! Met zo’n 200 leden startten 

de verschillende speltakken vanaf 8 septem-

ber hun ochtenden, middagen of avonden 

weer. Deze maand heeft alweer in het teken 

gestaan van zeer diverse programma’s (bos-

spelen, sporten, knutselen, etc.). Daarnaast 

hebben we weer een geslaagd zomerkamp 

achter de rug in de week van 23 tot en met 30 

juli. Ouders en leden kunnen hiervan een kort 

verslag vinden in het Scout Magazine!

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, geef dan je naam door via scou-

ting.leonardus@ziggo.nl en je krijgt bericht op 

welke dagen je langs zou kunnen komen. Je 

kunt natuurlijk ook een keertje langskomen op 

onze blokhut (Hofke van Binderen, Binderen 4). 

Daarnaast zijn wij vrijwel iedere avond telefo-

nisch te bereiken op de blokhut via telefoon-

nummer 0492 – 549 887.

Jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen in de 

maanden september en oktober een maand 

gratis meedoen met onze scouting. Scouting 

is er bovendien zeker niet alleen voor de jong-

sten, maar ook voor de oudere jeugd worden er 

diverse uitdagende activiteiten georganiseerd!

Groepstijden

Speltak Leeftijd Jongens/meisjes Dag Tijd

Bevers 5-7 j + m Vrijdag 17:30 – 19:30 uur

Shanti Welpen 7-10 m Zaterdag 10:00 – 12:30 uur

Welpen 7-10 j Zaterdag 10:00 – 12:30 uur

Gidsen 10-14 m Zaterdag 14:00 – 17:00 uur

Verkenners 10-14 j Zaterdag 14:00 – 17:00 uur

Sherpa’s 14-17 m Vrijdag 19:00 – 21:00 uur

Rowans 14-17 j Vrijdag 19:00 – 21:30 uur

Explorers v.a. 14 j + m Donderdag 19:00 – 20:30 uur

Pivo’s 17-21 j + m Vrijdag 19:00 – 21:30 uur

Scouting Leonardus 
Terugblik juli 2022 

Wijkcentrum De Boerderij (Harmoniestraat 

105) is begonnen met een eetpunt. We zijn ge-

start met soep en een broodje. 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 gezellig samen te zijn.

De prijs van een kop soep is € 1,50, broodjes 

ham/kaas/ei kosten € 1, eiersalade/brie/ge-

zond € 1,50. We serveren elke week een andere 

soep: op de dinsdagen 20 en 27 september en 

4, 11 en 18 oktober.  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, telefoon: 0492 – 538 295.

Formulier inleveren vóór donderdag 

bij Wijkcentrum De Boerderij.

SOEP
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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
   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 eten 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
Kinder hobby club 1x per week 18:30-20:00 uur
  
Donderdag
Formulieren brigade Wekelijks 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
Inloopspreekuur  1 ste woensdag 13:30-14:30 uur 
Handhaving v.d. maand 
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
Bloemschikken 1x per maand 20:00-22:00 uur
  
Vrijdag
Huiskamer Dagelijks  08:30-17:00 uur
Vrij biljarten Dagelijks 08:30-12:00 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

INLOOP
SPREEKUUR
HANDHAVING 
HELMOND-NOORD

REPAIRCAFÉ 
HELMOND-NOORD

Vanaf 7 september 2022 is er iedere eerste woensdag van 

de maand van 13:30 tot 14:30 uur een inloopspreekuur in 

Wijkhuis De Boerderij. 

Heb je een vraag of heb je een melding van bijvoorbeeld 

overlast bij parkeren of afvallozingen? Of heb je andere zaken 

die je wilt melden, loop dan binnen en geef het door. De data 

zijn 5 oktober, 2 november en 7 december 2022.

Repaircafé Helmond-Noord is geopend voor de bewoners 

om spullen ter reparatie aan te bieden en wel op zaterdag 

24 september en woensdag 5 en zaterdag 22 oktober. 

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 Hel-

mond-Noord is gevestigd in De Terp, Breitnerlaan 7, ingang 

bij bord Leger des Heils 50-50. Repaircafe Helmond-Noord is 

nog steeds op zoek naar handige vrijwilligers. Aanmelden bij 

Gijs van Veldhuizen, coördinator Repaircafé Helmond-Noord, 

06 – 24 37 35 71.

Heeft u misschien nog ergens oude radiobuizen, 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. 

Gevraagd: radiobuizen

Soul & Disco avond 
met DJ Liz
20.30 UUR - 00.00 UUR
WIJKCENTRUM DE BOERDERIJ
ENTREE 2,50 P.P.

ZATERDAG 1 OKTOBER

Elke woensdagmiddag 14.15 uur. Tamboerijnstraat 80,  
Helmond (slechts € 1 per kaart).

Koffie-inloop: iedere dinsdagochtend staat de 
koffie klaar (gratis)! Elke dinsdagmorgen houden we 
koffie-inloop-ochtend in de Ontmoetingsruimte van 
de Bethlehemkerk van 10.00-12.00 uur. 

Meld je aan voor de cursus Reanimatie/AED uit het 
gevarieerde cursusaanbod. 17-9-2022 Reanimatie en 
AED - Wijkgebouw De Schabbert 
Voor meer informatie : 
www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost

KIENEN

KOFFIE-INLOOP-OCHTEND 

CURSUS REANIMATIE/AED
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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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