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Er liep een leeuw door de stad…
15 – 24 Juli
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Voorzitter wijkraad Helmond-Noord
Maarten van Heemskerkstraat 10, 5702 XM
voorzitterwijkraadhelmondnoord@gmail.com
tel: 06 15375646

Wijkteam Noord van de LEVgroep

Jaargang 18, juli 2022
Kopij inleveren voor de 8ste van elke maand
voor de uitgave van de volgende maand:
digitaal, in MS-WORD, per email 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. de
Bruyn
wijkbladhelmondnoord@gmail.com
Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105

E-mail: 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)

Oplage 5.000 exemplaren
Wilt u adverteren?

Mike Wenselaar, email: mike.wenselaar@politie.nl
Rob Matthijsse, email: rob.matthijsse@politie.nl

Neem dan contact op met de redactie.

Team Toezicht en Handhaving

Heeft u het wijkblad niet ontvangen? U kunt
contact opnemen met de redactie 06 28934095,
wijkbladhelmondnoord@gmail.com .

Bezorging:

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

Adcommunicatie
Tel. 0492 845350
Email: info@adcommunicatie.nl

Buurtbeheerders

De laatst verschenen bladen zijn ook te lezen
op de website www.noorderweb.nl

Woonpartners: Jordi Baselmans

Volksbelang: Peter van der Putten
E-mail: p.vdputten@volksbelanghelmond.nl
Tel. 0492 538815

Adverteren in het wijkblad
Tarieven per 1 januari 2021 (incl. BTW)
Advertentieruimte
1/8 pagina
1/4 pagina
1/2 pagina
1 hele pag.

6x6 cm
8x12 cm
13x18 cm
18x26 cm

Eenmalige
advertentie
€ 25,€ 50,€ 100,€ 200,-

Jaarcontract
(10 advert.)
€ 200,€ 400,€ 800,€ 1600,-

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
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W I J K V E R G A D E R I N G HELMOND NOORD
Op 24 mei was er een wijkvergadering georganiseerd door het bestuur van de
wijkraad Helmond Noord in de Boerderij.
Door de coronamaatregelen was er ruim 2 jaar geen vergadering geweest, maar nu kon het gelukkig weer.
Naast jongerenwerkers, welzijnswerkers, Jibb+, Boa’s, woningbouwvereniging en gemeente waren er ook
een flink aantal bewoners, die bijna allemaal uit de muziekwijk kwamen. De opkomst was dus veel lager
dan voor corona. Er zijn in die periode toch veel bewoners gestopt met bijvoorbeeld buurtpreventie.
Onder de professionals waren veel nieuwe gezichten. Deze kregen de kans zich voor te stellen en kort uit
te leggen wat hun taken binnen Helmond Noord zijn. Iedereen kreeg de kans vragen te stellen. Hierdoor
wordt het voor mensen makkelijker om elkaar te vinden als dat nodig is.
Daarna was er uitleg over het WijkAktiePlan. Dit wordt momenteel door de gemeente geschreven. Hierin
wordt vastgelegd wat er moet gebeuren op het gebied van woningbouw, verkeer en plantsoenen . Maar
ook wat er nodig is op sociaal gebied. Een heel belangrijk iets dus. Als het plan verder is ontwikkeld komt
er zeker meer informatie voor de bewoners via bijeenkomsten en ook via het wijkblad.
Aansluitend vertelden verschillende werkgroepen binnen de wijkraad waar men mee bezig is. Zo was er
een oproep vanuit de werkgroep wijkblad om hulp o.a. bij het drukken.
Dat leidde tot een interessante discussie over het gebruik van de moderne media. De conclusie was dat je
die veel meer in zou moeten zetten omdat je met een gedrukt wijkblad de jongere groepen bewoners
(bijvoorbeeld gezinnen met kinderen) niet meer bereikt. Iets waar de wijkraad zich over gaat buigen. Ook
hier geeft het vinden van iemand die dat goed kan en graag doet de doorslag.
Ook het bestuur van de wijkraad is behoorlijk gekrompen en is aan verjonging toe. Een oproep om het
bestuur te versterken leverde al een lid op (Intussen zijn er nog twee leden gevonden). In een volgend
wijkblad stellen we het nieuwe bestuur aan jullie voor.
Om 21.00 uur sloot de voorzitter de vergadering en werd iedereen uitgenodigd voor een hapje en een
drankje. We hebben mekaar al zo lang niet meer gezien, was het motto. Er werd vlot en gezellig verder
gepraat. Zo kwam er de suggestie om de vergaderingen meer over alle delen van de wijk te houden,
eventueel in de basisscholen.
Als u weer leest dat er een wijkvergadering wordt gehouden, kom dan ook eens !!
Wijkraad Helmond Noord

06 153 756 46

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, 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 website www.akkoordje.nl .
Akkoordje PR 06 41721916
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REPAIRCAFÉ HELMOND NOORD
Repaircafé Helmond Noord is in het 3de kwartaal 2022 geopend voor de bewoners om spullen ter reparatie
aan te bieden en wel op woensdag 6 juli en zaterdag 23 juli en woensdag 7 sept. en zaterdag 24 sept.
De openingstijden zijn op de woensdag van 11.00 tot 15.00 uur en op de zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Repaircafé Helmond Noord is gevestigd in De Terp, Breitnerlaan 7, ingang bij bord Leger des Heils 50-50.
Het repaircafé is wegens de zomervakantie in de maand augustus gesloten.
Repaircafe Helmond Noord is nog steeds op zoek naar handige vrijwilligers.
Aanmelden bij Gijs van Veldhuizen, coördinator Repaircafé Helmond Noord, 06 24373571.

2 JULI GEZELLIGE MUZIEKAVOND
MET LIFE MUZIEK IN DE BOERDERIJ
Zaterdagavond 2 juli is er in wijkgebouw De Boerderij een
gezellige muziekavond met Life muziek met het 60-70-jaren
Orkest Sundown.
De zaal is open vanaf 20.00 uur, aanvang muziek 20.30 uur.
Entree is € 2,50.
Wij zien jullie graag voor een hele gezellige avond.

FIETSDIEFSTAL?
IN HET ZICHT, IN HET LICHT EN DUBBEL OP SLOT
www.veiligstallen.nl/helmond
VRIJWILLIGER BIJ MOERASEIK? JA, LEUK!
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 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 Helmond.
annelies.van.der.linden@zorgboog.nl of 06 20929584.

Binderen, O.L. Vrouw van Binderen, Lelie onder de doornen
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.
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Mei
De natuurtuin is nog steeds populair bij de reeën. Bij binnenkomst glippen er een paar weg tussen de
hazelaars. Later in de ochtend zie ik twee reeën op een grasland net buiten de natuurtuin. Ze turen naar
me door het riet en houden het grasland achter zich in de gaten. Waarschijnlijk lopen daar wandelaars en
willen ze de dekking van de natuurtuin. Dat doen ze niet zolang ik daar sta. Ik maak een foto en loop
verder.

Klussen
Rinus ruimt het maaisel van vorige week op, loopt de paden na en snoeit opdringerige takken weg. Wil
gaat de veelbloemige roos te lijf die zich in het plantsoen buiten de natuurtuin heeft verschanst. We hebben
deze invasieve plant uit De Robbert verdreven en willen niet dat hij zich opnieuw gaat uitzaaien. Waar we
hem tegenkomen knippen we de takken weg. Na een paar jaar volhouden hebben we de veelbloemige
roos er onder, maar waakzaamheid blijft geboden. Hij kan jaren onopvallend uitgroeien en ineens weer
opduiken zoals nu in het plantsoen.

Loslopende honden
Twee keer beklagen wandelaars zich bij ons over loslopende honden. Ze kijken graag naar reeën en dat
wordt bedorven door honden die achter het wild aan gaan. We vinden dat er vaker gehandhaafd moet
worden in dit soort natuurgebieden. Er wordt in Helmond veel tijd en geld gestoken in groenonderhoud en
natuurherstel. Zonde om dat kapot te laten maken door onbenullen die hun honden niet bij zich houden.

Biomaaisel
We zijn een paar zaterdagen bezig met de voorjaarsmaaibeurt. Het maaisel wordt afgevoerd om het
ongezonde overschot aan voedingsstoffen te verkleinen. De graslandjes worden daardoor soortenrijker en
bewoonbaar voor veel dieren, van kleine insecten tot amfibieën en zoogdieren. Het liefst zien we dat
iemand het ophaalt, maar we hebben nog niemand gevonden die ons gezonde biomaaisel wil hebben.

Schuwe rietbroeders terug
Onderzoeker Will praat al weken over de Karekiet en de Bosrietzanger. Wanneer komen die nou eens.
Vandaag is het zo ver. De Kleine karekiet is terug uit Afrika, een enorme prestatie voor zo’n vogeltje. En
een opsteker voor ons beheer. De Kleine karekiet broedt meestal in grote rietmoerassen, maar ook kleine
stroken riet zoals in de natuurtuin blijken in de smaak te vallen.

Wildcamera
Deze week heeft de camera in het berkenbosje gestaan. Veel staat er deze keer niet op. Behalve een
vaste bezoeker (een zwart-witte huiskat met een masker als Batman) staat er ineens een Haas pal voor de
camera! Ik denk dat ik hem al eerder heb gezien in de natuurtuin, maar hij was zo snel weg dat ik het niet
zeker wist. Nu hebben we bewijs en kunnen we weer een nieuwe diersoort voor de natuurtuin boeken.

Meer avonturen in de natuurtuin op www.derobbert.nl.
''Uit het dagboek van Stan Sanders, vrijwilliger in de Robbert".

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 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 km.
Bij interesse kun je bij de Eeuwsels binnenlopen en vragen naar Irene Schouten, ook bereikbaar via mail:
i.schouten@savant-zorg.nl .
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ER LIEP EEN LEEUW DOOR DE STAD …
VOORSTELLING NOG VOOR DE ZOMERVAKANTIE TE ZIEN!
Het waren roerige tijden. Ook voor de Helmondse Musical. In 2020 zou Hotspot, Helmond in 2050 in
theater Het Speelhuis staan, maar covid gooide roet in het eten. Er kwam een alternatief: Er liep een leeuw
door de stad… met een kleinere cast en orkest, minder publiek in de zaal en zonder pauze. Maar vier
weken voor de première in januari 2022 moest ook die door de voorlopig (?) laatste lockdown ook weer
worden afgeblazen.
15 juli is het dan toch zo ver. Net als Berry, de Musical, Verhaal van de Knaal en De Uitvinders van het
Trainingspak is ook dit weer een Helmonds verhaal, losjes gebaseerd op een gebeurtenis uit het leven van
Karel Stevens, de slagerszoon in de Kerkstraat van wie ooit een leeuw ontsnapte. Het verhaal speelt zich
weliswaar af in de jaren dertig van de vorige eeuw maar heeft toch ook een mooie boodschap voor ons in
deze roerige tijden.
In cast en crew is Helmond Noord ruim
vertegenwoordigd: François van der Zanden, Bart
Kuipers en Britt Strijbosch komen uit onze wijk en staan
als acteurs 8 keer op de planken van theater Het
Speelhuis. Marcella van Ekert zorgde als vanouds weer
voor de kleding, dochter Bregje is productieleidster en
Mary-Ann en Peter van Bokhoven leveren de
broodnodige helpende handjes achter de schermen.
Er liep een leeuw door de stad ... is te zien van 15 tot
en met 24 juli a.s. Kaartverkoop via theater Het
Speelhuis. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten
verkrijgbaar. Een mooi begin van de zomervakantie!
deze roerige tijden

Foto: Dave van Hout

BEZORGING WIJKBLAD HELMOND NOORD
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 28934095. 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

‘MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK’
EEN AVONDJE WEG, RAMEN DICHT, LICHTJE AAN
EN DEUREN OP SLOT
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ACTIVITEITENOVERZICHT DE SCHABBERT
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 dinsdagmiddag
13.30-17.00 uur
Elke woensdagmiddag
14.00-16.00 uur
Elke donderdagmorgen
10.00-11.00 uur
Elke donderdagavond
17.30-20.00 uur
Elke vrijdagmiddag
14.00 - …..
Elke vrijdagmiddag
15.00 -16.30 uur

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.
Hulp voor vragen over de werking van uw PC,
labtop, of telefoon.
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.

Gezellig samen eten voor alleenstaanden
Volledig diner voor 6 euro.
Wandelen vanuit de Schabbert

Activiteiten voor jongeren 9+ jaar

Opgeven is niet nodig
Informatie en opgeven bij
Ricky Wilbers 06 20055775
Aanmelden niet nodig
Informatie en opgeven bij Door
van Zelst 06 53984032
Open inloop
Stefan Schüller, wijkadviseur
van de gemeente Helmond
Opgeven niet nodig
Opgeven bij 06 15375646
Marjan Rombeek 06 24142742
Peter Rombeek 06 24147267
Marcella Gomes

.

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 zgn. 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 Rijbewijskeuringen
op vrijdag 29 juli en vrijdag 26 augustus bij Stichting LEV
Groep, Penningstraat 55, medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 2323300; 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. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met
behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl. Een papieren 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 thuisgestuurd
krijgt. Maak een afspraak bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

LET OP: HET VOLGENDE WIJKBLAD VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
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ACTIVITEITENKALENDER WIJKHUIS DE BOERDERIJ
ACTIVITEIT
Maandag
Huiskamer
Vrij biljarten

FREQUENTIE

TIJDSTIP

Pedicure
Biljarten (club)
Bodygym
Biljarten (club)

1x per week
dagelijks
1x per week
1x per week

8:30-17:00 uur
8:30-12:00 uur
9:00-12:00 uur
13:00-17:00 uur
13:00-17:00 uur
19:30-21:00 uur
19:00-23:00 uur

Dinsdag
Huiskamer
Vrij biljarten
Biljarten (club)
Bloemschikken
Bloemschikken
Soep en broodjes
Schilderlessen

dagelijks
dagelijks
dagelijks
1x per maand
1x per maand
1x per week
1x per 2 weken

8:30-17:00 uur
8:30-12:00 uur
13:00-17:00 uur
9:30-11:30 uur
13:30-15:30 uur
12:00-13:00 uur
13:00-16:00 uur

Woensdag
Huiskamer
Vrij biljarten

dagelijks
dagelijks

dagelijks
dagelijks

8:30-17:00 uur
8:30-12:00 uur

Creatief handwerken
Biljarten (club)
Activiteiten 10-14 jaar
Kinderhobbyclub
Donderdag
Huiskamer
Vrij biljarten
Schilderclub
Biljarten (club)
Biljarten (club)
Hobbyclub
volwassenen
Kaarten
Vrijdag
Huiskamer
Vrij biljarten
Bloemschikken
Biljarten (club)
Disco (kinderen)

1x per week
dagelijks
Stenen Veldje
1x per week

10:00-12:00 uur
13:00-17:00 uur
15.00-17.00 uur
18:30-20:00 uur

dagelijks
dagelijks
1x per week
dagelijks
1x per week

8:30-17:00 uur
8:30-12:00 uur
9:00-12:00 uur
13:00-17:00 uur
19:00-23:00 uur

1x per 2 weken
1x per week

20:00-22:00 uur
19:30-22:30 uur

dagelijks
dagelijks
1x per maand
dagelijks
1x per maand

8:30-17:00 uur
8:30-12:00 uur
14:00-16:00 uur
13:00-17:00 uur
19:00-21:00 uur

ETEN VOOR ALLEENSTAANDEN
Iedere donderdagavond gaat onze kok met vrijwilligers koken voor jullie. Een echt menu, leuk opgediend.
Wil jij ook eens met anderen eten of ben je het alleen eten hartstikke beu? Sluit je aan. De kosten zijn € 6,-.
De Schabbert is om 17.30 uur open, waarna we snel beginnen met opdienen.
Om te weten hoeveel we moeten koken, willen we je vragen je aan te melden.
Aanmelden en informatie: 0492 542990 of 06 15375646.

KAARTEN IN

Heb je niets te doen op donderdagavond en vind je kaarten leuk en gezellig. Kom dan gezellig met
ons kaarten in de gezellige huiskamer van Wijkhuis de Boerderij.
De activiteit start om 19:30 uur en loopt door tot 22:00 uur.
Geef je op bij de bar in Wijkhuis de Boerderij of bel met 0492 538295. Of kom een keer kijken of
het wat voor u is.
We zien u graag.
Team Wijkhuis de Boerderij

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
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Zomerafspraak Energiecoach of zomer inloopspreekuren in Helmond 1 juli – 5 augustus
O Helmond zomer inloopspreekuur op wo-do-vrij 13-17.00 uur EnergieHuis, Torenstraat 3
O Helmond zomer afspraak van 1 juli – 5 augustus met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3

Serviceloket voor een korte vraag, bel of email 1 juli – 5 augustus:




Telefonisch Energiespreekuur 085 0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00 uur
E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

10 Zomer doe tips om 10-35% gas en elektra te besparen











Zorg in de zomer voor een koel huis door ’s ochtends je zonwering, gordijnen en/of rolluiken te sluiten
Ventileer in de zomer ‘s nachts met open ramen en deuren om je huis te koelen i.p.v. aircogebruik
Douche niet langer dan 5 minuten en koop een besparende douchekop
Vervang alle gloei- en halogeenlampen door ledlampen en bespaar 70% elektriciteit
Isoleer nu je huis (muren, dak, glas, vloer) en bespaar 20-35% in de wintermaanden
Vervang nu oud dubbel thermopane glas door HR++ isolatieglas en voorkom 10-15% warmteverlies en
ervaar 4 graden extra comfort in de wintermaanden
Zet in de zomer de cv op 17 graden zodat die ene koude dag/nacht geen gas verbruikt wordt
Doe via de website de gratis Woning Quickscan inclusief je eigen Verbeterplan
Maak tussen 1 juli tot 5 augustus een zomerafspraak met een deskundige Energiecoach of bezoek het
zomer inloopspreekuur op wo-do-vr van 13.00 tot 17.00 uur in het EnergieHuis, Torenstraat 3 Helmond,
Profiteer van de 15-30% isolatie- en warmtepomp subsidie , het lage 9% tarief op isolatie-arbeidsloon
en de btw-teruggave bij de aanschaf van zonnepanelen

Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl :






Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan
Slim verder met slimme bespaarmaatregelen voor jouw woning
15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte
Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort
Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie Slim starten

Openingstijden en beperkte dienstverlening in de regio zie website ‘Contact’
Van 8 augustus–26 augustus is het EnergieHuis Helmond gesloten.
Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl

SNUFFELKRAAM
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.
_____________________________________________________________________________________
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ZORGBOOGLOCATIE MOERASEIK ZOEKT TRANSFERVRIJWILLIGER
Elke donderdagmiddag kunnen onze bewoners mee doen met onze gym, zittend vanuit de (rol)stoel. Een
superleuke, gezellige, maar vooral gezonde activiteit.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de minder mobiele bewoner op kan halen en ook weer naar het
appartement kan brengen. Natuurlijk mag je zelf ook je benen strekken en meedoen.
Het is heel belangrijk dat je een rolstoel kunt duwen. Ook zou het fijn zijn als je de bewoners kunt
stimuleren die graag ‘spijbelen’.
De gym begint om 14.30 uur. Na afloop zorg je (samen met collega catering) voor koffie.
Voel je je aangesproken, wil je meer informatie of een keertje proefdraaien? Dan horen we dat erg graag.
Met vriendelijke groet, Conny van Lankveld (activiteitenbegeleiding)
Moeraseik, Tamboerijnstraat 80, 5702 JT Helmond; conny.van.lankveld@zorgboog.nl; 06 82799786

ELKE WOENSDAGMIDDAG 14.15 UUR
Tamboerijnstraat 80, Helmond

KIENEN
Slechts € 1 per kaart
Plaats bijeenkomsten:
Ontmoetingsruimte Bethlehemkerk
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond
Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdag
10.00–12.00 uur

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. Van harte welkom!

In juli en augustus zijn er geen extra activiteiten.
Kijk ook voor informatie op onze website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
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SOEP SOEP SOEP SOEP SOEP SOEP SOEP
Wijkcentrum De Boerderij (Harmoniestraat 105) is begonnen met een eetpunt. We zijn gestart 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 / gezond € 1,50.
In juli elke week een andere soep: 5 juli, 12 juli, 19 juli en 26 juli. In augustus is De
Boerderij gesloten.
We serveren zachte witte of bruine bollen.
De formulieren zijn op te halen bij De Boerderij tussen 10.00 -12.00 uur. Het kan ook telefonisch, tel: 0492
538295.
Formulier inleveren vóór donderdag bij Wijkcentrum De Boerderij.

55+-GYM IN DE GYMZAAL AAN DE HOBOSTRAAT
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

KINDERDISCO OP 15 JULI 2022
Wij zijn nu ook op facebook te vinden: Kinderdisco Wijkcentrum De Boerderij. Word lid!
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 gereduceerde tarieven voor snoep, chips
en frisdrank hanteren (geen alcohol natuurlijk), kunnen de kinderen voor weinig geld een fantastische
avond beleven.
Elke maand draait DJ Patrick de laatste nieuwste hits,
maar ook Gouwe Ouwe hits komen op deze avond
voorbij!!!
En naast die goeie muziek hebben we ook vette disco
verlichting, lasers en een rookmachine. Je kunt dus
lekker uit je dak gaan!!!
De avond start om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur.
Bij binnenkomst krijgen de kinderen een bonnetje,
waarmee ze ook nog kans maken op een leuk prijsje!!
Ook aan de veiligheid is gedacht: tijdens de disco is er continue toezicht op de kinderen en kunnen ze
NIET naar buiten.
Groetjes van het team van de Kinderdisco!!!
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