Nieuwsbrief
Iets opmerkelijks te
melden?
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Tweede kwartaal 2020

Stuur een mail naar:

Woord van de voorzitter

info@
verenigingwijkbeheer.nl

Volgens een beroemde
Nobelprijswinnaar is een
virus: ‘’een stukje slecht
nieuws dat in een eiwit is
gewikkeld.’’
Ze leven niet, maar zijn
ook zeker niet dood. Ze
hebben geen manier van
voortbewegen, ze bewegen zelf niet maar liften
mee.
Wij mensen moeten er op
uit gaan en ze verzamelen
door deurknoppen vast te
pakken, handen te schudden of lucht in te ademen.
Het grootste deel van hun
tijd zijn ze levenloos,
maar als je ze in een levende cel stopt, barsten
ze uit in een levendig bestaan en planten ze zich
voort met letterlijk en figuurlijk ziekmakend enthousiasme.

Neem voor overige informatie een kijkje op onze
website
verenigingwijkbeheer.nl

houd ook onze
facebookpagina in de
gaten!
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Virussen (net zoals bacteriën) zijn enorm succesvol. Er zijn bepaalde virussen die al honderden miljoenen jaren bestaan.
Ze zijn vreselijk klein, kleiner zelfs dan bacteriën en
zijn onder een gewone
microscoop niet waar te
nemen, als een virus bijvoorbeeld de grootte van
een tennisbal zou hebben, zou een mens 800
kilometer groot zijn.

zo’n impact op de wereld, het land, onze gemeente en onze wijk
heeft.
We moeten er dan ook
alles aan doen om besmetting te voorkomen
en volop preventieve
maatregelen nemen.
Voorlopig hebben wij al
onze plannen en activiteiten ‘’op pauze’’ gezet
en houden wij ons aan
de bepalingen en adviezen van de overheid en
ik wil dan ook echt een
dringend beroep doen
aal jullie allemaal om
deze aanwijzingen op te
volgen, alleen dan zal
het lukken om het normale leven straks weer
op te pakken.
Dat zal niet eenvoudig
zijn en vraagt ook best
wel iets van alle mensen.
Het bestuur heeft regelmatig (digitaal) overleg
om ideeën op te doen
om het leed wat te verzachten en om ook vooruit te kijken naar de tijd
die gaat komen.

Een van de plannen is
het uitbrengen van deze
nieuwsbrief, wel wat later om te proberen u
Bizar dat een van zulk een toch wat op de hoogte te
klein micro-organisme
houden van wat er in de
(men schat dat er honwijk speelt of heeft gederdduizenden soorten
speeld.
bestaan maar niet alle
soorten maken ons ziek)

Er was een plan om in oktober een informatiemarkt
te organiseren, maar het
zal duidelijk zijn dat dit
uitgesteld moet worden,
we gaan straks als er wat
meer inzicht is in het verloop van de genoemde
maatregelen daar mee aan
de slag.
Voorlopig zijn het nog onzekere tijden en niemand
kan nu voorspellen hoe
het allemaal zal verlopen.
Wij willen in ieder geval
een dringende oproep
doen aan iedereen om de
aanwijzingen op te volgen,
zorgen voor de anderhalve
meter afstand en de juiste
hygiëne maatregelen te
volgen, echt handen wassen helpt!
Wij wensen u allemaal veel
sterkte en wijsheid toe en
wij hopen dat deze vervelende tijd gauw afgelopen
zal zijn.
Voorzitter vereniging wijkbeheer Binnenstad;
Ton van Eijk.
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OPROEP OPROEP OPROEP
Wilt u daar iets aan bijdragen?

Welnu hier is een kans voor
u!
Heeft u groene vingers?
Vind u tuinieren leuk?
Heeft u wat vrije tijd?
Vind u dat onze wijk wat
kleuriger mag zijn?

Op verschillende plaatsen in de
wijk zijn in het verleden op verzoek van bewoners betonnen
bloembakken geplaatst. Het onderhoud daarvan wordt niet
door de gemeente gedaan.
Ondertussen zijn veel van deze
bakken wat ’vergeten’.

Als u vind dat deze bakken wel
wat meer kleur mogen hebben
en u daar wat tijd in wilt steken,
laat het ons dan even weten.
Wij kunnen dat financieel ondersteunen.
Geef u op via ons e-mail adres
en draag op een mooi manier
uw steentje bij aan de verfraaiing van onze wijk.

Extra speelmogelijkheden op het Zangershof
Sinds enkele weken is het
Zangershof een aantal speelmogelijkheden, voor de wat
oudere jeugd uit onze binnenstad, rijker.
Zo zijn er 2 goaltjes en een
duikelrek geplaatst.

Tevens is er een ‘helling’ aangelegd zodat ook met een rolstoel
of fiets en tractor makkelijk het
speelveld te betreden is.
En de verwachting is dat er ook
nog een ‘kriebelbeestjes’-tuin

zal worden aangelegd op de verhoging.
Een mooi initiatief van een aantal kinderen woonachtig aan het
Zangershof, wat goed opgepikt
en uitgevoerd is door de LEVgroep.

Afgelasting Halloweentocht
weentocht niet door te laten
gaan.

Helaas heeft het team van
“Halloween Binnenstad” de
moeilijke beslissing moeten
nemen om dit jaar de Hallo-

Ondanks vele gesprekken die er
al zijn geweest en ook alle voorbereidingen die al getroffen waren, krijgen ze het helaas niet
voor elkaar om het evenement
door te laten gaan. In goed overleg is er besloten om het event
te annuleren. Het gevoel heerst
dat het niet verantwoordelijk en
veilig genoeg is om wegens het

nog heersende coronavirus in
grote en kleine groepen samen
de route te lopen. Gezondheid
staat voorop in de gezamenlijke
strijd tegen het virus.
Het voelt voor nu als een teleurstelling, ook voor de organisatie.
Het team gaat met volle moed,
zodra het weer veilig voelt, de
handen ineen slaan opdat er
volgend jaar een mooie tocht
neergezet kan worden voor alle
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Warme maaltijden voor bewoners van Helmond Centrum—Binnenstad
Op donderdag 7 en 14 mei zijn er
24 warme maaltijden bereidt
voor een aantal wat oudere inwoners in Helmond CentrumBinnenstad. De maaltijden worden in de keuken van Speeltuin
leonardus bereidt door twee
vrijwilliger en door 2 a 3 andere
vrijwilligers bezorgd bij de mensen thuis.

mers). De volgende keer krijgen 5
bewoners die voorheen ook een
maaltijd kregen weer de maaltijd, de overige zijn nieuwe bewoners.

De opzet was om op 4 donderdagen in mei te koken, maar door
het wegvallen van donderdag 21
mei (Hemelvaartsdag), gaan we
De bewoners die een warme
maaltijd ontvangen zijn bewo- ook op 4 juni warme maaltijden
maken en bezorgen. De eerst volners van wie we weten dat ze
het in deze tijd, extra moeilijk
gende keer is op donderdag 28
hebben. Bijvoorbeeld een dame mei en waarschijnlijk koken we
die net uit een revalidatieproces dan weer voor ongeveer 13 menkomt, twee armen in het verband heeft en nu, door corona, sen
weinig ondersteuning krijgt. Een
Kosten/budget:
deel van deze bewoners zijn
aangeleverd door de ouderen- De kosten voor de 24 maaltijden
(inclusief toetje van de superwerkers van LEVgroep en een
markt) en de bijbehorende bakdeel door Savant.
jes waarin de maaltijden vervoerd worden, bedraagt 85 euro.
Op 7 mei kregen elf bewoners
We hebben nu nog 65 euro over
een warme maaltijd en op 14
mei 13 bewoners. Daarvan zijn en daar hopen we nog 2x voor te
er 6 deelnemers die beide keren kunnen koken.
een maaltijd kregen en de rest
eenmalig (18 unieke deelne-

Reactie van een bewoner:
“k vond het echt heel lekker.
Wat lief dat ik die maaltijd
kreeg.
Het was zo ontzettend handig, want ik moest de hele
dag in het ziekenhuis zijn en
toen ik terug kwam had ik die
maaltijd in de koelkast
staan”
(buurvrouw had het aangenomen en in de koelkast gezet voor mevrouw)
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Volksbelang
Volksbelang heeft de afgelopen tijd een aantal mooie initiatieven opgestart. Een aantal voorbeelden
zullen hieronder aan bod komen.
Een praatje maken.

Financiële nood

Leonarduslens oproepje:

Voor iedereen zijn het bijzondere en moeilijke tijden. We
zitten in sociale isolatie en
zijn bijna alleen nog maar
thuis. Dit kan extra moeilijk
zijn voor ouderen voor wie
eenzaamheid toch al een
probleem kan zijn.

Bent u door de richtlijnen van
het RIVM in de problemen
gekomen en kunt u de huur
niet betalen, neem dan telefonisch of via mail contact
met ons op. Wij kunnen samen met u kijken of wij u
kunnen helpen. Bijvoorbeeld
door u in contact te brengen
met de juiste instantie of een
betalingsregeling te treffen.

Denk mee met de Leonarduslens

Ook Volksbelang erkent hierin haar sociale verantwoordelijkheid en is daarom de
afgelopen tijd gestart met het
bellen van haar met name
oudere bewoners. Om zo ook
hun steentje bij te dragen in
deze bijzondere tijd. Bijvoorbeeld door met aandacht,
een praatje te maken of hen
in contact te brengen met
een instantie als zij een hulpvraag hebben.
In eerste instantie is er contact opgenomen met bewoners die 75 jaar of ouder zijn.
Valt u niet in deze groep of
bent u niet gebeld, maar
heeft u wel de behoefte om
een praatje te maken? Dan
kunt u bellen met hen via
0492-538815. De medewerkers maken graag een praatje
met u!

Fonkel
Vanaf dinsdag 2 juni is Wijkhuis
de Fonkel weer open voor het
leggen van een kaartje, wat te
kletsen of om gewoon gezellig
een kop koffie te drinken.
Ook kan er weer beperkt worden
vergaderd en kunnen er cursussen gegeven worden.
Er dient wel vooraf telefonisch
een reservering geplaatst te
worden. Dit kan door te bellen
naar: 0492 - 597444

De Leonardusbuurt is volop in
ontwikkeling. De afgelopen
jaren is er aan zo’n 200 woningen groot onderhoud uitgevoerd en ook de komende
jaren staat er nog veel op de
planning.
Volksbelang gaat, in samenwerking met Bergopwaarts,
nog eens honderden woningen aanpakken. Een deel van
de woningen wordt gerenoveerd, er komen nieuwe woningen bij en de openbare
ruimte wordt onder handen
genomen.
Volksbelang en Bergopwaarts
willen deze grootschalige
aanpak samen met de buurtbewoners aangaan. Daarom
is LeonardusLens opgericht.
In deze groep zitten buurtbewoners die meedenken en
meepraten over de toekomst
van de Leonardusbuurt. Het
sociale aspect speelt hierin
een belangrijke rol. Heb je
ideeën over de toekomst van
de Leonardusbuurt? Laat het
ons weten en vul de enquête
in op
www.leonardusinbeweging.nl

Melden, melden, melden
Als wijkraad hebben wij regelmatig contact met de gemeente
omtrent allerlei zaken die de binnenstad aangaan. Zo hebben
wij bijvoorbeeld onlangs een goed gesprek gehad met wethouder de Vries omtrent de veiligheid en de groenvoorzieningen
en staat er kort na de zomervakantie een gesprek met wethouder Maas gepland omtrent de verkeersperikelen die er zijn.
In het verlengde hiervan doen wij een oproep aan u om bij ons
een melding te maken van overlast op het gebied van parkeren, hondenpoep, onveilige situaties, etc. Eventueel onderbouwd met foto’s. Stuur hiervoor een mail naar:
info@verenigingwijkbeheer.nl
Wij bundelen dan deze meldingen om zo nog daadkrachtiger
richting de gemeente te kunnen zijn.
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Project: ‘Leefsamen’
Onlangs is er een project van
start gegaan genaamd
‘Leefsamen’. Veel mensen in onze gemeente zitten vanwege de
Corona-crisis al weken thuis.
Steeds meer mensen hebben
dan ook tijdelijk extra ondersteuning nodig, daar waar mogelijk is.

Mocht u bij het lezen van dit
stuk interesse hebben om
deel te nemen aan dit project
of kent u iemand die hier mogelijk interesse in heeft dan
Primair bestaat de doelgroep uit dient u zich snel aan te melouderen, maar deze manier van
den. De deadline voor aancommuniceren kan ook ingezet
meldingen ligt namelijk op 19
worden bij mensen die andere
juni.
beperkingen hebben. Na het aan- Aanmelden kan schriftelijk,
Met 1 druk op de knop is het mo- melden zal er zorgvuldig in kaart maar sneller gaat het om via
gelijk om direct in contact te
worden gebracht of dit systeem
de site https://leefsamen.nl/
komen met de LEVgroep en/of
geschikt is voor degene die dit
directcontact/
Savant. Voorbeelden van hulp- hulpmiddel aanvraagt.
de benodigde gegevens in te
vragen zijn: hulp met het doen
vullen.
van boodschappen, de tuin
doen, overlast van buren, hulp
bij het invullen van formulieren,
etc.
Na de druk op de knop neemt
vervolgens een van de organisaties binnen een uur contact op
met diegene en zal er worden
gekeken naar waar diegene
woont en welk wijkteam met de
bewuste vraag aan de slag kan
gaan. In plaats van dat er een
telefoontje gepleegd wordt,
loopt dan nu alles via de digitale
weg.
Er zijn nu in eerste instantie een
beperkt aantal plekken vrij voor
deze zogenoemde
‘drukknoppen’ (inclusief bewegingsmelder) beschikbaar. Bij
het verschijnen van dit blad is
niet duidelijk hoeveel plekken er
nog beschikbaar zijn.

Er kan kosteloos gebruik worden
gemaakt van deze dienst. Het
enige wat nodig is, is een actieve
internetverbinding.

DIT IS EEN
UITGAVE VAN:

VERENIGING
WIJKBEHEER
BINENSTAD-OOST
Wij komen bijeen in:
Wijkhuis de Fonkel
Prins Karelstraat 123
5701VL Helmond

Voor (aan)vragen en
informatie kunt u het
best een mail sturen
naar:
info@
verenigingwijkbeheer.nl
Vergeet niet om lid te
worden van onze
facebook-pagina om zo
ook op de hoogte te
worden gehouden van
alles wat er zich binnen
onze wijk zich afspeelt!

Wilt u deze nieuwsbrief
(ook) digitaal
ontvangen?
Stuur dan een mail naar:

YES… Speeltuin Leonardus gaat weer open !!
Op 10 juni gaat de
speeltuin weer open
voor u en uw kinderen.
De openingstijden worden voorlopig op
woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag
13.30 - 15.00 uur
15.30 – 17.00 uur
Dit kan alleen op afspraak via de website
www.speeltuinleonardu
s.nl/afspraak.
Mocht u onverhoopt
toch besluiten om niet
te komen annuleer dan
ook via deze site om
andere personen te laten reserveren.

• Bij binnenkomst han-

den desinfecteren;
volwassene en kind.

• Aan de tafels gelden

ook de 1,5 meter regel en per tafel
slechts één gezin.

• Betaling in de speel-

LET OP:
Er mogen geen kinderfeestjes worden gehouden.
De kantine is beperkt
open, mits er personeel
voor is.

tuin zoveel mogelijk
contactloos. Indien
contant handcontact
vermijden.

• Ga thuis naar het toi-

let.

• Indien nodig is alleen

de invalidetoilet binnen open voor bezoekers; volwassene
moet mee met kind.

Met de volgende maat- • Volg de aanwijzingen
regelen dient er rekeop van onze medening gehouden te worwerkers.
den:
• Vrijwilligers, bezoekers die (milde)
• Kind(eren) alleen onklachten hebben worder begeleiding van 1
den verzocht thuis te
volwassene.
blijven.
• Duidelijke in- en uitgang en looproute in
de speeltuin.

Indien de bezoekers de
maatregelen niet in
acht nemen moeten/
kunnen wij de speeltuin
sluiten.
Er wordt van ons allen
om begrip gevraagd.
Ook van u!

redactie@
verenigingwijkbeheer.nl
Oproep: Deze nieuwsbrief heeft nog altijd geen passende titel. Verzint u een
goed passende titel?! De meest originele inzending zal beloond worden met
een kaartje voor ‘samen eten in de wijk’ of een abonnement bij Speeltuin
Leonardus.
Redactionele stukken
voor het eerstvolgende
nummer kunnen worden
gestuurd naar
redactie@
verenigingwijkbeheer.nl
Kopij dient uiterlijk 31
aug bij de redactie aanwezig te zijn

Bijdrage aanvragen voor een buurtinitiatief
Iedere vorm van een
buurt-initiatief is iets
wat wij als Vereniging
Wijkbeheer toejuichen.
Samen met en voor
wijkbewoners iets
moois neerzetten, beter
kan het niet!

Heeft u een goed initiatief en bent u op zoek
naar een financiele bijdrage voor uw activiteit
tbv Binnenstad Oost?

vraag wordt vervolgens
op de eerstvolgende
bestuursvergadering
behandeld en van antwoord voorzien.

Vul dan het aanvraagformulier op onze website volledig in. De aan-

N.B. het bestuur komt
grofweg iedere 6 weken
bij elkaar.

