
Ik wens u weer veel 
leesplezier en mocht u 
ideeën of tips hebben, 
schroom niet om deze 
in onze mailbox te stu-
ren. 
 
 
 
Ton van Eijk, 
 
Voorzitter VWB 

Beste lezer, 
 
Nu ik dit zit te schrijven 
zijn voor de meesten 
van ons de vakanties 
voorbij en zijn de scho-
len weer bijna begon-
nen. 
 
Op dit moment is het 
weer ook niet echt om 
over naar huis te schrij-
ven en veel mensen zijn 
het er wel over eens dat 
de zomer, met uitzon-
dering van een aantal 
dagen niet het weer 
heeft gegeven wat men 
zou kunnen verwach-
ten. 
Misschien dat het weer 
de komende periode 
wat beter gaat worden 
en iedereen weer wat 
meer buitenactiviteiten 
gaan doen, opdat er  
weer tijd is om leuke 
dingen te gaan doen. 
 
Ook wij gaan na een 
pauze van een paar we-
ken weer aan de slag 
om onze bijdrage te le-
veren aan een leuke, 
prettige en vooral leef-
bare omgeving  binnen 
onze wijk. 
 
Door alle gebeurtenis-
sen in het afgelopen 
jaar (daar hoef ik weinig 
over te vertellen), zijn er 
in de hele gemeente 

heel weinig activiteiten 
geweest. 
 
Nu het er naar uitziet 
dat alles weer heel erg 
langzaam terug gaat 
naar het standje 
‘’normaal’’ zijn er weer 
wat meer activiteiten 
gepland. Als voorbeeld 
wil ik het komende Hal-
loween feestje noemen 
dat nu een nieuw leven 
(??) is ingeblazen en zo-
als het er nu uit gaat 
zien, ook weer  door kan 
gaan. 
 
Tevens wil ik even onze 
actie met de kanten-
maaiers alvast benoe-
men, waar verderop in 
het blaaijke wat verder 
op ingegaan wordt. 
 
Kortom ,er zijn weer 
plannen genoeg en wij 
hopen zoals denk ik ie-
dereen wel dat er gauw 
een einde komt aan de-
ze vervelende periode. 
 
Ik wil het hierbij laten. 
Een kort voorwoordje 
deze keer. Ik krijg an-
ders boze blikken van 
de redactie omdat ik te 
veel ruimte in beslag ga 
nemen. 
 
 
 
 
 

Woord van de voorzitter 
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Ut Wijkblaaijke 
Voor en door inwoners van Binnenstad-Oost 

Iets opmerkelijks te 
melden? 

Stuur een mail naar: 

info@ 
verenigingwijkbeheer 
.nl 

 

Neem voor overige in-
formatie een kijkje op 

onze website 

verenigingwijkbeheer.nl 

  

houd ook onze  
facebookpagina in de 
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Een kleurrijke binnenstad 
Ik ben erg benieuwd welke gedach-
ten er door uw hoofd gaan bij het 
lezen van de kop boven deze ali-
nea. Kleurrijk. Wat is dat dan? Ik 
heb er diverse encyclopedieën op 
nageslagen en daar komen onder 
andere de volgende betekenissen 
in voor: rijk aan kleur, bont, niet 
saai, opvallend, met veel afwisse-
ling. Persoonlijk vind ik dit allemaal 
betekenissen die een wijk veel eer 
aan doen. En terecht: de Helmond-
se binnenstad is een kleurrijke wijk, 
in de breedste zin van het woord.  
 
Smeltkroes 
Als we het hebben over kleurrijk, 
dan wordt er vlug gedacht aan ver-
schillende culturen. Exacte cijfers 
heb ik niet, maar in de Binnenstad 
wonen inderdaad mensen uit veel 
verschillende culturen. Deze smelt-
kroes, deze vermenging van cultu-
ren, maakt de binnenstad kleurrijk. 
Ik heb het hier niet letterlijk over 
kleur, maar over verschillende ma-
nieren van denken en leven. Als we 
allemaal hetzelfde zouden denken 
en doen, dan zou het maar een 
saaie bedoening zijn. Toch hebben 
we allemaal één ding gemeen. Ik 
praat met veel mensen uit uw wijk 
en wat ik vaak hoor, is dat men 
geen overlast wil ervaren. Dat geldt 
voor iedereen afzonderlijk, onge-
acht nationaliteit, religie of geaard-
heid. U wilt dus allemaal hetzelfde: 
volgens mij is er geen grotere ge-
meenschappelijke deler. 
 
Hoe erg is het ... 
Niemand wil overlast. Met anders 
denken, andere normen en waar-
den, en een andere kijk op het le-
ven kunnen we elkaar verrijken. In 
plaats van me te ergeren aan de 
vreemde kookluchtjes die vrijko-
men als mijn buitenlandse buur-
vrouw aan het kokkerellen is, kan ik 
ook aan haar vragen wat ze aan het 
maken is. Dat is een heel andere in-
valshoek. Misschien doe ik dan een 
leuk recept op en door het gesprek 
kan er wederzijds begrip ontstaan.  
U bent geen ‘zeikerd’ als u uw tuin 
piekfijn in orde heeft en uw buur-
man is geen ‘aso’ als hij zijn tuin 
wat minder in orde heeft. Dat is een 
verschil in interesse en opvatting. 
Een oerwoud in de voortuin is een 

ander verhaal.  
Een mooie, perfect afgewerkte ser-
re is geweldig, maar een degelijk, 
veilig afdak heeft dezelfde functie. 
Een kwestie van smaak, portemon-
nee en het belang dat je eraan 
hecht. Een bouwvallig krot van ge-
jutte materialen is een ander ver-
haal. 
In deze twee voorbeelden zijn de 
verschillen duidelijk. Een beetje 
nonchalance lijkt me niet erg, zo-
lang het voldoet aan algemeen ge-
accepteerde normen. Het is dan 
wel anders, maar hoe erg het nou 
eigenlijk echt? 
 
Ervaring uit de praktijk  

Onlangs werd ik gebeld door een 
bewoonster die in onmin leeft met 
de bovenbuurvrouw. Beiden praten 
slecht over elkaar. Met stevige be-
schuldigingen over en weer. Een 
absolute waarheid is er voor mij 
niet. Ik vind dit heel lastig. Ik zie en 
hoor dat beide dames er heel veel 
last van hebben. Mijn pogingen om 
hen met elkaar in contact te krijgen 
zijn mislukt. Dan houdt het voor mij 
op, hoe jammer ik dat ook vind. Het 
woonplezier van de vrouwen is be-
hoorlijk aangetast, maar alleen zij 
kunnen daar iets aan doen.  
 
Tot ziens in de wijk!  
Huub Niessen, buurtbeheerder  
Telefoon: (0492) 79 38 40 
E-mail: 
huub.niessen@woonpartners.nl 

BBS de Vuurvogel 
Prins Karelstraat 127 59 74 45 

directie@bbsdevuurvogel.nl 
 

Buurthuis ‘t Huukske 
Willem Beringsplein 89 54 23 78 
 

Bijzonder Jeugdwerk Brabant 
Molenstraat 138  52 12 17 

info@bjbrabant.nl 
 

Dierenambulance 
Postbus 6109  51 39 71 

info@dierenambulancehelmond.nl 
 

Gezondheidscentrum Leonardus 
Weth. Ebbenlaan 131 50 80 30 

assistente@gcleonardus.nl 
 

Huisartsenpraktijk Pril 
Sobrietasplein 201  38 84 90 
 

Islamitisch Centrum 
Blinkertsestraat 4C  54 10 18 
 

Klachten openbare voorzieningen 
Gemeente Helmond 14 04 92 

BuitenBeter app 
 

ODAC Claraklooster 
Molenstraat 74A  50 51 60 
 

LEV Groep 
Hoofdkantoor 

Penningstraat 55  59 89 89 

info@levgroep.nl 

Opbouwwerker 

Rik Hollak        06 144 488 71 

rik.hollak@levgroep.nl 

Wijkteam Centrum/Binnenstad 

Prins Karelstraat 131 59 89 87 

wijkteamhelmondcentrum-binnenstad 

         @levgroep.nl 

Inlooppunt Heistraat 

Heistraat 125  59 89 87 
 

Parochie H. Lambertus 
Tolpost 1   52 21 09 

parochie@heiligelambertus.nl 
 

Politie 
Alarmnummer  112 

Wijkagent               0900 8844 

Binnenstad Centrum 

Don Kamphues 

Collega (nog niet bekend) 
 

Speeltuin St. Leonardus 
Mgr. Swinkelstraat  53 35 40 

info@speeltuinleonardus.nl 
 

Stadshobbycentrum ‘t Baken 
P. van Leeuwenstraat 23 54 95 79 
 

Stadswachten 
Weg o/d Heuvel 39  84 59 70 

toezichtenhandhaving@helmond.nl 
 

Turkse Moskee 
Molenstraat 99  55 21 58 
 

Wijkhuis de Fonkel 
Prins Karelstraat 123 59 74 44 

info@defonkel.nl 

De buurtbeheerder vertelt.. 



 

Melden, melden, melden 

Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad 
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doen. De steun van de onderne-
mersvereniging Hé Heistraat, 
stichting IkBenGeweldig en 
Woonpartners was onmisbaar 
bij de realisatie van deze activi-
teit en de activiteiten die we de 
komende periode willen realise-
ren. Zo staan er onder andere 
een activiteit op de agenda die 
als doel heeft aandacht te vra-
gen voor verkeersveiligheid. We 
willen graag een 30 kilometer 
zone instellen in de binnenstad. 
Op zaterdag 18 september 2021 
houden we een schoonmaak ac-
tie in en rondom weverspark en 
tafelgesprekken onder het genot 
van een maaltijd om op achter-
halen wat de wensen zijn in de 
wijk.  
Dit doen we om de wijk meer te 
verbinden en samen te werken 
aan verbeterde leefbaarheid en 
veiligheid.  Volg ons op onze so-
ciale media kanalen om op de 
hoogte te blijven! 
 

We Care for kids 

Na weken van voorbereiden was 
het op 29 augustus eindelijk zo-
ver. We hadden overal rekening 
mee gehouden jammer genoeg 
is goed weer niet te bestellen. 
Toch gingen we gestaag door 
met de voorbereidingen. Een 
deel van de groep maakte de 
fruithapjes, koffie en limonade 
klaar. Een ander deel hielp bij 
het opzetten van de springkus-
sens en andere activiteiten. Om 
12:00 uur verschenen de eerste 
vrijwilligers en werd het plan 
van de dag uitgelegd. Toen het 
bijna 13:00 uur was begonnen 
de zenuwen toch te komen, het 
was echt hondenweer. Heel 
even overwogen we alles af te 
blazen, maar toen we het en-
thousiasme zagen van de kin-
deren die al aanwezig waren 
kregen we ons enthousiasme te-
rug.  
 
Om 13:15 uur , slechts 15 minu-
ten nadat de activiteit van start 
ging, stond er al een rij voor de 
rodeostier, toonden verschillen-
de kinderen hun voetbaltalent 
en reden 2 broers rond op de 
grote step. En als een wonder 

stopte het met regenen. Het is 
een dag geworden met veel ple-
zier en voldoende mogelijkheid 
om te socializen. Ouders lachten 
samen om de kunsten die hun 
kinderen vertoonden op de 
springkussens en de rodeostier 
was geliefd door jong en oud. 
Het was even sukkelen met de 
suikerspinmachine maar toen 
we deze aan de praat kregen 
steeg de pret tot een nieuw ni-
veau. Met plakkerige handen en 
een grote glimlach op het ge-
zicht probeerden de kinderen op 
vrolijke muziek de Limbo te dan-
sen.  
 
Aan het einde van de dag keken 
we elkaar tevreden aan. Mede 
dankzij de inzet van de politie, 
sportschool Mansouri en de lo-
kale ondernemers hebben we 
een prachtige dag neer kunnen 
zetten voor de Helmondse 
jeugd.Een van de spelende kin-
deren maakte de opmerking: 
“Dit was het aller leukste feestje 
ooit” volgens ons was het die 
opmerking die ons eraan herin-
nerde waarvoor we dit allemaal 



 

 Wij Grijpen In 
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Voor een schone, hele en  
veilige wijk! 
 
Een schone, hele en veilige 
buurt wie wil dat nu niet? Op za-
terdag 18 september gaan we 
tussen 10.00 en 12.00 uur samen 
met vele andere bewoners en 
ondernemers uit Binnenstad-
Oost hier een doorstart mee ma-
ken. Net als vorig jaar beginnen 
met het schoonmaken van onze 
buurt in het kader van de World 
Clean Up Day. Dit na een succes-
volle start vorig jaar wat helaas 
door de coronamaatregelen 
hierna volledig tot stilstand is 
gekomen. Deze World Clean Up 
Day wordt dan ook het nieuwe 
startmoment om onze wijk sa-
men schoon, heel en veilig te 
maken. 
Wie zijn wij? 
´Wij grijpen in!´ betreft een ini-
tiatief van wijkbewoners en on-
dernemers uit de wijk Binnen-
stad-Oost die zich inzetten om 
de omgeving vrij van (zwerf)
afval te houden. Inmiddels heb-
ben al vele anderen zich bij dit 
initiatief aangesloten.  
Ook hebben de jongeren van We 
Care onlangs in de wijk met heel 

veel bewoners gesproken waar-
bij deze bewoners aangaven 
zich in te willen zetten voor een 
schone, hele en veilige buurt. 
Met hulp van de jongeren We Ca-
re wordt deze actiedag en door-
start dan ook mogelijk gemaakt. 
 
Wat gaan we doen? 
Op zaterdag 18 september 2020 
gaan we eerst zorgen voor het 
verwijderen van zwerfafval uit 
onze buurten. We starten hier-
toe om 10.00 uur in het Wevers-
park waar we met zijn allen bij 
elkaar komen en alle materialen 
aanwezig zijn om dit samen te 
kunnen gaan doen. Hierna gaat 
iedereen naar ieders eigen buurt 
om rondslingerend (zwerf)afval 
op de bekende probleemloca-
ties te verwijderen. Om 12.00 
uur komen we dan weer gezellig 
met zijn allen bij elkaar in het 
Weverspark om onder genot van 
wat drinken en een kleine lunch 
deze actiedag af te sluiten. 
 
Ook gaan we na deze actiedag 
nog andere vervolgacties orga-
niseren voor een schone, hele en 
veilige wijk. Meer informatie 
hierover vindt u op de website  
www.wijgrijpenin.nl   
 
Wilt u meedoen? 
Kom dan op zaterdag 18 sep-
tember tussen 09.45 en 10.00 
uur naar het Weverspark. U 
hoeft zich vooraf niet aan te mel-
den maar dit zou wel fijn zijn zo-
dat we zicht hebben op het aan-

tal deelnemers voor de lunch. 
Ook kunt u zich als bewoner of 
ondernemer aanmelden als 
deelnemer aan ´Wij Grijpen in!´ 
zodat we samen met u ook na 18 
september onze wijk schoon, 
heel en veilig houden.  
 
Op welke manier kunt u zich aan-
melden? 
 
Via de website: 
 www.wijgrijpenin.nl  
of via de QR code: 

 
Via twitter @Wijgrijpenin 
 
Via facebook @Wijgrijpenin 
 
Mail: ikdoemee@wijgrijpenin.nl 

http://www.wijgrijpenin.nl
http://www.wijgrijpenin.nl


 

Melden, melden, melden 

Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad 
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k e b a n g r a f z u i l k t 

s o n n n e r e d n i k a s s 

e p o g r e t s n o m t n p f 

j v i p l a g e r ij t j e o r 

t e l n s i l e a e t s g k e 

h i n e n l b m n n n k i e h 

c t c e e e e k p e o n l n g 

i i h b g r w o d s t e i e r 

l d n r i a m e t k s t e e i 

n a m k a p l u b e e s h w e 

a r a d o k u p i h e e r o z 

c t a e r m i k k z f e e l e 

h e n e s o r a n j e g l l l 

t n v s c h r i k k e n l a e 

t a e r t r o k c i r t a h n 

aanbellen 
allerheiligen 
amerika 
bang 
eng 
feest 
geesten 
grafzuil 
griezelen 
halloween 
heksen 
herfst 
kattenkwaad 
kinderen 
kostuums 
lichtjes 
maan 

monster 
nacht 
oranje 
plagen 
plagerijtje 
pompoen 
schrikken 
spinneweb 
spoken 
spook 
traditie 
trickortreat 
verkleden 
vleermuizen 
web 

Maak van de overgebleven letters onderstaande zin en stuur de oplossing voor 1 november naar:  
redactie@verenigingwijkbeheer.nl.  De winnaar ontvangt een cadeaubon van een van de lokale winkeliers. 

                           

Stichting de Opkikker 

Mobieltjesactie 
Deze leuke jongen wil graag iets te-
rugdoen voor Stichting de Opkikker. 
In 2019 heeft hij een Opkikkerdag 
mogen beleven, waaraan hij nog 
steeds met veel plezier en waarde-
ring aan terug denkt. En nu dat er 
weer wat meer mag, heeft hij ge-
vraagd of wij hem willen ondersteu-
nen met zijn actie(s). Natuurlijk wil-
len we dat en wij vragen aan jou als 
lezer: “Help je hem mee?  
 
Heb je nog een oud/kapot mobieltje 
in de kast liggen? Laat hem daar 
niet liggen en geef hem af bij Speel-
tuin Leonardus of duw hem in de 
brievenbus van Hamsterstraat 2.   
Ook lege cartridges en kleine ta-
blets zijn  welkom. 
 
 
 

 
Tevens wil hij (en zijn papa en ma-
ma), samen met Speeltuin Leonar-
dus in het voorjaar een mooie dag 
organiseren waarvan de opbrengst 
ook naar Stichting de Opkikker zal 
gaan. Heb je een leuk idee of wil je 
graag  meehelpen laat dit dan voor-
al bij de redactie weten!  



 

 Trimmaaiers te leen 
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Stoort u zich ook zo aan al het 
onkruid wat overal op plaatsen 
waar het eigenlijk niet thuis hoor 
welig tiert? 
 
Bent u van mening 
dat onze gemeente 
hier te weinig te-
gen doet? 
Zou u willen dat 
dit wat vaker 
wordt aangepakt? 
 
Bent u bereid hier 
zelf wat tijd in te 
willen steken? 
Maar ontbreekt 
het u aan midde-
len hiervoor? 
 
 
 
 
 

Wij hebben inmiddels 5 trimmaai-
ers aangeschaft die op afspraak ge-
leend kunnen worden zodat u een 
kleine bijdrage kunt leveren aan het bijhouden (trimmen) van dit 
onkruid. 
 
Deze kunt u vanaf 1 oktober 2021 bij ons lenen om in uw directe 
omgeving dit onkruid te lijf te gaan. 
 
Er gelden wel een paar regels: 
1) Maaiers reserveren via het mailadres:  

secretariaat@ 
verenigingwijkbeheer.nl 

2) Bij de reservering naam, adres en telefoonnummer opgeven. 
3) Iemand van het bestuur neemt telefonisch contact op en 

maakt definitieve afspraak. 
4) Aanvrager dient zelf de maaier op te halen. 
5) Bij ophalen legitimatie tonen. 
6) Maximaal 2 dagen lenen. 
7) Bij te laat inleveren 5 euro boete per dag. 
8) Maaier weer schoon inleveren. 
9) Eventuele schade is voor rekening van de gebruiker. 
10) Gebruik is voor eigen risico. 
11) Maaier alleen gebruiken in de openbare ruimte. 

Activiteiten speeltuin Leonardus 
 

Zomermarkt 
Op 12 september staat onze ge-
zellige zomermarkt op het pro-
gramma.  Aanvang van deze 
markt is: 12.00 uur. 
De entree is t/m 12 jr € 1,00 en 
voor volwassenen € 1,50. 
(dit geldt ook voor leden) 
 
Duo Harry en Lennie zorgen voor 
een muzikale noot tijdens de zo-
mermarkt. 
 
 
 
Speeltuin by Night 
Wie kent deze gezellige avond 
niet? Als de ouders genieten van 
een hapje en een drankje, spelen 
de kinderen in de speeltuin wel-
ke versiert is met honderden 
lampjes. 
En zoals altijd krijgen de kin-
deren een leuke traktatie! 

De entree is voor iedereen GRA-
TIS. 
 
Kom ook spelen van 19.00 tot 
22.00 uur op deze mooie avond 
met volop muziek en vertier! 
 
 
 
 
Sinterklaas middag 
Op zondag 28 november brengt 
de Sint met zijn Pieten, van 14.00 
tot 16.00 uur, weer een bezoek 
aan speeltuin Leonardus. Hij wil 
graag alle kinderen tevreden 
houden en wil daarom graag we-
ten wie er allemaal aanwezig zal 
zijn. 
 
LET OP! Deze middag is alleen 
voor abonnementhouders en 
voor kinderen t/m 8 jaar. 
 
 

Aanmelden voor de sinterklaas-
middag kan op zaterdag 20 no-
vember vanaf 14.00 uur in de 
kantine van de speeltuin. 
 
 
 
 
Kerstmarkt 
Alhoewel de herfst nog maar net 
begonnen is, willen we toch al-
vast aan u mede delen dat op 
zaterdag 11 december onze wel-
bekende kerstmarkt gepland 
staat. Dus kom die dag tussen 
14.00 en 19.00 uur naar onze 
knusse kerstmarkt en doe daar je 
laatste kerstinkomen. Ook dit 
jaar kun je er weer terecht voor je 
kerstballen, guirlandes, kerst-
lichtjes en mooie kerstcadeaus. 
 
De entree is voor een ieder gratis. 

mailto:secretariaat@verenigingwijkbeheer.nl
mailto:secretariaat@verenigingwijkbeheer.nl


 

Melden, melden, melden 

Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad 
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Gratis containertjes 

In Nederland zijn er zo’n 2,2 mil-
joen honden, hoeveel er dat in 
Helmond en in onze wijk zijn, is 
onbekend. 
Het is echter wel duidelijk dat er 
best wel veel hondenliefhebbers 
zijn en dat is niet voor niets. 
 
Men zegt wel eens dat een hond 
je beste kameraad is en de term 
‘’hondstrouw’’ bestaat niet voor 
niets. 
 
Niet iedereen is een hondenlief-
hebber, maar zij die dat wel zijn, 
zijn het er allemaal over eens dat 
een hond altijd een luisterend 
oor heeft, er altijd iemand in huis 
blij is als je thuiskomt. 
En dan te bedenken dat elke 
hond van Chihuahua tot Ierse 
Wolfshond afstamt van de wolf. 

Denk daar maar eens over na als 
je naar jouw beestje kijkt. 
 
Zoals iedereen weet, moeten 
honden regelmatig worden uitge-
laten, dat is natuurlijk ook heel 
erg goed voor de baasjes. Die krij-
gen op die manier ook de hard 
nodige lichaamsbeweging. 

Een nadeel is wel dat ook een 
hond p&p moet doen. 
Onnodig te zeggen dat dit voor 
overlast kan zorgen (hondenpoep 
op straat is een van de grote er-
gernissen van veel bewoners). 
De gemeente heeft daarvoor ver-
schillende uitlaat gebieden ge-
maakt waar honden al dan niet 
aangelijnd hun ‘’gang mogen 
gaan’’. 
 
Op die uit- en loslaatstroken 
hoeft het baasje dat wat de hond 
achterlaat niet op te ruimen, dat 
gebeurt door zorg van de ge-
meente. 
Op alle andere plekken is het 
baasje VERPLICHT om alles op te 
ruimen. 
 
Op dit moment staat daar een 
boete voor van 140,-- euro (zonde 
geld toch?) 
Verder moet elk baasje een 
schepje of zakje bij zich hebben  
om de ‘’ongelukjes’’ op te kun-
nen ruimen, op het niet bij zich 
hebben staat dan weer een boete 
van 95,-- euro voor (ook best wel 
zonde geld). 
 
Voor die baasjes die geen gehan-
nes willen met losse zakjes, heb-
ben wij een aantal gratis contai-
nertjes met daarin een rol met de 
bekende zakjes die met een klipje 
vrij makkelijk aan de lijn vast te 
maken zijn (zie foto). 
 
 

Mocht iemand belangstelling 
hebben, vraag deze dan aan bij: 
secretariaat@ 
verenigingwijkbeheer.nl 
 
Onder vermelding van naam en 
adres, wij zorgen er dan voor dat 
u in het bezit komt van zo’n con-
tainertje. 
 
Zij passen echter niet door de 
brievenbus, dus graag ook even 
aangeven waar we de container-
tjes kunnen achterlaten. 
EEN per huishouden en uiteraard 
zolang de voorraad strekt. 

Een tegen eenzaamheid 

Van 30 september t/m 7 oktober is de jaarlijkse week tegen de eenzaamheid. Want sociaal isolement is, 
zeker tijdens de pandemie, nog aan de orde van de dag.  
 
In deze week organiseert LEVhelmond de pubquiz ‘Ik hou van Helmond’. In elke wijk van Helmond zal een 
wijkhuis hieraan meedoen. Dus in totaal zullen er 4 quizen plaatsvinden. 
 
Hou je agenda vast vrij! In september zullen de exacte data en locaties gecommuniceerd worden en kun je 
je opgeven om met (on)bekenden te strijden voor een leuke prijs. 

mailto:secretariaat@verenigingwijkbeheer.nl
mailto:secretariaat@verenigingwijkbeheer.nl
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NK preventie 

Mijn kind en … 
Een plek op Facebook waar ou-
ders samen komen. 
 
Opvoeden kan soms lastig zijn 
wanneer kinderen ouder wor-
den en er steeds meer verleidin-
gen opspelen waarvoor je je kin-
deren zoveel mogelijk wil be-
schermen. Maar hoe pak je dit 
aan? En hoe doen andere ouders 
dit? Vragen die we veel horen 
van ouders en die nu gesteld 
kunnen worden in onze Face-
bookgroepen voor ouders. 
 
Want of je nu wil dat je kind 
geen alcohol drinkt tot hij 18 
jaar is, je vindt dat je kind te veel 
tijd doorbrengt met gamen of je 
zorgen maakt over drugsge-
bruik: er is een Facebookgroep 
waar je terecht kan. 
• Mijn kind en alcohol 
• Mijn kind en drugs 
• Mijn kind en gamen 

Voor professionals en  
opvoeders 
Welke middelen zijn op dit mo-
ment populair? Wat zijn de 
effecten en risico’s? En hoe ga je 
hier vervolgens over in gesprek? 
 
Op de Facebookpagina Novadic-
Kentron Preventie posten we 
wekelijks om je op de hoogte te 
houden van de laatste trends en 
ontwikkelingen, maar geven we 
je ook handvatten. Bijv. over hoe 
je in gesprek gaat met iemand 
die te veel alcohol drinkt, drugs 
gebruikt, gamet of gokt. 
Daarnaast kun je ons via Face-
book Messenger altijd een be-
richtje sturen voor advies en in-
formatie. 
 
www.facebook.com/nkpreventie 

Agenda 2021 
 
23 september om 20.00 uur 
ADHD en verslaving 
Live @ mijn kind en drugs 
 
 
20 oktober om 20.00 uur 
Mijn kind is verslaafd, maar 
wil geen hulp 
Live @ mijn kind en drugs 
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Buurtvereniging Leonardus 
Buurtvereniging Leonardus organiseert speciaal voor de bewoners uit de Leonardusbuurt een 
mooie, gezellige barbecue in speeltuin Leonardus. Op de flyer hieronder zijn alle details verder na 
te lezen. De redactie wenst een ieder alvast een gezellige avond toe! 



 

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: 
 

 redactie@ 
verenigingwijkbeheer.nl 

DIT IS EEN  
UITGAVE VAN: 

 
VERENIGING 

WIJKBEHEER  
BINNENSTAD-

OOST 

Heeft u een goed initia-
tief en bent u op zoek 

naar een financiële bij-
drage voor uw activiteit 
t.b.v. Binnenstad Oost?  

Vul dan het aanvraagfor-
mulier op onze website 
volledig in.  De aanvraag 

Iedere vorm van een 
buurt-initiatief is iets wat 
wij als Vereniging Wijk-
beheer toejuichen. Sa-
men met  en voor wijk-
bewoners iets moois 
neerzetten, beter kan 
het niet! 

wordt vervolgens op de 
eerstvolgende bestuurs-

vergadering behandeld 
en van antwoord voor-
zien.  

  

 

Bijdrage aanvragen voor een buurtinitiatief 

 

Redactionele stukken voor 
het eerstvolgende nummer 

kunnen  
eveneens gestuurd  

worden  naar:  
 

redactie@ 
verenigingwijkbeheer. nl 

 
Kopij dient uiterlijk  

30 nov bij de redactie  
aanwezig te zijn 

Vergaderschema 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar, met uitzondering van de zomervakantie. 
Vanaf 1 januari hebben we besloten om dit structureel in te plannen, en wel op  
iedere derde donderdag van de maand.  
Voor het komende kwartaal houdt dit de volgende data in: 
 

16 sep   -   21 okt   -   18 nov  
 

Dit is  belangrijk voor u aangezien we tijdens de bestuursvergadering alle binnenko-
mende subsidie aanvragen en andere burgerinitiatieven behandelen. Wees dus op 
tijd met het aanvragen van subsidie! 

De prijswinnaars van de vorige editie: 

Woordzoeker: 
20 personen hadden het juiste antwoord 
“Geniet van de zon en straal” ingestuurd. En uit 
deze inzendingen is de volgende prijswinnaar 
gekozen: 
Margriet van Veghel 
 
Margriet, gefeliciteerd met je cadeaubon! 
 

Sem 

Knutselopdracht: 
Helaas zijn hierop niet 
veel inzendingen op bin-
nen gekomen. En omdat 
de inzendingen die we 
wel gehad allemaal even 
bijzonder en mooi zijn, 
hebben we besloten om 
aan iedereen de cadeau-
bon van ijssalon bella 
amica te schenken.  
Hierbij een impressie van 
al het moois! 
 
Gefeliciteerd: 
Seth Brugmans, 
Saar van den 
Broek en  
Jacques Habraken 

De prijswinnaars zijn per mail op de hoogte gebracht.. Mocht je je naam hierboven zien staan, maar geen 

mail ontvangen hebben? Neem dan zelf even contact op met de redactie. 


