
zo zijn als andere jaren 
ben ik bang, maar 
‘’maktturwavan’’. 
 
 
 
Namens het hele  
bestuur: 
 
Fijne feestdagen!! 
 
 
Stefanie, Natascha, 
Margareth, Hans  
en Ton. 

Voor u ligt inmiddels 
het laatste Blaaijke van 
dit jaar. 
 
Het is met een bezorgd 
hart dat ik nu dit voor-
woordje zit te typen. Be-
zorgd omdat wij met 
zijn allen zo goed on-
derweg waren om onze 
samenleving weer een 
beetje normaal te laten 
verlopen. En toch wer-
den wij de laatste we-
ken verrast met een gi-
gantische opleving van 
het vreselijke virus (ik 
wilde eerst een andere 
uitdrukking gebruiken, 
maar die was niet ge-
schikt voor dit blad). 
 
Hoe het zover heeft 
kunnen komen, weet ik 
ook niet echt en daar ga 
ik ook niks over zeggen 
er gaan al zo veel ge-
ruchten rond. 
 
Een ding is in ieder ge-
val zeker, we zijn weer 
een beetje terug bij af. 
Veel evenementen zijn 
vervallen of worden 
aangepast (vandaag 
hoorde ik bijvoorbeeld 
dat het kasteel van Sin-
terklaas zijn deuren 
moet sluiten, eeuwig 
jammer natuurlijk). 
 
Ook wij zullen ons aan 
moeten passen, de 
vraag is of onze einde-

jaarsvergadering nog 
kan doorgaan en of de 
bijeenkomsten zoals 
b.v. nieuwjaarsreceptie 
nog plaats zullen vin-
den.  Afwachten maar. 
 
Ondanks dat alles zul-
len wij proberen de acti-
viteiten die binnen onze 
mogelijkheden liggen, 
voort te zetten en ho-
pen we dat ondanks de 
sombere berichten het 
gauw weer een beetje 
normaal is. 
 
Dit gezegd hebbende, 
blijven onze digitale lij-
nen dus gewoon open 
en kunt u nog steeds uw 
meldingen, ideeën en 
voorstellen bij ons kwijt. 
Waarna wij er dan weer 
mee aan de slag gaan. 
 
Ik hoop dat u goed 
op uzelf blijft passen 
en kijk ook eens om 
naar de mensen in 
uw buurt. Maak een 
praatje, op afstand 
weliswaar, of bied 
aan een boodschap-
je te doen voor de 
buurvrouw die wat 
slecht ter been is bij-
voorbeeld. 
 
Ik wens u veel lees-
plezier weer met dit 
Blaaijke en uiteraard 
ook fijne feestdagen 
gewenst, het zal niet 

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 

gaten! 
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Zaterdag 31 oktober 2021 was weer de 

jaarlijkse Halloween tocht van de binnenstad 

van Helmond. 
Na de opening die gedaan werd door de 

Jeugdburgemeester en de directeur van de 

Lev-groep in Speeltuin Leonardus kon de 

tocht eindelijk beginnen. 

 
De Halloween tocht was ruim 3 km lang en 

ging door alle wijken van de binnenstad Leo-

narduswijk, Zangers hof, Vossenberg, We-

verspark, en door het Zonne-kwartier, Kla-

ver hof en zo weer terug naar het eind punt 

Speeltuin Leonardus. 
Na wat gespetter en wat regen dat uit de 

lucht kwam vallen maar dat mocht de pret 

niet drukken en wat was het een spektakel 

om alle enge geschminkte kinderen en vol-

wassenen door de straten van de binnenstad 

te zien lopen. Op sommige gezichten van 

kinderen stond de schrik meer af te lezen 

dan blijdschap. 

 
Heksen, Clowns, kettingzagen, en alles wat 

maar met Halloween te maken heeft is die 

avond voorbij gekomen. Ook was er op de 
route voldoende eten en drinken voor groot 

en klein van een gezond fruit snack tot een 

lekkere oliebol, drinken en natuurlijk heel 

veel snoep. 

 
Nadat alle groepen kinderen en volwassen 

weer terug waren in de speeltuin en de 

prijsuitreiking werd gedaan en iedereen lang-

zaam weer terug naar huis keerde en som-

mige kinderen er nachtmerries van hebben 

gehad bleef het in de Binnenstad van Hel-

mond nog lang griezelig en onrustig dus 

mocht je nog ergens een spook of een ver-

dwaalde griezel tegen komen weet je dat 

Halloween Binnenstad 2021 volgend jaar 

weer terug is. HAPPY HALLOWEEN!!!!! 

 

Organisatie Halloween tocht Binnenstad 

Helmond bedankt al haar sponsoren voor 

dit griezelige Evenement. Zonder de hulp 

van de sponsoren en alle vrijwilligers en alle 

andere mensen was de Halloween tocht 

2021 weer een groot succes op naar vol-

gend jaar! 

 

 

Woningbouw Verenging Volksbelang                                        

Snoepwinkel de Zoete Inval 
Lev-groep Helmond                                                                        

Lunchroom de Keizer       
Gemeente Helmond                                                                        

Sligro Helmond 
Verenging wijkbeheer Binnenstad                                                

Polo Smak Helmond 
BC Leonardus                                                                                    

Wijkteam Helmond Centrum-Binnen 
Speeltuin Leonardus                                                                         

stad Lev-groep 
GGD Brabant Zuidoost                                                                      

Cafetaria Astrid  
Bakkie (jipp)                                                                                        

Sweet Joy Homemade 

Steve van Zanten                                                                                

Verkeersregelaars/EHBO-ers 

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 
 

Toezicht en Handhaving 
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 

Terugblik Halloween tocht 



 

Melden, melden, melden 

Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad 
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dossier wordt opgebouwd en 
met alle overlastmelders wordt 
gesproken. Dit zijn processen 
die langzaam verlopen. Een 
huurder is gelukkig heel goed 
beschermd en kan niet zomaar 
uitgezet of verhuisd worden. In 
sommige gevallen zou ik het 
graag anders zien, in het belang 
van u en ook zeker in het belang 
van de overlastgever. 
 
Vriendelijkheid… 
In onze omgang met anderen, in 
onze gedragingen, in onze ge-
woontes gebeuren ontzettend 
veel kleine dingen die van groot 
belang zijn. Een compliment, 
een vriendelijk woord, een glim-
lach, en ook een kleine helpende 
hand kan heel veel betekenen 
voor de ander. We zijn ons er 
niet altijd van bewust en dat 
hoeft ook niet. Feit is dat kleine 
dingen van grote waarde kun-
nen zijn. Een beetje vriendelijk-
heid, een beetje begrip en even 
tijd voor de ander is van on-
schatbare waarde.  
 
 
Ik wens u fijne feestdagen en 
een mooi 2022. 
 
Tot ziens in de wijk!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Huub Niessen, buurtbeheerder  
Telefoon: (0492) 79 38 40 
E-mail: 
huub.niessen@woonpartners.nl 

De buurtbeheerder vertelt.. 

Vrijheid van meningsuiting 
De aanleiding voor mij om iets 
over de vrijheid van meningsui-
ting te schrijven is de discussie 
rond ‘wel- en niet-
gevaccineerden’. In mijn ogen 
soms is die wel beschamend. 
Maar wat is vrijheid van me-
ningsuiting eigenlijk, en waar 
ligt de grens? Wanneer is iets 
vrijheid van meningsuiting en 
wanneer is het belediging? In 
Nederland heb je heel veel vrij-
heid om te zeggen wat je wilt, 
maar iemand doelbewust bele-
digen is verboden. Mensen ma-
ken een keuze en zijn daar zelf 
verantwoordelijk voor. Het ge-
sprek daarover kan zuiver en 
respectvol gaan, zonder te oor-
delen of te beledigen. Vanuit 
emotie en eigenbelang gaan 
mensen hier regelmatig aan 
voorbij. Dit zet onderlinge ver-
houdingen onder druk en dat is 
jammer en onnodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekend maakt onbemind 
Een gezegde dat ik vaker ge-
bruikt heb is: onbekend maakt 
onbemind. We houden afstand 
van afwijkende, onbekende za-
ken, gewoonweg omdat het on-
bekend is. Naar aanleiding van 
een melding over herhaaldelijk 
geschreeuw in een woning ben 
ik daar op bezoek gegaan. De 
melders, het waren er meer dan 
een, vreesden voor huiselijk ge-
weld. De dame in kwestie gaf 
aan inderdaad regelmatig te 
schreeuwen. Dat was haar ma-
nier om spanning los te laten. In 
de meeste gevallen van het ge-
schreeuw was mevrouw hele-
maal alleen in de woning. Goed 

dat het gemeld is. Goed dat 
mensen zich zorgen over een 
medemens maken en daar ook 
iets mee doen. Goed dat de da-
me in kwestie nu weet hoe haar 
geschreeuw ervaren is. Als de 
melders zelf polshoogte waren 
gaan nemen, was dat in deze si-
tuatie nog beter geweest. 
 
Ervaring van uit de praktijk 
De samenleving is veranderd. 
Meer mensen met psychische of 
psychiatrische problemen wor-
den geacht met beperkte bege-
leiding of geheel zelfstandig te 
wonen. Hier zal vooraf ongetwij-
feld over nagedacht zijn. Helaas 
constateer ik dat niet iedereen 
in staat is om min of meer zelf-
standig te wonen. Het gaat een 
poosje goed, de begeleiding 
neemt af of stopt, de spanning 
loopt op en voor sommigen is 
dat teveel. De overlast neemt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
toe. Dit uit zich onder andere in 
harde geluiden, vervuiling en 
zelfs agressie. Ook het bezoek 
dat bewoners ontvangen, speelt 
een grote rol bij de toename van 
de overlast. In een aantal woon-
gebouwen van Woonpartners 
heeft dit gespeeld en speelt het 
nu nog. Dit is van grote invloed 
op alle omwonenden die hier al-
lemaal terecht hun beklag over 
doen. Ik merk dat u soms denkt 
dat Woonpartners hier niets aan 
doet. Begrijpelijk, maar onte-
recht. Achter de schermen ge-
beurt heel veel. Hulpverlening 
wordt ingeschakeld, de overlast-
gever wordt bezocht, het net-
werk wordt geraadpleegd, het 
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m a s a s a m e n z ij n k n j 

w e n n p r o o s t e n e a s 

i d e c e m b e r p r k n e e 

n g m o u d j a a r ij u j e l 

t n e m f p n l o k a t o i i 

e e n l a e s e t r e c c r v 

r g r h u t e i i r j h v a e 

e e o u i k u s r r t a r a r 

i z o u g r s e t j v m e j s 

t e v a o b t w e d a p u w i 

n l r o v s l s e i a a g u e 

a l v e d f e i l n a g d e r 

k i w u e e n s k e s n e i i 

a g s e i t i d a r t e n n n 

v j a a r w i s s e l i n g g 

champagne 
december 
diner 
feestdagen 
gelukswensen 
gezellig 
hapjes 
jaarwisseling 
januari 
lichtjes 
liefde 
nieuwjaar 
oudjaar 
proosten 
samenzijn 
sneeuw 
sterretjes 

terugblik 
tradities 
uitslapen 
vakantie 
versiering 
voornemens 
vooruitkijken 
vreugde 
vrienden 
winter 
 

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

                           

De prijswinnaar van de vorige editie: Salma Bouknifi 

22 personen hadden het juiste antwoord “Niet schrikken” ingestuurd.  
Salma, gefeliciteerd met je cadeaubon! 

 
 
 

De prijswinnaar is 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. 

Een kijkje bij de buren... 

Vanuit de gemeente hebben we de vraag gekregen of we onderstaande stuk wilden publiceren in dit wijk-
blad.  Dit omdat het een mooi voorbeeld is van een multi-disciplaire aanpak ‘dicht bij huis’.  Het is mooi 
om te kunnen zien dat ondanks de roerige en onzekere tijd het deze partijen toch gelukt is om verbeterin-
gen door te voeren op het gebied van leefbaarheid.  Wij als wijkraad hopen dan ook aankomend jaar een 
soortgelijk initiatief in Binnenstad-Oost terug te mogen zien.  Dus.. Heeft u een voorbeeld van een openba-
re ruimte binnen onze wijk die op het gebied van veiligheid en leefbaarheid drastisch aangepakt dient te 
worden dan horen we dat graag!  

Kluisstraat en omgeving krijgt opknapbeurt 
In de omgeving van de Kluisstraat met onder andere de Amei-
deflat voeren LEVgroep, Politie, Volksbelang, Woonpartners en 
boa’s en de stadsmarinier van de gemeente diverse acties uit 
op het gebied van openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid. 
Zo worden de stoepen aangepakt, komen er struiken in de 
groenstrook en wordt het toezicht door boa’s en politie de ko-
mende maanden geïntensiveerd. Dat is de uitkomst van een 
schouw in de wijk die in november heeft plaatsgevonden. 
 Meer informatie staat op de website van de gemeen-
te: www.helmond.nl/nieuws 
 
V.l.n.r.:  Frans Wagemakers (wijkagent), Gideon Goudriaan 
(stadsmarinier) en Peter vd Putten (Volksbelang) 

http://www.helmond.nl/nieuws


 

 Formulieren Brigade  
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Interview Nellie van Vlerken 
Nellie van Vlerken is ongeveer 15 
jaar geleden gestart als vrijwilli-
ger bij de formulierenbrigade. 
Na al die jaren is ze nog steeds 
als vrijwilliger actief bij deze 
dienst. Tijd voor een praatje met 
Nellie. 
 
In het verleden werkte ik in de 
boekhouding van diverse bedrij-
ven. Ik wilde meer met mensen 
werken. Het werk bij de formulie-
renbrigade is een mooie combi-
natie voor mij, toch bezig zijn met 
de cijfers en ook mensen helpen. 
Dat ligt mij wel. Naast het vrijwil-
ligerswerk werk ik ook parttime 
in een catering- en specialiteiten-
winkel. Heel iets anders dus, 
maar daarom juist leuk voor de 
afwisseling. 
 
Het is niet vreemd dat veel men-
sen moeite hebben met het rege-
len van hun zaken. Vooral wan-
neer iemand de Nederlandse taal 
niet goed beheerst of het niet vol-
doende beschikt over computer-
vaardigheden, hebben mensen 
hulp nodig bij administratieve za-
ken. Voor de formulierenbrigade 
draai ik elke vrijdagochtend een 
spreekuur en help ik mensen 
thuis met hun administratie. Bij 
het spreekuur komen mensen uit 
de wijk met allerlei hulpvragen 
op administratief gebied, zoals 
hulp bij aanvragen van uitkerin-
gen, het goed regelen van de toe-
slagen, aangifte inkomstenbelas-
ting, kwijtschelding gemeentelij-
ke belastingen of aanvragen van 
bijzondere bijstand. Veel zaken 
gaan via internet, maar er zijn 
ook nog vaak formulieren op pa-
pier die ingevuld moeten worden. 
Als mensen hulp bij thuisadmi-
nistratie nodig hebben, ga ik bij 
hen thuis op bezoek en zorg ik, 
samen met hen, dat de admi-
nistratie in orde wordt gemaakt. 
Alles doornemen en kijken wat 
bewaard moet worden en wat 
weg kan en dit ordenen, netjes bij 
elkaar in een map stoppen. We 
helpen mensen door het maken 
van een budgetoverzicht, zodat 
ze meer inzicht krijgen in hun fi-
nanciën.  
Naast het ordenen van de admi-
nistratie en het zorgen voor in-
zicht, kijk ik net als bij het spreek-

uur of degene bij wie ik ben alles 
krijgt waar hij of zij recht op 
heeft. Dat noemen ze een voorzie-
ningen check. Soms kan ik dan 
mensen helpen met het aanvra-
gen van extra inkomsten. We kij-
ken samen of er zaken voordeli-
ger geregeld kunnen worden, zo-
als verzekeringen en abonne-
menten. Vaak zijn er betalings-
achterstanden. We maken dan 
betalingsafspraken met de 
schuldeisers, zodat er geen ver-
dere problemen ontstaan.  
 
De afspraken voor het spreekuur 
zijn vaak eenmalig, soms is er 
een vervolgafspraak nodig.  De 
hulp bij thuisadministratie duurt 
meestal wat langer. We kijken 
wat er nodig is om alles goed te 
regelen. Soms kan dat in een 
paar afspraken, soms hebben 
mensen langere tijd begeleiding 
nodig. Het doel is om mensen te 
leren zelf hun financiën op orde 
te houden.    
 
Voor het werk is kennis van hoe 
instanties en overheden werken 
wel noodzakelijk. En hoe je de za-
ken aan moet pakken. Daarvoor 
biedt de LEVgroep trainingen 
aan. Voordat je zelfstandig aan 
de slag kunt, loop je eerst mee 
met ervaren vrijwilligers. Soms 
weet je zelf ook niet direct hoe je 
bepaalde zaken moet behande-
len, maar je kunt veel vinden op 
internet. Ook zijn er altijd be-
roepskrachten van LEVgroep be-
reikbaar die kunnen helpen wan-
neer dat nodig is. Bij ons komen 
mensen met allerlei achtergron-

den. Het is af en toe moeilijk com-
municeren, maar dat is een uit-
daging.  
 
Mensen kunnen in allerlei om-
standigheden verkeren door din-
gen die hun overkomen. Het is 
niet zo zwart - wit, niet alles is zo-
als het lijkt. Je hebt vooroordelen 
– die hebben we allemaal -, maar 
je moet niet veroordelen. Er zijn 
zoveel verschillende verhalen. 
Dat is eigenlijk ook het meest bij-
zondere aan het werk. Dat er zo-
veel verschillende mensen zijn. 
Heel waardevol.  Van iedereen 
leer je weer iets. En het is dan wel 
vrijwilligerswerk, je krijgt er geen 
geld voor, maar juist wel heel 
veel voldoening. Mensen zeggen 
wel eens joh, je zou er betaald 
voor moeten krijgen. Dat zou fijn 
zijn. Maar ik vind het fijn dat ik 
juist op deze manier mijn steentje 
kan bijdragen aan de maat-
schappij.  
 
Spreekt het verhaal van Nellie je 
aan en ben je zelf ook opzoek 
naar een leuk vrijwilligerswerk 
waarbij je iemand echt vooruit 
helpt?  

Neem telefonisch contact op via 
0492-598989 of stuur een mailtje 
naar FBhelmond@levgroep.nl 

 

 

 

mailto:FBhelmond@levgroep.nl
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Vuurwerk verbod 

Vuurwerkverbod tijdens aanko-
mende jaarwisseling 

Door het coronavirus is de 
werkdruk in de ziekenhuizen 
erg hoog. Het afsteken van 
vuurwerk zorgt jaarlijks voor 
extra drukte op de Spoedeisen-
de Hulp en bij de huisartsen-
posten. Daarom heeft het kabi-
net op 19 november besloten 
dat er tijdens deze jaarwisse-
ling geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden.  
 

Carbidschieten verboden 
Carbidschieten is het gehele jaar 
verboden in Helmond, net zoals 
het in bezit hebben en vervoeren  
hiervan in de openbare ruimte. 
 
Overlast melden 
Ondervindt u toch overlast door-
dat er vuurwerk wordt afgesto-
ken? Meld dit dan. Dat kan via de 
app Mobile Alert (van Intergraph 
Corporation). In de app geeft u 
aan op welke locatie u vuurwerk 
hoort of ziet. U kunt ook foto’s of 
filmbeelden toevoegen. Een mel-
ding doorgeven kan ook op 
www.helmond.nl. Liever ano-
niem melden? Dan kunt u terecht 
bij Meld Misdaad Anoniem via 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Ondersteuningsmogelijkheden 
ondernemers 
Bent u vuurwerkverkoper en 
heeft u vanwege het vuurwerk-
verbod ondersteuning nodig? Op 
www.rijksoverheid.nl/vuurwerk 
vindt u informatie over een pas-
sende compensatie.  
Meer informatie over de maatre-
gelen of het melden van vuur-
werkoverlast staat op 
www.helmond.nl/vuurwerk. 

De Vereniging Wijkbeheer ruimt op 

In onze opslagruimte vonden wij 
wat tuingereedschap wat was 
achtergelaten door onze (helaas 
te vroeg overleden) buurt conci-
ërge. 
 
Omdat wijzelf er niet echt een be-
stemming voor hebben, willen 
wij dit schenken aan de bewo-
ners. 
 
Dus bent u of weet u een goede 
bestemming voor dit gereed-
schap neem dan even contact 
met ons op, met daarbij het doel 
wat u voor ogen hebt en dan kun-
nen wij daarover een afspraak 
maken om dit gereedschap op te 
komen halen. 
 
In de genoemde ruimte staat nog 
wel meer, daar ‘’duiken’’ wij in de 
nabije toekomst nog in (2022) en 
als we daar nog andere nuttige 
zaken tegenkomen, houden wij u 
zeker op de hoogte. 

http://www.helmond.nl
http://www.rijksoverheid.nl/vuurwerk
http://www.helmond.nl/vuurwerk
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Urban Dance Battle Brabant 

Zeer binnenkort start er een 
mooi project van Jeugdfonds 
Cultuur Brabant.   
 
Een gratis danscompetitie voor 
kinderen van 8 - 16 jaar in de re-
gio. Waaronder ook Helmond.  
Dit project loopt van januari tot 
april 2022.  
 
Het project Urban Dance Battle 
Brabant richt zich vooral op kin-
deren die van huis uit wat min-
der vaak deelnemen aan cultuur-
educatie.  
Kinderen kunnen dankzij Urban 
Dance Battle Brabant op een 
speelse manier kennismaken 
met streetdance of breakdance.  
 

Hebben ze de smaak te pakken, 
dan kan het Jeugdfonds ervoor 
zorgen dat ze lessen kunnen blij-
ven volgen.  
  
Doel is om zo’n 400 kinderen te 
bereiken. De lessen worden zo 
dicht mogelijk bij huis aangebo-
den door professionele danslera-
ren.   
 
Kinderen kunnen zich inschrijven 
via www.urbandancebattle.nu 
 
 

Ontmoeten,  
bewegen,  

plezier maken 

Onze voorzitter is benieuwd hoe goed uw ogen zijn. Hij heeft daarom onderstaande puzzel ingestuurd.  
Kunt u de kerstman en zijn elfje vinden?  

http://www.urbandancebattle.nu/


 

Melden, melden, melden 

Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad 
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Namens het Wijkteam Centrum-Binnenstad van LEVhelmond willen we iedereen die zich op wat voor manier 
dan ook heeft ingezet voor de wijk of voor een ander, bedanken!!! 

 

Fijn feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!! 



 

Melden, melden, melden 

Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad 
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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  

28 feb bij de redactie  
aanwezig te zijn 

Vergaderschema 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar, met uitzondering van de zomervakantie. 
Deze vergaderingen vinden in principe iedere derde donderdag van de maand 
plaats. Voor het komende kwartaal houdt dit de volgende data in: 
 

20 jan   -   24 feb   -   24 mrt  
 

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! 

Sem 


