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Aan Wijkbewoners Helmond Centrum (City, Annawijk-Suytkade,Oranjebuurt).  

De  INLOOPAVOND en Contact BORREL bij de wijkraad. Zo ver is het bijna en wel op:  

Dinsdag 14 mei 2013. Aanvang 19.30 (open 19.00) Plaats: Hotel Lambert, Kerkstraat 

 

Hiervoor nodigen wij u uit, zie programma voor de avond. 
Uw betrokkenheid, uw wensen en ideeën heeft ons nog actiever gemaakt. Breng ze ook 

weer mee op deze avond, als basis voor een geslaagde avond van uitwisseling, informatie 

en nieuwe doelstellingen. De wijk schreeuwt maar vaak geruisloos. Samen proberen we dat 

aan te pakken! En de actuele zaken die aan de orde komen c.q. het programma voor deze 

avond ziet er als volgt uit: 

Het centrale meldnummer van de gemeente is  140492, voor alle klachten en opmerkingen uit de openbare ruimten.  

19.30 Na het welkomstwoord worden uw ingebrachte punten genoteerd voor behandeling op deze avond. 

 

*  Kasteeltuin, de activiteiten en een woord van de bewoners. 

*  Presentatie Focus advocaten (kantoor boven Bakker Bart). Zij gaan u helpen.  

    Luister naar hun uitleg en voorstel waarmee u voordeel kunt doen. 

*  We gaan op bezoek in de moskee op de Zuid koninginnenwal. Johan Otten en collega’s zijn aanwezig,  

    u wordt vanavond door hun uitgenodigd en data voorgesteld. 

*  Wij zoeken nog steeds leden voor bestuur en werkgroepen. Voorkeur naar leeftijdmix.  

    We stellen voorwaarden om goede mensen te krijgen. 

*  LEV (leven en verbinden) Agnes de Veth laat horen wat ze kunnen betekenen voor u. 

*  Carat kunstwerk. Graag kunstenaarsaanbod voor meer ideeën. 

*  Wijkactieplan: de stappen voor 2014 uw idee en inbreng verwoord. 

*  Restaurant “Inclusief” heeft zijn deuren geopend. Vanavond verloten we 10 “gratis” dinerplaatsen  

    onder de aanwezigen. 

*  CV Oranjebuurt heeft het aanbrengen en onderhoud bedongen voor fontein in warande.  

    De opening is op zaterdag 22 juni 

*  De tafel van één: De presentatie is gericht op vrouwen vanaf 30 – 65 jaar die een nieuwe kans willen  

    grijpen voor terugkeer op de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk of maatschappelijk dienstverlening.  

*  Gratis parkeren bezoekers in sommige wijkdelen blijft moeilijk, uitleg rondom Elkerliek. 

*  Aandacht en activiteiten Annawijk. 

*  Suytkade en de nieuwe aanwinsten. Vooral Fitland, Sport, Hotel & Wellness 

*  De laatste nieuwtjes rondom het Station en zijn omgeving. 

*  Last but not least: Uw bewonersinitiatieven kunnen beloond worden. De wijkraad kan uw aanvraag van gelden 

    beschikbaar stellen. Wij willen de bewonersinitiatieven stimuleren. Bedenk uw plan en doe uw aanvraag. 

 

Vergeet vooral niet 

1.  Te komen 

2.  Vragen, waarvoor wij iets dienen uit te zoeken of navragen, deze vooraf te mailen (info@wijkraadhelmondcentrum.nl) 

3.  Uw bijdrage te leveren daar waar kan, wij waarderen dat ten zeerste 
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Doe jij ook mee met De tafel van één in De Fonkel? 

 

De tafel van één is een tafelgesprek tussen vrouwen die geen werk hebben maar wel weer wat willen gaan 

doen. Je komt vijf ochtenden bij elkaar aan een gezellig tafel, elke week één keer. 

  

 

De tafel van één is een moment voor jezelf. Door de tafelgesprekken weet je steeds beter wat je echt wilt en 

kunt. Na de tafelgesprekken is het mogelijk om een volgende stap te zetten. LEVgroep zorgt voor onder-

steuning bij het vinden van vrijwilligers- en betaald werk, cursus, opleiding of het starten van een eigen 

onderneming.  

 

 

Een deelneemster vertelt: ‘Door De tafel van één weet ik dat ik veel meer kan dan ik eigenlijk dacht. Ik heb 

geleerd meer op mezelf te vertrouwen en dat is zo fijn. Ik durf meer en ga ervoor!’ 

 

 

 

De tafelgesprekken beginnen op 

dinsdag 21 mei in Wijkhuis De 

Fonkel, Prins Karelstraat 131. De 

overige data zijn 28 mei, 4 juni, 

11 juni en 18 juni. De gesprekken 

duren elke week van 09.30 tot 

11.30.  

 

Meedoen is gratis! Aanmelden 

kan via de website 

www.detafelvaneen.nl of het tele-

foonnummer 06 - 8305 1874.  

 
 

 

 

 

Ook in Helmond-Oost en Helmond-Noord starten na de zomervakantie tafelgesprekken. 

De Tafel van één  

http://www.detafelvaneen.nl

