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Beste inwoner van Helmond, 

 

 

LEVHelmond organiseert voor de 14e keer een zomer vol activiteiten voor senioren. Meedoen kan 
al vanaf 55+! 

 

In deze folder vind je een programmaoverzicht met alle activiteiten die we organiseren vanaf 2 
augustus tot en met 16 september. Misschien heb je al eens meegedaan en herken je er een 
paar? We hebben ook een aantal leuke nieuwe activiteiten toegevoegd. Hopelijk heb je na het 
lezen al zin om je in te schrijven en met ons mee te doen. De activiteiten zijn verspreid over 
Helmond, dus er zijn ook activiteiten dichtbij in je eigen wijk. We gaan koken, fietsen, wandelen, 
kunst kijken, schrijven en allerlei mooie Helmondse plekken ontdekken. 

 

Dit jaar werken we samen met Aandacht voor Ouderen: een samenwerkingsverband tussen de 
ouderenbonden, Jibb+, Kunstkwartier en LEVHelmond. Met z’n allen zorgen we ervoor dat 
Helmondse senioren deze zomer erop uit kunnen in hun eigen stad, elkaar weer ontmoeten en 
samen leuke dingen beleven. Eindelijk kan het weer! 

 

Neem even de tijd om alle informatie goed door te nemen en meld je aan met het 
inschrijfformulier. We hopen je dan in augustus te mogen ontmoeten. En heb je nog een vraag? 
Bel dan naar 0492-598989. Wij leggen alles graag aan je uit. 

 

We wensen alle senioren in Helmond een fijne zomer en alle deelnemers aan de Zomerweken 
heel veel plezier samen.  

 

 

Met zomerse groet, 

 

Team Aandacht voor Ouderen 

LEV Helmond 
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Spelregels 

De Zomerweken worden georganiseerd voor Helmondse senioren vanaf 55+. 

Brochure en inschrijfformulier zijn te vinden in de wijkhuizen, op het kantoor van LEVgroep, 
Penningstraat 55 én online via levhelmond.nl/zomerweken of langleve-cultuur.nl. 

Inschrijven kan alleen met een inschrijfformulier. Het formulier is persoonsgebonden en niet 
overdraagbaar. 

Stuur voor deelname een volledig ingevuld en ondertekend formulier naar: LEVgroep, 
Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond of via mail naar info@levgroep.nl. Afgeven bij de 
Penningstraat kan natuurlijk ook. 

Na inschrijving ontvang je een brief met bevestiging van deelname aan de activiteiten. LET OP: 
Wanneer een activiteit volgeboekt is, staat dit in deze brief duidelijk vermeld. Je wordt voor 
deze activiteit op een wachtlijst geplaatst. Als er een plek vrij komt, word je door ons gebeld. 

De eigen bijdragen betaal je met een eenmalige automatische incasso, waarvoor je Stichting 
LEVgroep machtigt door het ondertekenen van het inschrijfformulier. De incasso gebeurt 
binnen 2 weken na verzending van de bevestigingsbrief. Pas na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag, ben je definitief geregistreerd als deelnemer voor een activiteit. Als 
een activiteit is volgeboekt, wordt de eigen bijdrage voor die activiteit niet geïncasseerd. 

Geïncasseerde eigen bijdragen worden door ons niet teruggestort. 

 

Bij aanvang van een activiteit wordt via de deelnemerslijst gecontroleerd of de groep 
compleet is. Kun je door omstandigheden niet deelnemen of heb je nog vragen, bel dan vooraf 
naar 0492-598989. 

 

Alle te nuttigen drankjes zijn voor eigen rekening. Dit geldt niet voor activiteiten waarbij 
vermeld staat dat een consumptie is inbegrepen. 

TIP: noteer in de brochure voor welke activiteiten je je hebt 

ingeschreven. 
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Kijken naar kunst 

We kijken met een Museumdocent naar kunst. Wat gebeurt er in de afbeeldingen, welke dingen 
vallen je als eerste op? Door samen te kijken en praten ontdekken we alles over het kunstwerk en 
de kunstenaar.  

Tijd:   10.00 - 12.00 uur 

Start/locatie: Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 

Prijs:   € 2,50 incl. koffie/thee en iets lekkers 

 

Ommetje Helmond West 

Ommetjes, kuiertjes, rondwandelingen. Noem het zoals je wilt, maar gezond is het zeker! Wandel 
mee met de wandelcoach van Jibb+. De Ommetjes zijn onderdeel van de activiteiten van team 
Aandacht voor Ouderen. 

Tijd:   11.00 - 12.00 uur 

Start/locatie: Speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85 

Prijs:   € 2,50 

 

High Tea in De Boerderij 

High Tea verzorgd door LEV-jongerenwerk. Kom lekker meegenieten van iets lekkers met een 

kopje thee (of koffie) en praat gezellig met jong en oud.  

Tijd:   14.00 - 16.00 uur 

Start/locatie: Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105 

Prijs:   € 6,50, incl. 1 kopje thee/koffie 

 

Samen op pad met de E-bike, fiets of scootmobiel 

Wij hebben weer een mooie route uitgestippeld. De routes zijn 20, 30 of 40 km. Kies dus een 

route die bij je past. Onderweg worden we verwend met lekkers.  

Tijd:   9.30 - 16.00 uur 

Start/locatie: Westwijzer, Cortenbachstraat 70 

Prijs:   € 15,00 incl. lunch 

Maandag 2 augustus 

Dinsdag 3 augustus 
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Schrijftechnieken 

Judith en Loni verzorgen samen een korte cursus schrijftechnieken. Door middel van 
oefenopdrachten helpen ze je met het schrijven over je favoriete herinnering of iets anders.  

Tijd:   14.00 - 16.00 uur 

Start/locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 

Prijs:   € 2,50 incl. koffie/thee 

 

Gamen met jong en oud 

Gamen, is dat niet voor de jeugd? Nee hoor, ze kunnen je er wél veel over vertellen en leren. Kom 
een potje spelen op de Playstation 5. Win een wedstrijdje voetbal met FIFA 21 of leer schieten 
met Fortnite. 

Tijd:   13.30 - 15.00 uur 

Start/locatie: Wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1 

Prijs:   € 2,50 incl. koffie/thee 

 

Creatief met hart en pastel 

We gaan werken met pastelkrijt op een ontspannen manier. Door middel van meditatie- en 
visualisatie-oefeningen krijg je inspiratie en werk je vanuit je hart en intuïtie. Een fijn moment 
voor jezelf. 

Tijd:   10.00 - 12.30 uur 

Start/locatie: Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 

Prijs:   € 2,50, incl. koffie/thee 

 

Stadswandeling met picknick 

Een stadswandeling door de Binnenstad en het Centrum van Helmond. We 
nemen je mee langs diverse historische en culturele plekken en sluiten af 
met een gezellige picknick.  

Tijd:   10.30 - 14.00 uur 

Start/locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 

Prijs:   € 6,00 incl. lunch 

Woensdag 4 augustus 

Donderdag 5 augustus 
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Oud Hollandse Spellen 

Oud Hollandse spelletjes, wie is er niet groot mee geworden? Spijkerpoepen, koekhappen, 
sjoelen. Ze zorgen nog steeds voor veel gezelligheid en enorme lol. Doe je mee? 

Tijd:   13.00-16.00 uur 

Start/locatie: LEVHelmond, Bindersestraat 4 

Prijs:   € 4,00 incl. koffie/thee 

 

Wijnproeverij Van Eyck 

Na een feestelijk aperitief gaan we in onze kelder vier verschillende zomerwijnen proeven en 
bespreken. Let op: voor deze activiteit moet je kunnen traplopen. 

Tijd:   16.00 - 17.30 uur 

Start/locatie: Van Eyck Wijnkelders, Heistraat 4c 

Prijs:   € 16,00 incl. wijnen 

 

Workshop Marokkaanse koekjes 

Houd je van bakken en wil je iets nieuws leren? Doe dan mee met de workshop Marokkaanse 
koekjes bakken. En natuurlijk eten we ze na afloop op onder het genot van een verse muntthee.  

Tijd:   13.00 - 16.30 uur 

Start/locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 

Prijs:   € 5,00 

 

Midgetgolfen bij De Warande 

Een gezellig middagje midgetgolf in De Warande. Sportief én gezellig. Inclusief een kopje koffie of 
thee.  

Tijd:   14.00 - 16.00 uur 

Start/locatie: Midgetgolf De Warande, De Kluis 8 

Prijs:   € 7,00 incl. 1 kopje koffie/thee 

 

 

Dinsdag 10 augustus 

Woensdag 11 augustus 

Donderdag 12 augustus 
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Miniworkshop Leuk Ouder Worden 

Tijdens deze workshop krijg je een goed idee van de training Leuk Ouder Worden van Leren met 

LEV. We staan stil bij veranderingen in je leven als je ouder wordt en hoe je hiermee om kan gaan.  

Tijd:   10.00 - 12.30 uur 

Start/locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 

Prijs:   € 2,50 incl. koffie/thee 

 

Samen kijken, samen praten 

Samen genieten van een voorstelling van Nol Havens (bekend van VOF de Kunst) met bekende 
meezingers en mooie verhalen. De voorstelling is in de Cacaofabriek en we praten na met een 
kopje koffie of thee. 

Tijd:   16.00 - 18.00 uur 

Start/locatie: Cacaofabriek, Cacaokade 1 

Prijs:   € 15,50 incl. 1 kopje koffie/thee 

 

 

 

Donderdag 19 augustus 

Zondag 22 augustus 
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Spelletjesochtend bij lunchroom De Keyser 

Rummikub, rikken, schaken of een ander spel naar keuze. Wij spelen graag met je mee! En 
ondertussen kunnen we gezellig bijkletsen en genieten van koffie met gebak. 

Tijd:   14.30 - 15.30 uur 

Start/locatie: Lunchroom De Keyser, Torenstraat 17 

Prijs:   € 5,00 incl. 2 kopjes koffie en 1 stuks gebak 

 

Workshop Smakelijke Koffie 

In deze workshop ga je op zoek naar jouw eigen smakelijke koffie en leer je de smaken in 
verschillende koffies te herkennen. Ook ga je zelf koffie branden en maak je zo je eigen speciale 
koffiesmaak. 

Tijd:   14.00 - 16.30 uur 

Start/locatie: The Count of Coffee, Markt 201A 

Prijs:   €  12,50 incl. koffie 

 

Introductie workshop Gezonde Leefstijl 

Er is steeds meer aandacht voor gezond leven. Maar hoe doe je dat? Met interessante oefeningen 

en een stukje theorie gaan we aan de slag om een gezonde leefstijl in het dagelijks leven in te 

passen. 

Tijd:   13.30 - 16.00 uur 

Start/locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 

Prijs:   € 2,50 incl. koffie/thee 

 

Gewoon gezellig tafelen 

Kok Peter is een beroemdheid in Helmond-West en bereidt een heerlijk 3 gangen-menu. Gewoon 
gezellig tafelen met elkaar in het unieke wijkhuis Westwijzer. Smullen maar! 

Tijd:   18.00 - 20.00 uur 

Start/locatie: Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 

Prijs:   € 6,50 

Woensdag 25 augustus 
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Workshop Bewust ontspannen 

In deze workshop maak je kennis met diverse, eenvoudige oefeningen om beter te ontspannen. 
We oefenen met ademhalingstechnieken, de bodyscan en stoelyoga. Je voelt je daarna heerlijk 
ontspannen! 

Tijd:   14.00 - 16.00 uur 

Start/locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 

Prijs:   € 3,50 incl. koffie/thee en een gezond hapje 

 

Beleef Helmond in 100 stukskes 

Afgelopen jaar is het boek Helmond in 100 stukskes uitgebracht. In deze bijeenkomst kun je 
spellen spelen met 100 stukskes, samen herinneringen ophalen en nieuwe herinneringen maken.  

Tijd:   10.00 - 12.00 uur 

Start/locatie: Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44 

Prijs:   € 3,50 incl. koffie/thee en een koekje 

 

Workshop Slagwerk Huiskameratelier 

Ga even helemaal los tijdens een slagwerk-workshop.  En ontdek hoe je samen mooie ritmes 
speelt. Paul Gubbels, slagwerkdocent bij Kunstkwartier, zal de workshop leiden. 

Tijd:   10.00 - 12.00 uur 

Start/locatie: Kunstkwartier, Kromme Steenweg 16, lokaal 302 

Prijs:   € 3,50 incl. koffie/thee 

Dinsdag 31 augustus 

Woensdag 1 september 

Donderdag 16 september 
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Stichting Duofietsen: iedere week en elke dag in de zomer! 

Een vrijwilliger en een gast fietsen samen op een duofiets met elektrische ondersteuning. Je fietst 
in kleine groepjes. Halverwege de rit is er een gezellige koffiestop. Wil je graag eens meefietsen?  

Aanmelden:  duofietsenhelmond.nl of bel 06-51846278 

Tijd:   14.00 - 16.00 uur 

Start/locatie: Kastanjehoutstraat (Mierlo-Hout) 

Prijs:   € 4,00 incl. koffie 

 

Jibb+ Beweegactiviteiten 

Jibb+ organiseert het hele jaar leuke beweegactiviteiten in Helmond. Ook in de zomerperiode is er 
voldoende aanbod om bij aan te sluiten. Meer informatie via jibbplus.nl of bel naar 0492-347071. 

Aanvullende activiteiten 

Datum Tijd Activiteit Locatie 

ma 02-08 
11.00-
12.00 

Maandwandeling 
‘Wandelen met…’ 

Warandepark, verzamelpunt Skatepark 

di 03-08 
09.00-
10.00 

Bewegen met Jibb Hel-
mond West 

Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85 

di 03-08 
13.00-
14.00 

GoldenSport Wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1 

wo 04-08 
11.00-
12.00 

Wandelgroep Leonar-
dus 

Speeltuin Leonardus. Mgr. Swinkelsstraat 
25 

do 05-08 
10.00-
11.30 

Oldstars wandel voet-
bal 

Sportpark De Beemd, Wilgenhoutstraat 

wo 11-08 
11.00-
12.15 

Wandelgroep Helmond 
West 

Speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85 

do 12-08 
13.30-
14.30 

Bewegen met Jibb Leo-
nardus 

Speeltuin Leonardus. Mgr. Swinkelsstraat 
25 

di 17-08 
14.30-
15.30 

Samen Fit Plein achter Alphonsus, Hoofdstraat 176 

wo 18-08 
11.00-
12.00 

COPD wandeling Warandepark, verzamelpunt Skatepark 

ma 23-08 
14.30-
15.30 

Bewegen met JIBB De 
Waart 

AH XL, ingang Watertoren Torenstraat 

ma 23-08 
15.30-
16.30 

Wijkwandeling Mierlo 
Hout 

St. Lucia kerk, Hoofdstraat 157 

di 24-08 
13.00-
14.00 

Bewegen met JIBB De 
Ark 

De Ark, Dorpstraat 29 
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Voor al je vragen over wonen, welzijn, (mantel)zorg en vrijwilligerswerk kun je terecht bij 

ons team bij jou in de wijk. Meer informatie en alle locaties op levhelmond.nl  

 

 
 Contact 

Centrum-Binnenstad 0492-598987 

wijkteamhelmondcentrum-binnenstad@levgroep.nl 

Noord 0492-598988 

wijkteamhelmondnoord@levgroep.nl 

Oost 0492-598995 

wijkteamhelmondoost@levgroep.nl 

West 0492-598981 

wijkteamhelmondwest@levgroep.nl 


