Beste (nieuwe) bewoner van Helenaveen,
De Dorpsraad en Helenaveense verenigingen hebben in gezamenlijkheid dit boekje samengesteld.
Met behulp van dit boekje willen we je een inzicht geven in welke verenigingen ons dorp rijk is. In
onze gemeenschap streven we een actief verenigingsleven na. Dit houdt ons dorp leefbaar en
bovendien is het gewoonweg hartstikke leuk om onderdeel uit te maken van een vereniging als lid,
vrijwilliger of bestuurslid.
Bij alle Helenaveense verenigingen staat plezier voorop. Dit betekent echter niet dat er niet kan/mag
worden gepresteerd. We dagen je uit om het maximale eruit te halen.
Het in stand houden van de verenigingen in ons dorp doen we namelijk allemaal samen. Dit lukt
alleen met voldoende leden en vrijwilligers. In onze ogen heeft iedere vereniging in Helenaveen een
bestaansrecht. Hier worden immers mooie herinneringen gemaakt en vriendschappen voor het leven
gesloten.
Zien we je binnenkort bij een van onze verenigingen?
Veel leesplezier!
Namens alle verenigingen,
Kees Leenders
Voorzitter Dorpsraad Helenaveen
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1. Rijvereniging Helenaruiters
Omschrijving Vereniging:
De rijvereniging Helenaruiters is opgericht in 1979. De Helenaruiters biedt ruiters en amazones de
mogelijkheid om de paardensport te beoefenen met zowel paarden als pony’s.
Contactgegevens:
Naam: Anita Bode
Adres: Lagebrugweg 10, 5759 PK Helenaveen
Telefoonnummer: 06-13506332
Emailadres: a.bode@online.nl
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2. Motorclub MC The Freewheelers
Omschrijving Vereniging:
MC The Freewheelers is ontstaan in 1993 en we hebben in 2018 ons 25-jarig
bestaan gevierd. Van oorsprong zijn de leden afkomstig uit Helenaveen of ze
zijn in contact gekomen met de motorclub via familie of kennissen. Hierdoor
wonen momenteel ook diverse leden in plaatsen in de regio. Het aantal leden per 2019 is 32.
We zijn geen merkenclub dus iedereen is welkom met zijn of haar motor om met ons mee te rijden.
Ons huidige clubhuis is de Gouden Helm en de toertochten gaan op zondag rond 10.00u van start.
Algemene informatie:
Jaarlijks houden we in januari een ledenvergadering waar we de datums van de activiteiten voor dat
jaar met elkaar bespreken.
De toertochten beginnen in maart en in oktober stoppen we met rijden in clubverband. Tijdens het
laatste weekend in augustus is het 3-daagse motorweekend. Behalve rijden genieten we natuurlijk
onderweg op tijd van de terrasjes of een BBQ na afloop van de rit.
In november sluiten we het motorseizoen af met een gezellige feestavond.
Contactgegevens:
Naam: Jo Kluijtmans
Adres: Zinkskeslaan 13, 5759PJ Helenaveen
Telefoonnummer: 06-12382878
Emailadres: nvt
Website vereniging: nvt
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3. Jongenskamp HEJOKA
Omschrijving Vereniging:
HEJOKA verzorgt een kamp voor kinderen van 7 tot 17 jaar, vanwege het grote leeftijdsverschil wordt
de groep opgedeeld in een basisschool groep en een middelbare school groep. Bij voldoende opgaves
zullen deze groepen weer worden verdeeld in kleinere groepen die het in diverse spellen en
activiteiten tegen elkaar op zullen nemen. Ieder groepje staat onder begeleiding van een eigen leider
die de kinderen begeleid en waar ze terecht kunnen mocht er iets aan de hand zijn. Vaste activiteiten
uit het programma zijn:
* Levend stratego
* The Hunt
* Zwemmen
* Kampvuur
* Dropping
* Enz, enz
De interesses van deze leeftijd groepen liggen ver uiteen vandaar ook dat de meeste van de
activiteiten apart van elkaar zullen plaatsvinden. Tevens zullen de groepen op afzonderlijke locaties
slapen.
Algemene informatie:
Stichting Jongenskamp Helenaveen bestaat al meer dan 40 jaar. Het is een afsplitsing van de scouting
die voorheen alleen voor meisjes was. Jaarlijks organiseren wij een kamp van 1 week voor de jongens
van 7 tot 17. De insteek is PC, tablet en telefoon vrij kamp te organiseren waar de jongens in
teamverband samen leuke en avontuurlijke opdrachten tot een goed einde proberen te brengen
Contactgegevens:
Naam: Sander van Osch
Adres: Neerkantseweg 56, 5757 RM Liessel
Telefoonnummer: 06-23672196
Emailadres: Sander.vanosch@hetnet.nl
Website vereniging: https://nl-nl.facebook.com/Hejoka-888214871271949/
Vacature(s):
Wij zijn momenteel op zoek naar een vaste Kookstaf. Bij voorkeur iemand die een week mee op kamp
wil en kan
En natuurlijk zijn wij altijd opzoek naar jonge enthousiaste leiders die mee het kamp willen draaien.
Dit houd een aantal voorbereidende vergaderingen in en dan een volle week Inzet (lees plezier)
tijdens het kamp
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4. De Peelbascule
Omschrijving van De Stichting:
In 2001 werd De Peelbascule geopend. Gevestigd in een houten tuinhuisje langs het Dorpscentrum De
Gouden Helm, werd gestart met de verkoop van allerlei lokaal geteelde producten aangevuld met agfproducten die bij doorsnee groentezaak ook te koop zijn zoals bananen, mandarijnen enz. in 2004
werd De Gouden Helm verbouwd in nam De Peelbascule haar intrek in het voormalig Rabo-kantoor op
de plaats waar nu het Peelhuys staat. Na een jaar van verbouwing verplaatste De Peelbascule zich
naar het hoofdgebouw van De Gouden Helm, langs het DorpsServicecentrum, de
pedicurepraktijk/doktersruimte en de voormalige ruimte van het baby-weeg/spreekuur.
In 2014 volgde een nieuwe verbouwing en werden het DSC en De Peelbascule samengevoegd en
tevens werd de “baby-ruimte” en de ruimte waar voorheen het kluisgedeelte van de pinautomaat was,
samengevoegd. Dit om de vrijwilligers die deze initiatieven runnen de kans te geven nog meer samen
te werke, de ruimte uit te breiden en de dienstverlening ten behoeve van het dorp verder te
optimaliseren. Inmiddels bestaat de service uit een breed pakket aan dienstverlening van info-punt
SBB tot PostNL-kantoor en van stomerijafhaalpunt tot winkelfunctie.
Het exploitatieoverschot van De Peelbascule wordt jaarlijks voor een gedeelte uitgegeven aan lokale
verenigingen en initiatieven zoals bijv. Sinterklaascomité, Stichting Dorpsfeesten enz.
Algemene informatie:
De Peelbascule is een stichting en heeft derhalve geen leden maar enkel een bestuur om de
exploitatie, versterkt met een groot team van vrijwilligers, aan te sturen. Het bestuur is continue op
zoek naar mensen die als vrijwilliger in diverse functies iets willen betekenen voor het in stand houden
van deze leefbaarheidsfactor in ons dorp. Het bestuur vergadert ongeveer 2 maandelijks en ook de
vergaderingen met de vrijwilligers vinden een zestal keer per jaar plaats. Jaarlijks is er ook een soort
van feestdag gecombineerd met een activiteit om de vrijwilligers te bedanken voor hun enthousiaste
inzet.
Contactgegevens:
Naam: Michiel Penninx
Adres: Zinkskeslaan 11
Tel.nr.: 06-51957562
Emailadres: info@depeelbascule.nl
Vacature(s):
Het bestuur is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om enkele uren per week gedurende
openingstijden van de winkel de balie te bemannen en de dagelijkse verkoop van allerlei produkten en
diensten mee in te vullen.
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5. Dansgroep Take-Off
Omschrijving Vereniging:
Helenaveen had al enkele jaren de dansgroep Take-Off toen 15 jaar geleden twee vriendinnen de
dansgroep Take- Off Young oprichtten. Waar voorheen alleen gedanst kon worden vanaf de leeftijd
van 16 was Take-Off Young bedoeld voor de meiden vanaf +/- 11 jaar. De volwassen groep is er
helaas niet meer. En ook bij onze Young groep is er het een en ander veranderd. Waar we vroeger
dansten met meiden tussen de 11 en de 16, hebben we nu onze doelgroep verlaagd naar meiden
vanaf groep 3. Wij hopen natuurlijk dat er vanaf groep 3 elk jaar steeds meer aanwas komt en dat
ook de huidige meiden door blijven dansen, zodat we in de toekomst weer dansvermaak voor alle
leeftijden kunnen bieden! Vanwege al deze wisselingen zijn we ook weer verder gegaan onder de
naam Take-Off.
Wij draaien volledig op vrijwilligers. Drie dames die de danslessen verzorgen en drie dames die zich
wat meer op de achtergrond bezig houden met bestuurlijke taken, administratie en boekhouding.
We dansen wekelijks op woensdag bij Dorpscentrum de Gouden Helm in 2 groepen. Groep 1 van
18.15 tot 19.00. groep 2 van 19.00 tot 20.00. Soms dansen we ook samen, als we bijvoorbeeld bijna
een optreden hebben. Ons dansseizoen loopt van september tot september, dit betekent dat iedereen
vanaf groep 3 na de zomervakantie met ons kan komen dansen. Wij zorgen ervoor dat de meiden op
hun eigen niveau een dans aangeleerd krijgen. Waar soms ook voor de mogelijkheid wordt gekozen
om deze dansen samen te voegen om zo een mooi geheel te vormen.
Wij treden graag op met carnaval, maar streven er naar om door het jaar heen ook regelmatig op te
treden om onze kunsten te kunnen vertonen. Zoals bijvoorbeeld bij de kerstviering van de KBO. Voor
hen studeerden we een speciale kerstdans in!
Algemene informatie:
Show- en Dansgroep Take Off: Een super leuke club meiden (maar jongens zijn ook van harte
welkom!) die dansen als gezamenlijke hobby hebben... Samen werken we in 2 groepen naar leuke
optredens en dansen we vol enthousiasme de sterren van de hemel!
Contactgegevens:
Naam: Lindy Arts
Adres: Koning Willem III plein 3
Telefoonnummer: 0612039144
Emailadres: take-offyoung@live.nl
Website vereniging: https://www.facebook.com/TakeOffYoungHelenaveen
Vacature(s):
We zoeken iemand die ons kan versterken tijdens onze danslessen gedurende een langere periode.
Dance-skills zijn niet vereist, mag natuurlijk wel! We zijn vooral op zoek naar iemand die extra
toezicht kan bieden tijdens de lessen en de meisjes kan opvangen mocht iemand van de leiding later
zijn. We werken momenteel met allemaal vrijwilligers die fulltime werken/studeren en dus hun uiterste
best doen om alles rond te krijgen. Het zou dus fijn zijn als iemand in de gelegenheid is om elke les er
te zijn zodat het niet erg is als een van de andere een keer onverhoopt uitvalt. Dit hoeft niet perse
iemand te zijn van onze leeftijd. Wellicht is het ook erg leuk voor iemand die gepensioneerd is en zin
heeft om zijn of haar steentje bij te dragen in het Peelse verenigingsleven! Iedereen die zich geroepen
voelt is van harte welkom om contact met ons op te nemen!
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6. Peelfeesten
Omschrijving Vereniging:
In 1994 vond de eerste editie van de toenmalige Dorpsfeesten plaats. De Dorpsfeesten waren een
samenvoeging van de Dorpsmanifestatie (georganiseerd door de Scouting) en de Wilona
Muziekfeesten. De hoofdlocatie werd vanaf dat moment het RK Kerkplein. In de begin jaren van de
nieuwe eeuw werd de naam Dorpsfeesten gewijzigd naar Peelfeesten.
Tijdens het 3-daags evenement dat gehouden wordt in juni, wordt met behulp van talloze vrijwilligers
van diverse verenigingen, activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Peelfeesten draagt al 25 jaar
bij aan de toeristische en recreatieve uitstraling van Helenaveen. De laatste jaren is de vrijdag gevuld
met een zeer drukbezochte Pubquiz, de zaterdagmiddag een wandeltocht i.s.m. Jeugdwerk en ‘s
avonds een (lokale) muziek act en zondag is vanouds de ouderwets gezellige familiedag met een
brunch, een concert i.s.m. Muziekvereniging Wilona, diverse jeugdspelen en een waterspektakel.
De opbrengsten van het evenement komen ten goede aan de verenigingen die op hun beurt het geld
gebruiken voor het organiseren en/of in stand houden van hun (jeugd)activiteiten.
Algemene informatie:
Peelfeesten is een stichting en heeft dus geen leden en er hoeft vanzelfsprekend geen contributie
betaald te worden. Het bestuur is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan dit
traditioneel Helenaveens evenement. Om Peelfeesten te organiseren komt het bestuur in de periode
van oktober t/m juni ongeveer 7 keer bij elkaar, waarbij de piek op de maanden mei en juni ligt. In
juli/augustus vindt de evaluatie plaats onder het genot van een hapje en een drankje.
Contactgegevens:
Naam: Christian Maessen
Adres: Sevenumseweg 2, 5759 RM Helenaveen
Telefoonnummer: 06-46140020
Emailadres: secretariaat@peelfeesten.nl
Website vereniging: www.peelfeesten.nl
Vacature(s):
Het huidige bestuur is op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden (ter vervanging en uitbreiding) voor
de diverse taken die uitgevoerd moeten worden om het evenement te organiseren. Mocht je
geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met bovengenoemde.
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7. Carnavalsvereniging de Peelpluimen
Omschrijving Vereniging:
In 1960 is Carnavalsverening de Peelpluimen opgericht. Dus als vereniging hebben we al een rijk
verleden. Wij zijn een verenging die het dorp probeert leefbaar te houden om voor jong en oud van
alles te organiseren. Tijdens deze periode is steeds weer gebleken dat het vieren van carnaval in een
dorp als Helenaveen leeft en dat daarbij de inspanningen en aanwezigheid van een
carnavalsvereniging hierbij gewaardeerd wordt. Dit uit zich onder andere in het feit dat een groot deel
van het publiek jaarlijks weer deelneemt aan diverse activiteiten. Denk hierbij aan zittingsavonden
(muziek, dans, cabaret), de optocht en diverse gekostumeerde avonden (Tirolerfeesten, Dweilen met
de Kraan open, Fout fisje en de Knalbalpartij.). De betrokkenheid van de inwoners bij onze vereniging
komt ook tot uiting tijdens het jaarlijkse sleutel afhalen op de Markt in Deurne. Hierdoor valt
Helenaveen ieder jaar weer op dankzij een grote groep meereizende Helenaveense mensen die hun
stem en enthousiasme laten horen gedurende deze ceremonie. Een mooi visitekaartje voor ons mooie,
kleine dorp!
Ook voor mensen voor wie carnaval vieren minder vanzelfsprekend is worden – naast persoonlijke
bezoeken – diverse activiteiten georganiseerd. De carnavalsvereniging toont hierbij haar
maatschappelijke betrokkenheid.
Algemene informatie:
Carnavalsvereniging de Peelpluimen dat bestaat uit een Bestuur, Raad van Elf en onze Hofdames.
We zijn een vereniging die zich vooral in de maanden November,December,Januari,Februari
bezighoudt. We zijn in die periode ongeveer 15 x onderweg gevarieerd van een zaterdag of een
zondag. Ook hebben we in april nog een afsluitende vergadering en op de 2e zaterdag van juli onze
welbekende Feestdag.
Contactgegevens:
Naam: Roger Maessen
Adres: Past. Kerssemakersstraat 7 5759 RH Helenaveen
Telefoonnummer: 0493-539747-0622242579
Emailadres: secretariaat@peelpluimen.nl
Website vereniging: www.peelpluimen.nl
Vacature(s):
De vereniging is op zoek naar Raad van Elf leden en natuurlijk enkele Hofdames.
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8. Tennisvereniging TC Helenaveen
Omschrijving Vereniging:
TC Helenaveen wil als financieel gezonde tennisvereniging haar leden een combinatie van prestatie en
gezelligheid in de tennissport bieden. TC Helenaveen streeft ernaar:
* Een vereniging te zijn die verantwoordelijk is voor een optimaal aanbod van tennisactiviteiten, dat
afgestemd is op de beleving, leeftijd, niveau en ambitie van haar leden.
* Een vereniging die mensen stimuleert mee te doen, mee te denken en mensen actief betrekt bij de
vereniging en verenigingsactiviteiten.
* Een vereniging waar plezier voorop staat, waarbij de jeugd positief gestimuleerd wordt, zij binding
met de vereniging voelen en zij uiteindelijk graag doorstromen naar de senioren afdeling.
* Een vereniging waar ook prestatie de ruimte krijgt.
* Een vereniging waarin duidelijk gecommuniceerd wordt en ingespeeld wordt op de maatschappelijke
veranderingen.
Algemene informatie:
Het bestuur bestaat uit 5 personen en komt ongeveer ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Verder
wordt er gewerkt met diverse commissies waarin ook altijd één bestuurslid zit. We beheren een eigen
kantine waarin leden één keer per jaar bardienst draaien. We organiseren het gehele jaar door
activiteiten waarin tennissen centraal staat. Twee keer per jaar organiseren we een open toernooi
waaraan leden van de KNLTB, meestal afkomstig uit eigen en omliggende dorpen, aan deel kunnen
nemen. Leden van TC Helenaveen nemen een tennispakket af die te vinden zijn op de site. Deze
pakketten zijn per leeftijdscategorie samengesteld en bestaan bijvoorbeeld uit contributiekosten,
leskosten, kosten voor lidmaatschap KNLTB, kosten voor activiteiten. Seniorleden kunnen tennisles
krijgen tegen betaling en voor de jeugdleden is tennisles verplicht
Contactgegevens:
Naam: Ellen Jonker
Adres: Sevenumseweg 2, 5759 RM Helenaveen
Telefoonnummer: 0610363427
Emailadres: secretariaat@tchelenaveen.nl
Website vereniging: www.tchelenaveen.nl
Vacature(s):
Het huidige bestuur is op zoek naar enkele nieuwe commissieleden (ter vervanging en uitbreiding)
voor de jeugdcommissie en de technische commissie voor de diverse taken die uitgevoerd moeten
worden om de activiteiten te organiseren. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met
bovengenoemde.
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9. Toneelvereniging ’t Peels Toneel Helenaveen
Omschrijving Vereniging
Jarenlang voert toneelvereniging ‘St. Ardaleo’ stukken op in het oude parochiehuis, maar in februari
1964 gaat de toneelvereniging toch ter ziele. Na 23 jaar nemen enkele leden van destijds de draad
weer op en richten in 1987 ‘’t Peels Toneel’ op. Vanwege geldgebrek worden in de beginjaren de
meeste toneelstukken zelf geschreven. In november 1989 wordt de vereniging ingeschreven en is
vanaf die tijd dus officieel. Het ledenaantal groeit door de jaren heen van 8 naar ongeveer 15 mensen
op dit moment. Verder beschikken we over een regisseur en zijn er nog ongeveer 10 vrijwilligers
actief. Al bij al een prachtige, hechte club waar je graag bij wilt horen!
Algemene informatie
Het streven is te komen tot 4 voorstellingen in Helenaveen en 1 voorstelling in het Cultuur Centrum
Deurne, die in maart/april opgevoerd worden. Hiervoor beginnen de wekelijkse repetities halverwege
september op maandagavond. Vlak voor de voorstellingen zijn er 2 repetities per week en worden er
doorloopdagen gehouden. Er wordt gewerkt in werkgroepen onderverdeeld in decor/rekwisieten,
licht/geluid, PR/vormgeving, grime/kapsels, spelers en bestuur. Er wordt geïnvesteerd in goede regie,
prikkelende PR, improvisatie/stemgebruik, grime etc. Vanaf 2017 wordt gebruik gemaakt van een
eigen tribune, gemaakt door de decorwerkgroep. Deze tribune kan door andere Helenaveense
verenigingen gebruikt worden en is te huur voor buitendorpse verenigingen. Ook wordt elk jaar een
Valentijnsactie georganiseerd, d.m.v. verkoop van bonbons huis aan huis. ’t Peels Toneel staat open
voor samenwerking met andere verenigingen.
Contactgegevens
Naam: Helmy Janssen-Vervuurt
Adres: Mr. Theelenstraat 8 5759 RR Helenaveen
Telefoonnummer: 0493-539664 of 06-13714794
Emailadres:helmy-vervuurt@dse.nl
Website vereniging: www.peelstoneel.nl
Vacature(s):
Het huidige bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris. Ook nieuwe spelers en vrijwilligers
zijn van harte welkom. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met bovengenoemde.
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10. Muziekvereniging Wilona
Omschrijving Vereniging
Muziekvereniging Wilona is opgericht op 23 maart 1960. De heer M. van de Wildenberg uit Vlierden,
toen onderwijzer in Helenaveen, gaf hiertoe de eerste aanzet door het geven van muzieklessen aan
een aantal jongelui. In de naam Wilona zijn de namen van de eerste dirigent (dhr. M. van de
Wildenberg), de beschermheer (dhr. C. Bos) en plaatsnaam Helenaveen bewaard gebleven.
De vereniging bestaat uit een fanfarekorps van ca. 40 leden in de leeftijd van 8 tot 80 jaar, dus een
vereniging waar jong en oud samen plezier aan muziek maken beleven. De opleiding begint in groep 4
van de basisschool. Door Muziekvereniging Wilona wordt deze opleiding aan de jeugd van groep 4
aangeboden om op deze manier de eerste stappen te zetten in de muziekwereld. Na dat jaar worden
muzieklessen, in samenwerking met Muziekschool 040, gegeven in Helenaveen. Leerlingen krijgen dan
na schooltijd ca. 20 minuten per week les. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid voor “ouderen” om
muziekles te volgen.
Algemene informatie
De activiteiten van Muziekvereniging Wilona bestaan uit het opluisteren van Helenaveense activiteiten,
maar ook worden er diverse optredens verzorgd in de regio, wel of niet samen met andere
muziekverenigingen. Eens in de 5 jaar wordt een groot Promsconcert georganiseerd met plaatselijke
artiesten en aangevuld met een groot koor Algemene informatie Wilona is een gezelligheidsvereniging
voor jong en oud. Wekelijks wordt er op de zaterdagavond, van 18.00 tot 20.00 uur, gerepeteerd in
Dorpscentrum De Gouden Helm
Contactgegevens:
Naam: Gerard Maessen
Adres: Mr. Theelenstraat 1 5759 RS Helenaveen
Telefoonnummer: 06-10939335
Emailadres: wilona.helenaveen@gmail.com
Website vereniging: www.wilona.net
Vacature(s):
Wilona komt graag in contact met mensen de interesse hebben in het maken van muziek. We
verzorgen in overleg voor jong en oud de opleiding. Mocht je geinteresseerd zijn, neem dan contact
op met bovengenoemde contactpersoon.
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11. Voetbalvereniging SV Helenaveen-Griendtsveen
Omschrijving Vereniging:
In 1935 werd in Helenaveen de RK Sportvereniging Helenaveen opgericht door Mr. Theelen. Het doel
van deze vereniging was om door middel van voetbal de jeugd een zinvolle tijdsbesteding te geven.
Inmiddels is de vereniging een levendige voetbalclub, waarbij enkele jaren geleden is gefuseerd met
de RKSV Griendtsveen tot de huidige club SV Helenaveen-Griendtsveen. Hierbij worden alle
thuiswedstrijden gespeeld op het in 2009 volledig gerenoveerde sportpark “De Stikker”.
Naast een jeugdafdeling heeft de club een seniorenteam (zondagochtend voetbal) en een
veteranenteam (zaterdagavond). De club wordt omarmd door een grote ploeg vrijwilligers die
zorgdragen voor de teambegeleiding, trainingen en sportparkbeheer.
De ontspanningscommissie zorgt voor tal van activiteiten buiten de gewone competitie om, waaronder
bijvoorbeeld darttoernooien, het snerttoernooi of het traditionele hemelvaarttoernooi.
Algemene informatie:
SV Helenaveen-Griendtsveen is een vereniging met diverse soorten leden. Naast actieve leden kent de
vereniging ook “rustende” leden. Dit alles wordt gefaciliteerd door een 7-koppig bestuur en tal van
vrijwilligers.
Het Sportpark De Stikker is gelegen aan de Lagebrugweg 3, 575 PK Helenaveen. Telefoonnummer:
0493-539560.
Kantine: De kantine is geopend na de training op donderdagavond, alsook bij thuiswedstrijden van
zowel jeugd-, senioren- als veteranenteams.
Trainingen: De jeugd traint op dinsdag- en donderdagavond om 18:30 uur. De senioren en veteranen
trainen elke donderdag om 20:15 uur onder begeleiding van een trainer. Ben je geïnteresseerd? Meldt
je dan aan voor een proeftraining bij de secretaris of jeugdcoordinator.
Competitie: Alle teams spelen KNVB-competitie, met uitzondering van de veteranen en de mini-F
(jeugd t/m 6 jaar). De veteranen spelen een programma in regio Deurne. De mini-F traint wekelijks en
speelt op enkele keren een toernooitje met mini-F/kabouter-teams van andere clubs.
Contactgegevens:
Naam: Serge Ottenheim (Secretaris)
Adres: Koolweg 12, 5759 PX Helenaveen
Emailadres: secretaris@svhelenaveen.nl
Naam: Marieke Ottenheim (Jeugdcoordinator) E-mailadres: jeugdcoordinator@svhelenaveen.nl
Website vereniging: www.svhelenaveen.nl
Vacature(s):
Hoewel de meeste commissies vrij goed bezet zijn, is er ruimte bij:
* Vrijdagmiddagploeg: dit is een groepje vrijwilligers die de accommodatie onderhouden.
* Scheidsrechters, leiders en spelers zijn ook altijd van harte welkom.
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12. Zorgcoöperatie Helenaveen U.A.
Wie is Zorgcoöperatie Helenaveen U.A. eigenlijk ?
Een cooperatie met leden die 2x jaarlijks een algemene leden vergadering
belegt.
Doelstelling is:
+ Diensten en ondersteuning aanbieden in welzijn- en zorg voor alle inwoners van Helenaveen
+ Dit door het coördineren van welzijn- en gezondheidszorg vraagstukken versus instanties en
zorgaanbieders
Wat doen wij:
o Dagactiviteiten: 2 dagen per week door vrijwilligers op dinsdag- en woensdag
o Luier- en incontinentie container
o Vragen over zorg- en welzijn beantwoorden of doorverwijzen
o Inzet van zorgcoördinator Wilanda Thielen
o Sneeuwruim ploeg: trottoirs bij ouderen sneeuw vrijmaken en gladheid bestrijding
o Bloedprik punt: dinsdag om 10.00 uur in het Paviljoen Oude Peelstraat 3
o AED: beheer van 3 locaties en 2 jaarlijks scholing vrijwilligers
o Informatie / instructie organiseren voor jong- en oud
o Buurtkamer: wekelijks vrijdag vanaf 10.00 uur in het paviljoen
o Duo fiets: inzet voor/met maatje
o Uitleen van beperkt aantal hulpmiddelen
Wie helpt mee om bovenstaande mogelijk te maken?
▪ Dagactiviteiten met ca. 12 personen en voor het vervoer 8 personen
▪ Inzet voor het handelen bij vraag om AED zijn 20 personen
▪ Klussenploeg 2 personen
▪ Gastvrouw voor Buurtkamer door 4 personen
▪ Sneeuwruim ploeg met 9 personen
▪ Uitleen hulpmiddelen 1 persoon
▪ Bestuursleden 7 personen
** Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers die een bijdragen willen leveren aan de
zorg- en welzijn taken van onze coöperatie.
Lid worden van Zorgcoöperatie Helenaveen voor € 25,00 per jaar (echtpaar), en € 15,00
alleenstaande.
Neem dan contact op met Stien van Neerven 0493-539928 of 06-13484602.
Contactgegevens:
Website
e-mailadres
Secretariaat
Zorgcoördinator

:
:
:
:

www.zorghelenaveen.nl
info@zorghelenaveen.nl
Marian van Dijk 06-20360883
Wilanda Thielen 06-53922615
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13. Biljartvereniging Helenaveen
Omschrijving vereniging:
De exacte datum van oprichting is niet bekend, maar we weten wel dat de eerste naam KOT was. Krijt
Op Tijd. Daarna werd het biljartvereniging `t Zinkske, en weer later biljartvereniging `t Kroegske.
Sedert enkele jaren noemen we ons Biljartvereniging Helenaveen. De vereniging is aan gesloten bij
de Deurnese Biljart Bond (DBB). Wij spelen in teamverband elk jaar van medio augustus tot in januari
een libre-competitie. Daarna van januari tot ongeveer eind mei een driebandencompetitie. Per team
speelt men 1 avond in de week. De thuiswedstrijden worden meestal gespeelt op een vaste avond,
deze wordt door het betreffende team bepaald. De uitwedstrijden worden bepaald door de vereniging
waar men speelt. Elk jaar organiseren wij het open Helenaveens Kampioenschap. Iedereen mag hier
aan meedoen. Lid of geen lid. Ook biljartliefhebbers van buiten Helenaveen zijn hierbij van harte
welkom. In dit kampioenschap speelt men 3 spelsoorten. Libre, bandstoten en driebanden.
Algemene informatie:
Onze vereniging heeft zowel mannelijke als vrouwelijke leden. Men kan zich aanmelden voor Libre en
of driebanden competitie. Ook is er de mogelijkheid om via de bond deel te nemen aan persoonlijke
kampioenschappen. Deze worden gespeelt in bandstoten en driebanden. Als men wil deelnemen aan
de competitie moet men wel ingeschreven staan bij een vereniging die is aangesloten bij de DBB. De
leden worden elk jaar begin juni aangemeld bij de DBB, maar komt men nieuw in Helenaveen kan je
op elk gewenst moment aangemeld worden.
Clubhuis:
De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3, Helenaveen.
Beheerder : Leon Klerks 0622997436
Contactgegevens:
Voorzitter:
Secretariaat:

Ben Jonker 0623412207
Lucie Mestrom
Meester Theelenstraat 24, 5759RR, Helenaveen
lucie.mestrom@gmail.com of 0622785559

Aanmelden:
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Als men niet elke week wel spelen is dat geen probleem, ook reserve
spelers kunnen we goed gebruiken. Nieuwe leden kunnen zich ten alle tijden aanmelden bij Lucie of
Ben, maar ook als je meer informatie wilt.
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14. Jeugdwerk Helenaveen
Omschrijving Vereniging:
In 2016 besloten de toenmalige verenigingen Scouting Jeanne d’Arc Helenaveen, Kindervakantiewerk
Helenaveen en de jongerensoos de handen ineen te slaan en verder te gaan als één vereniging.
Jeugdwerk Helenaveen werd opgericht.
Jeugdwerk Helenaveen organiseert diversen jeugdactiviteiten voor de jeugd van 0 tot 18 jaar.
Doelstellingen Jeugdwerk Helenaveen
▪ Organiseren van activiteiten voor jeugd en jongeren die gericht zijn op ontspanning,
ontplooiing, samenwerking, educatie en creativiteit;
▪ Organiseren van activiteiten voor jeugd en jongeren op het gebied van sport en spel,
amusement en cultuur;
▪ Organiseren van activiteiten gericht op een doelgroep, leeftijd en/of geslacht;
▪ Organiseren van en werken aan activiteiten in samenwerking met andere verenigingen voor
zover deze de doelgroep treffen;
Algemene informatie:
De contributie om lid te worden bedraagt €5,00.
Jeugdwerk Helenaveen organiseert met talloze vrijwilligers door het jaar heen allerlei activiteiten. De
leden kunnen zich voor de activiteiten waar zij deel aan willen nemen opgeven.
Jeugdwerk Helenaveen vraagt een contributie van 5 euro per jaar, na betaling van de contributie
kunnen de leden aan allerlei activiteiten gratis deelnemen. Uitzonderingen zijn de zogenaamde
speciale activiteiten waarvoor vooraf een eigen bijdrage gevraagd wordt. Deze activiteiten worden
duidelijk kenbaar gemaakt
Contactgegevens:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Website vereniging:

Josanne de Graaf (voorzitter)
Soemeersingel 2
0612643264
jadegraaf74@kpnmail.nl
www.jeugdwerkhelenaveen.nl

Vacature(s):
Het huidige bestuur is op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden (ter vervanging en uitbreiding) voor
de diverse taken. Ook staan wij te springen om vrijwilligers die eenmalig of 1x per jaar willen helpen
bij de organisatie of uitvoering van een activiteit. Maatschappelijke stage? Die kun je ook bij ons
doen! Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met bovengenoemde.
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15. Stichting Zie-Zo
Omschrijving Vereniging:
Door opheffing van het zieken-tridium is 10 jaar geleden stichting Zie-Zo opgericht. Door het succes
wordt thans diverse malen per jaar een middag verzorgd.
Dankzij donaties, subsidies en giften worden deze gratis aan de ouderen aangeboden.
Algemene informatie:
Stichting Zie-Zo tracht circa 5 maal per jaar een middag te organiseren voor afleiding van eenzame
ouderen, invaliden en zieken door o.a. spellen, museum bezoek, bruch en bedrijven bezoek. De
doelgroep zijn ouderen 80 plussers en invaliden.
Contactgegevens:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Bank:

A. Kuiten
Meester Theelenstraat 30
0493-536121
a.kuiten@kpnplanet.nl
36RABO0315099348
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16. KBO Helenaveen
Omschrijving Vereniging:
De KBO is opgericht in 1957 en heeft als doelstelling de belangen van haar leden te behartigen
en de sociale contacten te bevorderen. Vanaf 50+ met elkaar, voor elkaar.
Tevens wil zij alle leden proberen te helpen, die met een hulpvraag komen.
De dienstverlening staat hoog in het vaandel.
Algemene informatie:
De KBO heeft voor al haar leden diverse activiteiten en ontspanning.
O.a. Fietsen, wandelen, gym en line-dance
1-maal per jaar een gezellige barbecue.
We organiseren een dagreis en een meerdaagse reis samen met KBO Neerkant en Liessel.

Het eetpunt

Op iedere 3e donderdag van de maand wordt er door enkele vrijwillige dames voor u gekookt en kunt
u terecht voor een gezellige maaltijd.

Website

Sinds 23-02-2017 is deze website in de lucht.
Hier kunt u informatie vinden over onze vereniging en kunt u zich aanmelden als lid via het
aanmeldingsformulier of bel naar de ledenadministrateur:
mevr. T. v.d. Kroon tel. 0493-539023
Ook voor opzegging kun je daar terecht.
U ontvangt u een ledenpas, daarmee kunt u terecht bij de KBO voor advies en service.
U krijgt korting op rijbewijskeuring en korting op zorgverzekering bij IAK en of CZ.
Lidmaatschap kost € 25,00 per persoon.
Onze vrijwilligers zijn heel nauw betrokken bij de KBO
en zetten hun beste beentje voor om iedereen een tevreden gevoel te geven.
Contactgegevens:
Secretaris:
Ivonne Vermeulen
E-mail:
kbohelenaveen@gmail.com
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17. Countryline-dance Helenaveen
Omschrijving vereniging:
Bijna twintig jaar geleden is deze club opgezet door de toenmalige beheerders van de gouden helm
Riek en Lambert v.d. Elzen.
Toen hadden we ongeveer 35 leden en nu nog zo’n twintig actieve leden.
Voorheen werden er ook CD-avonden georganiseerd maar door terug lopende belangstelling zijn we
daar mee gestopt.
Maar desalniettemin dansen we elke woensdagavond van 20:00 uur tot 22:30 uur met veel plezier.
Goed voor je geheugen en lijf en ledematen.
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom, je kunt altijd vrijblijvend een kijkje komen
nemen.
Contact personen:
Naam:
Willy en Leon Luijten
Adres:
Pastoor van Haarenstraat 2
5759RT Helenaveen
Telefoon:
0493-539607
Emailadres:
w.luijten@chello.nl
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18. Stichting Gemeenschapshuis Helenaveen
Omschrijving Stichting:
De stichting zorgt voor het algemeen beheer en onderhoud van het gemeenschapshuis, opdat
optimaal voorzien wordt in de behoefte van alle verenigingen en gebruikers. Tevens is zij de schakel
tussen de gebruikers, beheerder en de gemeente en diverse externe partijen.
Contactgegevens:
Secretaris:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Danielle Assenberg-Leenders
Oude Peelstraat 3
5759PA Helenaveen
06-28459531
daske1973@icloud.com

Vacature(s):
Geen
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19. Dorpsraad Helenaveen
Omschrijving vereniging:
De Dorpsraad heeft ten doel de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Helenaveen te
bevorderen en hun belangen te behartigen in de meest ruime zin van het woord.
Dit doen we door:
• Regelmatig contacten te onderhouden en samen te werken met belangenorganisaties
• Bespreken van onderwerpen op eigen initiatief of die van verenigingen en inwoners van
Helenaveen
• Het uitbrengen van ongevraagd en gevraagd advies aan overheidsinstanties en – organisaties
• Het uitoefenen van een signaalfunctie met betrekking tot ontwikkelingen die de leefbaarheid
en het welzijn van de inwoners van Helenaveen bepalen
Algemene informatie:
De Dorpsraad komt 4 keer per jaar bijeen in de Gouden Helm in een open vergadering.
De aankondiging en agenda wordt vooraf in het weekbericht gepubliceerd.

Onderwerpen die in 2018 onder andere behandeld zijn:
•
•
•
•

Verder
•
•
•
•
•
•
•
•

Recreatie zoneringsplan SBB
Plan Leegveld Provincie Noord-Brabant
Lichtplan gemeente Deurne
Onderhoud Soemeersingel en Koolweg

vallen een aantal werkgroepen onder de dorpsraad, zoals:
Goeden Doelen week
4 mei Dodenherdenking
Stormbomen
Helenaveen Natuurlijk Schoon
Kermis
Weekbericht
75 jaar bevrijding
Etc.

Contactgegevens:
Secretaris:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Paul Bax
Soemeersingel 15
5759RB Helenaveen
06-27368732
dorpsraadhelenaveen@gmail.com

Vacature(s):
Vrijwilligers zijn altijd welkom om een activiteit / werkgroep te ondersteunen, dat kan op ad hoc basis
of structureel. Interesse neem contact op met Paul of loop eens binnen bij een algemene dorpsraad
vergadering.
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20. Nawoord
Bij de totstandkoming van dit informatieboekje hebben we als dorpsraad getracht zoveel mogelijk
verenigingen te benaderen, maar we hebben niet de illusie dat we een compleet boekwerk hebben
samengesteld met alle verenigingen, stichtingen, activiteiten die ons mooie dorp rijk is.
Mochten er dus verenigingen, stichtingen, activiteiten zijn die graag in de volgende editie genoemd
willen worden, neem dan contact op met de dorpsraad.
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