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Stadslab Helmond zet een volgende stap. De focus ligt niet alleen meer op 
het ondersteunen van initiatieven uit de stad, de komende tijd worden ook 
ideeën opgehaald over grote thema’s die leven in Helmond en die iedereen 
raken. Het eerst thema is Mantelzorg. 

Stadslab Helmond is opgericht in januari 2016. Helmonders met 
ideeën die de stad socialer maken, kunnen bij het Stadslab aankloppen. 
Stadslaboranten gaan met hen rond de tafel om het idee verder uit te werken 
en te koppelen aan andere (bestaande) initiatieven. Inmiddels zijn enkele 
tientallen ideeën gerealiseerd met een via Stadslab verkregen financiering. 
Aanvragen die inhoudelijk niet aansluiten op het Stadslab, worden, indien 
mogelijk, doorverwezen naar andere partijen zodat ook deze grotere kans 
van slagen hebben.

Grote thema’s
Stadslaboranten hebben deze anderhalf jaar ervaren dat veel verzoeken 
uit de stad te herleiden zijn tot enkele grote thema’s die leven in Helmond. 
Denk hierbij aan armoede, mantelzorg, jongeren, integratie, etc. Naar 
aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als 
doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide 
inspiratie-werksessies. Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen 
bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten die levens een stukje 
aangenamer kunnen maken. Inzichten die uitvoerbaar zijn, vernieuwend 
en die impact hebben op de leefbaarheid rondom het thema waar het om 
draait. Deelnemers aan deze sessies zijn burgers, directbetrokkenen, mensen 
uit het bedrijfsleven, instellingen, creatieve denkers, onderwijsinstellingen, 
ondernemers, overheid, etc. 

Mantelzorg
Het eerste thema dat op deze manier van alle kanten wordt bekeken, is 
mantelzorg. Er wordt niet uitgebreid stilgestaan bij alle problemen die er 
zijn, maar juist gekeken met een positieve blik die op zoek gaat naar nieuwe 
kansen. Denk bijvoorbeeld aan welke wensen en ideeën mensen hebben die 
mantelzorg ontvangen of bieden, of: hoe werkgevers mantelzorg verlenende 
werknemers beter kunnen faciliteren. Inzichten worden tijdens de twee 
dagen vertaald naar realistische projecten die daadwerkelijk uitgevoerd gaan 
worden.  

Ideeënavonden 
Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe meer ideeën er meegenomen kunnen 
worden. Daarom organiseert Stadslab Helmond ideeënavonden, waar 
Helmonders hun idee rondom het thema kwijt kunnen. Heb jij ideeën die 
ertoe bijdragen dat Mantelzorgers op bepaalde gebieden minder worden 
belast? Kom ze met ons delen! De eerste avond vindt plaats op woensdag 11 
oktober, 20:30 – 21.30 uur in de Westwijzer. 

www.stadslabhelmond.nl 
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Kasteeltuinconcerten 2017 trekt 
40.000 bezoekers

De zeventiende editie van 
de Kasteeltuinconcerten 
Helmond was een groot 
succes. Ondanks wisse-
lende weersomstandighe-
den en een nieuwe orga-
nisatie wisten de concer-
ten 40.000 bezoekers te 
trekken en vele positieve 
reacties teweeg te bren-
gen. Stichting Helmond 
City Events kijkt daarom 
tevreden terug op afgelo-
pen editie. 

Iedere vrijdagavond van 7 
juli tot en met 18 augustus 
stond een ander muziek-
genre op het programma. 
Bezoekers konden sals-
adansen met Siembra, 
country beleven met Def 
Americans en swingen met 
Groove Foundation. Voeg 

hier feestband Lijn 7 en 
Friction met zijn afropop 
aan toe en je krijgt een ge-
weldig programma. Toch 
kwam als kers op taart 
Queen Forever de Kasteel-
tuinconcerten afsluiten, 
gevolgd door een indruk-
wekkende vuurwerkshow. 

FeelGood-Market 
en Gin&Tonicbar
De Kasteeltuinconcer-
ten zijn dit jaar meege-
gaan met de tijd door het 
toevoegen van een mini 
FeelGood-Market aan het 
evenement. Tegenover het 
kasteel bevonden zich ver-
schillende foodtrucks waar 
men even kon opladen. 
Nieuw dit jaar was de spe-
ciaalbier- en cocktailbar, 
waar je onder andere ook 
Gin&Tonics kon bestellen. 
Deze zullen in 2018 op-
nieuw aanwezig zijn. 

Blik op de toekomst: 2018
Volgend jaar vullen de 
Kasteeltuinconcerten op-
nieuw de kasteeltuin in 
Helmond. Iedere vrijdag-
avond tussen 6 juli tot en 
met 17 augustus 2018 staan 
de beste bands weer voor 
je klaar. Stichting Helmond 
City Events hoopt volgend 

jaar de kasteeltuincon-
certen wederom naar een 
iets hoger niveau te tillen. 
Nog fraaiere aankleding, 
een knussere foodmarket, 
een breder muziekaanbod: 
de wensenlijst is onein-
dig. 2018 zal weer een stap 
dichterbij dit doel worden. 

Word vrijwilliger bij de 
Kasteeltuinconcerten
Stichting Helmond City 
Events wil graag ieder-
een bedanken die een bij-
drage heeft geleverd aan 
de Kasteeltuinconcerten 
2017. Sponsors, partners, 
vrijwilligers, artiesten, bar-
personeel en natuurlijk alle 
40.000 bezoekers: zonder 
hen geen Kasteeltuincon-
certen in Helmond. 

Wilt u volgend jaar vrij-
williger zijn bij de Kasteel-
tuinconcerten? Stuurt dan 
een e-mail naar info@
kasteeltuinconcerten.nl 
Op de hoogte blijven van 
alle informatie rondom de 
Kasteeltuinconcerten? Of 
nagenieten van de zeven-
tiende editie? Bekijk alle 
foto’s op de website of op 
de Facebookpagina. Ook 
de aftermovie zal hier snel 
verschijnen. s

Helmond KBO Bernadette organi-
seert op woensdag 20 sep-
tember de jaarlijkse bar-
becue en natuurlijk ook 
uw eigen KBO Bingo. U 
bent vanaf half 2 welkom 
in wijkhuis De Fonkel. 

Om 14.05 uur start het bin-
go, waarbij leuke geldprijs-
jes zijn te winnen. De bin-
gokaarten kunt u in de zaal 
kopen voor € 2,50 per stuk. 
Aan het eind is er een super 
bingo met een hoofdprijs 

van € 100,-- Om ca. half vier 
start de barbecue. U kunt 
weer heerlijk smullen van 
een aantal vleesgerechten 
die door de medewerkers 
van De Fonkel voor u ge-
grild worden. Verder zijn er 
volop sauzen, stokbrood, 
salades e.d. De kosten voor 
deelname aan de barbecue 
zijn € 12,50 per persoon, 
incl. 2 consumpties. (Intro-
ducés betalen € 15,--). U 
kunt zich aanmelden voor 
de barbecue door betaling 
van voornoemde kosten 
op rekening NL 88 RABO 
0138725640 t.n.v. KBO Ber-

nadette onder vermelding 
barbecue + aantal perso-
nen. U kunt ook contact 
op nemen met Hubèr van 
Duppen, tel 0492 524466 of 
06 54384498. s

Jaarlijkse BBQ bij KBO Bernadette
Helmond-Oost


