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Jeugdfeest

Kinderpagina’s

TELEFOONNUMMERS
Alg. Politienummer	    (0900-8844
Basisschool Dierdonk	  (512021
Dierenambulance		  (513971
Gemeente (klachten )	  (587690
Kruiswerk Peelland	   (0900-8998636
Parochie H. Antonius	  (523421
Peuterspeelzaal Hummeld	  (514611
Scouting Paulus		  (550128
Wijkopz. Dhr.v. Schijndel	  (587690
Ziekenhuis Elkerliek	  (595555
Openbare Bibliotheek De Bus (547704
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16		  (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken, Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond		  (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do:
8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos		  (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)	    (0900 - 8861
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond 	  (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond		  (510410
Behandeling op afspraak
Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,		  (518551
Spreekuur:
ma-wo (in de ochtend)
		
do (namiddag - avond)
Afspraken:
ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond		  (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

GAZET
Redactieadres:
redactie@dierdonk.org

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Corr.adres: Waterleliesingel 29
5709PD Helmond, (513477
wijkvereniging@dierdonk.org

Secretariaat:
Vilsterendreef 28,
5709RP Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu

Voorzitter:
Walter Schuurman (516965

Parkzicht (gebouw) (556266
Fax: 556267
Secretariaat:
Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Secretariaat:
Leeuwenborchweide 58
5709SC Helmond
(559897
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel		  (514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54	  (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1		  (475009
Spring,
Inspirerende kinderopvang	  (533622
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Logopediepraktijk Dierdonk
Waterleliesingel 18
5709PD Helmond
logopedie.y.vogels@planet.nl
(558360 / 06-20627715

De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 5709AL
Helmond (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl

Voorzitter: J. Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
		  Tennis		  Vereniging
		  Dierdonk
Secretariaat: Leeuwenborchweide
19, 5709SB Helmond
(514007,
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
	  Info:
	  Hanny van Rijt
	  (513763 of
	  Els Gilbers
(514016, www.didoko.nl
Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart
(510380. Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT
Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

One
	 
Gezellig bridgen bij
Down “One Down”. In Park	 
	  zicht op maandagavonden. Info: Dhr. K. Zuidberg,
(514772
www.nbbportal.nl/30014
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 4 en 18 jan. ten westen van de
Dierdonklaan en wo. 6 en 20 jan.
ten oosten van de Dierdonklaan
GFT: Ma. 4 en 18 jan..
RESTAFVAL: Ma. 11 en
25 jan..

Het derde decennium

Voorwoord

Voor u ligt de eerste Gazet van 2010. Gezien wij, net als veel tijdschriften, het blad al
uitbrengen voor de eigenlijke datum, is het als u dit leest waarschijnlijk nog 2009. We
bereiden ons allemaal voor op weer een jaarwisseling en hoewel er geen eeuwwisseling,
laat staan millenniumwisseling aan zit te komen, komt er nu wel een einde aan het
eerste decennium van de 21ste eeuw. Voor de Gazet dus eigenlijk het begin van het
derde decennium. Zoals in vorige nummers al aangekondigd, hebben wij als redactie
dit moment aangegrepen om wat veranderingen in het blad door te voeren. Aangezien
de redactie uit louter vrijwilligers bestaat, die hiernaast ook nog een privé en werkend
leven hebben, zal dit in stapjes gebeuren. In dit nummer merkt u het bijvoorbeeld door
de terugkeer van de kinderpagina’s. Vanaf het eerste nummer hebben deze een tijdlang
achter in de Gazet gestaan, totdat degene die dit verzorgde ermee ophield en geen
opvolger gevonden werd. Toen werd er maandelijks een kleurplaat ergens uit gekopieerd.
Later hebben we een tijdlang speciaal voor ons getekende kleurplaten afgedrukt, totdat
ook hieraan een einde kwam. Toen we bij de organisatie van D-day uitvonden dat er
iemand in de wijk woonde die wel wat op tekengebied wilde betekenen, hebben we hem
ook benaderd voor een originele kleurplaat voor Dierdonk. Raymond Nicholson heeft
ons toegezegd om dit maandelijks te verzorgen. De kinderen kunnen dus weer aan de
slag op pagina 33, maar ook pagina 31 is er weer speciaal voor de kinderen.
Een ander nieuwtje is de pagina UITGELICHT. U vindt deze op pagina 24 en hier willen
we onze vaste adverteerders de mogelijkheid geven wat meer over zichzelf en hun
bedrijf te vertellen. Op zich is dit ook niet helemaal nieuw, u herinnert zich misschien uit
vervlogen tijden nog het zakenjournaal en ook de OSD spotlight brengt artikelen in deze
categorie maar nooit eerder was een rubriek speciaal voor adverteerders en we willen
hiermee ook aangeven dat we de adverteerders belangrijk vinden. Uiteraard adverteren
zij om hun bedrijf dan wel product te promoten, maar ook weten ze dat ze hier de wijk en
wijkvereniging mee steunen. Zonder hun inbreng zou dit blad niet bestaan en zouden ook
de activiteiten van de vereniging bescheidener van omvang zijn.
Dat het goed gaat met activiteiten in de wijk, leest u ook in dit blad. In het begin van het
jaar zijn 2 flinke evenementen georganiseerd. Het gaat hier om een feest in Parkzicht
voor de middelbare schooljeugd die wel weer eens met wijkgenoten een leuke avond
willen en om een spokentocht. Hierbij moet u niet denken dat het gaat om iemand die
zich achter een boom heeft verstopt en een keer boe! roept om de kleintjes bang te
maken. Nee, het is de bedoeling dat het een stuk spannender wordt en zelfs zo eng dat u
de allerkleinsten beter thuis kunt laten. In de volgende Gazet zult u hier meer over lezen
maar het begint nu op pagina 17.
Door al deze ontwikkelingen is deze Gazet ook wat dikker geworden dan u gewend bent,
maar omdat voor velen een kerstvakantie voor de deur staat, kunt u er ook eens wat meer
tijd aan besteden. Misschien komt het er zelfs van om de redactie iets te laten horen over
wat u nou zo leuk vindt of juist niet. Wij zijn altijd weer blij met reacties van lezers om
het blad voor een zo groot mogelijke groep interessant te houden. Ik wens u daarmee
veel plezier en ook wens ik u –als eerste in dit blad, er zullen er nog enkele volgen- fijne
feestdagen en een geweldig 2010!
Rob Kraaijeveld
Redactie Gazet
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Inhoud

COLOFON
GAZET
10e jaargang nr. 11 – Jan 2010
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1730 stuks.
Lay-out:
J. de Kort
Redactie:
M. Kraaijeveld-Ebskamp
I. v. Nieuwenhuijsen
R. Kraaijeveld
J. de Kort
F. Smits
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Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud papier

3 Voorwoord door Rob Kraaijeveld
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Kopij inleveren:
Redactionele kopij voor de 12e van
elke maand - in MS-WORD !!.
Advertenties uiterlijk de 12e van elke
maand.
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Fotografie:
E. Liebregt, J. de Kort
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Advertenties:
F. Smits (517210)
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
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Politiek

VVD tegen belastingverhoging Waterschap
De VVD fractie heeft tegen een
tariefsverhoging van 4,5% van
de waterschapsbelasting voor
komend jaar gestemd. Daarmee
hebben wij ook tegen de begroting
voor 2010 gestemd. Tijdens de
verkiezingscampagne was één van
onze speerpunten van beleid dat de
belastingen niet mochten stijgen.
Voor de VVD was slechts een
inflatiecorrectie bespreekbaar. Wat
onze fractie met name verontrust
is dat het bestuur geen toezegging
wil doen over de tarifering bij
de volgende begroting, oftewel:
ook in 2011 zouden de tarieven
wederom verhoogd kunnen
worden. Wij vinden dat in deze
tijd van economische recessie
maatschappelijk onaanvaardbaar.
De VVD heeft aangegeven dat het
Waterschap als overheidsinstelling
tal van zaken op een soberdere
wijze kan uitvoeren. Daarnaast

dienen ontwikkelingsprojecten
in Nicaragua en Egypte
door het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking
gefinancierd te worden en niet
langer uit de opbrengsten van
de waterschapsbelasting. Een
overheidsinstantie dient zich
te houden aan het uitvoeren
van taken waarvoor zij in het
leven is geroepen en mag geen
belastinggeld inzetten voor hobby’s
of oneigenlijke activiteiten. Wij
zullen het beleid van Waterschap
Aa en Maas dan ook kritisch
blijven volgen.

feestdagen en het allerbeste voor
het nieuwe jaar toewensen. Ik
hoop dat 2010 een jaar zal worden
waarin het herstel van de economie
gestaag vorm zal krijgen. Wij
zullen er als VVD in ieder geval
onze schouders onder zetten en de
kansen die zich voor zullen doen
breed omarmen.

Het jaar loopt weer tegen het einde
en een nieuw en spannend jaar staat
ons te wachten. Verkiezingen in
maart die mogelijk een wijziging
in de verhoudingen tussen de
verschillende partijen zullen
brengen.
Maar graag wil ik u eerst hele fijne

Ellen Niessen, raadslid VVD, commissie Ruimtelijk Fysiek.
Email: e.niessen@vvdhelmond.nl, tel. : 516531

Wat gebeurt er met het bos?
Al jaren liggen er plannen en nu
worden die eindelijk iets concreter.
Om te voorkomen dat we eens in
de 100 jaar natte voeten krijgen in
onze wijk (of nog erger) is het de
bedoeling om een waterberging te
maken in de Bakelse Beemden. En
dat voor ruim 215.000m3 water!

Sinterklaas is weer naar Spanje
(een van de klasgenoten van
Reinier opende zijn surprise op
school, toen hij het plakband er
niet vanaf kon krijgen, even met
een stanleymes uit zijn broekzak…
er volgde een lang gesprek met de
mentor..).

De wijk is nog mooier versierd
met lichtjes en de oliebollen liggen
alweer bijna ons toe te lachen.
Wens u en de fijne en lieve mensen
om u heen hele fijne kerstdagen en
een spetterend 2010 toe!

Ook wil het Waterschap
de natuurwaarden van het
productiebos verhogen. Dat gaan
ze doen door de oude meanders
(slingerende lussen in het beekje
de Bakelse Aa) weer op te graven.
En door meer variatie in de oevers,
planten en bomen aan te brengen.
Een uitwerking van de plannen
kunt u vinden op: www.aaenmaas.
nl (MER Bakelse Beemden). Ook
kunt u de plannen inzien in de
Stadswinkel.
Vraag blijft op welke termijn dit
gaat gebeuren en of dan ook het
maïsveld gaat veranderen in een
landschapspark.
Margreet de Leeuw-Jongejans (fractievoorzitter CDA), Arcenlaan 48
tel. : 560745 Email: margreet.de.leeuw@cdahelmond.nl
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Verenigingsnieuws

Kunstfestival
Wellicht kent u het tweejaarlijks
evenement uit Nuenen “Kunst met
de grote T”. Kunstliefhebbers,
kunstenaars en andere mensen
stellen hun huis, tuin, … open voor
bezoekers en of kunstliefhebbers.
We zijn van plan om in het
najaar een dergelijk evenement
te organiseren. De werknaam is
voorlopig “Kunst in Dierdonk”
In de tuin of woning of bijgebouw
staat kunst in de breedste zin des
woords (schilderijen, sculpturen,
plastieken, houtbewerkingen,
edelsmeden, glaskunst, etc.) om
naar te kijken of eventueel te
kopen. Natuurlijk kan Parkzicht en
de horecaruimte hierin ook een rol
spelen. Ook personen die nog maar
net gestart zijn met het beoefenen
van de schone kunsten roep ik
nadrukkelijk op om mee te doen.
Zijn Van Gogh en Rodin ook niet
zo begonnen (ha ha ha).

Het idee is als volgt:
In jaar 2010 ongeveer 10
woningen/locaties in Dierdonk.
Als het succesvol is kan het
worden uitgebouwd. Er komt een
programmaboekje met daarin de
wandelroute/plattegrond van de
huizen die mee doen. Ook is dit,
eventueel, mooi te combineren met
een tuinenbezoek (tuinwedstrijd:
welke tuin krijgt de meeste
bewonderaars?).
De voorlopige planning:
1. In deze Gazet: prijsvraag over
naamgeving van het festival
(zie tekst in kader)?
2. Februari: bekendmaking
prijswinnaar naam en
prijsvraag nr. 2: ontwerp een
logo voor “Kunst in Dierdonk”
3. April: bekendmaking
prijswinnaar logo
4. Juni: definitieve datum en
verdere planning en koppeling
met website Dierdonk
5. September/oktober: “Kunst in
Dierdonk”

mensen die het leuk vinden om, op
een verloren zondagmiddag, naar
kunst te kijken.

Prijsvraag “Kunst in
Dierdonk”
Mail een pakkende, mooie,
aansprekende, kunstzinnige,
… naam voor dit initiatief
naar ondergetekende.
De geselecteerde naam,
beoordeeld door het bestuur
van de wijkvereniging en
ondergetekende, ontvangt
een kleine prijs en natuurlijk
eeuwige roem. MAIL de naam
voor 10 januari 2010 naar:
f.lier@telfort nl
Met vriendelijke groeten,
François Lier
f.lier@telfort.nl

Wat vraag ik?
Enkele enthousiaste medebewoners
/vrijwilligers die voornemens zijn
om deel te nemen aan de “Kunst in
Dierdonk” route. Graag een e-mail
naar f.lier@telfort nl
Ik geloof zeker dat er voldoende
mensen in Dierdonk zijn met
verborgen talenten en nog meer

Foutje in tuinenwestrijd

In de vorige Gazet stonden de
foto’s van de winnende tuinen.
Helaas waren twee foto’s
omgewisseld. Hierbij nogmaals de
foto van de tweede prijs winnaar
van de Zonnedauwsingel.
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Verenigingsnieuws

Moet niks mededelingen
Als ik dit artikel schrijf, is Sinterklaas het land alweer uit. In het
donker van de decembermaand is
het fijn om nog eens te mijmeren
over het afgelopen jaar.
 en paar dingen vallen dan extra
E
op:
• De mooie zomer die we gehad
hebben;
• Het zachte, maar wel heel
vochtige najaar;
• De vele hoogtepunten die
we als Moet Niks hebben
meegemaakt.
Alle extra activiteiten zoals de
fietstochten, de wandelingen en
de excursies werden heel goed
bezocht. Een aantal keren was onze
groep zelfs bijna te groot.
Ook ons jaarlijks uitstapje naar
Dordrecht was, ondanks het lage
waterpeil en de enigszins krappe
ruimte in het restaurant, een groot
succes.
De werkgroep die alles organiseert,
is erg blij met de vele positieve
reacties. We putten daar de
inspiratie uit om ook in 2010 met
volle kracht aan het werk te gaan.
We hopen dat degenen uit onze
wijk die ook niks meer moeten, ons
weten te vinden.
Samen kunnen we ervoor zorgen
dat Dierdonk ook voor de senioren
een nog fijnere woonwijk wordt.
Wij wensen iedereen een gezond,
voorspoedig en gelukkig 2010 toe.

Op 24 november brachten we met
ca. 30 personen een bezoek aan
het DAF museum. We zagen daar
de ontwikkeling van de DAF van
1928 tot heden.
Van smederij, met aambeeld op
het biervat tot de kolossen van
wagens die meegedaan hebben
aan de Parijs – Dakar Rally. Van
vuilniswagen tot Koninklijke bus.
Maar óók van DAF600 tot aan
Formule1 raceauto’s, voorzien van
het pientere pookje.
Mede door de zeer deskundige
uitleg van de gidsen maakten we
een heel interessante en leerzame
middag mee.
De foto’s geven een indruk van de
interesse waarmee de Dierdonkers
van alles kennis namen.
Naast de wekelijks
terugkerende activiteiten, te
weten het Koersballen op
woensdagmorgen en de inloop
met computerworkshops op de
donderdagmorgen, hebben we
in januari de volgende extra’s in
petto:

Zondag 17 januari
Winterwandeling en vertoning film Antarctica

We verzamelen om 10:30 uur bij
het parkeerterrein voor Albert
Heijn. We kijken nergens naar;
de wandeling gaat altijd door!
Om 12:00 uur zijn we terug in
Parkzicht en kunnen we genieten
van een kopje koffie en van een
schitterende film over de reis naar
Antarctica die ons lid de heer Cor
Klok afgelopen winter gemaakt
heeft.
U kunt genieten van de schitterende
sneeuw- en bergopnamen. En
natuurlijk ook van de pinguïns in
hun natuurlijke omgeving.
U ziet voldoende sneeuw en ijs
om de zachte herfst helemaal te
vergeten. Het is een uitgelezen
kans voor degenen die overwegen
om ook eens zo’n reis te maken,
om een goede indruk te krijgen.
Cor is zeker bereid om uw vragen
te beantwoorden.

We nodigen daarom alle
Dierdonkers, ook die niet
wandelen, uit om naar Parkzicht te
komen. De deur staat vanaf 12:00
uur voor iedereen open!

Donderdag 28 januari
Lunchpauze concert
Muziekcentrum
Eindhoven

Het Brabants Orkest speelt.
Het bezoek aan een lunchpauze
concert is voor ons inmiddels een
traditie. Elke keer opnieuw zijn
de deelnemers heel enthousiast.
We maken er trouwens een leuke
ochtend van:
We komen om 10:00 uur samen bij
het Centraal Station van Helmond.
Degenen die een NS-jaarkaart
hebben kopen voor degenen die
daar niet over beschikken, de
kaartjes met 40% korting. De trein
vertrekt om 10:20 uur. We gaan
samen naar Café Restaurant Queen,
op de markt. We genieten daar van
koffie met gebak. Daarna wandelen
we naar het Muziekcentrum.
We kunnen met maximaal 20
personen deelnemen. U kunt zich
tot 20 januari, onder gelijktijdige
betaling, opgeven bij Jeanne de
Jong, tel.nr: 512516.
De kosten bedragen € 3,50 voor
leden van de wijkvereniging. Nietleden betalen € 7,-.

Vooraankondiging

De laatste winterwandeling vindt
plaats op zondag 21 maart
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Verenigingsnieuws

Stiekum toch wel trots?
Als je het jaarverslag van de wijkvereniging leest, dan moet je toch concluderen dat deze vereniging er veel aan
doet om activiteiten te organiseren.
De jeugddisco, alle Moet-Niks-activiteiten, de Knutselclub, de creatieve avonden, Toneelgroep Maskerade, de
Kookclub, Koor Didoko, Country-line dance, de voortuinenwedstrijden, het Dartteam, fotoclub Fotodier, etc. etc.
Afgelopen seizoen waren er tientallen activiteiten en er zijn 13 ‘subclubjes’ die iets hebben opgezet.
Misschien heeft u daar niet direct voordeel van…
Toch zult u als bewoner van deze wijk stiekem wel trots zijn op deze wijkvereniging.
Daarom: steun ons, en word lid; voor €13,50 per gezin (€6,75 voor alleenstaanden) geniet u van een heleboel
activiteiten.

r
r
r

Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit …………………………
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
Adres:		
Postcode:
Tel.: 0492 -

...............................................................
................................................................
............................................
............................................

Gezinssamenstelling
voorletters

roepnaam

Geboortedatum m/v

achternaam

				
Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Handtekening: ..............................................................
Datum: ..............................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De contributie wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.

12

Gelukkig Nieuwjaar !!! Didoko-nieuws

Het lustrumjaar van Didoko is
inmiddels afgesloten, de feestdagen
achter de rug en weer een nieuw
jaar in het vooruitzicht.
We willen iedereen bedanken
die, in welke vorm dan ook, een
bijdrage heeft geleverd aan ons
lustrum waar wij nog steeds
met veel plezier op terugkijken.
Het Wintersfeerconcert werd mede
dankzij uw aanwezigheid een
succes. Het Snookeravondje is
voor herhaling vatbaar, Hr. Dickens

heeft op Brandevoort genoten, ook
van onze liederen.
Didoko bevindt zich weer in
rustiger vaarwater en repeteert
weer elke dinsdagavond in
Parkzicht. Er is alweer gestart
met de voorbereidingen van ons
voorjaarsconcert op 14 maart in
Parkzicht. Zoals eerder geschreven
in de Gazet, zijn we nog steeds op
zoek naar alten. Ben je een man of
heb je een andere stem, dan ben

Spooktocht op 26 februari
De wijkvereniging heeft het
initiatief genomen om de
1e Dierdonk Spooktocht te
organiseren. Op vrijdagavond
26 februari is het zover: Tijd
om te griezelen in het Bakels
Bos. We starten bij Food for Fun
(Horstlandenpark 2A) en lopen
in groepen van 5 tot 7 personen
naar het Spookbos. In het bos zijn
vele enge plekken ingericht en
zullen de nodige schrikeffecten
uw hart sneller doen kloppen.

De spooktocht is dus ENG.
Geadviseerd wordt om kinderen
niet alleen te laten lopen.
Omdat het aantal deelnemers
beperkt is tot circa 100, dient
iedereen zich aan te melden. Dit
kan vanaf 1 februari, via de website
www.dierdonk.eu. Daar is te zijner
tijd ook meer informatie te vinden
over de 1e Dierdonk spooktocht.
Bij over-inschrijving krijgen leden
van de wijkvereniging voorrang.

Verenigingsnieuws

je uiteraard ook altijd welkom!
Voel je vrij om eens langs te komen
op dinsdagavond!
Ben je benieuwd naar Didoko; kijk
ook eens op www.didoko nl
Als laatste willen we namens
Didoko iedereen een gelukkig,
gezond, mooi en muzikaal 2010
toewensen!

We hebben er vertrouwen in dat
vele wijkbewoners het aandurven
om de spooktocht te wandelen.
Noteer 26 februari in uw agenda en
zoek vast naar stoere groepsleden.
Tot ziens.

Youthparty op 23 januari
Op pagina 44 vind je de poster die hoort bij het feest dat we voor de middelbare
schooljeugd organiseren. Ook op de website zal hier steeds informatie over te
vinden zijn.
13

Adv

Verenigingsnieuws

15

Adv

SPOOKY
EVENT

k
n
o
d
r
e
i
t
1e D
h
c
o
t
k
o
0
1
0
Spo
2
i
r
a
!
u
n
r
e
b
d
e
j
f
i
t
6
f
2
e
e
l
e
l
l
a
Vóór

Aanmelden vanaf 1 februari
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Verenigingsnieuws

		

Nieuws van Foto Dier

							
							

Sinds enige tijd heeft Dierdonk een echte
fotoclub. Een club van mensen die enthousiast zijn over fotografie en beeld							
bewerking. Mensen die het leuk vinden
							
om mooie beelden vast te leggen of om
ze nog mooier te maken d.m.v. nabewerking. De club komt ongeveer eens in de vier weken
bij elkaar in Parkzicht. Op deze pagina vindt u een verslag van de laatste activiteiten van deze
club. Meer informatie kunt u vinden op www.fotodier.nl (voorzitter.fotodier@gmail.com).
Inmiddels zijn we met zijn allen
weer een maandje verder en een
deel van de feestdagen voorbij.
Vaak is dat de periode dat fotografie liefhebbers ook zichzelf eens
een kadeautje gunnen in de vorm
van een nieuwe lens, camera of
de een of andere uitbreiding op de
set aan fotografie spullen. Diverse
clubleden wagen nogal eens een
zoektocht op marktplaats of een
andere vergelijkbare website en
scoren daar leuke dingen. Omdat
de fotografiematerie vaak vrij
technisch en specialistisch is
weten veel mensen niet waarnaar
ze moeten kijken als ze op een
dergelijke site bezig zijn. Hierdoor
kunnen ze niet goed inschatten of
hetgeen ze zien wel iets voor hun
is en of dat de prijs redelijk is. Uit
We voelde ons al snel als kinderen
van professionele fotograaf is. Het
persoonlijke ervaringen kan ik hier
in een grote snoepwinkel.
waren behoorlijk kostbare spullen.
melden dat het opletten geblazen
Het thema voor dit uitje was, u
Ook erg leuk was de bak met piepis. Ik ben er gelukkig niet ingetrapt raadt het al, studio fotografie.
schuimballetjes waar een van de
omdat ik de stelregel hanteer “eerst Johan had het geduld om ons allen
modellen graag in ging om weer
kijken, dan pas kopen”, hoe mooi
uit te leggen hoe de belichting
heel andere foto’s te krijgen.
de aanbieding ook is. Dit is soms
werkte en welke lamp of licht
wel eens nagelbijten maar ik heb
situatie je kon gebruiken voor welk Vanaf deze plek wil ik Johan
mijn hoofd in ieder geval niet
soort foto’s.
Bakels van BC fotografie (www.
gestoten aan een miskoop. Er zijn
We hadden wat modellen geregeld
bc-fotografie nl) heel erg bedanken
redelijk wat frauduleuze verkopers
en we konden van hartelust alles
voor het ter beschikking stellen
bezig op het internet. Een mooie
uitproberen. We hebben ook weer
van zijn waardevolle tijd en zijn
camera met dito lenzen voor een
eens geleerd hoe kostbaar het vak
studio!!
mooie prijs ... trap er niet al te snel
in.
Nu we het toch over mooie spullen
hebben wil ik meteen het bruggetje
slaan naar de clubactiviteit die
we afgelopen maand hebben
ondernomen. We zijn met de
club op bezoek geweest bij Johan
Bakels van BC fotografie. BC
fotografie doet aan product en
reclame fotografie. Hiernaast
zetten ze ook mensen op de meest
uiteenlopende manieren op de
gevoelige plaat. Voor ons was het
een feest om eens in een dergelijke
professionele studio rond te lopen.
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Wijkraad

Kerstboodschap van de wijkraad
Klankbordgroepvergadering

Op 3 december jl hebben
wij weer onze halfjaarlijkse
klankbordgroepvergadering gehad.
De laatste van deze collegeperiode.
Tijdens de vergadering hebben
wij het uitvoerig over onze wens
omtrent een buurtbus gehad.
Tevens hebben wij eens
teruggeblikt naar de afgelopen 4
jaar, onderstaand voor u ook maar
eens een korte terugblik

Wat hadden we afgesproken aan te pakken :

Inzet jongerenwerker,
jeugdavonden organiseren, N 279
geluidsreducerend asfalt, fontein
fossielenveld, speelplekken
actualiseren / bijzetten, beheer
parkzicht en gymzaal, website
vernieuwen.
Wij hebben kunnen presenteren
dat wij alle wensen en afspraken
hebben kunnen realiseren iom de
gemeente en verenigingen binnen
onze wijk.
Kortom hebben we kunnen
vaststellen dat we 4 positieve jaren
achter de rug hebben. Dit hebben
wij kunnen bereiken door de inzet
van vele vrijwilligers.
Binnen korte tijd kunt u het
verslag, overigens gemaakt
door enkele meiden van het
ROC die maatschappelijke stage
moeten lopen, terugvinden op
onze website www.dierdonk.
eu. Sowieso is het leuk om deze
site eens te raadplegen, compleet
vernieuwd is samenspraak
met de Wijkvereniging. Dus
www.dierdonk.eu, de site voor
Dierdonk.
Als Wijkraad Dierdonk kunnen
we terugkijken op een enerverend
jaar. Wij maakten ons sterk voor
een nattere (de fontein), lichtere
(de nieuwe straatverlichting),
stillere (fluisterasfalt op de
N279) en mobielere (weer een
busverbinding?) wijk. Natuurlijk
kijken we ook alweer vooruit.
Welke nieuwe uitdagingen dienen
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zich in 2010 aan? En waarmee
gaan we aan de slag, zodat de
bewoners van Dierdonk met
nog meer plezier in deze mooie
wijk zullen wonen? Als ú daar
ideeën over hebt, horen wij die
graag. U kunt ons bereiken via
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Wie komt de wijkraad
versterken?

Hebt u al goede voornemens
voor het nieuwe jaar? Stoppen
met roken, starten met extra
lichaamsbeweging, minder
snoepen of meer tijd nemen om
te ontspannen; we kennen ze
allemaal wel. Misschien wilt u zich
in plaats daarvan, of daarnaast,
gaan inzetten voor anderen. Uw
wijkraad bestaat momenteel uit
slechts vier vrijwilligers. Dit
betekent dat ieder van ons een
relatief grote portie werk op zijn
bordje vindt. Met nieuw bloed
kunnen we de taken beter verdelen.
Hebt u hart voor de wijk en wat
uurtjes over voor de goede zaak?
Herkent u klachten, gemopper en
kritiek van wijkbewoners als een
vruchtbare voedingsbodem voor
oplossingen en creatieve ideeën
ter verbetering? Nieuwe leden
voor de wijkraad worden door ons
met open armen ontvangen! Wij
kijken uit naar uw aanmelding via
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Buurtbus

Zoals u in het Eindhovens
Dagblad heeft kunnen lezen
hebben wij gedurende de recente
Klankbordgroepvergadering
met het College van B&W onze
visie gepresenteerd op de wens
van de Dierdonk-bewoners om
aangesloten te worden op het
Openbaar Vervoer netwerk in
Helmond.
Wij hebben betoogd, dat u
overduidelijk via de enquête
duidelijk heeft gemaakt, gebruik
te zullen maken van de bus, indien
deze er komt. Wij hebben dan ook
de kans gegrepen om aan het

college van B&W steun te vragen
voor ons project. Het geheel ligt
nogal complex.
Na eerdere ervaringen met
de buslijn door Dierdonk
waarvan sporadisch gebruik
gemaakt werd, heeft men de
lijn geschrapt. Aangezien het
OV voor een periode van 6 jaar
wordt aanbesteed, is de kans
klein om tussentijds een buslijn
gerealiseerd te krijgen. De enige
oplossing zou zijn een Buurtbus
te realiseren. Wij vrezen echter,
dat de capaciteit van de Buurtbus
in de spitsuren onvoldoende zal
zijn en zien chaotische toestanden
bij de halte ’s morgens en ’s
avonds op ons afkomen. Als dit
doembeeld inderdaad het resultaat
wordt, dan is het afbreukrisico
erg groot en zal het enthousiasme
om van de bus gebruik te gaan
maken, sterk afnemen. Het slagen
van een Openbaar Vervoerslijn
wordt natuurlijk gemeten aan het
gebruik ervan. De passagier zal
van het OV gebruik blijven maken
als zijn of haar reis qua tijd goed
planbaar is. Anders zal de reiziger
alternatieven gaan zoeken
Om tegemoet te komen aan dit
capaciteits probleem, zullen wij
proberen om onder het motto
“Buurtbus” de inzet van het
busmateriaal zo flexibel te maken,
dat we aan de vraag kunnen
voldoen, zowel in de spitsuren als
in de daluren. Dit vereist creatief
denken en positief zoeken naar
een oplossing. Uiteraard is hier
ook geld mee gemoeid, maar wij
doen een beroep op de 4 betrokken
partijen, t.w. SRE, Gemeente
Helmond, Hermes groep en de
Wijkraad die uw belangen zo
goed mogelijk behartigd, om deze
unieke oplossing en uitdaging aan
te gaan.
Het college van B&W was onder
de indruk van uw respons op de
enquête en heeft steun voor een
oplossing toegezegd.

Wijkraad
Aangezien alleen al het plannen
van overleg met 4 partijen een
moeilijke en tijdrovende zaak is,
vragen wij u om nog even geduld.
Dit vragen wij ook van de heren
die hun medewerking als chauffeur
hebben toegezegd. Zo snel
mogelijk zullen wij u uitnodigen
om kennis te maken en concrete
plannen te smeden.

Een positief 2010

Zoals gezegd, de wijkraad wil

Peuterspeelzaal Hummeldonk onderdeel van
Spring

Vanaf 1 september 2009 is
peuterspeelzaal Hummeldonk
samen met ruim 20 andere
peuterspeelzalen binnen
Helmond onderdeel van
Spring. Tegelijkertijd met
deze overname is ook de
professionalisering ingezet. Dit
betekent dat bij Hummeldonk 4
peuterspeelzaalleidsters gestart
zijn met de opleiding voor sociaal
pedagogisch werker.

Gevraagd:
actieve, sportieve en
creatieve vrijwilligers
Voor de tussenschoolse
opvang op de
Dierdonkschool in uw
wijk

wonen in Dierdonk nóg plezieriger
maken. Dat kunnen wij echter niet
alleen. Daarvoor is ook úw inzet
belangrijk. Vanuit de kerstgedachte
vragen wij u daarom ook het
komende jaar verdraagzaam te
zijn, met ons mee te denken en
áls u iets vindt van onze plannen,
ideeën en acties, uw mening op
een constructieve manier aan ons
kenbaar te maken. Kijkt u daarbij
alstublieft vooral ook, net als wij,
naar het belang van de wijk als
De peuterspeelzaal is één van de
eerste stappen buiten de eigen
wereld van uw peuter. Hier
spelen kinderen van 2 en 3 jaar
wekelijks ,onder deskundige
begeleiding, enkele dagdelen
met leeftijdsgenootjes. Op de
peuterspeelzaal leert de peuter een
aantal belangrijke vaardigheden,
zoals spelen met andere
kinderen, op je beurt wachten
en samen delen. Bovendien
wordt het makkelijker om kleine
opdrachtjes uit te voeren en zich
spelenderwijs te ontwikkelen.
Vaardigheden die de overgang naar
de basisschool straks aanzienlijk
soepeler laten verlopen. De
peuterspeelzalen van Spring
hebben verschillende soorten spelen ontwikkelingsmateriaal tot hun
beschikking, om spelenderwijs de
ervaringswereld van peuters uit te
breiden.
uitdaging ?
Kom dan helpen bij het
overblijven op de dynamische plek
in uw wijk.
Wij willen graag verdere invulling
geven aan onze activiteiten voor
de kinderen tijdens het overblijven
en zijn daarom op zoek naar
vrijwilligers die hieraan een
steentje willen bijdragen.
Heeft u tijd tussen de middag en
vindt u het leuk om op school onze
kinderen te helpen bij de lunch?
Wilt u niet vast/stil zitten, maar
wel af en toe helpen ook dan
bent u van harte welkom.

geheel en niet alleen naar uw eigen
straat, beek of dreef. Zo werken
we samen aan de leefbaarheid van
ons mooie Dierdonk en aan goede,
vriendschappelijke relaties met
onze wijkgenoten. Wij wensen u
alvast gezellige feestdagen en een
heel positief en opbouwend 2010!
Wijkraad Dierdonk

U kunt uw kind aanmelden als uw
zoon/dochter 1 jaar en 6 maanden
is. Dit kunt u doen door middel
van het invullen en opsturen
van het inschrijfformulier. Dit
formulier kunt u opvragen bij de
leidsters van de peuterspeelzaal
( loop gerust even binnen
op Nijendaldreef 5) en onze
klantenservice (tel: 088-2088208).
Ook op onze website (www.
spring-kinderopvang.nl – kopje
Peuterspeelzalen) kunt u een
inschrijfformulier invullen. Hier
kunt u ook meer informatie vinden
over Spring.
Namens Spring
Kinderopvang met een voorsprong
Trudy van Geel
Manager kindcentrum
06-51165161
Maandag, dinsdag en donderdag
van 11.45 tot 13.00 uur
U ontvangt dankbare
kindergezichtjes.
Leuke collega´s.
Een vrijwilligersvergoeding van €
8,00 per keer.
Meld u aan bij het overblijfteam.
Coördinatrice Susan van der Gaast
06 45258659
Spring tussenschoolse opvang met
een voorsprong

Bent u op zoek naar een nieuwe
21

Adv

Adv

Uitgelicht

Totaalcatering voor Dierdonkse genieters
Food For Fun, “alles voor de ultieme smaakbeleving”

Dierdonk heeft de smaak te pakken. Peter Beniers en Susan van Hout startten op vrijdag 10 juli van dit jaar
namelijk met Food For Fun. Hun specialiteit: totaalcatering. Het bedrijf verzorgt niet alleen eten en drinken,
maar organiseert op verzoek ook de locatie, de aankleding, het personeel en zelfs het entertainment. En dat
alles vanuit de kookstudio aan het Horstlandenpark. Een smaakvolle aanwinst voor Dierdonk.
“Food For Fun richt zich op
Maximaal betrokken bij
mensen die van het leven
Dierdonk
genieten”, vertelt Peter Beniers,
Dierdonk is een belangrijke
die zelf uit een ondernemersfamilie thuishaven voor Food For Fun.
in de voedingsmiddelensector
De huisgemaakte lekkernijen
stamt. “We bieden meer dan
vielen al bij velen in de smaak.
traditionele catering. Van de
“Als Dierdonkse ondernemers
organisatie van een compleet
proberen we maximaal betrokken
feest, tot een leuke kindermiddag
te zijn bij de wijk”, vertelt Susan.
of een kookworkshop in onze
“Ook bij de kleintjes. Daarom
studio. Alles is mogelijk.” Susan
beginnen we vanaf 1 januari met
van Hout werkte zelf al jaren in de
Kindertijd. Kinderen kunnen dan
cateringsector en weet dus precies
op woensdagmiddag lekker komen
wat belangrijk is. “Kwaliteit
kokkerellen in onze kookstudio.
en service: daar draait het om”,
Afhankelijk van de leeftijd, leren
legt ze uit. “Als mensen een
ze dan hoe ze koekjes en poffertjes,
lekkere barbecue of een heerlijk,
of een eigengemaakte pizza
huisgemaakt koud of warm buffet
bakken.”
willen bestellen, zijn ze bij ons aan
wijnproeverij, volledig afgestemd
het juiste adres.”
op de bereide gerechten. Het is een
Genieten op gastronoleerzaam, culinair avondje uit.”
misch niveau
Totaalcatering
De kookavonden vinden plaats op
De kookstudio staat natuurlijk ook
Food For Fun is gespecialiseerd in
dinsdag, woensdag en donderdag.
ter beschikking van volwassen
totaalcatering. “Van de uitnodiging
Ook bestaande kookclubs kunnen
fijnproevers. ”Half februari starten
tot het bedankje: we kunnen alle
gebruikmaken van de faciliteiten
we met diverse kookworkshops”,
aspecten van een feest verzorgen”,
van Food For Fun.
vertelt Susan. “Groepen tot zestien
aldus Peter. “Van tevoren
personen kunnen dan leerzaam
bespreken we de wensen van de
genieten, op gastronomisch niveau. Iedereen is welkom
klant en op basis daarvan gaan we
Peter en Susan hebben het prima
En voor individuen zijn er de open
aan de slag.” Toch biedt ook de
kookavonden. Mensen kunnen zich naar hun zin in Dierdonk. “We
‘traditionele’ catering van Food
staan voor iedereen klaar. Van
vanaf januari inschrijven voor de
For Fun al mogelijkheden genoeg.
verschillende kookprogramma’s die een complete happening tot een
“Natuurlijk verzorgen we warme
met uiterste zorg zijn samengesteld klein buffet in huiselijke kring,
en koude buffetten, maar ook
we verzorgen alles met hetzelfde
door onze koks. Ieder programma
barbecue- en gourmetmenu’s en
plezier. Met dezelfde fun. En wie
bestaat uit een vijfgangendiner en
tapasarrangementen.”
wil weten hoe het er achter de
een heerlijke
schermen aan toe gaat, is natuurlijk
van harte welkom in onze
kookstudio!”
Food For Fun is gevestigd aan het
Horstlandenpark 2a in Helmond
(Dierdonk). Voor meer informatie:
www.foodforfun.nl.
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OSD wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond
nieuwjaar

Kerstborrel OSDierdonk 2009
Op dinsdag 22 december in de

Businessclub van Helmond Sport

Alle leden zijn met partner van harte uitgenodigd. Aanvang 20.30 uur
Een lekker hapje en drankje zullen zeker bijdragen aan de sfeer en een goede afsluiting
van dit OSD-jaar.
Wij hopen op uw aanwezigheid.
Bestuur OSDierdonk

Graag aan- dan wel afmelden via onze website;
www.osdierdonk.nl >> activiteiten
of via info@osdierdonk.nl

In het groen

In het groen (Kerst 2009)

Op het moment van schrijven is het volgens de kalender 7 december 2009.Wanneer ik mijn blik even
van mijn computerscherm afwendt naar buiten is dat nauwelijks te geloven.Een laag zonnetje en een
temperatuur van 9 graden doet me eerder veronderstellen dat we te maken hebben met een rustige
herfstdag.
Maar aangezien de cadeaus en
de chocoladeletters nog overal in
huis zijn te bespeuren zitten we
inmiddels toch echt alweer in de
laatste maand van het jaar 2009.
Wat vliegt de tijd hoor je steeds
vaker, en dat klopt want alweer is
er een jaar voorbij gevlogen.
Een jaar waarin we roerige tijden
hebben beleefd.
Voor het eerst sinds lange tijd
hadden we weer te maken met een
echte crisis.
Vele mensen zijn dan ook hun
baan verloren omdat we onze duur
verdiende centen niet zo maar over
de balk wilde smijten, zeker niet
tijdens een recessie.
We gingen massaal bezuinigen
waardoor de aankoop van luxe
goederen voorlopig uitgesteld
werd.
Dit had weer verstrekkende
gevolgen voor de mensen die
in deze branche hun boterham
verdienden evenals de mensen die
op de bouw werkten.
Ook de huizenmarkt en de bouw
had namelijk veel te lijden van de
recessie.
Gelukkig is eind dit jaar gebleken
dat Europa en dus ook Nederland
weer uit de recessie is herrezen.
Dit geeft veel vertrouwen voor het
jaar 2010. Vooral sportliefhebbers
kijken weer reikhalzend uit naar
het komende jaar.
Begin dit jaar zullen we
overspoeld worden met beelden
van de aankomende Olympische
winterspelen die als ik het goed
heb in februari van start zullen
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gaan.
Halverwege dit jaar, 11 juni om
precies te zijn, zitten we weer
met zijn allen voor de televisie
gekluisterd.
Vanaf deze datum zal Nederland
weer steeds meer oranje gaan
kleuren en laten wij zoals altijd
tijdens zulk soort evenementen
zien hoe saamhorig wij met
elkander kunnen omgaan.
De meest bizarre outfits zien we
dan weer over straat verschijnen
en heel Nederland doet mee.
Het WK voetbal in Afrika zou
wel eens de mooiste aller tijden
kunnen worden.
Wanneer onze jongens het
fanatisme en enthousiasme van
supporterend Nederland over
kunnen nemen zou de prestatie
van het EK in 1988 wel eens
geëvenaard kunnen worden.
Maar goed, voor het zo ver is
moeten we eerst nog het jaar 2009
met zijn alle op een feestelijke
manier af gaan sluiten.
Zoals gebruikelijk hebben we hier
de kerstdagen voor.
Tijdens deze dagen zoeken familie,
vrienden en bekenden elkaar op
om gezamenlijk te genieten van
elkaars aanwezigheid.
Gezellig met zijn allen rond de
kerstboom, die we begin december
fantastische hebben gedecoreerd
met talloze versieringen en
lampjes.
De kerstboom die we vroeger
slechts een paar dagen voor
kerst gingen kopen verschijnt
tegenwoordig al op diverse

plaatsen voordat de Goed Heilig
man ons land heeft verlaten.
Hieruit kunnen we concluderen
dat het kerstfeest steeds grootser
wordt gevierd.
Kerstshows openen half oktober al
hun deuren zodat we met zijn alle
onze plannen voor de komende
kerst al goed georganiseerd
kunnen voorbereiden.
De openingstijden van winkels
worden aangepast zodat ook de
werkende mens in de gelegenheid
wordt gesteld om al het moois van
kerst te aanschouwen en zo ook
zijn steentje bij kan dragen aan
zijn eigen perfecte kerstfeest.
Kerstfeest begint tegenwoordig al
op 6 december.
Sinterklaas het land uit, en
kerstmis komt binnen.
Aangezien we steeds vroeger
met kerst bezig zijn wordt er ook
steeds meer zorg en tijd besteed
aan het versieren.

Kerstbomen moeten, zowel
de echte als de kunstbomen,
van boven tot beneden perfect
gestroomlijnd en gevuld zijn.
Voor de kunstboom is dat geen
probleem, maar wanneer een echte
kerstboom die buiten in de natuur
groeit moet voldoen aan de vorm
van een kunstmatige boom hebben
we volgens mij te maken met een
omgekeerde wereld.

Miljoenen huizen worden weer
behangen met kleurrijke lampjes
die ieder op zijn eigen manier
de sfeer van kerst of de winter
uitstralen.
Ook de bomen in onze tuintjes
worden behangen met lichtjes.

gezond, succesvol, waardevol,
gelukkig, sportief en vooral
knallend 2010 toe wensen.

In het groen

Geniet van deze bijzondere dagen
en tot ziens in 2010.

Kortom zowel in als rondom het
huis pakken we alles aan om het
naderende kerstfeest in te leiden.

De kunstbomen moesten gelijkenis
tonen met de echtte kerstbomen en
niet andersom.

Kerstfeest is en blijft het feest van
gezelligheid, saamhorigheid en
verdraagzaamheid.

Nederland kleurt in 2010 vanaf
half juni steeds meer oranje, maar
deze maand wordt Nederland
steeds meer belicht.

Bij deze woorden wil ik dan ook
het jaar 2009 afsluiten.
Als schrijver van het stukje ‘In
het groen” wil ik u alle een zeer
voorspoedig, verdraagzaam,

Hockeysucces in Bakel

Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor jong en oud. Nederland is dan ook echt een
hockeyland. Hockey is een leuke en sociale teamsport, waar je samen kunt winnen en verliezen. Daarnaast
is het heel erg gezellig bij Hockeyclub Bakel. Veel bewoners van Dierdonk weten dit intussen ook en
hebben de weg al gevonden naar de kleinschalige club in het dichtbij gelegen Bakel.

Winterkampioenen

Het gaat goed met de Bakelse
jeugdteams. Er werden voor
de eerste keer doelpuntjes
gemaakt door spelers, spannende
wedstrijden gewonnen, hoge
klasseringen behaald in de
competitie en we hebben zelfs
twee teams, die ongeslagen
winterkampioen zijn geworden.
MC1 deed dat met overgave in
de tweede klasse en dat betekent
dat ze nu hun opwachting mogen
maken in de eerste klasse en dat
is een ongekend hoog niveau
voor Bakel. Het MD1-team
van de Dierdonkse coaches
Rik Husken en Mark de Lange
wist de ongeslagen status ook
tot het einde vol te houden. Op
de laatste wedstrijddag werd in
een regelrechte derby Gemert
verslagen met 5-0. Daarna werd
natuurlijk een feestje gevierd
door deze fanatieke meiden,
compleet met kinderchampagne,
verschillende taarten en mooie
attenties. En nu op naar de tweede
klasse! ￼

Meisjes D1 op de foto na het
behalen van het ongeslagen
winterkampioenschap. Een heel
knap resultaat.

Spaanse internationals
op bezoek

Het is niet alleen hockeyen in
Bakel. Er worden ook leuke
dingen georganiseerd. Begin
december kwamen er tijdens
de training twee Pieten uit het
Spaans Pietenteam op bezoek. Ze
hockeyden een stukje mee met alle
teams en hadden uiteraard voor
ieder kind een handvol snoepjes in
petto.
￼

De Pieten op de foto met de
bikkels uit de jongensteams.

Ook hockeyen in Bakel?
Vind je het ook leuk om te gaan
hockeyen in Bakel? Wacht niet
langer en bel (0492-343346) of
mail (geurts5@wanadoo nl) naar
Mandy Geurts. Dan geven we jou
informatie over de proeftrainingen
in het nieuwe jaar. Ben je al wat
ouder? Heb je misschien eerder
ook al gehockeyed? Heb je weer
hockeykriebels gekregen? Een
nieuw jaar betekent ook nieuwe
voornemens!! Neem contact met
ons op. Fijne kerstdagen, het
allerbeste voor 2010 en tot ziens
bij Hockeyclub Bakel!
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Kinderkerstpagina

Zoek de 8 verschillen

Mopjes en raadseltjes
December
Wat vind je wel in december, maar niet
in de andere maanden van het jaar?

Kerstvakantie

Kerstkado
De kerstman loopt een
postkantoor binnen en vraagt
om een postzegel van 78
eurocent. ‘Oh ja,’, zegt ‘ie
tegen de verkoper, ‘wilt u het
prijsje er af halen?
Het is namelijk een Kadootje.’

2

3

Kerstman
In winkelcentrum de Bus vroeg de
kerstman aan een meisje hoe ze heet en
kreeg alleen een boze blik.De kerstman
herhaalde de vraag.
Tenslotte zei het meisje verontwaardigd:
‘Dat heb ik je vanmorgen op school
verteld en nu ben je het al vergeten!

8
9

0
2

7

Kruiswoordraadsel.

8

9
20

Horizontaal

1.Geboorteplaats van Jezus
7.Tegenovergestelde van leegH
8.Zorgt voor een kudde schapen
9.Houten deurtje voor een raam
1 G
10.Daar
11.Muzieknoot
12.Aanbidden
13.waar je overloopt
15.Man van Maria
15 Ma
18.Tegenovergestelde van weinig
t was Ma ia v
19. Dit was Maria voordat 19zeD trouwde

Verticaal

1.Een opdracht die een
geeft
Ver Koning
icaal
2.Er werd een volks…….gehouden
3Je Hier
woont God
us
va
lee
. Er w
4.Dit is Maria van Jezus
5e De
wijzen zagen het
n raam
4
De w jz
6.Andere naam voor Jezus
12.Een dier
13.jij en ik samen
E
14.Een
v weiniggeschenk van6de
Je wijzen
s onze
at
z
rouwd
t
Jozef
16.Jezus is onze………
mee
17.Tegenovergestelde van vrouw
19.Muzieknoot

de letter D

Kinderpagina.indd 1

4
6

met Jozef
20.Hier was geen plaats meer
oplossing:

6

7

3

De meester geeft natuurkundeles. ‘Bij
hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt
iets. Wie kan daar een goed voorbeeld
van geven?’
Mark: ‘De zomervakantie duurt zes
weken, maar de kerstvakantie duurt
maar veertien dagen, meester!’

4
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Het kleine klokje
A

ls je de werkplaats van de
glasblazer binnenkwam, moest je
je ogen even sluiten, zo veel zilver
blonk je tegemoet: grote zilveren
ballen, blinkend als de maan in
een vorstnacht, kerstklokken, die
een kamer vol kaarsen zouden
weerspiegelen, zilveren vogeltjes,
die rechtstreeks uit de hemel leken te
zijn gevlogen en meterslange zacht
rinkelende slingers. Wekenlang had
de glasblazer eraan gewerkt, maar
nu was het tijd om al dat moois de
wereld in te sturen, waar duizenden
kerstbomen wachten om versierd te
worden en waar mensen en kinderen
al uitkeken naar dat feest vol lichtjes
en zilver. Nog één klein druppeltje
vloeibaar glas hing er aan de blaaspijp
van de glasblazer en met een glimlach
blies hij daar een heel héél klein
klokje van, kleiner dan je voor
mogelijk zou houden. Toen stond hij
op. Zijn ogen gingen over de tafels,
waar al zijn werk soort bij soort in
dozen lag: ballen bij ballen, klokken
bij klokken, vogels bij vogels en
zilveren slingers bij zilveren slingers.
“Het is zón klein klokje,” zei de
glasblazer, “dat ik het maar ergens bij
in zal pakken, want een doosje bestaat
er niet voor zo’n klein dingetje.”

Hij legde het kleine klokje tussen de

reusachtige kerstklokken en begon
samen met zijn vrouw de deksels op de
dozen te doen. “Schande!” rinkelden
de grote kerstklokken, zo gauw ze
alleen waren met het kleine klokje,
“hoe kan hij zó iets doen? Heb je
het gezien? Toen hij het tevoorschijn
toverde uit zijn blauwe vlammen,
moest hij er zelf om lachen, zó klein is
het. Zijn klepeltje is maar een glazen
kraaltje en als het klingelt, mag er
geen enkel ander geluid zijn, anders
zou je het niet eens horen! En zo ‘n
klokje durft hij samen met ons op reis
te sturen. Nou, we zullen gauw zien
dat we het kwijt raken, hoor!” Verder
zeiden ze op reis niet veel, want iedere
klok was veel te bang dat hij breken
zou en dook diep weg in het witte
vloeipapier, waarin de vrouw van de
glasblazer hen gewikkeld had. Maar
toen ze in de winkel aankwamen en
de winkelier al die grote klokken en
ballen, die vogeltjes en slingers begon
uit te pakken en uitstalde op de toon
bank, begonnen ze opnieuw. “Blijf
jij maar in je doos!” zeiden ze tegen

het kleine klokje, dat ze in een hoek
hadden geduwd,” jij bent maar een
grapje, je hebt niets met kerstfeest te
maken. Daar zijn wij voor. Als wij
aan een kerstboom of in een kamer
hangen, is het meteen feest, maar jou
zou niemand zien. Hoe zou jij nou een
kerstboom of een kamer tot een feest
kunnen maken?” En het kleine klokje,
dat zich eerst zo verschrikkelijk had
verheugd omdat het bestond en omdat
het ook mee zou mogen doen aan het
kerstfeest, al was het nog zo klein,
kroop in zijn hoekje en voelde hoe
het van verdriet al zijn schittering
verloor. Tussen al die grote klokken
en ballen, waar de mensen in de
winkel tegen knipperden met hun
ogen, zag niemand het liggen. Het
werd pas gevonden op de dag voor
kerstmis toen een vader en een
moeder met drie kinderen om een
doosje vroegen, waarin ze hun grote
ballen en slingers konden meenemen.
“0, kijk eens,” zei de moeder, “er ligt
nog iets in. Wat een lief klein klokje!
Hè, laten we dat ook nog meenemen.”
De winkeljuffrouw lachte. “Ach,” zei
ze, “dat is maar zo’n klein klokje, dat
krijgt u op de koop toe.” Samen met
de grote glinster dingen werd het heel
kleine klokje ingepakt. Wéér hoorde
het de schelle klingelstemmen zeggen
dat het maar een grapje was en dat
het tussen het groen van een grote
kerstboom toch helemaal verdwijnen
zou naast de kaarsen, de slingers en
klokken. Het kleine klokje geloofde
zelf ook dat het zo zou zijn en het
dacht: “Die man had mij maar beter
niet kunnen blazen. Wat ben ik?
Een klokje dat te klein is om een
kerstklokje te zijn.” Thuis werden de
dozen opengemaakt. Heel voorzichtig
legden de kinderen alle grote glinster
dingen op tafel, terwijl de vader
de kerstboom naar binnen droeg.

Eén

voor één gaven de kinderen
hem daarna de versieringen aan.
Eerst kwam de piek. Toen kwamen
de slingers en het engelen- haar
en daarna de ballen en klokken.
Toen alles hing en de kinderen vol
bewondering rond hun boom stonden,
lag het kleine klokje, nog altijd in een
stukje vloeipapier op een hoekje van
de tafel. Het kleinste van de kinderen
zag het en hield het tussen duim en
wijsvinger omhoog. “Kijk eens,” zei
het, “zo’n pietepeuterig klokje. Wat

Kerstverhaal
moeten we daar nou mee doen? Je zou
het niet eens zien hangen tussen al dat
zilver en groen.” Het frommelde het
vloeipapier nog vaster om het klokje
en legde het in de vensterbank. Daar
lag het heel stil en het hoorde hoe
gelukkig al die andere klokken waren
met hun mooie plaatsje en hun eigen
stem. De volgende morgen kwam het
dienstmeisje. Ze stond een poosje heel
stil te kijken naar die prachtige boom
en ging toen afstoffen. Bij het uitslaan
van haar stofdoek woei de prop papier
met het kleine klokje erin uit het open
raam. Het was ook maar zo licht. Het
klepeltje trilde en het kleine klokje
dacht: “Nu ga ik breken. Maar wat
geeft het? Ik ben toch geen kerstklokje
geworden. Het is maar beter zo. Maar
het brak niet. Het kwam terecht op
een klein groen struikje midden
op een pleintje tussen de huizen.

V

oor alle ramen stonden kerstbomen,
behalve voor die van het kleinste
huisje. Daar stond alleen een oud
vrouwtje en dat zag het papier als
een grote sneeuwvlok uit de lucht
dalen. Op trippelvoetjes kwam ze
naar buiten. “Wat zie ik?” zei ze. Daar
komt een kerstklokje uit de lucht
vallen. Een echt lief klein kerstklokje!
Dat is nou precies een kerstklokje
voor mijn kamertje, waar het te klein
is voor een boompje of voor grote
klokken!” Heel voorzichtig droeg
ze het klokje naar binnen en bond
het met een strikje aan een takje
dennegroen dat op tafel stond. En
daar hangt het nu. Een klein klein
klokje aan een klein takje groen in een
klein kamertje. Het is het kleinste van
alle klokjes, maar tegelijk is het de
gelukkigste kerstklok van allemaal.
Want telkens als het vrouwtje ernaar
kijkt en glimlacht, dan straalt het
kerstklokje van trots en glanst nog
mooier dan alle zilveren vogeltjes
en ballen samen. En als het vrouwtje
het met haar rimpelvinger aanraakt,
luidt het als een echte kerstklok.
Auteur: Mies Bouhuys
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Dorus van Wegen

Aan een kant vond Frits Auters het gek dat
tegen het eind van het jaar zoveel mensen
goede voornemens gingen maken voor het
nieuwe jaar. Want ze maakten elk jaar
dezelfde plannen, omdat ze zich er het
afgelopen jaar toch weer niet aan gehouden
hadden. Het was dus een zinloze bezigheid.
Aan de andere kant wilde Frits ook wel graag
bij die groep mensen horen, zodat hij niet
met zijn mond vol tanden stond als iemand
hem vroeg: “En Frits, wat zijn jouw goede
voornemens?” Meestal was hij eerst even stil,
om dan te mompelen dat hij er nog niet over
nagedacht had, terwijl zijn hoofd een soort
nee-schudbeweging maakte. Dat moest dit jaar
maar eens anders worden, vond hij.
Veel mensen nemen zich elk jaar voor vanaf
1 januari te gaan afvallen of te stoppen met
roken, wist Frits. In de praktijk blijkt dat
voor hen toch heel moeilijk vol te houden. Frits
was dan ook bang dat voor hem hetzelfde zou
gelden, als hij besloot op 1 januari te gaan
stoppen met roken, of te gaan afvallen, of
misschien wel allebei tegelijk. Dat zou hem
vast en zeker niet lukken. Dan kwam hij ook
nooit meer van die voornemens af, en moest
elk jaar opnieuw op 1 januari aanvangen met
iets wat tot mislukken gedoemd was. Hij vond
dat absoluut geen prettig vooruitzicht. Het
zou alleen maar leiden tot frustraties. Maar
met welke voornemens voor het nieuwe jaar
kon hij dan wel goed voor de dag komen?
Hij herinnerde zich ineens enige
krantenberichten van de laatste tijd. Frits
was een fervent krantenlezer om goed op de
hoogte te blijven van wat er allemaal in de
wereld gebeurde. Ook de achtergrondartikelen
sloeg hij niet over. Nu was hij kort geleden
enkele berichten tegengekomen over eten
en roken. Daarin stond dat niet-rokers en
mensen die niet te dik zijn, aanzienlijk ouder
worden dan hun ongezond levende landgenoten.
Dat kan zo maar tien jaar schelen. In die
tien extra levensjaren maken zij – inmiddels
hoogbejaard - extra en hogere zorgkosten.
De oudjes gaan door hun hoge leeftijd lijden

aan o.a. hart- en vaatziekten, dementie,
artrose en nierfalen. Dat kost de samenleving
een flinke smak geld. Veel en veel meer zelfs
dan de rokende dikkerds aan zorg kosten in
hun kortere leven. Toen Frits dit las, was er
een vreemde gedachte in hem opgekomen.
Mensen die niet roken en gezond leven, kosten
de maatschappij dus veel geld. Ook dragen
zij minder bij aan belasting omdat zij geen
tabaksaccijns betalen. Die mensen zijn dus
nogal asociaal. Frits kon er niets anders van
maken. Maar het bood hem wel de oplossing
voor zijn goede voornemens vanaf 1 januari.
Voornemens die hij ook daadwerkelijk ten
uitvoer zou kunnen brengen.
Allereerst moest die 90 kilo lichaamsgewicht
gaan stijgen tot dik boven de honderd. Hij
verkneukelde zich nu al bij de gedachte aan
de vele bezoeken aan de cafetaria op de
hoek. Zijn tweede goede voornemen werd
de hoeveelheid shagjes ( en dus ook de te
betalen tabaksaccijns) te verdubbelen. Dat
hij als rokende dikkerd 10 jaar korter zou
leven, nam hij op de koop toe: zo veel plezier
gaf het leven hem toch niet in deze steeds
harder wordende maatschappij. Maar het
belangrijkste was toch wel dat hij zich een
stuk socialer voelde. Hij droeg op deze wijze
zijn steentje bij aan het tegengaan van de
vergrijzing, en de hoge kosten die dat met
zich meebrengt. Een voordeel was ook dat hij
geen last zou hebben van allerlei chronische
ouderdomskwalen. Al die niet-rokende dunne
mensen zouden op hoge leeftijd met al hun
ouderdomspijntjes en -kwaaltjes nog wel eens
jaloers op hem kunnen zijn. Maar dat zou ze
niet meer leren, dacht Frits. Te laat.
Dorus van Wegen
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Filmhuis

Programma vanaf 24 December 2009 / Januari 2010
Un Conte de Noël

Do. 24 dec. om 20.15 uur za. 26 dec. om 15.00 uur
wo. 30 dec. om 20.15 uur
Aanvankelijk hadden Abel Vuillard en zijn veel
jongere vrouw Junon twee kinderen, Joseph
en Elizabeth. Als blijkt dat Joseph lijdt aan
de ziekte van Hodgkin, is hun enige hoop een
beenmergtransplantatie. Aangezien niemand geschikt
beenmerg heeft, verwekken Abel en Junon een derde
kind, Henri. Maar ook Henri blijkt Joseph niet te
kunnen redden en Joseph sterft. Vele jaren later draagt
de familie Vuillard deze dramatische gebeurtenissen
nog met zich mee. De relatie tussen de kinderen Elizabeth, Henri en de later geboren zachtmoedige
Ivan - zijn uitermate gespannen. Na een heftige
discussie verbant de hardvochtige Elizabeth haar
broer Henri - een klaploper die zich onledig houdt
met vrouwen en drank - uit de Vuillard-clan. Als net
voor Kerstmis blijkt dat Junon ook lijdt aan dezelfde
kanker als haar overleden zoontje, is voor Henri de
tijd gekomen om zijn schuld aan de familie af te
lossen..
Regie: Arnaud Desplechin

Bright Star

Za. 26 dec. om 20.15 uur ma. 28 dec. om 20.15 uur za.
2 jan. om 20.15 uur ma. 4 jan. om 20.15 uur di. 5 jan.
om 14.00 uur
Drama van Oscar winnares Jane Campion (The Piano)
over de romance tussen de negentiende-eeuwse
dichter John Keats en Fanny Brawne.
John Keats legt zijn buurmeisje Fanny uit hoe
poëzie gelezen dient te worden. Ze hoeft het niet te
analyseren, maar moet de woorden op haar af laten
komen en de gevoelens en het mysterie dat ze bij
zich dragen omarmen. Met die instelling benaderde
de jonge Engelse dichter zijn werk, maar toen hij op
25-jarige leeftijd aan tuberculose overleed voelde hij
zich een mislukkeling. De critici uit zijn tijd hadden
voornamelijk negatief commentaar op zijn bundels
en Keats had grote moeite om rond te komen. Geen
geld betekende ook geen bruid, want wie liet er zijn
dochter nou trouwen met een man die niet eens de
bruiloft kon betalen.
Regie: Jane Campion

genoeg van haar saaie leventje en is op zoek naar een
uitdaging. Als ze het kookboek van de beroemde Julia
Child onder ogen krijgt krijgt besluit ze álle recepten
uit het boek te gaan bereiden.
Meryl Streep speelt vol overgave het waargebeurde
levensverhaal van Julia Child die er na haar vlucht
naar Parijs en het schrijven van haar eerste kookboek
achterkomt dat je met passie en doorzettingsvermogen
een heerlijk gerecht van je eigen leven kunt maken...
Regie: Nora Ephron

Revolutionary Road

Zo. 27 dec. om 20.15 uur di. 29 dec. om 14.00 uur za.
2 jan. om om 15.00 uur
Eind jaren vijftig, Amerika floreert. Frank en April
Wheeler zijn een jong, aantrekkelijk en veelbelovend
stel. Ze hebben twee leuke kinderen en wonen in
een welvarende buitenwijk ergens in Connecticut.
Maar gelukkig, of zelfs maar tevreden zijn ze niet.
Frank heeft een saaie kantoorbaan, April treurt om
een mislukte carrière als actrice. Ze waren toch
voorbestemd om anders te zijn, beter? In een uiterste
poging aan hun gezapige burgerbestaan te ontsnappen
besluiten ze naar Frankrijk te gaan. In Europa zullen
hun bijzondere gaven zich wel kunnen ontwikkelen,
ver van de oppervlakkige consumptiemaatschappij die
Amerika in hun ogen is. Hun relatie verzandt echter
in eindeloos gekibbel en jaloezie, en een drama lijkt
onafwendbaar.
Regie: Sam Mendes

Somers Town

Do. 7 jan. t/m di. 12 jan. om 19.30 uur vr. 8 jan. om
14.00 uur zo. 10 jan. om 18.30 uur
Charmant komisch drama dat in zwart-wit een
optimistisch beeld schetst van een stel verloren
tieners die beide nieuwkomers zijn in London: Tomo
is gevlucht uit Nottingham en Marek is een Poolse
immigrant die bij zijn vader woont. Ze wonen in de
wijk Somers Town nabij King’s Cross. De jongens
vallen beide op hetzelfde meisje en besteden hun dag
vooral aan de vraag wie van hen het beste vriendje
voor haar zal zijn. Nadat Tomo geen plek meer om te
wonen heeft besluiten ze dat hij in Mareks slaapkamer
komt te wonen, maar diens vader mag dat niet weten.
Regie: Shane meadows

Julie & Julia

Zo. 27 dec. om 15.00 uur di. 29 dec., zo. 3 jan., di. 5
en wo. 6 jan. om 20.15 uur
Bio-Pic over de in de zestiger jaren wereldberoemde
Amerikaanse tv-chef Julia Child, aan de hand van
het verhaal van blogger Julie Powell: een 30-jarige
New Yorkse, mislukt als romanschrijver en inmiddels
gezegend met een suffe kantoorbaan.Ze heeft schoon
38

Somers town

De Storm

Do. 7 jan. t/m di. 12 jan. om 21.15 uur, zo. 10 jan. om 20.15
uur di. 12 jan. om 14.00 uur

Drama over de watersnoodramp in Zeeland van 1953.
Julia, een 18-jarige Zeeuwse boerendochter, raakt
zwanger van haar vriendje Koos, een vissersjongen.
Deze schrikt zo van dit nieuws dat hij met de
Noorderzon vertrekt. Julia staat er helemaal alleen
voor in een vijandig dorp: de zwangerschap en
de bevalling worden eerst veroordeeld en later
genegeerd door haar familie en dorpsgenoten. In de
nacht van 31 januari 1953 breken de dijken door in
Zeeland op meer dan honderd plaatsen tijdens een
verschrikkelijke februaristorm. De boerderij, waar
Julia woont, wordt verzwolgen door een zondvloed.
Samen met haar zoon komt Julia in het water terecht
en wordt – tegen haar wil – gered door de jonge
luchtmachtsergeant Aldo.
Regie: Ben Sombogaard

Terug naar de kust

Do. 14 jan. t/m di. 19 jan. om 19.15 uur vr. 15 jan. om 14.00
uur zo. 17 jan. om 18.30 uur

Boekverfilming van de bloedstollende thriller van
Saskia Noort. Maria Vos is net zwanger van haar
derde kind. Haar relatie met Geert staat echter op
springen en Maria besluit het kind niet te houden.
Terwijl ze kampt met schuldgevoel, krijgt ze te maken
met bizarre anonieme bedreigingen. Het is het begin
van een zenuwslopend kat-en-muisspel, waarbij Maria
er alles aan doet om zichzelf en vooral haar kinderen
in veiligheid te brengen. Ze denkt haar belager te
kunnen ontlopen door in te trekken bij haar zus Ans,
die nog in hun ouderlijk huis aan zee woont. Maar ook
daar blijkt Maria niet veilig en wordt ze achtervolgd
door angstaanjagende gebeurtenissen en verdrongen
jeugdherinneringen.
Regie: Will Koopman

Whatever Works

Do. 14 jan. t/m di. 19 jan. om 21.30 uur, zo. 17 jan. om
20.45 uur di. 19 jan. om 14.00 uur

Kluchtige komedie met alle pijnlijke en hilarische
situaties die we kennen en verwachten van een Woody
Allen film.
De excentrieke New Yorker Boris besluit zijn chique
leven in de Upper East Side in te ruilen voor een
meer zonderling bestaan in een achterstandswijk.
Hij ontmoet Melody, een jong meisje uit het Zuiden
van Amerika en haar zeer religieuze ouders. Deze
ontmoeting leidt tot diverse bizarre en grappige
situaties, aangezien niemand elkaars visie over het
leven lijkt te willen begrijpen.
Regie: Woody Allen

Helaasheid der Dingen

Do. 21 jan. t/m di. 26 jan. om 19.30 uur, vr. 22 jan. om 14.00
uur zo. 24 jan. om 18.30 uur Do. 28 jan. t/m di. 2 feb. om
21.30 uur, zo. 31 jan. om 20.30 uur di. 2 feb. om 14.00 uur

duidelijk bloed, zweet en tranen gekost om Verhulsts
autobiografische verhaal over zijn jeugdjaren in het
gezelschap van zijn bierzwelgende, vrouwneukende
vader en nonkels naar het witte doek te vertalen.
Korte anekdotes uit het boek worden uitgebouwd
tot onvergetelijke scènes, lollige momenten worden
gecounterd door gebeurtenissen die door merg en
been gaan en het platvloerse van de jeugdscènes
wordt uitgebalanceerd door de literair-intellectuele
toon van de sequenties over de volwassen schrijver.
Regie: Felix van Groeningen

Filmhuis

New York, I Love You

Do. 21 jan. t/m di. 26 jan. om 21.30 uur, zo. 24 jan. om
20.30 uur di. 26 jan. om 14.00 uur

Een groep jonge en gepassioneerde filmmakers van
over de hele wereld tonen de liefde in al haar facetten:
ruwe, kortstondige of eeuwige, onvergetelijke,
afgewezen en kalverliefde, een liefde waarnaar je
wanhopig verlangt. In het Diamond District beroert
een interculturele romantische fantasie de aankoop
van een edelsteen. Ondertussen achtervolgt een
wanhopige kunstenaar in Chinatown zijn onwillige
muze. En in een Upper East Side hotel overschrijden
een gesofisticeerde gast en een mysterieuze piccolo
de grenzen van tijd en ruimte. De makers weven deze
en andere verhalen tot een kleurrijke collage. Niet
alleen van de stad New York, maar ook van het diepe
verlangen naar liefde en menselijke relaties, dat al
haar inwoners inspireert.
Regie: Brett Ratner e.a.

Partir

Do. 28 jan. t/m di. 2 feb. om 19.30 uur, vr. 29 jan. om 14.00
uur zo. 31 jan. om 18.30 uur

Relatiedrama met Kristin Scott Thomas in de
hoofdrol. Samen met haar man brengt Suzanne in
harmonie en luxe haar dagen door. Toch mist ze haar
vroegere werk als fysiotherapeute. Na de nodige
overtuigingskracht helpt hij haar bij het opnieuw
opstarten van een praktijk. Haar leven wordt volledig
overhoop gegooid met de komst van klusjesman
Ivan. Een instinctieve liefde dringt zich op. De
aantrekkingskracht tot hem is zó sterk dat Suzanne
haar perfect uitgestippelde leven achter zich laat en
hem volgt in een gepassioneerd avontuur. Haar man
weigert zich neer te leggen bij de nieuw ontstane
situatie.
Regie: Catherine Corsini

Prettige Kerst, Mr Moose (ontbijtfilm)
Zo. 27 dec. om 10.30 uur Wo. 30 dec. om 14.00 uur

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl

De grappigste, droevigste en meest poëtische
Belgische film van 2009. Het heeft van Groeningen
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Zomaar een dagje in dierenkliniek Brouwhuis (121)

Voor de tijgers

Begin november stond Circus
Renz in Helmond. En het circus
had ook weer een heleboel dieren
meegenomen. Naast de meer
alledaagse kip, varken, geit en
paarden hadden ze ook nog een
olifant en tijgers bij zich. En net
zoals bij alle dieren, hebben ook de
dieren van het circus wel eens een
dierenarts nodig. Zo waren nu de
tijgerwelpjes aan de beurt voor hun
vaccinatie.
Het is natuurlijk wel even vreemd
als je telefonisch wordt gevraagd
om enkele tijgers te komen
onderzoeken. Normaal hebben we
wel eens te maken met een “tijger”
in de spreekkamer, maar dan gaat
dat meestal om de naam of het
gedrag van een kat. Nee, de tijgers
waarvoor circus Renz onze hulp
inriep waren Bengaalse tijgers.
De echte tijgers! Nou had ik wel
wat ervaring met tijgers, doordat
ik jaren geleden in een Artis en
Dierenpark Amersfoort stage had
gelopen. Maar dat was weer even
geleden.
Die middag reed ik samen met een
stagiaire richting het circus, dat
dit jaar aan de Karel Doormanlaan
stond. Met de auto reden we
het wat drassige terrein op. Bij
de tijgerkooi ontmoetten we de
dompteur van de tijgers, de Duitse
Hans Suppmeier. Hij vertelde ons
dat een van de tijgerinnen vier
maanden geleden twee welpjes
had gekregen, Shiba en Bengal.
De welpjes waren tijdens de tour
van het circus geboren. Nu waren
ze nog redelijk tam. Maar in een
speelse bui vlogen ze geregeld
naar de broek van hun verzorgers.
En dat is geen pretje als een 20
kilogram zware kat naar je benen

vliegt. Daarom stond er ook een
stevig hek rond de transportwagen
van de tijgers.
Wij mochten in ieder geval langs
de hekken het buitenverblijf van
de tijgers in. Daar werd eerst
Shiba, de vrouwelijke tijgerwelp,
uit de wagen gehaald. Moeder
keek intussen vanuit haar goed
beveiligde kooi toe wat wij aan
het doen waren. Shiba werd
vastgehouden door haar verzorgers,
zodat ik dicht bij haar in de buurt
kon komen. Ook al was Shiba nog
maar vier maanden oud, ze had al
flinke klauwen en hoektanden. Ik
controleerde de chip, luisterde naar
haar longen, voelde in haar buik en
nam haar temperatuur op. Daarna
kreeg ze haar enting. Net zoals
andere katachtigen werd ook Shiba
gevaccineerd tegen de kattenziekte,
niesziekte en hondsdolheid. Na
haar prik mocht ze weer terug de
kooi in.
Daarna was Bengal aan de beurt,
het broertje van Shiba. Hij was
nog iets levendiger en speelser
dan Shiba. Het onderzoek verliep
prima, maar met de prikken
reageerde hij toch. Onder een luid
gebrom deed ik mijn werk. Maar
zodra ik klaar was, was alles weer
goed en stond hij weer rustig op
om verder te spelen. Shiba mocht
nu ook weer het buitenverblijf
in. Ik probeerde nog een foto van
Bengal te maken toen hij lief in het
gras lag, maar zodra hij mij zag
dacht hij: “Spelen!”. Ik was net op
tijd uit de buurt van zijn klauwen.

De foto werd wel iets onscherp.
Eenmaal buiten het verblijf
van de tijgers moesten de
dierenpaspoorten nog worden
ingevuld. Terwijl ik daar mee bezig
was stond er een radioverslaggever
van Omroep Brabant achter me.
Hij liep de hele dag al rond bij het
circus om een reportage te maken.
Daarbij waren de dieren natuurlijk
ook een gespreksonderwerp. Hij

Dieren

wilde natuurlijk weten wat ik met
het gegrom van de tijgers te maken
had. Dat betekende dus dat ik live
op de radio mocht vertellen wat ik
gedaan had. Daarbij vroeg hij ook
nog even naar het welzijn van de
dieren in het circus. Ik legde uit
dat het hier wel goed zat met de
dieren. De tijgers krijgen namelijk
voldoende beweging, meer dan
in de gemiddelde dierentuin.
Daarnaast zijn tijgers net zo lui als
onze huiskat. Ze liggen het grootste
deel van de dag te slapen. En als
ze actief zijn, dan is dat omdat ze
willen eten. In het circus moeten
ze natuurlijk ook de piste in, waar
ze hun kunsten mogen vertonen.
En voor een goede beloning doen
tijgers dat wel.
Na het vaccineren van de tijgers en
het interview reden we weer terug
naar de praktijk. Weer terug naar de
“normale” patiënten.
Bekijk de foto’s en beluister het
radioverslag van Omroep Brabant
op de website

NB: Voor huisdieren is de
jaarwisseling natuurlijk erg
spannend. Om stress ten gevolge
van vuurwerk te beperken heeft
Dierenkliniek “Brouwhuis”
medicatie voor de hond en de
kat. Met deze medicatie zal uw
huisdier een rustige avond hebben.
Daarnaast is er voor honden de
D.A.P. Halsband die op een veilige
manier hormonen afscheidt die bij
de hond een rustgevende werking
hebben. Begin hier tijdig mee. U
kunt in de kliniek terecht voor meer
informatie.
Wij wensen u allemaal prettige
feestdagen en een goed (en rustig)
uiteinde en een heel Gelukkig en
Gezond 2010.
Tot ziens in de kliniek met uw
tijgers,
Stijn Peters, dierenarts
www.dierenkliniek.com
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Makelaardij

Beste medewijkbewoner

2009 is een bewogen jaar geweest
voor de huizenverkoper en de
makelaars. Op basis van de laatste
cijfers over het derde kwartaal
2009, moeten we concluderen
dat de gemiddelde prijzen van
woningen in onze regio met
ruim 7% zijn gedaald t.o.v.
dezelfde periode in 2008.. Een
lichtpunt hierbij is dat sinds de
zomer deze prijsdaling zich niet
meer heeft doorgezet. Wat ons
opvalt is dat vooral de starter dit
duidelijk merkt op dit moment.
Scherpe onderhandelingen in
dit segment zijn veel minder
mogelijk als in de 1e helft van
dit jaar. Het is de starter dan
ook aan te bevelen om zich te
verdiepen in koopstimulerende
maatregelen zoals de starterslening
( Deze regeling o.a. in Helmond
onlangs substantieel verruimd), de
koopsubsidieregeling,de Nationale
Hypotheek Garantieregeling
(ook substantieel verruimd)
of te kopen met korting zoals
Koopgarantleningen en slimmer
kopen.
De huizenverkoper in het hoger
segment heeft het daarentegen
veel moeilijker. De potentiële
koper heeft veel meer keuzemogelijkheden. Ons vallen wel een
aantal zaken op: de woningen
die scherp geprijsd staan én er
netjes, verzorgd en goed eruit
zien (zowel van binnen als buiten)
hebben een veel betere kans om
succesvol te worden verkocht.
Zaak hierbij is dus om eens goed
met de verkopende makelaar naar
de actuele marktsituatie te kijken
en wat hierbij de kansen zijn
zowel voor wat betreft de Prijs als
het Produkt. Zeker nu omdat we
merken dat de vraagzijde wat meer
vertrouwen begint te krijgen in de
economie en daarmee ook in de
woningmarkt. Enfin, lichtpunten
voor 2010 en daarmee ook kansen:
praat met uw makelaar en maak
een plan voor een succesvolle
verkoop in 2010 !

Iets anders: De Onroerend Zaakbelasting. Veel eigenwoningbezitters waren nogal ontstemd
begin dit jaar dat de waarde weer
hoger was, terwijl de huizenprijzen aan het dalen waren. De
systematiek is dat - zoals u wel
zult weten- dat de WOZ waarde
van 2009 gekoppeld is aan het
prijspeil van 1 januari 2008, toen
de prijzen nog niet aan het dalen
waren. Als het goed is zult u op de
beschikking van 2010 hiervan wel
een correctie merken. Nu denkt
u aan een financieel voordeel,
maar ik zal hieronder toelichten
waarom u hier niet veel van moet
verwachten.

De waarde van een
woning

De waarde van een woning bestaat
voor de WOZ uit 2 delen: de
grondwaarde en de opstalwaarde
(het huis met bijgebouwen). De
grondwaarde zal niet minder
worden. De waarde hiervan wordt
door de gemeenten gewaardeerd
aan de hand van grondstaffels.
De grond wordt in Nederland
steeds schaarser en daarmede
de prijs. U heeft geen invloed
op deze grondstaffels. U kunt
daarentegen wel uw gemeente
vragen bij een bezwaarprocedure
om u de gebruikte staffel te
verstrekken en gemotiveerd toelichting te geven op de gebruikte
staffel. Hierdoor kunt u wellicht
de juistheid van de gebruikte
grondstaffel inschatten.Voor
wat betreft de opstallen komt
deze waarde tot stand door de
marktwerking (vraag-aanbod).
De waarde in het economisch
verkeer wordt hierbij gehan-teerd.
Bij verwachting dus zeker geen
prijsstijging eerder een prijsdaling. Let wel op de opstalwaarde
en niet de grondfactor.

Het tarief

De basis hiervoor vormt het
locale politieke spel rondom de
begroting. Tot voor kort was er
door de rijksoverheid een plafond
ingesteld om grote verhogingen
te voorkomen. Door wijziging
van de rijksbijdrage aan de
gemeente is dit gedeeltelijk
opgeheven en hebben gemeenten
meer mogelijkheden tot
verhoging. Volgens de website

van Binnenlands Bestuur blijkt
uit enquête dat slechts een
kleine minderheid de tarieven
volgend jaar niet verhoogd. De
gemeente Helmond is voornemens
alleen voor inflatiecorrectie en
waardedaling van de onroerende
zaken (ze schatten deze op
gemiddeld 1%) het tarief aan te
passen. Vooralsnog wordt geen
tariefstijging ivm begrotingszaken
meegenomen. Het tarief zal
worden verhoogd zoals het er
nu voor staat van 0,0977% naar
0,1002% over de nieuwe WOZwaarde. Al met al zult u er weinig
van in de portemonnee merken.

Belangrijk:

Afgezien van deze economische
en politieke ontwikkelingen, staat
het als een paal boven water, dat
de waarde van uw woning en
daarmee samenhangende aanslag
voornamelijk afhankelijk is van
een juiste waardebepaling van
uw woning per 1 januari 2009 als
peildatum.
Indien u meent dat deze niet juist
is en u bezwaar gaat aantekenen,
neem dan kontakt of met een
gecertificeerd WOZ taxateur in uw
omgeving voor een contra-taxatie
aan te vragen. Deze taxatie kan
ook nog voor belastingjaar 2011
dienen. Een juiste WOZ-waarde is
zeer belangrijk, want het heeft ver
strekkende gevolgen niet alleen
voor de OZB maar ook voor de
IB en eventuele flankerend beleid
in het kader van Wonen (b.v. bij
herziening hypotheekrenteaftrek
en maatregelen rondom
duurzaamheid en milieu) maar ook
zaken als successiebelasting bij
vererving kan in de toekomst een
juiste WOZ waarde wel eens
belangrijk zijn. De WOZ waarde
wordt door de overheid, maar ook
door banken e.d. steeds meer als
leidend gezien. Let daar op.
Rest mij u nog fijne feestdagen
te wensen en een gezond
en “woonzinnig” 2010 !
Bas Teeuwen
Adriaan van den Heuvel
Makelaars en Adviseurs
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We gaan weer een spannende pokerwedstrijd houden met een aantrekkelijke prijs voor de winnaar of winnares

SPONSORS

YOUTH PARTY
DIERDONK

B&W Djz
Mixen van de nieuwste dansbare hits
Zij zorgen voor een
tijdens deze avond !

gezellige

POKERTOERNOOI
We gaan weer een spannende pokerwedstrijd
houden met een vette prijs voor de winnaar of winnares van de avond.
Inschrijven vanaf 20.30 uur. Er is maar
een beperkt aantal plaatsen aan de pokertafel. Wie het eerst komt kan zeker een
plaatsje aan de tafel krijgen.

DATUM

LOCATIE
AANVANG
VOOR WIE

23 JANUARI 2010
PARKZICHT, DIERDONK
20.30 UUR

jEUGD

VANAF 12 JAAR

beat

Bewust Gezond

Suiker II

Ons ontbijt is de belangrijkste
maaltijd van de dag. Je lichaam
vraagt in de ochtend om alle
essentiële voedingsstoffen en water
omdat je accu na de nachtrust
helemaal leeg is. Ons Nederlandse
ontbijt bestaat voornamelijk uit
een overvloed aan koolhydraten
en is arm aan voedingsstoffen.
Ik vraag me af of wij ons bewust
zijn van wat de invloed is
van die koolhydraten op onze
eetgewoonten gedurende de dag.
Koolhydraten zijn suikers en zitten
o.a. in: fruit, vruchtensappen,
brood, zoet broodbeleg, croissants,
cruesli, muesli, cornflakes en
koffie met suiker. De hoeveelheid
koolhydraten in ons ontbijt
beïnvloedt onze bloedsuikerspiegel.
Hoe meer koolhydraten, des
te hoger de bloedsuikerspiegel
stijgt. Hoe sneller de koolhydraat
(snelle suikers), hoe sneller de
bloedsuikerspiegel stijgt.
Zodra de bloedsuikerspiegel
boven de normale waarde uitstijgt,
maakt de alvleesklier insuline
aan. Insuline laat de hoeveelheid
glucose in ons bloed dalen. De
glucose die niet verbrand wordt,
wordt opgeslagen als vet. Als
we veel suiker eten, maakt onze
alvleesklier veel insuline aan, met
als gevolg daarvan een gigantische
dip in je bloedsuikerspiegel.
Hierdoor krijg je nóg meer
behoefte aan suiker, ben je
vermoeid, trillerig of soms zelfs
duizelig.
Vele schommelingen in de
bloedsuikerspiegel, bóven de
normale grens, verhogen de kans
op vele welzijnsaandoeningen.
Denk dan aan overgewicht

Ingezonden
(koolhydraten worden omgezet
in vet), diabetes (overbelasting
alvleesklier), hart- en vaatziekten,
hoge bloeddruk en hoog
cholesterol. Deze aandoeningen,
krijg je natuurlijk niet van één keer
een koolhydraatrijk ontbijt eten,
maar wél van een ontbijt dat dag in,
dag uit, jaar in, jaar uit, bestaat uit
te veel koolhydraten en suiker.
Elke dip in je bloedsuikerspiegel
doet je verlangen naar iets zoets
of hartigs, koolhydraten dus. Deze
koolhydraten geven je tijdelijk en
snel voldoening, en geven energie
die van korte duur is. Ook kan
een dip in de bloedsuikerspiegel
het verlangen naar koffie of cola
vergroten.

invloed van suiker op onze
gezondheid, dat kunnen we alleen
voor onszelf bepalen.
Laat je niet ‘zoet houden’ met de
gedachten dat voedsel alléén maar
lekker moet zijn. Ben je bewust
van wát je eet als je gezondheid je
lief is.
Judith Guns
www.welzijnspraktijkhelmond.nl

Je herkent vast wel de bekende
stemmetjes in je hoofd die je
uiteindelijk doen besluiten om
toe te geven aan deze behoefte.
Vroeger dacht ik dat het een
gebrek aan wilskracht was, maar
nu weet ik beter. De sleutel
ligt in het stabiliseren van mijn
bloedsuikerspiegel.
Denk nu niet dat de uitkomst is om
het ontbijt helemaal over te slaan,
want dat is nóg erger. Hiermee start
je de dag met een gigantische dip
in je bloedsuikerspiegel en krijg
je gedurende de dag nóg meer
behoefte aan suiker. Wat wellicht
herkenbaar is, is de niet te stillen
honger na het avondeten.
Als je kwaliteit uit je dag wilt
halen, is het belangrijk om een
ontbijt te eten dat voldoet aan de
volgende eigenschappen: het moet
je herstellen van de verbruikte
energie van de afgelopen 24 uur,
het moet je herstellen van alle
voedingsstoffen die je de afgelopen
24 uur hebt verbruikt, het moet
je watervoorraad herstellen en
handhaven en je ontbijt moet je
bloedsuikerspiegel handhaven
binnen de normale waarden.
Of we ons bewust zijn van de
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Ingezonden

Nieuwjaarsduik
Plaats:

Recreatieplas Berkendonk aan de
Raktweg te Helmond

Datum:

Vrijdag 1 januari 2010

Tijd:

Inschrijven tussen 11.30 uur en
12.55 uur

Het startschot is om 13.00 uur
precies!

Kosten:

2 euro per persoon, dit is inclusief
een verrassing!
Bovendien steun je hiermee het
goede doel van dit jaar:
Stichting De Noodkreet

Programma Annatheater
kleinere groepen dan normaal. Bij
genoeg belangstelling starten we
met 10 lessen en na een evaluatie
komt er eventueel een vervolg.
Aanmelding om een proefles te
volgen is niet nodig! Gewoon
komen kijken!

Donderdag 14 januari
info-avond Jeugdtheaterschool
Vanaf 4 januari proeflessen
acteren voor kinderen
en jongeren op de
“Jeugdtheaterschool
Annatheater”
Vanaf september hebben kinderen
en jongeren onder de bezielende
leiding van Lavínia Germano
acteerlessen gevolgd op de
Jeugdtheaterschool Annatheater.
In januari 2010 is het mogelijk
om bij een aantal groepen in te
stromen.
Vanaf 4 januari ben je van harte
welkom om in de keuken van het
theater te kijken en te ontdekken
welke vaardigheden allemaal om
de hoek komen kijken bij acteren.

Acteertraining met intensieve begeleiding

Sommige kinderen zijn gebaat
bij een kleinere groep. Daarom
biedt de Jeugdtheaterschool vanaf
januari 2010 speciale lessen met
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Zaterdag 16 januari
theatersport met Dikke
Duim In het Annatheater

Theatersport is een wedstrijd
tussen een uit- en thuisspelende
theatergroep. Het publiek geeft
suggesties voor heftige emoties,
vreemde locaties en bijzondere
voorwerpen. De spelers
improviseren daarmee in een
sportieve wedstrijd onder muzikale

begeleiding.
Er zijn natte sponzen voor de
drie rechters en rozen voor de
publieksfavorieten.
Dikke Duim heeft het Annatheater
als thuisarena.
aanvang: 20.30 uur, entree €
6,00
Het Annatheater is gelegen aan
de Engelseweg ter hoogte van
het NS-station.
Floreffestraat 21 a, tel.: 0492
475255, info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op
www.annatheater.nl.

Prinsenbal bij C.V. De Spekzullekes

volledig zal inzetten tijdens het
gehele carnavalsseizoen van De
Spekzullekes.

Onthulling nieuwe Prins
Op zaterdag 9 januari 2010
wordt de nieuwe Prins van De
Spekzullekes bekend gemaakt.
Op 12 december a.s. nemen we
afscheid van onze Prins Ronald
d’n Urste in een door het GOP
(Genootschap Oud Prinsen)
georganiseerde afscheidsavond.
Op deze avond zal Prins Ronald
d’n Urste worden bedankt voor
zijn geweldige inzet tijdens het
afgelopen carnavalsjaar en zal hij
eveneens toetreden tot het GOP.

Daarna kan het speculeren en het
grote wachten op de nieuwe Prins
beginnen.
Aan dat wachten komt op
zaterdag 9 januari een einde en
zal in aanwezigheid van alle
geledingen van De Spekzullekes
en vele bevriende verenigingen
onze nieuwe Prins worden
gepresenteerd. U kunt ervan uit
gaan dat ook deze nieuwe Prins
weer “voorop” zal gaan en zich

Om direct vanaf de eerste minuut
het juiste carnavalsgevoel
te beleven nodigt C.V. de
Spekzullekes u uit om bij de
onthulling aanwezig te zijn op
zaterdag 9 januari in zalencentrum
Vissers te Brouwhuis. Aanvang
20.00 uur. De toegang is gratis.
Op zondag 10 januari, daags na
de bekendmaking, organiseert
CV de Spekzullekes een
Prinsenreceptie voor onze nieuwe
Hoogheid. Vanaf 14.15 uur kunnen
vrienden, bekenden en andere
geïnteresseerden de Prins komen
feliciteren.
Het belooft ook dit jaar weer
een geweldig gezellige avond te
worden.
Dit mag u niet missen!

Programma Carnaval
2010

De periode van het Carnaval komt
met de dag dichterbij. Eerst nog
even de feestdagen tussendoor en
voor dat we het doorhebben staan
we met z’n allen in de grootste

Ingezonden
polonaise van het Zuiden. Uiteraard
vieren wij carnaval het liefst met
iedereen en daarom presenteren
wij alvast een gedeelte van het
programma voor dit jaar.
• Zaterdag 9 januari
Prinsenbal CV de Spekzullekes.
• Zondag 10 januari:
Prinsenreceptie CV de
Spekzullekes
• Vrijdag 5 februari:
1e Kletszullekesavond
• Zaterdag 6 februari:
2e Kletszullekesavond
• Zondag 7 februari:
Rode Neuzenbal
• Vrijdag 12 februari:
50+ Bal
• Zaterdag 13 februari:
Openingsbal
• Zondag 14 februari:
Optocht Helmond
Matinee
Speksation:
• Maandag 15 februari:
Matinee
Ladies First Night
• Dinsdag 16 februari:
Kindermatinee
Sluitingsbal
• Woensdag 17 februari
Haringhappen

Scouting Paulus Helmond-oost /dierdonk 60 jaar

In 2010 is het 60 jaar geleden dat
de st-Paulusgroep werd opgericht
door het hoofd van de lagere
school in de Bernadette parochie,
dhr. Silvester Gielen. Hij begon
daar in 1950 een verkennerstroep
met 6 leden, inmiddels zijn we
uitgegroeid naar een vereniging
met 125 jeugdleden en ruim 30
kaderleden.
In ons jubileum jaar 2010 zullen

wij de nodige activiteiten ontplooien om dit feestelijke feit te
vieren. We openen het jubileumjaar
tijdens de gezamenlijke jaarlijkse
kerstactiviteit voor onze leden en
leiding op vrijdag 18 december
2009, er zal dan o.a. de onthulling
plaatsvinden van het jubileumlogo
2010.
Op de agenda voor 2010 staat o.a.
een grote Paaseieren verkoopactie
eind maart in de wijken Helmondoost en dierdonk. En in juni 2010
laten we ons wederom van de
smakelijke kant zien, voor leden
/ leiding en ouders wordt dan een
grote barbecue georganiseerd.
Het geld wat we daarmee ophalen
zal gebruikt worden voor onze
gezamenlijke jubileumkamp in
Wiltz (Luxemburg) dat gehouden

word van 24 – 31 juli 2010. Met
de gehele scoutinggroep, van
de jongste van 4 jaar tot en met
de oudste van 56 jaar gaan we
een hele week kamperen op het
internationale scoutingcentrum in
Wiltz.
Het wordt zeker weten een leuk en
spannend jubileumjaar.
www.scoutingpaulus.com
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Ingezonden

Politie, HALT en gemeenten beginnen vuurwerkcampagne
Info

afsteken of teveel vuurwerk
bij zich hebben. De toegestane
hoeveelheid is tien kilo.

Inbeslagname

De jaarwisseling komt er weer
aan en daarmee ook de tijd dat er
weer vuurwerk wordt afgestoken.
Daarom houden Politie Brabant
Zuid-Oost, HALT Oost-Brabant en
de gemeenten in deze regio van 1
december tot en met 15 januari een
vuurwerkcampagne.
Zoals bekend mag vuurwerk
alleen worden verkocht op 29, 30
en 31 december. Het mag alleen
worden afgestoken tussen 31
december 10.00 uur en 1 januari
2.00 uur. Buiten die tijden dus niet.
De politie treedt direct op tegen
mensen die dan toch vuurwerk
Religie

Van jongeren tot 12 jaar wordt
het vuurwerk in beslag genomen
en ze krijgen een reprimande.
Van jongeren tussen 12 en 18
jaar wordt het vuurwerk in beslag
genomen, er wordt een miniproces-verbaal uitgeschreven en
ze krijgen een doorverwijzing naar
HALT Oost-Brabant. Die zorgt
vervolgens voor een passende
(werk)straf. Als ze die uitvoeren,
hoeven ze geen boete te betalen.
Van volwassenen wordt het
vuurwerk in beslag genomen en ze
krijgen een proces-verbaal.

Meer informatie over vuurwerk
is terug te vinden via een speciale
banner op de website van Politie
Brabant Zuid-Oost (www.politie.
nl/brabant-zuid-oost) en op de
website van HALT (www halt.nl
onder ‘vuurwerk 2009’).

Naar HALT

Tijdens de vuurwerkcampagne
van vorig jaar stuurde Politie
Brabant Zuid-Oost in totaal 208
jongeren tussen 12 en 18 jaar door
naar HALT Oost-Brabant. In de
gemeente Helmond ging het om 26
jongeren.

Eucharistievieringen

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond					
Heilige Mis
Donderdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur		
Heilige Mis
Pauluskerk:
Zondagochtend					
Heilige Mis
Woensdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur		
Heilige Mis
Vrijdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur		
Heilige Mis
Dinsdagochtend in de Pannehoeve Eucharistieviering om 		

18:00 uur
09:00 uur
10:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
11:00 uur

Iedere heilige mis in de Pauluskerk is in de Pannehoeve via de TV te volgen.
Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder 0492-523421
Het administratief centrum aan de Paulus Potterlaan 2 is geopend:
Dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. 0492-529654, fax 0492-529826
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond nl.
Koster en beherder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63,
0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,			
0492-544180
Administratie en Inlichtingen Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan:
Dhr. J Aarts: 0492-525566 of Mw. v. Creij: 0492-542934
Gezinsbijdrage/Kerkbalans:
Uw bijdrage kunt u overmaken op: Postgiro 11.94.001 of ABN-Amro 47.45.69.861 t.n.v. H. Antoniusparochie.
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Parochie H. Antonius
Pauluskerk - De Schabbert
Paulus Potterlaan 2
alles wat je maar bezig houdt.
Informatie: tel. 523421.

Voorbereidingsavond
doopouders.

De eerstvolgende
voorbereidingsavond voor
ouders van dopelingen is op
donderdagavond 21 jan. om 20.00
u. in de zaal van de Pauluskerk.
Graag van tevoren aanmelden op
het parochiekantoor dinsdags van
10.00 – 12.00 u. Tel. 523421.

Film in de Pauluskerk.

CaFE - Op ontspannen
wijze bezig zijn met je
geloof.

Of je nu “ongelovig” bent of
“gelovig”, iedereen blijft een
leven lang op zoek naar de zin
van het leven, het waarom van
onmenselijk lijden, het waarom
van schrijnende armoede,
aardbevingen en geweld. Waarom
laat God dat allemaal maar toe,
als Hij een God van liefde is. Al
deze vragen komen aan bod in
de laagdrempelige geloofscursus
CaFE (Catholic Faith Explorer)
met als algemeen thema: “God
beter leren kennen”. Het zijn
zeven vrije inloopavonden en we
starten op maandag 25 januari
om 20.00 u. in de zaal van de
Pauluskerk. We beginnen dan met
een film van 30 minuten waarin
gesproken wordt over wie God is
en wat zijn liefde, vergeving, hulp
voor ons kunnen betekenen. Het
verhaal wordt afgewisseld met
mime, getuigenissen en ruimte
voor persoonlijk gebed. Daarna
kun je aan de bar een glaasje wijn,
een pilsje, iets fris of koffie en
thee pakken en met pater Daan of
iemand van de parochie napraten
over het thema van de avond en

In de wintermaanden zijn de
zondagen soms lang en donker
en dan is het fijn om elkaar
op te zoeken en samen naar
een mooie, christelijke film te
kijken. De Pauluskerk beschikt
over een nieuwe zaal die ook
voorzien is van een beamer en een
wandscherm, heel geschikt om
films te vertonen. Een bijkomend
geluk is dat we sinds deze zomer
de zaal beter kunnen verduisteren
zodat het beeld scherper is. En
uiteraard is er ná de film tijd voor
een kopje koffie of thee en een
praatje.
Zondag 17 januari 14.30 u. La
colline aux mille enfants.
Een aangrijpende en
karakteristieke film over een klein
plaatsje in Frankrijk waar tijdens
de Tweede Wereldoorlog 5000
joodse kinderen gered zijn. De film
ontroert door de heldhaftigheid
van de redders en hun vertrouwen
op God maar evenzeer door
de dankbaarheid van de kinderen.
Entree gratis. Duur: 110 minuten.
Noteer alvast in je agenda:
Zondag 21 februari: Brother
sun, sister moon – het leven van
Franciscus van Assisi.

Een nieuw jaar - Op
hoop van zege.

Aan het begin van 2010 wil
ik graag iedereen bedanken
die betrokken is bij de H.
Antoniusparochie: de trouwe
kerkgangers, de mensen in de
werkgroepen en zij die elk jaar
weer opnieuw hun financiële
bijdrage leveren. Samen proberen
we, ook in het nieuwe jaar,
er te zijn voor elkaar met de
hulp van Boven. Namens de
parochiegemeenschap en het
parochiebestuur,
p. Daan.
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Protestantse Gemeente Helmond
De Bethlehemkerk vindt u aan de Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is 539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er een oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kindernevendienst is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden aanspreekpunt voor vragen en activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant		
Pieter Assies, diaken			
Annemarie de Geus			
Derk Aalbers, ouderling,			
Joke van der Vange			
Marga Pieters				

Lavendelheide 14			
Twickeldreef 23			
Leeuwenborchweide 81		
Vliehorstweide 10		
Arcenlaan 10			
Dwergvlasbeek 10		








513076
559586
510804
516935
559372
560169

Kijk voor meer informatie op de site van de Bethlehemkerk: www.bethlehemkerk-helmond nl

Diaconie - Wijkwerk

In onze kerkelijke gemeente zijn diakenen en hun wijkteams voortdurend in de weer om de daad bij het woord
te voegen als het gaat om christen zijn en omzien naar elkaar. Hun aandacht gaat vooral uit naar de mensen die
het hard nodig hebben, mensen die bijvoorbeeld ziek zijn of eenzaam of die het even hard te verduren hebben
gehad. Ook het organiseren van kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld wijkbijeenkomsten voor Bijbelstudie of
een goed gesprek, hoort daarbij. Waar nodig zorgt de Diaconie voor budget, zodat bijvoorbeeld een bloemetje of
een ander presentje kan worden verzorgd.

PKN Pastoraat - Uit het oog, in het hart

Hoe bereiken we de mensen tussen pakweg 25 en 45
jaar eigenlijk?
Heel veel plaatselijke gemeenten constateren dat deze
‘tussengeneratie, ook wel ‘het gat van de kerk’ genoemd,
ontbreekt. De mensen die zo druk zijn met studie, baan
en gezin dat de kerk op een laag pitje staat. We kunnen en
willen ze echter niet missen in de kerk! Om kerkenraden
te helpen de ‘tussengeneratie’ op het spoor te komen én
met hen in gesprek te komen is de brochure ‘Het gat van
de kerk’ ontwikkeld, met bezinningsmateriaal, ervaringen,
werkvormen en een stappenplan.
Op www.pkn.nl is allerlei in formatie te vinden voor
verdere verdieping, vergaderopeningen en werkmodellen
om met deze generatie in gesprek te gaan.

KINDERKERSTFEEST

Zondag 20 december is er weer KINDERKERSTFEEST
om 10,00 uur.
Alle kinderen met ouders, opa’s, oma’s en buren
hartelijk welkom.
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