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Nieuwsblad voor Dierdonk

Opruimingsfinale bij Van Gemert:
Daar word je helemaal blij van.
De opruimingsfinale
bij Van Gemert!
Handige en verstandige
meubelen waar je jarenlang
plezier van hebt. Daar wordt je
portemonnee ook vrolijk van!
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3 + 2 samen

Zitcombinatie Beroni

69,-

Driezitter, 210 cm breed, en tweezitter,
180 cm breed, in stof samen 1.299,- nu 999,Kies uit diverse stoffen en kleuren.

999,Van 1299,- nu

Bij aankoop van
een complete eethoek

Led-tafel Kinna
Doorsnee 45 cm, 50 cm hoog,
4 lichtstanden, werkt op
batterijen, actieprijs nu 69,-

6e stoel

gratis
Aanbieding geldt voor
onze gehele collectie!*

159,OP

299,-

OP =

v.a.

OP = OP
Woonprogramma Estrada

TV-dressoir Celebes
in massief teak, blank of
koloniaal gekleurd hout.
142 cm breed
van 491,- nu 399,170 cm breed
van 616,- nu 449,220 cm breed
van 768,- nu 499,-

www.vangemertwonen.nl
HELMOND Hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor,
telefoon (0492) 53 36 55, vrijdag koopavond

2973 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Eigentijds woonprogramma in eiken. Eetkamertafel, 210 x 100 cm, van 839,- nu 739,Eetkamerstoel Jafa, in leer 159,- Bergmeubel, 2 deuren, 2 laden, 120 x 170 cm, van 1199,- nu 1099,Dressoir 2 deuren, 3 laden, 190 x 87,5 cm, van 1099,- nu 999,-

Carnaval of geen Carnaval

De maart Gazet ligt alweer voor u. De
vogels fluiten alweer meer dan een
poosje geleden, er piept misschien al
een krokus of sneeuwklok de grond
uit, de lente lijkt in aantocht. Al weet
je dat laatste in februari nooit zeker,
voor je het weet is het weer sneeuw
ruimen geblazen. Carnavalsvierders
onder ons boffen in ieder geval:
Carnaval valt laat en dus is het straks
misschien hossen in aangename
temperaturen. Of hoort dat niet
bij Carnaval en is de traditie dat je
zeker een aantal dagen snotterend
in je bed doorbrengt na dit festijn?
U merkt het, ondergetekende
heeft al een poosje geen Carnaval
meer gevierd. In ieder geval geeft
een late Carnaval ruim tijd voor de
voorpret en die is minstens zo leuk
als Carnaval zelf. Sterker nog: het
hele carnavalsseizoen lijkt ingericht
op zoveel mogelijk voorpret. Via
diverse kletsavonden en rode
neuzen- en andere bals wordt
langzaam toegewerkt naar dat waar
het allemaal om draait: vier dagen
alles op zijn kop, in 2011 in maart.
Het Oud hollands gezegde: ‘het
bezit van de zaak is ‘t eind van het
vermaak’ is bij Carnaval helemaal
waar. De Gazet werkt zoals altijd
graag mee aan de voorpret en ook
in dit nummer vindt u weer diverse
pagina’s gewijd aan dit mooie
feest. Iedereen die zich onder gaat
dompelen in bier of anderszins: veel
plezier!

name zijn Doodles-wenskaarten,
kent u wellicht wel. Zijn verhaal is
in iedere geval het lezen waard.
Nog een bijzondere bijdrage deze
maand: the dogwhisperer. Voor
alle hondenbezitters is er een inte
ressante bijeenkomst op 19 maart
aanstaande. Op die avond krijgt u
een doorkijkje in de psyche van uw
huisdier en er zal ook een dieren
arts van kliniek brouwhuis aanwezig
zijn met voedingsadviezen voor uw
huisdier.
Het verenigingsnieuws is wat uitge
breider dan u gewend bent: de zeil
vereniging heeft ook een bijdrage
geleverd deze maand. Verder natuur
lijk nieuws van Moetniks, Fotodier
en Maskerade. De toneelgroep
is bezig met de voorbereidingen
van een bijzondere, absuristische
voorstelling met veel verschillende
sprookjesachtige elementen. Zet
de data van de voorstellingen vast
in uw agenda: 1 en 2 april. Ook het
Filmhuis draait weer mooie films
in de maand maart, het Goede
Doel treedt op in Lakei en zo zijn
er nog diverse activiteiten voor de
komende maand die wellicht voor
u interessant zijn.

Zeg maar eens dat de lente niet
begonnen is: voldoende nieuwe
geluiden in en om Dierdonk. Voor zij
die nog wat langer willen genieten
van de knusheid van de winter of
een carnavalskater met een goede
Voor hen die dat niet doen is er in bodem willen voorkomen: het recept
deze Gazet nog heel veel leuks te van deze maand is erwtensoep!
lezen. Iedere Gazet bevat zoals u
misschien is opgevallen, een mooie Ik wens u veel plezier met deze
kleurplaat. Die plaat wordt getekend Gazet.
door Raymond Nicholson, tekenaar
en woonachtig in Dierdonk. Onze
rubriek ‘Uitgelicht’ is deze week
aan hem en zijn werk gewijd. Als zijn
naam niet direct een bel doet rinke
len: de illustraties die hij maakt, met

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,
(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
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: www.didoko.nl
Hanny van Rijt, (513763
of Els Gilbers, (514016

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu
secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu
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
Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

One
Down

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3,
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Dhr. K. Zuidberg, (514772,
www.nbbportal.nl/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond,(542730
GFT & PLASTIC: Ma. 14 en 28 mrt.
RESTAFVAL: Ma 7 en 21 mrt.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 14 en 28 mrt. ten westen van de
Dierdonklaan en wo. 2, 16 en 30 mrt.
ten oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten )
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(523421
Parochie H. Antonius
Peuterspeelzaal Hummeld
(514611
Scouting Paulus
(550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
(p.linders@helmond.nl)
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.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Wijkinformatie

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken,
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond
(514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
8.00 - 12.30 uur
do:
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak
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
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
Spreekuur:
di (namiddag - avond)
wo en do (ochtend)
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
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
11e jaargang nr. 3 – maart 2011
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Lay-out:
J. de Kort
J. vd Eijnden
F. Smits
Redactie:
I. v. Nieuwenhuijsen
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden
Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels
De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! Afbeelingen, logo’s,
etc. apart meeleveren in een zo hoog
mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 13 maart.
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Helmond, februari 2011

Ondanks de onzekere woningmarkt zijn er in uw wijk in 2010 toch een
behoorlijk aantal woningen van eigenaar gewisseld.
De cijfers van uw wijk:
Verkochte woningen in 2009:
Verkochte woningen in 2010:
(Bron: NVM)

25
47

Uit NVM cijfers is verder gebleken dat Adriaan van den Heuvel makelaars
en Adviseurs, als snelst groeiende makelaardij,
“De best verkopende makelaar van Helmond e.o. “ is geworden!
Hier zijn wij natuurlijk trots op. Op basis van een zeer onderscheidende
en persoonlijke manier van makelen in deze tijd, hebben wij veel tevreden
opdrachtgevers van dienst kunnen zijn.
Mocht u ook verkoop- of koopplannen hebben en wilt u meer weten
over onze manier van werken, kunt u via telefoonnummer: 0492- 661 884
of info@heuvel.nl vrijblijvend kennis met ons maken.
Met vriendelijke groet,
Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
P.s kijk ook eens op heuvel.nl - zienopzondag.nl en aankoopadviseurs.nl

Een ander Nederland

B

innenkort mag u weer naar
de stembus. Op 2 maart
worden de nieuwe leden
gekozen voor de Provinciale
Staten. Menigeen denkt dan: wat
heb ik daar nou mee, laat maar….
Toch zijn deze verkiezingen van
belang, dit keer zelfs meer dan
ooit. Voor één stem kunt u deze
keer 2x een eerlijker Brabant
krijgen. Via de 1ste Kamer en via
Provinciale Staten. Dus 2 voor de
prijs van 1! Via uw stem op een
Brabantse PS-kandidaat kiest u
ook voor leden van de 1ste Kamer.
Het kabinetsbeleid met bezuinigingen op het gebied van zorg,
natuur, cultuur, onderwijs en regionale economie komt ook
keihard in Brabant terecht. Een linkse meerderheid in de 1ste
Kamer kan hier een dam tegen op werpen. U kunt kiezen voor
een ander Nederland, omdat het eerlijker moet.
De PvdA Brabant biedt u een actieve overheid die zorgt voor
werk voor iedereen. Een overheid die goed zorgt voor onze
Brabantse natuur en cultuur. De provincie investeert 60 miljoen
in zo’n 20 projecten in Helmond, o.a. de cacaofabriek en de
foodtechnologiecampus. De PvdA wil dat de provincie actief
beleid voert op die ontwikkeling en op het versterken van de
Brabantse steden. De PvdA kiest voor een gezond buitengebied
zonder nieuwe megastallen.
Het Provinciebestuur zal een beslissing moeten gaan nemen
over de verbreding van de N279, bij ons de Wolfsputterbaan
dus. De verbreding van deze weg is juist voor de Dierdonkers een
belangrijk item. Wie veel over deze weg reist zal een verbreding

tegemoet zien als tijdwinst. Naar mate u dichter tegen de weg
woont zult u echter voornamelijk beducht zijn voor de extra
geluidsoverlast. In overleg met gemeente én bewoners kiest de
PvdA straks voor de meest optimale oplossing inzake de N279.
Helmond zal ook de komende statenperiode weer goed
vertegenwoordigd zijn. Er komen zelfs 3 lijsttrekkers uit
Helmond. De PvdA heeft 3 Helmondse kandidaten waarvan
er 2, lijsttrekker Annegien Wijnands en nr 6 Stijn Smeulders,
direct verkiesbaar zijn. Nr 29 Mohammed Chahim, al raadslid in
Helmond, maakt het PvdA trio compleet.
Op 3 maart toch even die gang naar het stembureau maken. In
Dierdonk is het stembureau mooi centraal gelegen, in Parkzicht.
Handig te combineren met even boodschappen doen of de
kinderen naar school brengen of ze ophalen. Maar u mag in de
gehele provincie uw stem uit gaan brengen. Dus komt het beter
uit het te combineren met een familiebezoekje elders in de stad
of van of naar uw werk in een andere Brabantse gemeente?
Geen probleem, u mag overal in Brabant stemmen zolang u
naast uw stemkaart maar een identiteitsbewijs bij u hebt.
Kies 2 maart PvdA voor een Ander Nederland!
Mirjam van de Pijl.

Brabant Culturele Hoofdstad 2018

I

n het voorjaar zal de gemeenteraad zich moeten uitspreken of
zij bereid is om 10 miljoen euro
bij te dragen aan de kosten voor
de nominatie van de vijf Brabantse
steden als Culturele Hoofdstad
2018. Alleen het traject naar de
nominatie toe kost namelijk al 100
miljoen euro waarvan de Provincie
de helft betaald en de vijf steden
de overige 50 miljoen. Op de vraag
of de VVD voor of tegen het voorstel zal stemmen is afhankelijk van
een aantal factoren.
Cultuur is een belangrijke economische drager en in die hoedanigheid dus van betekenis voor
onze stad. Aangetoond is dat het ‘sneeuwbaleffect’ (‘return of
investment’) dat hiervan uitgaat, groot is. De VVD ondersteunt
daarom de Brabantbrede ontwikkeling van initiatieven om de
culturele infrastructuur te versterken.
Wat de nominatie Culturele Hoofdstad 2018 van onze fractie mag
kosten is voor een groot deel afhankelijk van welke kostenposten
en investeringen opgenomen kunnen worden binnen dit bedrag.
Als deze overeenkomen met de geformuleerde doelstellingen
van ons Cultuurbeleid dan zijn deze kosten al begroot. Te
denken valt bijvoorbeeld aan projecten aan de Kanaalzone,

investeringen in cultureel- , historische en industrieel erfgoed
die al opgenomen zijn in ons meerjaren investeringsplan en
waar wij ook al subsidie van de Provincie voor krijgen. Maar ook
onze jaarlijks terugkerende culturele evenementen kunnen hier
wellicht onderdeel van uitmaken. Op deze wijze is er dan geen
sprake van 10 miljoen bovenop het reeds gereserveerde bedrag.
Maar vooralsnog is onduidelijk welke projecten en evenementen
te zijner tijd kunnen worden aangedragen voor Brabant
Culturele Hoofdstad 2018 en in hoeverre deze dus een overlap
zouden kunnen vertonen met ons eigen cultuurbeleid.
We staan daarom niet op voorhand al afwijzend tegen dit
initiatief maar zullen de voorstellen kritisch tegen het licht
houden en de economische voordelen voor de stad nauwkeurig
afwegen.
Ellen Niessen

Politiek
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Bezoek
een ook
kookst s onze
u
een he dio voor
culinai erlijke
re avo
uit! nd
Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte
barbecue tot een onvergetelijk feest: Food For Fun is het
adres voor sublieme catering. En dat niet alleen... De zorg
voor uw complete feest is bij ons in goede handen.
Bij Food For Fun draait alles om genieten.

Horstlandenpark 2a
5709 MB Helmond
T 0492 33 09 85
E eat@foodforfun.nl

www.foodforfun.nl

Van Lieshout Stoffering
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bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
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pag 6 Hoveniersbed
www vanlieshoutstoffering
nl

Schoonheidssalon
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9
een vrijblijvende
offerte

Cadeaubon vanaf € 10,00
0

e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten
Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T 0492-343558
F 0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!
www.cajoosten.nl
info@cajoosten.nl

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond
Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46
Gevestigd te Dierdonk

Classic Hits Night: een succes

O

p 29 januari vond de eerste Classic
Hits Night plaats in wijkcentrum
Parkzicht. Er kwamen 60 wijkbewoners op deze nieuwe activiteit af en het
werd een erg gezellige avond. Het aantal
dansers op de vloer viel in het begin nog
wel tegen. Bijpraten bleek minstens zo
belangrijk. Tegen het einde draaide de DJ
de juiste dansnummers zodat de avond
om 01.00 uur afgesloten werd met een
volle dansvloer. Een leuke avond, dichtbij
huis voor een schappelijke prijs.
Genoeg redenen om zeker nog een keer
zo’n Classic Hits Night te organiseren.
Cyndi, bedankt voor deze keer.
Dierdonkers, tot ziens op de volgende
dansavond.
Gerard Bosmans

Website: nieuws aanleveren

D

e website www.dierdonk.eu wordt
steeds vaker bezocht. Regelmatig
wordt met name de homepage
met ‘nieuws’ aangepast. De laatste
nieuwtjes zoals bijvoorbeeld foto’s van
fotoclub Fotodier of de activiteiten van
carnavalsvereniging De Rampetampers
of de data van de voorstellingen van
toneelgroep Maskerade of een enquête
over de maximumsnelheid in de wijk of
informatie over de nieuwe beheerder van
Parkzicht. Kortom, interessante berichten
voor alle wijkbewoners.

Heeft u nieuws / info die u graag op
de website zou willen zien? Stuur een
mail naar gerard.bosmans@gmail.com
en het verzoek wordt bekeken door
de wijkvereniging. Is het meer voor de
wijkraad bestemd, dan wordt het verzoek
aan hen doorgegeven. Op deze manier
wordt de website nog waardevoller voor
alle Dierdonkers.

Wijknieuws
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10 Verenigingsnieuws

Moetniks mededelingen

D

it jaar gaan we al voor de tiende keer met bus op stap,
we zijn voorzichtig begonnen met een tochtje over de
Binnendieze in ’s Hertogenbosch, daarna hebben we
verschillende steden in België en Nederland bezocht. Op de
fotocollage in deze Gazet kun je zien waar we overal geweest zijn.
In de vorige Gazet hebben we al geschreven dat we dit jaar naar
Deventer gaan.
De afspraken voor die dag zijn rond en we denken dat het
weer een interessant, leuk en gezellig reisje wordt. Naast het
geplande programma is er nog voldoende tijd over om zelf
een paar uurtjes naar eigen idee in te vullen. Het gedetailleerd
dagprogramma krijgt U nog van ons, maar hier al wat informatie.

Agenda voor maart:

Pathé: film de STORM. Een epische film van Ben Sombogaart
met Sylvia Hoeks als een jonge moeder die tijdens de
Watersnoodramp van 1953 haar baby zoekt. Vrijdag 11 maart,
samenkomst in de hal 13:15 uur. Aanmelden voor 6 maart
Jeanne de Jong telefoon 512516.
Wie loopt er mee op 20 maart. We starten om 10:30 uur vanaf
parkeerterrein Albert Heijn. Wandeling gaat altijd door. Parkzicht
is open vanaf 11.45 uur voor iedereen die koffie en gezelschap
wil. U bent uitgenodigd ! ! !
Koersbal in Parkzicht: 16, 23 en 30 maart 10:00 uur.
Computer workshops in Parkzicht: 10, 17, 24 en 31 maart 10:00 uur.

Vertrek: Dinsdag 17 mei om 8:00 uur parkeerterrein Albert
Heijn.
Terug: in Dierdonk om 21:30 uur.
Kosten: € 32,00 p.p. voor leden van de wijkvereniging, voor
niet leden € 42,00 p.p.
Voor dit geld krijgt U: de busreis, tweemaal koffie,
gebak, stadswandeling met gids,. . . . .? en een
driegangen diner.
Omdat niet iedereen hetzelfde lekker vindt mag er gekozen
worden tussen twee soorten soep, hoofdgerecht vlees of vis en
nagerecht ijs of koffie/thee. Bij aanmelding krijgt U een briefje
waarop het gekozene aangekruisd kan worden.
Opgeven en betalen vóór 6 mei a.s. bij Jeanne de Jong,
Rhulenhofweide 10, ( 512516.
Vindt U het gezellig om met een bus vol bekenden een dagje
weg te gaan, dan geef U snel op, er kunnen 50 personen mee,
VOL is VOL ! ! ! !
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Fotodier flitsend op pad

Kinderdijk

D

at het weertype tussen de kalkoen en Paashaas grillig
is, hebben we kunnen ondervinden tijdens onze laatste
trip met de club. Na het warme en aangename van de
studio, naar de oer-Hollandse Kinderdijk.
Zondag 13 februari togen we vol goede moed om half zeven in
de morgen richting Kinderdijk. Hopende op een mooie zonsopkomst met de daarbij behorende verschijnselen. Helaas voor
mij en onze fotodieren gingen we letterlijk en figuurlijk “de mist
in”…..Des te groter de foto-uitdaging.
Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten van onze clubleden.
Mijn motivatie liet wat te wensen over. Tja het was ook de 13e!
Maar wellicht bij een volgend bezoek hebben we meer geluk,
want de Kinderdijk staat niet voor niets sinds 1997 op de Wereld
erfgoedlijst van de Unesco!

Flitsen

N

u de winter ons nog wat plaagt, en we uitkijken naar
de lente, is er voor de fotograaf buiten niet echt veel
te beleven. Vandaar mijn zijstapje naar de “draagbare
lichtstudio”. Uiteraard voor buiten, maar vooral voor binnen.
Als alternatief voor statieven met lampen, of een dure studio
flitsset kan men zich beroepen op de externe flitser. De moderne en laatste types hebben een zogenaamde draadloze
commander-stand. Met deze instelling kun je meerdere flitsers
in verschillende groepen draadloos aansturen vanuit je camera.

12 Verenigingsnieuws

Hiermee zijn vele opstellingen mogelijk. Denk aan het gebruik
van flitsparaplu’s en/of (kleine) softboxen.
Ook de belichting is in tegenstelling met een studio flitsset geheel TTL aangestuurd. Dit wil zeggen dat de camera de totale

controle heeft over wat er gebeurt met de flitsers. Deze manier
van fotograferen verdient nog wat extra aandacht, te meer daar
de mogelijkheden verassend en legio zijn. Gaarne roep ik bij
deze mede clubleden op om de kennis te delen. Mede ook uit
praktisch oogpunt, want meerdere flitsers zijn noodzakelijk!
De hiervoor genoemde technieken worden aangestuurd door
infrarood of een slaveflitser. Een nadeel in deze is de actieradius.
Dit beperkt zich tot enkele meters. Alternatief hiervoor is de
zogenaamde flashtrigger. Deze is veelal radiografisch, met dus
een groter en betrouwbaarder bereik. De flashtrigger plaatst

men op de flitsschoen boven op de camera. Hij werkt als een
zender die de flitsers aansturen. De flitsers zijn voorzien van
een ontvanger. Een nadeel van deze techniek is dat de meeste
(goedkopere) modellen niet TTL werken en dus niet dedicated
zijn met je camerasysteem. Zelf lichtmeten dus!
Het grappige van deze technieken is dat ze relatief betaalbaar
zijn, en mooi aansluiten op de apparatuur die men al bezit,

vooral de TTL systemen van o.a. Canon en Nikon. Iedere serieuze
foto-enthousiasteling heeft immers een externe flitser, die meer
kan dan men denkt. Veel plezier met jullie ontdekkingstocht!
Rest mij nog te vertellen dat op onze site www.fotodier.nl onder
het kopje nieuws/interessante links een goede link staat over
flitstechnieken.
Vriendelijke groeten, Bob Hoppenbrouwers
Wil je meer weten over onze club kijk dan op onze website
www.fotodier.nl of mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com
Foto’s deze maand verzorgd door Bob Hoppenbrouwers.
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Toneelgroep Maskerade

N

a de succesvolle voorstelling “A
Streetcar named Desire” is Toneelgroep Maskerade begonnen
met de repetities van “Lang en Gelukkig”.
De Helmondse theatergroep bereidt zich
voor op maar liefst zeven doldwaze voorstellingen in maart 2011. Onder regie
van Dirk van der Pol gaan ook dit jaar
weer alle registers open. Het wordt een
spectaculair theaterfeest voor jong en
oud. Totaaltheater zoals het publiek dat
van Maskerade gewend is, compleet met
zelfgemaakte kostuums, betoverende
decors en speciaal voor deze voorstelling
gemaakte filmbeelden en muziek.

sprookjes net even anders te rangschikken
leert de dementerende fee ons, dat als
je werkelijk lang en gelukkig wilt leven,
je beter van de gebaande paden af kunt
wijken om de stem van je hart te volgen.

“Lang en Gelukkig” gooit met veel vaart
en ondeugende grappen de verhaallijnen
van Assepoester, Roodkapje en nog veel
meer sprookjes door elkaar tot een
absurdistische, bruisende, ontroerende
en veelal hilarische familierevue.
Assepoester moet verplicht in één huis
wonen met haar nieuwe stiefmoeder Irma
Grooteboezem en haar terroriserende
dochters Paris en Hilton. Heimelijk droomt
ze over die ene grote liefde. Roodkapje is
erg onzeker en valt uiteindelijk hopeloos
voor de charmes van een hongerige wolf
met imagoproblemen. En de moeder van
Prins Roderick van Oranjenassaukade
vindt het hoog tijd worden dat hij een
mediagenieke vrouw vindt. Zelf verdrijft
hij liever de tijd met zijn trouwe lakei
Willy. Terwijl op het Koninklijke bal
alles uit de hand loopt, zien we de
romantische balkonscène tussen de
Prins en Assepoester. Vlak voor de kus
slaat de klok twaalf en moet Assepoester
terugkeren naar haar leven als huissloof.
En heeft de grote boze wolf uiteindelijk
geen trek meer in Roodkapje, of toch
wel? Door de slotscènes van de diverse
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25, 26, 27, 30, 31 maart, 1 en 2 april 2011
Annatheater Helmond.
Entree: € 12,00.
Aanvang 20:00 uur. Zondag 14:00 uur
Reserveringen: ( 0492-535214 of
www.maskeradehelmond.nl

Jeugd-Zeilvereniging Berkendonk
Leren zeilen bij Jeugd-Zeilvereniging Berkendonk (JZVB) in
Helmond

H

et is al weer lang geleden dat je
helemaal naar Friesland moest
reizen om op een zeilkamp in
een valk op de Friese wateren te leren
zeilen. Toch hebben vele zeilende ouders
deze weg nog bewandeld. Tegenwoordig
kun je ook in Brabent op vele plaatsen
zeilen, waaronder ook in Helmond op
recreatieplas Berkendonk.
Hier is Jeugd-Zeilvereniging Berkendonk
actief als watersportvereniging. Al 6 jaar
lang geven haar instructeurs zeillessen
aan kinderen en jeugdigen en leiden ze
op tot het behalen van door de stichting
Commissie Watersport Opleidingen
(CWO) erkende zeildiploma’s. Omdat
JZVB een echte vereniging wil zijn,
bestaat haar opleidingsaanpak niet uit
het organiseren van zeilkampen van een
week maar worden gedurende een heel
zeilseizoen, van april tot september, in de
weekenden zeillessen gegeven. Twee uur
zeilen op de zaterdagochtend of -middag
is hiermee een terugkerende gebeurtenis,
net zoals de voetbal- of hockeywedstrijd
in het weekend.
Zoals elke vereniging bestaat ook JZVB

bij de gratie van het enthousiasme van
haar vrijwilligers. Het bestuur, maar met
name de instructeurs en de technische
commissie, houden letterlijk de vereniging
drijvend. Met groot enthousiasme
worden bij weer en wind aan de jeugdige
leden de eerste beginselen van het zeilen
bijgebracht. Elk jaar is het weer een groot
plezier te zien hoe kinderen van 8 jaar
binnen een paar lessen rondjes kunnen
varen in de super-jeugdlesboot de
Optimist.
De optimist is een éénpersoons zeilboot
met een zwaard (ophaalbaar blad onder
de romp). De optimist heeft een simpel
zeil met een giek en een spriet en een
roer met helmstok. De Optimist is een
ideale lesboot om kinderen de beginselen
van het zeilen bij te brengen: omdat je
alleen in de boot zit moet je ook echt
alles zelf doen. Kinderen ontwikkelen
zo gevoel voor het zeilen zonder alles
precies te begrijpen. Langzaam neemt
het begrip toe en leren ze ook de eerste
regels kennen en toepassen. Jawel, ook
op het water zijn er voorrangsregels!
Daarnaast is de Optimist ook een echte
wedstrijdboot waarin jeugdigen tot 14
jaar wedstrijden varen.
Zeilen is een technische sport die sterk
geprofiteerd heeft van technische

ontwikkelingen op het gebied van met
name kunststof materialen en kunstvezels.
De afgelopen jaren zijn nieuwe boottypen
ontwikkeld die sterk, licht, duurzaam,
onderhoudsarm en relatief goedkoop zijn.
Het elk jaar opnieuw schuren en lakken
van je houten valk hoeft niet meer en voor
de prijs van een houten valk kun je ook 5
kunststof boten kopen. Voorbeelden zijn
de Laser Pico, de Splash en de RS Feva. Zo
beschikt JZVB over 6 Laser Pico’s, snelle
een-persoons zwaardboten waarin de
oudere jeugd les krijgt en plezier maakt.
Zeilen als recreatieve bezigheid voor het
gehele gezin heeft de afgelopen decennia
in Nederland een grote vlucht genomen.
Het aantal open- en kajuitzeilboten in de
Zeeuwse havens en de havens langs het
IJsselmeer is spectaculair gegroeid. Veel
gezinnen brengen in het weekend of in
de vakantie samen de tijd door op een
eigen of gehuurde zeilboot. Dit wordt
nog gezelliger als de kinderen zelf kunnen
zeilen. JZVB biedt volop de mogelijkheden
zeilen op een leuke en verantwoorde
manier te leren. Schroom als ouder
ook niet om zelf actief deel te nemen
binnen de vereniging als begeleider
of instructeur: breng je eigen eerste
zeilkampervaringen van lang geleden
over aan de jeugd van nu!
Geïnteresseerd of op zoek naar meer
informatie, bezoek dan eens de website
www.jzv-berkendonk.nl of kom eens langs
op Berkendonk en laat je inspireren door
de unieke sfeer van JZVB als spetterende
vereniging om zeilles te krijgen en zeilles
te geven.
Paul Krekel, voorzitter JZVB
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v.a. 4 feb elke dag KOOPAVOND
zon 6, 13, 20 en 27 feb KOOPZONDAG

Gezelligheid op de buitenschoolse opvang!
Zo hebben de meiden van de groep
Parkkasteel laatst een “coole middag”
georganiseerd. Deze activiteitenmiddag
hebben zij helemaal zelf voorbereid
en uitgevoerd. Erg knap! Want dit
vraagt om een goede samenwerking en
taakverdeling.

B

ij ons op de buitenschoolse opvang
is het altijd erg gezellig!
We doen van allerlei leuke
activiteiten. We knutselen er op los,
doen sport en bewegingsspellen, we
spelen met constructiemateriaal en
koken en bakken wel eens wat lekkers.
Met de koude winterdagen hebben
we regelmatig gezellig aan de warme
chocolademelk gezeten. Dit is een gezellig
en knus tafelmoment waarop we lekker
met elkaar kunnen kletsen.

We hebben kunnen genieten van
verschillende dans optredens, er werden
moppen getapt (door de jongens) en we
konden genieten van een modeshow. In
deze modeshow showden de kinderen
kleding die zij zelf ontworpen en gemaakt
hadden.

Tijdens de voorstelling was er ook tijd voor
een hapje en een drankje. We hebben
lekker gesmuld van de zelfgebakken cake!
Na de voorstelling hebben we in kleinere
groepjes allerlei spelletjes gespeeld (o.a.
koekhappen en stoelendans).
Wij hebben erg genoten van deze “coole
middag”! En kijken uit naar de volgende!

Ook hebben onze kinderen de mogelijkheid om zelf activiteiten te organiseren.

Gevraagd: actieve, sportieve en creatieve vrijwilligers

V

oor de tussenschoolse opvang op
de Dierdonkschool in uw wijk
Bent u op zoek naar een nieuwe
uitdaging ?
Kom dan helpen bij het overblijven bij
basisschool Dierdonk, de dynamische
plek in uw wijk.
Wij willen graag verdere invulling geven
aan onze activiteiten en begeleiding voor
de kinderen tijdens het overblijven en
zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die
hieraan 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.
Maandag, dinsdag en donderdag
van 11.45 tot 13.00 uur
U ontvangt dankbare kindergezichtjes.
U werkt met leuke collega´s.
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding
van € 8,00 per keer.
Meld u aan bij het vrijwilligers
overblijfteam.
Coördinatrice Susan van der Gaast
( 06 45258659
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uur. Einde ongeveer 17.00
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maart € 2,50.
inlevering van de bon uit de Gazet van
Entree voor groot en klein € 3,00. Bij

Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond, tel. 0492-556266.
“Alcohol onder de 16, natuurlijk niet”
Het is niet toegestaan om spuit-serpentines
te gebruiken in residentie “Parkzicht”!
Kaarten voor de avonden en kindermiddagen zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal. Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma
voorbehouden. Kijk voor ons uitgebreide programma op www.rampetampers.nl of in het carnavalsblad van “de Rampetampers”.

Receptie 11 jaar Rammetjes

O

p zondag 13 februari heeft Jeugdraad de Rammetjes
een receptie gehouden ter ere van het 11 jarig bestaan.
Diverse bevriende jeugdcarnavalsverenigingen, wijkbewoners en ook enkele wethouders hebben hun felicitaties
overgebracht. Op deze pagina en de volgende pagina een kleine
foto-impressie van deze zeer gezellige middag.

Op deze middag waren ook bijna alle oud jeugdprinsen aanwezig. Als blijvend aandenken hebben zij een USB stick gekregen
voorzien van hun naam en jaar van prinsschap. Natuurlijk kun
je er dan niet omheen om een foto te maken waar ze allemaal
opstaan. Op die foto kun je zien dat er van de oud jeugdprinsen
drie man zijn door gegaan naar de grote raad en daar voor
verjonging zorgen. Meerdere foto’s vindt u ook terug op de
impressiepagina op www.rampetampers.nl
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De kop is eraf!

Op de foto 9 van de 11 jeugdprinsen. vlnr achterste rij:
Prins Rens (2008) Prins Rik (2007) Prins Nick (2006) Prins Robbert
(2005) Prins Matthijs (2004) Prins Niels (2003)
vlnr voorste rij: Prinses Mijke (2009) Prins Brian 1 (2010) Prins Brian
2 (2011). niet op de foto Prins Yannick (2001) en Prins Stefan (2003)

De kop is eraf staat boven aan deze pagina.

J

a natuurlijk, de receptie van de Rammetjes is geweest, en
als deze Gazet op de mat valt is de zittingsavond nog een
nachtje verwijderd of misschien al aan de gang. Het zelfde
geld voor de Stuif ‘ns In. Ook waren wij op zaterdag 19 februari
te gast bij Stadsradio Helmond. Hier hebben wij 5 kaartjes voor
het Dierdonks Blaaskapellen Festijn aangeboden voor de eerste
vijf mensen die zich melden per mail op wpr@rampetampers.nl.
Ook de lezers van de Gazet willen wij die mogelijkheid bieden
om in het bezit te komen van gratis kaartjes voor het Blaaskapellen Festijn. Stuur voor 3-3-2011 een mail naar wpr@rampetampers.nl, vermeld hierbij in het onderwerp “Gazet Blaaskapellen
Festijn”. Daar de Gazet niet bij iedereen tegelijk op de mat valt
zal onder de aanvragers worden geloot. Er zijn 5 kaarten voor
2 personen beschikbaar.

2012

2000

Boekje 2011
Ook dat is inmiddels alweer overal GRATIS in Dierdonk verspreid. U heeft er in kunnen lezen dat de lat hoog ligt om ook
dit jaar weer in de prijzen te kunnen vallen. Toch gaan we ervoor
om deze op 26 maart weer mee naar Helmond te nemen op
het jaarlijkse boekenbal voor
carnavalsperiodieken in Motel
Nuland te Nuland.

Een stukje historie.
Zoals vorig jaar al gemeld zouden onze aankondigingsborden
dit jaar met pensioen gaan. Onze aankondigingen staan als
wijkgericht op onze wijkaankondigingsborden. Twee van onze
oude borden hebben gezegd, dat willen we niet. De een wilde bij
de toegang staan bij de weg naar onze Residentie, en de ander
wilde graag bij de Prins in de tuin. Als je dan met het zoeken
naar foto’s betreffende 11 jaar jeugdraad dan toevallig ook foto’s
uit 2000 met ons aankondigingsbord tegen komt blijkt dat we
in dat jaar op dezelfde dagen carnaval hadden als dit jaar. Ook
kun je dan zien dat er nog druk gebouwd wordt aan het gebouw
van onze residentie.
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Ons boekje of te wel ons Bloaike staat weer boordevol informatie en leuke wetenswaardigheden. Ook lach jij je te barsten aan
de vele mopjes. Heeft u (positieve) op- cq bemerkingen en/of
bezorgklachten, mail dat dan naar Wgboekje@rampetampers.
Nadat ons boekje in druk is gegaan heeft zich nog wat veranderd. Wat dan? Wel dat lees je op de volgende pagina.

Wat nog komen gaat
Ons volledige programma heeft u kunnen lezen
in de Rampetamper. Op deze pagina, de laatst
bekende wijzigingen en zoals beloofd, tevens een
kortingsbon voor de kindermiddag op dinsdag 8
maart. Ook lichten wij nog enkele Highlights uit.

avond met voor elk wat wils zowel voor jong als ook ouder.
Voor gezelligheid hoef je de wijk niet uit. Om de feestvreugde
te verhogen heeft ook CV de Brandeliers met hun Prins Maurice
aangekondigd een bezoek te brengen. Kortom zondagavond is
Dierdonk voor alle jongeren “The place to be”.
Entree € 3,00 Zaal open 20.00 uur aanvang 20.30 uur

Zaterdag 5 maart 2011: Dierdonks BlaaskaMaandag 7 maart 2011: Kindermatinee-Crazy
pellenfestijn.
Jeugdshow / Aprés-ski
Voor deze zeer gezellige avond hadden we de vorige keer al een
tipje van de sluier opgelicht. Wel naast “Doe Mar Wa” uit Bakel
en “de Durbloazers” zal ook “Muziekmakerij de Biks Bent” deze

Vanmiddag worden de kinderen vermaakt door de Crazy Jeugdshow. De show is voor alle jeugd van 4-12 jaar en iedereen doet
vrolijk mee. Ook zijn natuurlijk de jeugdraad met prins Brian paraat. Prins Brian heeft voor de kinderen weer diverse traktaties
meegebracht. Entree € 3,00 (voor jong en oud) Zaal open 13.30
uur Aanvang 14.00 uur waarbij deze middag rond 17.00 uur op
veler verzoek langzaam zal overlopen in de avond........ waar we
gaan Apres-skien. Onze residentie Parkzicht is dus doorlopend
geopend op deze dag. De discotheek, onze leden en DJ Petertje
zullen de zaal in een rustig tempo van een kindermiddag in
passend decor voor een Aprés-ski avond omtoveren, die dan
tot rond de klok van 24.00 door zal lopen.

Dinsdag 8 maart 2011: Kinderfestival, het
muziekmysterie met Megamatti

Zondag 6 maart 2011: Dierdonk Life

In de vorige Gazet en in ons boekje is aangekondigd dat traditiegetrouw ook de Keiebijters met hun dansmarietjes een bezoekje
afleggen. Deze week is duidelijk geworden dat dit jaar in hun
volle programma geen gaatje zit, maar hebben wel de toezegging dat ze in 2012 niet zullen ontbreken. Ook hebben we nog
met de orkestjes, de technische kant van de zaak doorgesproken
en daarbij hebben wij kunnen opmaken dat ze er zeer veel zin in
hebben. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus jongeren van
Dierdonk en alle windstreken ga lekker uit je dak op deze speciale avond voor de jongeren met de muziek van “Indigo Mind” in
het genre Funk-Pop-Rock, en “Edelhout” in het genre hardrock.
Natuurlijk is het carnaval en voor de polonaise zal de muzikale
snaar worden geraakt door onze eigen de Discotheek met. Een



avond muzikaal de toon zetten. Dus Dierdonkers en overige
belangstellenden, zowel voor Ouder als Jonger is dit een avond
die je niet mag missen. De entree voor de fijne avond uit in uw
eigen wijk is slechts € 4,00. Zaal open: 20.00 Aanvang 20.30

Deze dinsdag komt piepjong, jeugd, jongeren en ouderen volop
aan zijn trekken. MegaMatti komt uit een hele grote muzikale
familie, maar er is een klein probleem! MegaMatti is de jongste van de familie en daarom komt hij altijd als laatste aan de
beurt. Hij heeft als het goed is muzikaal talent, maar hij moet
wel een beetje worden geholpen! Samen met alle aanwezige
kinderen word gezocht naar de werking van alle instrumenten
die tevoorschijn komen uit de mysterieuze muziekdoos. Met
de polonaise, springen, dansen, en vooral zingen maakt
MegaMatti een knallend feest!!!
Entree € 3,00 (voor
jong en oud) Indien
nevenstaande kortingsbon inlevert
n
betaald u slechts de
lage prijs van € 2,50.
i l
Zaal open 13.30 uur
Aanvang 14.00 uur
tot ca 17.00 uur

Voor al onze activiteiten is nevenstaande van toepassing.
Een consumptie kost in onze residentie slechts
€ 1.40. Dus pas op met alcohol Op de avonden
zal daarom ook gewerkt worden met gekleurde polsbandjes.

Laatste nieuwtjes en programma

De laatste nieuwtjes en het programma kunt u ook vinden op
www.rampetampers.nl. Tevens vindt u hier foto-impressies van
de middagen/avonden.
Zegt het voort!!!
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MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

Voor spitten van tuinen.
Uitgraven van vijvers, zwembaden
En diversen grondwerken.
- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

Nu ook minigraver van 70cm breed

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

ROB JACOBS TUINAANLEG

(geldig t/m juni 2011)

T. 06 215 626 47
www.robjacobstuinaanleg.nl

Dierdonk is verkeersveilig!

E

ven terug in de tijd. Tien jaar geleden, in juli 2001, maakte
de Gemeente Helmond bekend dat zij voornemens was
de Waterleliesingel, Dierdonklaan en Coendersberglaan
in te richten als voorrangsweg en de tussenliggende gebieden
als 30 km zone. Een grote groep bewoners was fel gekant tegen
dit besluit. Zij verenigden zich in de Werkgroep 30 km Zone
Dierdonk, onder de vlag van de Wijkraad. Zij stelden dat óf
heel Dierdonk 30 km zone zou moeten worden (dus ook de
genoemde wegen) óf dat de situatie ongewijzigd zou moeten
blijven. Een lange strijd met de Gemeente volgde die in 2003
gewonnen werd: de Gemeenteraad veegde het plan voor het
inrichten van voorrangswegen van de tafel en maande het
College de mogelijkheid van inrichting van Dierdonk als een
aaneengesloten 30 km zone te onderzoeken.

De Werkgroep 30 km Zone Dierdonk was niet alleen op haar
eigen onderbuikgevoel afgegaan en had gedegen advies in
gewonnen bij een vooraanstaand verkeersadviesbureau. Dit
adviesbureau steunde de werkgroep volledig in de stelling dat
de inrichting van voorrangswegen in de wijk nadelig zou zijn
voor de verkeersveiligheid. De voorrangswegen zouden leiden
tot hogere snelheden, hoger dan het overzicht op veel kruispun
ten toelaat. Als er dan iets mis zou gaan, zouden de gevolgen
ook direct ernstig zijn. De adviseurs waren slechts gematigd
enthousiast over de inrichting van de gehele wijk als 30 km
zone. Eigenlijk concludeerden zij dat Dierdonk al een optimale
inrichting heeft. De combinatie van bochten, asverspringingen
én de gelijkwaardige kruisingen leiden tot een verkeersveilige
situatie. De weggebruikers, die meestal met de wijk bekend

zijn, zijn gedwongen snelheid te matigen en af te wachten of
zij op de gelijkwaardige kruisingen voorrang krijgen. Wel werd
aanbevolen om extra aandacht te schenken aan een aantal
plaatsen waar met name kinderen intensief gebruik van maken.
Deze conclusie kon onderbouwd worden met de ongevallen
statistieken van de wijk. Dierdonk kenmerkt zich door relatief
weinig ongevallen. Sommige van die ongevallen zijn wel in
verband te brengen met voorrangsfouten ,maar omdat de
snelheid meestal laag is, is er zelden sprake van ernstig letsel.
Dierdonk steekt daardoor positief af als een vergelijking wordt
gemaakt bij andere wijken.
In de periode rond 2005 werd landelijk ook duidelijk dat
het beleid om zo veel mogelijk 30 km zones in te richten
niet de verwachte doorbraak bracht in verbetering van de
verkeersveiligheid. Er waren zelfs aanwijzingen voor een
ongunstig effect. Veel gemeenten hadden 30 km zones ingericht
door alleen borden te plaatsen, terwijl in een 30 km zone
de lagere snelheid steeds afgedwongen moet worden door
snelheidsremmende maatregelen zoals drempels. Om die reden
is het sowieso onwenselijk om wegen als de Waterleliesingel,
Dierdonklaan en Coendersberglaan in te richten als 30 km
wegen omdat daardoor brandweer , ambulance,busdiensten
en politie gehinderd worden. De optie van een 30 km zone in
de gehele wijk valt daarmee in het geheel af als niet realistisch.
Ook de Gemeente zag in het nieuwe Verkeersveiligheidsplan af
van de 30-km zone in geheel Dierdonk.
De Werkgroep 30 km Zone Dierdonk en de Wijkraad waren
uiteindelijk blij dat de situatie bleef zoals die was: geen
voorrangswegen. Een bijkomend voordeel is dat de wijk
niet ontsierd hoeft te worden met vele tientallen nieuwe
verkeersborden en haaientanden en dat geen nodeloze kosten
gemaakt worden. Er zijn sinds het ontstaan van Dierdonk in
1995 geen argumenten om de inrichting te herzien op wellicht
enkele knelpunten na. Uit het feit dat dit onderwerp weer op
de agenda staat kun je afleiden hoe belangrijk de wijkbewoners
en de wijkraad de verkeersveiligheid vinden. De Werkgroep zal
met de Wijkraad om de tafel gaan om de gang van zaken nog
eens door te nemen en te kijken hoe we wellicht een nog veiliger
verkeerssysteem in Dierdonk kunnen krijgen.
9 februari 2011
Werkgroep 30 km Zone Dierdonk
Bernd Niesen en Henk van den Elsen
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Profiteer nu nog van de
6% BTW regeling
De veelzijdige vakman voor al uw
grote en kleine klussen
* Keukens

* Vloeren leggen

* Verbouwen

* Dakramen

* Dakkapellen

* Tegelwerk

* Timmerwerk

* Renovatie

* Badkamers

* Cv installaties

* Onderhoud

* Loodgieterwerk

EB
Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: ebklussenier@hotmail.nl

Het kan!
Makkelijk
centimeters
verliezen,
precies waar
jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je

je spieren gericht getraind. We helpen ook met

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van

vatie. Bailine is de snelst groeiende figuurstudio van

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden

programma en wij garanderen succes!

Ontdek het geheim uit Scandinavië
en boek een gratis proefbehandeling!
Bel of mail Jolanda voor een afspraak.

BAILINE HELMOND • 0492 - 52 15 81 • HELMOND @ BAILINE.NL • W W W.BAILINE.NL

De Plusklas
‘’Zie ginds komt de op-raketaandrijvingzelfgemaakte-nietbrandbare-onzinkbarerechtvarendestoomboot al aan’’

D

e plusklas op basisschool Dierdonk
is opgericht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Vorig jaar is
er een pilot gedraaid en wegens succes
heeft de plusklas een doorstart gekregen
aan het begin van dit schooljaar.
Eind januari is het project ‘’Ontwerp en
maak een stoomboot met raketaandrijving’’ afgerond. Vanaf november 2010
tot eind januari 2011 hebben de kinderen
elke week in groepjes aan hun ontwerp
mogen werken tot dit een zelfgemaakte
varende stoomboot werd. Er zaten een
aantal eisen aan het project vast. Zo
mocht de boot niet zinken, hij mocht niet
brandbaar zijn, moest recht vooruit varen
en op stoomkracht voortbewegen.
In samenwerking met het ‘’Dr. Knippenberg College’’ zijn de boten beoordeeld.
Ook zijn de boten de strijd met elkaar
aangegaan. De boot ‘’Cupcake’’ had de
snelste tijd en won de wedstrijd.

Elke vrijdagochtend van half 9 tot 12
uur komen de kinderen in de Plusklas bij
elkaar. Ze werken aan de projecten en
in een kringgesprek vertellen ze wat de
afgelopen week gedaan hebben. Ook is
er aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en is er de mogelijkheid om
een vreemde taal te leren.
Kinderen kunnen in de Plusklas
komen als blijkt dat ze in de eigen
klas niet voldoende hebben aan de
geboden uitdaging en de leerkracht
handelingsverlegen is. Daarnaast blijkt
uit een intelligentieonderzoek dat ze
een IQ van 130 of hoger hebben of
is uit afgenomen toetsen een grote
ontwikkelingsvoorsprong te zien. Ook
moeten de leerlingen voldoende ge
motiveerd zijn en zitten in groep 5 t/m 8.
Naast het reguliere onderwijs is
hoogbegaafdheid één van de vier
speerpunten waar Basisschool Dierdonk
zich op richt. Heeft u vragen en/of
opmerkingen aangaande het voorgaande,
dan kunt u contact opnemen met
Basisschool Dierdonk, Marijke Berkers,
coördinator meer- en hoogbegaafdheid
tel. 0492-512021.
Tekst Marjolein van Wetten
Foto’s Basisschool Dierdonk

De komende weken gaan de kinderen uit
de Plusklas aan de slag met een nieuw
gezamenlijk project met als onderwerp:
sterrenkunde. Hierbij leren de kinderen de
afstanden tussen planeten en sterren te
berekenen, bouwen ze een planetarium,
leren ze hoe er leven op een planeet kan
ontstaan en welke hemellichamen en
verschijnselen er in de ruimte te vinden zijn.
Naast een gezamenlijk project werken de
leerlingen momenteel ook aan een indivi
dueel project. Hierbij mogen de kinderen
zelf een onderwerp uitdiepen waar zij
meer over willen leren. De onderwerpen
vers chillen van ‘’Engels voetbal’’ tot
‘’Hiërogliefen’’. Ze maken dit project
aan de hand van een werkboek waarbij
ze via een gestructureerde aanpak een
product over hun onderwerp moeten
ontwikkelen.
Dit kan een zelfgeschreven toneelstuk
zijn, een poster, een kunstwerk etc.
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Stationsstraat111
Deurne
T0493354015
M0645092255
Openingstijden:
Ma.13.00-17.00u.
Di.t/mvrij.09.00-17.00u.
Za.09.00-13.00u.

GEYSENDORFFERSTRAAT 29
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

Wij komen kosteloos ook
aan huis bij particulieren
en voor bedrijven ook in
de avonduren!

Afhandelingreparatie-of vervangingskosten
via de verzekeringsmaatschappij.

G

an hi n l
D pe i li h r g n
n par n n t i !

Met plezier
nodig ik U uit
een of
meerdere mode
trends in uw
haar te laten
maken.

Gerrie Kok, Ockenburghpark 13, Dierdonk
Telefoon 512383

Carnaval op school

M

ama, ik
wil dit
jaar als
het carnaval is naar
school als boer,
zegt Olivier. “Hoezo
wil je als boer?”,
wil mama weten.
“Omdat je dan niet
naar je werk hoeft.
Je bent altijd thuis”,
zegt Olivier. “Ja, je
kan wel altijd thuis
zijn, maar dan moet je wel werken. Als je
boer bent heb je koeien, heel veel land
dat gemaaid moet worden of je verbouwd
iets op het land. Je moet wel alles bij
houden hoor”, legt mama uit. “Maar ik
wil alleen verkleed als boer. Als ik later
groot ben ga ik dat niet worden hoor,”
zegt Olivier.
Als Martijn hoort waar mama en Olivier
het over hebben wil hij ook wel zeggen
hoe hij verkleed gaat met carnaval. “Ik ga
dit jaar als Buzlightner!”, roept hij vrolijk.
“En wie is dat dan?”, wil mama weten.
“Hij is de vliegende pop in Toystory. En ik
wil ook wel eens vliegen”, legt Martijn uit.
En ook Martijn mag zelf weten wat of wie
hij is met carnaval.
Mama heeft nog een week de tijd om er
voor te zorgen dat de jongens er tip-top
uit zien. “Mama, denk je dat ik er echt uit
ga zien als een boer?”, wil Olivier weten.
“Ik denk het wel. Ik kan alleen niet aan
een boerenzakdoek komen. Wie zou die
nou hebben?”, antwoord mama. “Oh,
maar die heeft opa. Van de week zag ik
hem met een rode geruite ding zijn neus
snuiten. Mag ik opa bellen?”, vraagt hij.
Mama draait het nummer en vraagt aan
oma of opa even aan de telefoon kan
komen. Mama legt hij vervolgens uit dat
Olivier aan de lijn komt. Na eerst een
voetbalpraatje vraagt Olivier aan opa wat
hij wil en legt maar meteen uit waarom
hij de zakdoek van opa wilt. “Natuurlijk
mag je die van me lenen. Moet ik alleen
even aan oma vragen of ze hem wilt wassen. Denk niet dat je hem wilt hebben
met mijn snotjes erin”, lacht opa. “Hè,
bah opa. Nee ik wil een schone zakdoek”,
roept Olivier. Opa en oma komen toch
morgen even oppassen dan nemen ze de
zakdoek mee.

Als Olivier en Martijn door opa en oma
van school worden gehaald heeft opa
een verrassing voor Olivier. Wat blijkt opa
heeft ook nog een echte boerenpet. “Oh,
die is gaaf opa. Mag ik hem van je lenen
voor carnaval?”, vraagt Olivier. “Je mag
hem natuurlijk lenen. Daarom heb ik hem
ook voor je meegenomen”, zegt opa.
“Niemand heeft voor mij iets. Zelf mama
vindt het moeilijk om voor mij een pak te
maken omdat ze niet weet wie Buzlightner is”, zegt Martijn droevig. “Maar wie
is dat dan? Misschien kunnen wij je wel
helpen”, zegt opa. Martijn is gelukkig iets
vrolijker en de rest van de middag gaat
Martijn met opa op pad op zoek naar een
Buzlightner- pak.
Thuis vragen oma en Olivier zich af of het
opa en Martijn zal lukken. “Ik hoop echt
dat het opa lukt. Martijn roept al zo lang
dat hij graag Buzlightner zou willen zijn.
En wanneer kan je dit nu beter doen dan
met carnaval; toch omie?”, vraagt hij. “Ik
hoop het ook jongen. Maar kom we moeten toch wachten, we gaan lekker wat
eten. Waar of niet Tess?”, zegt oma. Tess
holt naar de keuken en wij staan wat ze
wilt hebben. Met een “Ikke drinken yogo”,
loopt ze even later weer terug met oma
de kamer in. “Ik van omie yogo gehad.
Lekker hè”, zegt ze tegen Olivier. “Je mag
helemaal geen yogo hebben ’s middags”,
zegt Olivier. “Dat weet ik wel jongen,
maar oma is er toch, dan mogen er altijd
andere dingen als bij mama”, lacht oma.
De ochtend dat het carnaval op school is
zijn de jongens erg vroeg wakker. Maar
dat is ook niet zo gek, ze willen allebei zo
graag naar school om carnaval te vieren.
Ze gaan naar beneden waar mama ook al
bezig is met het ontbijt. “Jullie zijn vroeg
op”, zegt mama. “We kunnen niet meer
slapen. We willen graag een boterham
eten en dan ons aankleden voor carnaval”,
legt Olivier uit. “Dat dacht ik al, daarom
ben ik er ook al uit om boterhammen te
maken en jullie aan te kleden. Papa let op
Tess en als ze wakker wordt haalt hij haar
uit bed. Dus ik heb alle tijd voor jullie”,
zegt mama.
Er word rustig ontbeten en daarna gaat
mama met de jongens naar boven. Het
aankleden van Martijn is moeilijker dan bij
Olivier. Mama helpt dan ook eerst Martijn,
want Olivier kan zelf wel eerst beginnen

met aankleden. Het eindresultaat is echt
heel leuk. Met rode wangen komen de
jongens de trap af en papa maakt foto’s.
“Papa ga je ook mee naar school?”, wil
Martijn weten. “Ja, we gaan met z’n allen.
Mijn patiënten komen vandaag wat later
dus we gaan eerst naar de carnaval op
jullie school. Zullen we gaan?”, wil papa
weten. De jongens rennen naar de auto
en Tess, als klein boerinnetje, vliegt er
achter aan. Tess is trouwens heel trots
dat ze boerin is, want nu lijkt ze op haar
grote broer, die boer is.
Op school is het een drukte van belang.
Er lopen indianen, assepoesters, feeën,
politiemannetjes, cowboys, brandweermannen, heksen en noem maar op. “Goedemorgen juf!”, zegt Olivier. “Tjee, goedemorgen boer. Komt u melk brengen?”,
vraagt ze. “Nee, ik ben het Olivier”, zegt
hij. “Dat weet ik wel, maar nu ben je boer
en niet Olivier, kijk maar naar je kleren”,
zegt de juf. Iedereen begint te lachen en
daarna moeten de jongens naar binnen
omdat de carnavalsdag op school begint.
Papa en mama gaan weg nadat ze Tess
op de peuterspeelzaal hebben gebracht,
waar ook allemaal kleine, lieve verklede
kindertjes lopen.
Als mama aan het einde van de dag de
jongens op komen halen blijkt Martijn de
eerste prijs te hebben gehaald voor de
beste carnavals verkleedpartij. “Ik heb
daarvoor een laaf-stok gehad. Kijk maar
is wat er allemaal aan hangt. Een raceautootje, snoepjes en nog meer”, zegt
Martijn heel trots. “Hebben jullie het wel
leuk gehad?”, wil mama weten. “Het was
te gek, gaaf! Ik wil wel vaker verkleed naar
school”, roept Olivier.
Thuis horen mama en papa nog meer
verhalen van de carnavalsdag. Ook Tess
verteld haar verhaal en
zelfs de jongens kunnen
goed luisteren naar hun
zusje. “Leuk hè mama,
dat Tess het ook leuk
heeft gehad”, zegt Olivier. “Tuurlijk is dat leuk.
En lief dat jullie ook naar
haar verhalen hebben
geluisterd”, zegt mama.
Fijne Carnaval
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28 Kleurplaat

Puzzel mee met carnaval
Zoekplaatje: Prins Pieter d’n Urste is verkeersdeskundige maar nu klopt er iets
niet. Zoek de 6 verschillen in het onderstaande zoekplaatje

Boven de 18

Carnavalspuzzel
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Oplossing

Alle onderstaande woorden
zitten horizontaal, verticaal of
diagonaal verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak
van de 8 overgebleven letters
het 8 letterige puzzelwoord.
carnaval,
clown,
confetti,
dansen,
feestneus,
grimeren,
joker,
lachen,
loopgroep,

masker,
muziek,
optocht,
plezier,
praalwagen,
prins,
vorst,
trekker,
zakdoek,

l

Komt een jongen
in de bar en bestelt
19 bier.“Zoveel?”,
vraagt de barkeeper verbaasd.
“Ja,”antwoordt de
jongen, “hieronder
staat immers:onder
de 18 wordt niet
getapt.

terug op de bar en
de man doet hem
weer in.‘Wat doe
je nou?’ vraagt
zijn vriend naast
hem. ‘Ik kijk even
of mijn fiets er
nog staat.’
Echte Prins

De prins van
Liechtenstein
is in Nederland
en wordt plots
ziek. Hij besluit
naar een dokter
te gaan. Als hij
eindelijk bij een
dokter is stapt hij
binnen en zegt: Ik
Glazen oog
ben de prins van
Liechtenstein en
Er zit een
ik voel me ziek.
carnavalsvierder
U moet ook niet
aan de bar. Opeens te veel drinken
haalt hij zijn
als u wordt
glazen oog uit z’n verkozen tot prins
kas en keilt ‘m
carnaval meneer,
tegen de ruit. Het antwoordt de
glazen oog stuitert dokter streng.
Tijdens een hevige storm is de
steek van Prins Brian d’n Twidde afgewaaid. Wie brengt hem
terug?

Rebus

Los onderstaande rebus op!
p a lwagen
in

- en

v=d

-en

- ers +t

-n

-t

s=t

k-c

-ald

-muize
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Eénmalige aktie voor alle nieuwe klanten

50%
KORTING

Op alle gehele gezichtsbehandelingen of gratis wenkbrauwen epileren / harsen
Aktie duurt t/m 01 mei 2011

NIEUW!
DEFINITIEF ONTHAREN
Dit is geen IPL of lasertechniek,
het zit in de enzymen

Schoonheidsbehandeling

voor Dames & Heren

5% KORTING

op een totale
gezichtbehandeling

voor leden van Body Business

Geschikt voor alle huid- en haartypen
Geen bijwerkingen
Geen beschadigingen aan
huid- en/of lichaam
Alleen natuurlijke producten
Voor alle lichaamsdelen
en gezicht
Bewezen effectiviteit
Gratis intakegesprek - 1e Behandeling 50% korting
5% Korting voor leden van Body Business
op vervolgbehandelingen

Marly’s Beauty Studio | Braakse Bosdijk 3 | 0492 - 56 50 93 | www.marlysbeautystudio.nl

Wij zijn de Explorers van Scouting Paulus!
Dat scouting niet alleen voor jonge
kinderen is, dat weten wij als geen
ander. Wij zijn namelijk 15 jongeren
tussen de 14 en 18 jaar die elke
woensdagavond van 20:00 tot
22.00 uur naar de blokhut aan de
Bakelsedijk komen voor onze eigen
scoutingavond.

W

at we dan gaan doen is meestal
nog een verrassing, we maken
namelijk om de beurt een
programma en dat kan variëren van een
kookwedstrijd tot een avondje bij het
kampvuur. Maar we gaan natuurlijk ook
vaak naar buiten, voor een GPS tocht
door het bos of een fietstocht waarbij we
opzoek gaan naar de beste frietzaak van
Helmond. Elke week doen we weer iets

anders en omdat we zelf kunnen kiezen
wat we willen doen, heeft iedereen het
naar zijn zin.
Ook onze kampen zijn heel erg gevarieerd,
soms gaan we inderdaad met een tent
op kamp, maar vaak genoeg wordt hier
een creatieve vervanger voor bedacht. Zo
hebben we al een aantal keren midden
in de winter onder zeiltjes geslapen met
een kampvuur dat ons de gehele nacht
warm hield.
Ook in de zomer gaan we altijd een
week op kamp, meestal is dit in het
buitenland, zo zijn we bijvoorbeeld vorig
jaar naar Luxemburg geweest, daarvoor
naar Schotland en gaan wij dit jaar naar
Zwitserland.
Vaak zijn onze activiteiten op kamp ook
iets groter, voorbeelden daarvan zijn
kanoën, caving, paardrijden en survivalen.
En natuurlijk kan het kampvuur niet
ontbreken.
Nadat we 18 zijn geworden willen veel
van ons toch nog verbonden blijven met
scouting en stromen dus door naar de
leiding waarbij we dus anderen weer net
zo van scouting kunnen laten genieten als
dat wij zelf doen.

Leiding gezocht;
Ook bij de explorers kunnen we nog
versterking in ons leidingteam gebruiken.
Ben jij 23 jaar of ouder en denk je dat dat
iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan
contact met ons op. Kijk voor meer info
op; www.scoutingpaulus.com
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Haal samen met onze
adviseurs het optimale
rendement uit uw
interieurbudget
Ons adviesteam: Arianne, Eugenie, Sandra en Lydia

Het ontwerpen van een goed interieur is een kwestie van keuzes maken
en het stellen van de juiste prioriteiten. samen met u onwikkelen onze
adviseurs een plan dat aansluit bij uw woonwensen en dat past binnen uw
beschikbare interieurbudget. Dit kan een totaalplan voor uw hele woning
zijn maar het kan ook een advies over kleurgebruik of stoffering zijn.
stap eens bij ons binnen, gewoon om inspiratie op te doen, of voor een
vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs.
als u graag een afspraak bij u thuis wilt maken kunt u ons mailen of bellen.
we komen graag naar u toe om uw woonwensen te bespreken.
De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis bedragen €100, bij
het bezoek ontvangt u een waardebon van €50 te besteden in onze zaak.
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

Dakkapellen
Garages – Carports
Ramen, deuren en kozijnen
van hout en van kunststof
Garantie
Kwaliteit
Betaalbaar

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
Westerzandweide 6
5709 MR Helmond
Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Lakei presenteert: Het Goede Doel!!!!!!!!!!

H

et Goede Doel presenteert haar
nieuwe album “Liefdewerk”
op Valentijnsdag in thuisbasis
Utrecht, waarna de band gaat touren
langs een aantal popzalen in Nederland.

Natuurlijk kan Helmond daarbij niet
worden overgeslagen. Daarom staat de
band op zaterdag 26 maart a.s. op het
podium van Lakei aan de Molenstraat 123
in Helmond.

Het nieuwe album ‘Liefdewerk’ is de
opvolger van het in 2008 verschenen
album ‘Gekkenwerk’ en laat wederom
het unieke geluid horen van zanger/
tekstdichter Henk Westbroek en zanger/
componist Henk Temming. ‘Liefdewerk’
bevat 12 nieuwe nummers die allemaal
geschreven werden door Henk en Henk.
Vanzelfsprekend speelt Het Goede Doel
ook haar grootste hits tijdens haar optreden in Lakei.
Het Goede Doel live blijkt door hun vele
hits altijd weer één groot feest der herkenning. In de Top 2000 van Radio 2 en
in de Top 1000 Aller tijden van Veronica
is de band dan ook altijd met een groot
aantal hits vertegenwoordigd, onder andere met de hits: ‘België’, ‘Nooduitgang’,
‘Alles Geprobeerd’, ‘Gijzelaar’, ‘Hou van
mij’, en ‘Sinterklaas.... Wie kent ze niet!
Dus ben erbij op zaterdag 26 maart a.s.!
Voor info en kaartverkoop:
www.lakeihelmond.nl

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o
o
o

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)
Datum: ............................ Handtekening: ......................................................
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.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 5709PM Helmond
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Yoga brengt je in balans

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Tel: 0492-518743
Mobiel: 06.21800249
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Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of bel 06-55 327 968

U n i e k e
kunst sieraden
Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98
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Maanda koopavond to 0 uur
Vrijdag ag 09.00 - 17.0
Zaterd

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a • Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl

www.robkoenraads.nl

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

D

ienst. Ook bij dierenkliniek
“Brouwhuis” houdt het werk
aan het einde van de dag een
keertje op. De opnamepatiënten worden
gecontroleerd zodat ze veilig de nacht
in kunnen en de praktijk wordt klaar
gemaakt voor de volgende dag. Daarna
gaat de boel op slot. Gelukkig is er voor
de gevallen die niet tot morgen kunnen
wachten wel een mogelijkheid om na
sluitingstijd nog geholpen te worden.
Telefoon nummer 0900-9933993 (80 ct/
min) is ingesteld voor de cliënten van
vrijwel alle Helmondse dierenartsen en
omstreken en geeft u de mogelijkheid
direct een dierenarts aan de lijn te krijgen
om mee te overleggen. Dit kan betekenen
dat u niet uw eigen dierenarts aan de lijn
krijgt. Alle samenwerkende dierenartsen
“draaien mee” in het dienstrooster.
Wanneer u als cliënt van dierenkliniek
“Brouwhuis” in de dienst bij een
andere praktijk belandt, wordt dit
naderhand natuurlijk wel weer naar ons
teruggekoppeld door de dienstdoende
dierenarts.
Ook mijn collega Stijn Peters en ik
hebben van tijd tot tijd dienst. Zo ook
begin februari; ik had een drukke week
gehad, maar rustig van het weekend
gaan genieten zou er niet in zitten. De
dienst ging om 19:30u in. Na een kleine
20 minuten, ik was nog op de praktijk,
ging de telefoon met een nogal paniekerig
klinkende mevrouw die “iets” had ontdekt
bij haar hondje.
Ze was bang dat het een tumor was. Ik
vroeg haar om rustig te vertellen wat voor
een hondje het was en wat er nu precies
was ontdekt. Met een lichte snik in haar
stem vertelde ze dat haar 9 maanden
oude Jack Russel reu 2 enorme zwellingen
had bij de liezen en dat het hondje erg

onrustig en pieperig rondliep. Het was
plots ontstaan, want gisteren was er nog
niets te zien.
Door mijn hoofd schoten alle mogelijk
heden die dit beeld zouden kunnen
verklaren, na verdere navraag kon ik het
ernstigste deel daarvan al uitsluiten. Wat
overbleef bracht een kleine glimlach op
mijn gezicht. Na nauwkeurige navraag
waar de zwellingen nu precies kon ik maar
tot één conclusie komen: zwelling van de
Bulbus penis. Dit is een zwellichaam dat
bij een opgewonden reu kan opzwellen
tot enorme proporties, hier zo groot als
een appel en tijdens een dekking zorgt
voor het “vastzitten” van een reu en teef.
Ik gaf haar het advies haar lieveling rustig
in z’n bench te doen en na 30 minuten
terug te bellen. Na 30 minuten kreeg ik
een duidelijk ontspannen en lacherige
eigenaar aan de lijn. De tumor was
verdwenen!
Niet alle telefoontjes kunnen met een
lach worden afgesloten. Wederom krijg
ik een dag later een mevrouw aan de lijn
met duidelijk paniek in de stem. Haar
hondje was tijdens het lopen in het bos
aangevallen door een grote loslopende
hond en had een grote wond. Ik gaf haar
het advies een schone doek op de wond
te drukken en direct naar de kliniek te
komen.
De hevig geschrokken vrouw kwam
met een hoopje dekens in de handen
aangesneld. Alles zat onder het bloed. Op
de onderzoekstafel pakte ik het pakketje
uit en daar verscheen een bibberend wit
hondje van een kilo of 6. Op de rug leek
een stuk huid te ontbreken van 15 bij 20
cm. De vacht zat onder het bloed, maar
het tongetje van de hond was rose en
het ademde rustig. Na onderzoek was ik
gelukkig niet bang meer voor het leven
van het beestje. Als bijkomend geluk
bleek de huidflap aan één zijde nog vast
te zitten aan het lichaam.
Na overleg ging de eigenaresse naar
huis en zou ik me bekommeren om haar
lieveling.
Ik legde een infuusje aan en via dat infuus
gaf ik het beestje een roesje. Nu was het
zaak om de schade goed te inventariseren.
Ik scheerde het wondgebied en haalde er
zand en viezigheid uit. Hierna spoelde ik
de wonde overdadig met infuusvloeistof
en verwijderde rafelige wondranden. Er
zat nu een schoon “luikje” op de rug dat

ik weer netjes dicht kon klappen. De flap
leek levensvatbaar omdat het nog enkele
grote aders bevatte. Enkele onderhuidse
oplosbare hechtingen verbonden de
bodem van de flap met de rug.
Daarna kwamen er nog 60 lossen
knoophechtingen bij en het kleine dotje
begon een beetje op een lappendeken te
lijken. Voor de zekerheid heb ik nog een
drain geplaatst die overtollig wondvocht
de eerste dagen kon afvoeren.
Mevrouw was dolgelukkig toen ze twee
uur later haar lieve hondje kon ophalen.
Na 10 dagen was er van de grote wond niet
veel meer te zien, gelukkig. De rekening
ging naar de ondertussen opgespoorde
eigenaar van de aanvallende hond.
Ik zou eindeloos door kunnen gaan met
markante 0900-gesprekjes en zo ook
mijn collega’s in andere klinieken. Het
belangrijkste is dat u 24 uur per dag,
zeven dagen in de week direct een
dierenarts aan de lijn kunt krijgen, ook
als het even niet spoed blijkt te zijn. Dat
proberen we altijd zo snel mogelijk voor
u in te schatten.
Met vriendelijk groeten
Bernard Valkenburg
Dierenarts “Dierenkliniek Brouwhuis”
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com
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Haarinstituut Helmond
Dameskapper
gespecialiseerd in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer
vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren
of alopecia

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
Handen uw visitekaartje

NIEUW GEL-POLISH

GSM 06-28235720

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.
Gel-polish nagelbehandeling € 15,00

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147
Andrea de Roy - Rudek
06-17572360 of 0492-516238
www.haarinstituuthelmond.nl
ik werk alleen op afspraak

arcenlaan 7a
5709 ra helmond
t: 0492-560010
M: 06-20546699
e: info@jvanzon.nl
i: www.jvanzon nl

VrijblijVend adVies
bij u thuis

Alleen voor vakwerk

Hockeyen in Bakel: Start beginnersgroep in maart
ockey 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.

H

weer oppakken. Dat belooft wat voor het
buitenseizoen. Zal dit weer even leuk en
succesvol worden? We zullen zien.

Zaalhockey nadert ontknoping

Proeftrainen na winterstop?

Bij het ter perse gaan van dit blad was
nog niet alles zeker over de eindstanden
van de zaalhockeycompetitie. Wel
is al duidelijk dat alle 5 Bakelse
zaalhockeyteams hoge ogen gooien
tijdens de competitie. Ze eindigen allemaal
op Top-3 plaatsen en dat is super. Maar
we verwachten ook nog minstens twee
echte zaalhockeykampioenschappen
en dat is helemaal toppie. Dat betekent
dat veel Bakelse hockeyers met flink
wat technische bagage de winterstop
uitstappen en de nieuwe veldcompetitie

De veldcompetitie in maart zal gestart
worden met een nieuw record aantal
Bakelse teams. Maar liefst 17 jeugdteams
zullen op de zaterdagen de wedstrijden
aangaan met clubs uit de regio. Dat wordt
dus een lekker drukke en gezellige boel op
het sportpark in Bakel.
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen
in Bakel? Dan is er nu goed nieuws. Vanaf
15 maart is er weer de kans om vier
gratis proeftrainingen te volgen. Zowel
jongens als meisjes zijn welkom. Je wordt
getraind door een ervaren trainer. Als
jij zorgt voor een flinke inzet, zorgt de
club voor een stick voor je. En als je het
leuk vind om onder hockey te gaan, kun
je de rest van het seizoen ook trainen,
zodat je in het nieuwe seizoen ook echte
competitiewedstrijdjes kunt gaan spelen.

Heb je er zin in? Wacht niet langer en
bel (0492-343346) of mail naar Mandy
Geurts. (geurts5@wanadoo.nl)
Dan zetten we jou op de lijst en nodigen
we jou tijdig uit voor de proeftrainingen.
Reageer snel, want op de wachtlijst staan
al weer een vijftal kinderen. We maken
de opleidingsgroep niet te groot om te
waarborgen dat de kinderen ook echt de
basis leren.
Ben je al wat ouder? Heb je misschien
eerder ook al gehockeyed? Heb je weer
hockeykriebels gekregen? Neem contact
met ons op.
Meer informatie over het hockeyen in
Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl.
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!
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Programma Maart 2011 Filmhuis Helmond
Le Quattro Volte (documentaire)

Do. 3 mrt. 19.30 uur vr. 4 mrt. 16.15 uur za. 5 mrt. 19.30 uur
zo. 6 mrt. 20.45 uur ma. 7 mrt. 19.30 uur di. 8 mrt. 14.00 uur
Prachtig gefilmd documentair drama zonder dialoog, dat bestaat
uit vier delen; mineraal, dier, plant en mens.
Een oude herder slijt zijn laatste dagen in een dorpje in Calabrië,
het zuidelijkste puntje van Italië. Hij hoedt er zijn geiten op de
heuvels die de meeste dorpelingen allang verlaten hebben in
hun trek naar de grote stad. De man, die ernstig ziek is, meent
zijn medicijn te kunnen vinden in het stof dat hij verzamelt
op de vloer van de oude dorpskerk, dat hij dagelijks door zijn
drinkwater mengt.
Regie:Michelangelo Frammartino

La Doppia Ora

Vr. 11 mrt. 19.30 uur za. 12 mrt. 21.45 uur zo. 13 mrt. 18.30 uur
di. 15 mrt. 14.00 uur di. 15 mrt. 19.30 uur
Italiaanse psychologische thriller.
Sonia werkt als kamermeisje. Guido, een ex-politieman, werkt
als bewaker van een villa. Ze ontmoeten elkaar tijdens het
speed daten. Ook al wisselen ze maar weinig woorden, de
aantrekkingskracht tussen hen is overduidelijk. In slechts enkele
dagen tijd leren ze elkaar door en door kennen. Ze staan op
het punt verliefd te worden wanneer Guido sterft. Hij betrapte
enkele inbrekers in de villa die hij bewaakt. Van de ene op de
andere dag staat Sonia er weer alleen voor en zit ze met een
overlijden dat ze niet kan plaatsen.
Regie: Giuseppe Capotondi

Armadillo

Le Quatro Volte.

The Kids are All Right

Do. 3 mrt. 21.30 uur vr. 4 mrt. 14.00 uur vr. 4 mrt. 19.30 uur za.
5 mrt. 21.30 uur zo. 6 mrt. 18.30 uur ma. 7 mrt. 21.30 uur di.
8 mrt. 16.00 uur
Komisch gezinsdrama waarin twee tieners, die opgevoed
worden door een lesbisch stel, hun biologische vader opsporen
en hem beter willen leren kennen.
Nic en Jules zijn de twee moeders van de tieners, Joni en Laser.
Joni vraagt haar jongere broer haar te helpen in de zoektocht
naar hun gemeenschappelijke donorvader. Paul is eigenaar van
een restaurant en een flamboyante levensgenieter. Door zijn
onbevangen levenshouding zet hij het leven van dit originele
gezin behoorlijk op z’n kop.
Regie: Lisa Cholodenko

Norwegian Wood

Do. 10 mrt. 20.00 uur vr. 11 mrt. 14.00 uur za. 12 mrt. 19.00 uur
zo. 13 mrt. 20.35 uur ma. 14 mrt. 21.30 uur di. 15 mrt. 21.35 uur
Japans drama naar de gelijknamige bestseller van Haruki
Murakami, over de liefde tussen twee studenten die eind jaren
zestig allebei op een eigen manier met het verlies van hun
vriend omgaan. De stille en buitengewoon serieuze student
Toru Watanabe uit Tokio de melancholieke melodie van een
klassieke Beatles song voor eeuwig met zich mee lijkt te
dragen. Op al zijn relaties kijkt hij onzeker terug. Eind jaren
zestig wordt zijn prille liefde met de mooie, introverte Naoko
getekend door de tragische dood, enkele jaren eerder, van een
gemeenschappelijke vriend. Beiden proberen op geheel eigen
wijze met hun verdriet om te gaan.
Regie: Anh Hung Tran

38 Filmhuis

Vr. 11 mrt. 21.35 uur zo. 13 mrt. 15.00 uur ma. 14 mrt. 19.15 uur
Bijzonder gefilmde, intense documentaire over een groep
Deense soldaten in Afghanistan. Begin 2009 wordt de jonge
Deen Mads voor zes maanden uitgezonden naar kamp Armadillo
in de beruchte Afghaanse provincie Helmand. Wederopbouw
is de kerntaak, maar dat boeit hem niet: oorlog betekent voor
Mads in de eerste plaats spanning en avontuur. Net als in
de computergames die hij speelt, bevindt hij zich midden in
de actie. De toenemende druk van de taliban maakt van de
eindeloze patrouilles een zenuwslopende ervaring. Bovendien
slagen de soldaten er niet in om het vertrouwen van de bevolking
te winnen.
Regie: Janus Metz Pedersen

Men on the Bridge

Do. 17 mrt. 19.30 uur vr. 18 mrt. 21.30 uur zo. 20 mrt. 15.00 uur
zo. 20 mrt. 21.30 uur di. 22 mrt. 14.00 uur wo. 23 mrt. 15.00 uur
Liefdevol ‘grote stads’-portret, een kruising tussen fictie
en documentaire, waarin drie jonge mannen proberen te
schipperen tussen droom en realiteit.
In de miljoenenstad Istanbul loodst Umut dagelijks mensen
met een taxibusje van de ene oever van de Bosporus naar de
andere. In slakkengang weliswaar, want het verkeer op de brug
staat altijd vast. Dag in, dag uit. De jonge Roma Fikret biedt
dat de uitgelezen kans om bossen rozen aan bijna stilstaande
automobilisten aan te bieden en zo wat geld bij elkaar te
sprokkelen. En agent Murat rijdt dagelijks met zijn politiemotor
de brug over om ongeregeldheden in goede banen te leiden en
de orde te handhaven.
Regie: Asli Özge

Les Petits Mouchoirs

Vr. 18 mrt. 14.00 uur za. 19 mrt. 19.15 uur zo. 20 mrt. 18.30 uur
ma. 21 mrt. 20.00 uur di. 22 mrt. 20.00 uur
Relatie drama met Marion Cotillard over een vriendengroep die
door een zwaar ongeluk van een van hen erachter komt wie ze
echt zijn. Ieder jaar organiseren restauranthouder Max en zijn
vrouw Véro voor hun vrienden een feest in hun strandhuis. Ze
vieren dan de verjaardag van Antoine en beginnen hun vakantie.
Maar dit jaar, voordat ze naar Parijs vertrekken, raakt hun vriend
Ludo gewond door een ongeluk.
Regie: Guillaume Canet

The Disappearance of Alice Creed

Do. 17 mrt. 21.30 uur vr. 18 mrt. 19.15 uur za. 19 mrt. 22.15 uur
Britse thriller van de schrijver van The Descent: Part 2 over een
miljonairsdochter die wordt gekidnapt en in een machtspel
terecht komt Alice Creed, een miljonairsdochter, wordt op
klaarlichte dag gekidnapt en ondergebracht in een afgelegen
en geluidsdichte ruimte. Haar ontvoerders, de doodkalme Vic
en zijn jongere kompaan Danny, hebben een minutieus plan
uitgewerkt. Maar Alice is niet van plan het perfecte slachtoffer te
spelen. In een machtspel dat draait om hebzucht, schijnheiligheid
en overwinning kan zelfs een ontvoering misleidend zijn.
Regie: J. Blakeson

Black Venus

Do. 24 mrt. 20.00 uur za. 26 mrt. 15.00 uur zo. 27 mrt. 15.00
uur ma. 28 mrt. 20.00 uur
Drama gebaseerd op het leven van de Zuid-Afrikaanse Saartjie
Baartman die in de 19e eeuw naar Europa werd gebracht om haar
bijzondere uiterlijk. Parijs 1817, aan de Koninklijke Academie
voor Geneeskunde. ‘Ik heb nog nooit een menselijk hoofd
gezien dat zo sterk op dat van een aap lijkt’. Het oordeel van
anatoom Georges Cuvier, terwijl hij naast de gipsen replica van
het lichaam van Saartjie Baartman staat. Een groep voorname
collega’s juicht hem toe. Zeven jaar eerder verliet Saartjie met
haar meester Caezar haar geboorteland Zuid-Afrika om als
circusattractie te worden opgevoerd voor sensatiezoekende
blanken in Londen.
Regie: Abdellatif Kechiche

The Way Back

Vr. 25 mrt. 16.45 uur vr. 25 mrt. 22.15 uur za. 26 mrt. 21.45 uur
zo. 27 mrt. 18.30 uur di. 29 mrt. 20.00 uur wo. 30 mrt. 16.00 uur
Op feiten gebaseerd verhaal over zeven mannen die in 1940 uit
een Siberisch werkkamp ontsnappen om vervolgens een lange,
barre tocht af te leggen.
Valka, Janusz, meneer Smith en hun reisgenoten vormen een
groep van zeven dappere gevangenen die ontsnapt zijn uit een
Siberisch Sovjet-werkkamp in 1940. Nadat het ze is gelukt te
ontsnappen uit het kamp, staat hen een lange, barre tocht te
wachten. Ze ontdekken wat echte vriendschap betekent en
zoeken voortdurend bij elkaar de kracht om te voet meer dan
6.400 kilometer af te leggen. De reis voert de groep door het
koude Siberië, de hete Gobi-woestijn en het bergachtige Tibet.
Regie: Peter Weir

Dik Trom

Dik Trom (kinderfilm)

Zo. 27 mrt. 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 30 mrt. 14.00 uur, zo. 3
apr. 11.00 uur, wo. 6 apr. om 14.00 uur
Dik Trom is een vrolijke, eerlijke, beetje gezette jongen. Samen
met zijn ouders woont hij in het knusse Dikkedam, waar iedereen
net zo dik en uitbundig is als hij. Het is er elke dag feest en de
mensen eten hun buik rond aan taart en vettigheid. Dik heeft er
veel dikke maatjes en is de koning van het bommetjes maken in
het zwembad. Diks gelukkige leventje verandert als de familie
gaat verhuizen naar Dunhoven, waar zijn vader een restaurant
begint. Familiefilm, Nederlandstalig
Regie: Arne Toonen
Sonny Boy

Sonny Boy

Vr. 25 mrt. 14.00 uur za. 26 mrt. 19.00 uur zo. 27 mrt. 21.15 uur
di. 29 mrt. 14.00 uur vr. 1 apr. 19.00 uur za. 2 apr. 22.00 uur zo.
3 apr. 18.30 uur ma. 4 apr. 20.00 uur di. 5 apr. 14.00 uur
Verfilming van de gelijknamige bestseller van Annejet van der
Zijl over een verboden liefde tussen een blanke vrouw en een
zwarte man.In de herfst van 1928 zien Waldemar Nods en Rika
van der Lans elkaar voor de eerste maal. Het is een ontmoeting
tussen twee werelden: hij is zwart, zij blank; hij nog geen twintig,
zij al bijna veertig; hij is een student uit het exotische Suriname,
zij is oer-Hollands, getrouwd en moeder van vier kinderen…
Regie: Maria Peters

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Sport Citadel Senioren Fitness

Sport Citadel start in het nieuwe seizoen met een introductie cursus voor senioren in groepsverband. In 10 lessen wordt u
door een professionele ﬁtness instructeur en in een gezellige omgeving op weg geholpen om uw conditie en beweeglijkheid
te verbeteren. Er zijn mogelijkheden om in de ochtend of middag deze lessen te volgen. De cursus gaat in de derde week van
januari van start en de kosten zijn slechts € 50,-. Dit is inclusief een kopje koﬃe/thee na elke les.
Voor inschrijving, meer informatie en tijden kunt u terecht in het sportcentrum.

Waarom senioren ﬁtness?

Met het toenemen van de leeftijd gaan vooral na het 50e levensjaar diverse lichaamsfuncties achteruit. Zo neemt coördinatie
wat af (lenigheid en evenwicht), het vermogen om spieren te ontspannen wordt minder, bewegelijkheid kan problemen
geven, spierkracht verminderd, het uithoudingsvermogen en de stressbestendigheid reduceren en met dit alles de gehele
weerstand. Door te sporten wordt stijfheid voorkomen en ook de conditie verbetert, waardoor men beter kan blijven
functioneren in het dagelijks leven. Fitness heeft ook op latere leeftijd gunstige eﬀecten. Het kan uiteraard niet de
biologische leeftijd verlagen, maar wel de 'functionele' leeftijd. Fitness verhoogt de kwaliteit en kwantiteit van leven. Of je
nu een sport verleden hebt of niet, bewegen op oudere leeftijd is altijd gezond. Het houdt je spieren en gewrichten soepel
en verkleint de kans op een hartinfarct en botontkalking. Fitness is een ideale sport voor elke leeftijd, dus ook voor senioren.
Beter gezegd: juist voor senioren!

Blijf actief en gezond!

Volwassen, jong en oud, kunnen nu een einde maken aan de grootste gezondheidsbedreiging van onze tijd:
het gebrek aan beweging.
Enkele feiten op een rij:
• De meeste volwassenen krijgen onvoldoende beweging
• Onvoldoende beweging samen met een ongezond dagelijks voedingspatroon is één van de grootste bedreigingen.
• Regelmatige beweging kan oudere mensen helpen zich beter te voelen en in het leven meer te genieten.
• Regelmatig bewegen kan een positief eﬀect hebben op ziekte en verlichting geven bij ongemakken veroorzaakt door
verminderde mobiliteit of ouderdom verschijnselen.
• Het kan ook positieve invloed hebben op uw gemoedstoestand en depressie.
• Het leven van een regelmatig actief leven kan zelfs bepaalde ziekten (sommige vormen van kanker, hart en vaatziekten
en diabetes) en de zogenaamde 'ouderdom verschijnselen' voorkomen.

Dus kom vrijblijvend een kijkje nemen in ons gezellige sportcentrum
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Sprookje (2)
Het tijdsbeeld in die dagen:
Wim Kok was de minister-president die hoog in het
torentje zetelde.
De vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, had een
bedenkelijke rol gespeeld tijdens het generaalsregime
van Jorge Videla in Argentinië.
Het Nederlandse vee werd getroffen door MKZ
(mond- en klauwzeer) en BSE (gekke-koeien-ziekte).

Besmetting vond mogelijk plaats door uitvoer van
rundvlees vanuit Uruguay en Argentinië.
Via BSE kunnen mensen de ziekte van CreutzfeldtJakob krijgen.
De Rijksvoorlichtingsdienst was ook toen al bekend
onder de afkorting RVD.
Hardnekkige geruchten deden de ronde dat de broer
van prins Willem-Alexander, prins Friso, homo zou zijn.

De prins had van zijn ouders toestemming gekregen
voor een huwelijk met zijn droomprinses. Nu kwam
het er nog op aan de hofnar en zijn trawanten naar
hun pijpen te laten dansen.
De nar zelf, veelal in de keuken bezig met het bereiden
van torenhoge verrassingen voor het volk, verklaarde
dat “als mensen een goeie vriendschap hebben en men

geld, zodat het oppertrollengezelschap onder leiding
van trol Fidelius zich had kunnen verrijken ten koste
van de arme onderdanen. Er gingen zelfs stemmen op
onder het geslacht van de kwade feeën om uit zoeken
in hoeverre de ziekte van Jacobus Kruisveld zich
via de export van het wolvenrundvlees had kunnen
manifesteren in andere koninkrijken.
De Reuze Vriendelijke Draak deed nog een duit in
het zakje door te verklaren dat de berichten over de
gnomofiele achtergrond van de als mannetjesputter
bekend staande broer van de prins naar het rijk der
fabelen moesten worden verwezen. Aldus werd een
eventuele troonopvolging door deze frisse jongen in
de tweede lijn zeker gesteld. Zo was het hele land
in rep en roer.

is bezig zich voor te bereiden op het beantwoorden
op enig moment van vragen hoe gaan we verder, gaan
we verder en hoe gaan we verder, dat daar natuurlijk
ook inspanningen worden gedaan, zeker in die
bijzondere verantwoordelijkheid die ook de prins in
de toekomst heeft, en een verantwoordelijkheid die
zijn echtgenote zal hebben, dat men zich natuurlijk
ook op die verantwoordelijkheden en ook op een
zekere kennismaking met of meer weet krijgen of
meer betrokkenheid bij onze samenleving…”. Daar

kon zelfs de kok geen chocola van maken.
Enkele trawanten lieten zich ontvallen dat de prins
zelfs Optimus zou mogen trouwen, als de vader
van Optimus in ieder geval maar geen hulptrol was
geweest; in dat geval kon een huwelijk met prins
Optimus niet doorgaan. Dat bracht anderen op het
idee prinses Optima aan te raden publiekelijk afstand
te nemen van het verleden van haar vader. Weer
anderen vonden dat de prins zelf moest weten met
wie hij trouwde. Ook waren er trawanten die in hun
rol van bemiddelaar schoonvader Optima gedoogden,
als hij bij het huwelijk maar een plaatsje zou zoeken
naast de krentenmikken achter de rododendrons in
de tuin van het paleis.
Onderzoekingen door kabouters wezen uit dat de
hulptrol in het verleden grote boze wolven had
geslacht en als rundvlees had uitgevoerd voor veel

Er was er echter één die als rots in de branding de
touwtjes strak in handen hield: de moeder van de
prins. Niet bang voor het Bea Soleert Echt-virus
durfde zij de koe bij de horens te vatten door de
aanstaande schoontrollen op haar paleis te ontbieden.
Verder nodigde zij op haar verjaardag zonder blikken
of blozen prinses Optima uit. Zo gooide zij de
knuppel in het hoenderhok, en ontlokte de hofnar de
uitspraak: ‘Prinses Optima ziet er aantrekkelijk uit,
ja.’ Deze woordenbrij was heel wat beter te pruimen
dan die mislukte chocoladepudding van weleer. Het
wachten was nu op het hoofdgerecht.
(wordt vervolgd wanneer het hare majesteit belieft)

Dorus van Wegen
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Nieuwsbrief Politie Helmond Oost

Dierdonk

O

p vrijdag 7 januari vond een
brute straatroof plaats in het
Dierdonkpark. Twee mannen
bedreigden een groep jongeren met een
op een vuurwapen gelijkend voorwerp.
De slachtoffers moesten hun waardevolle
spullen afstaan. Een 14-jarig slachtoffer
kreeg ook klappen van de daders.
Uitgebreid onderzoek van de politie leidde
al snel tot de aanhouding van een eerste
verdachte: op de Dierdonklaan werd
op 11 januari een 18-jarige Helmonder
aangehouden. Eén van de slachtoffers
had hem daar herkend. De tweede
verdachte, een 18 -jarige Helmonder,
meldde zichzelf uiteindelijk zelf op 26
januari op het politiebureau van Helmond
Centrum. Beiden zitten vast.
Verder werd er in de nacht van donderdag

6 op vrijdag 7 januari een inbraak gepleegd
in een auto aan de Parnassiasingel. Er
was een ruit ingeslagen, maar uit de
wagen zelf was niets weggenomen. Op
woensdag 12 januari kreeg de politie een
melding van diefstal op de Nijendaldreef.
In de school daar werd een harddisk
gestolen. Dat gebeurde mogelijk al
tijdens de kerstvakantie. Mocht u
iets van één van deze zaken weten of
anderszins informatie hebben dan kunt
u altijd contact opnemen met de politie
in Helmond Oost. Wij zijn bereikbaar via
het algemene nummer 0900-8844 of op
het bureau aan de Deltaweg.
Ook de sneeuwval en de jaarwisseling
zorgden voor de nodige overlast
in Dierdonk. Sneeuwballen gooien
e n v u u r w e r k a fste ke n b l i j ve n
aantrekkingskracht op jongeren houden.
Doet u altijd melding van overlast! Op
22 december bijvoorbeeld zou een
groep kinderen sneeuwballen hebben
gegooid vanaf de brug op het Sjef de
Kimpepad. De kinderen (en hun ouders)

zijn aangesproken en daarmee was de
overlast ook over.
Een ander voorbeeld van overlast door
het weer zijn de vele slippartijen in het
verkeer. Door de gladheid zijn er ook
in Dierdonk de nodige aanrijdinkjes
geweest. Gelukkig met enkel materiële
schade. Op vrijdag 17 december op de
Dwergvlasbeek reed een auto rond 23.00
uur tegen het hekwerk bij een woonhuis.
Vermoedelijk ook door de gladheid. De
bewoner werd wakker en ging ook naar
buiten om te kijken hoe het met de
bestuurder was en om eventuele schade
te regelen. De bestuurder had echter niet
het fatsoen om daarop te wachten en was
er vandoor gegaan. Zonder zich bekend
te maken. Ook in dit geval kunt u contact
met ons opnemen als u meer weet.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Ad Berkers, afdelingschef Politie Helmond
Oost

Bereboot kerstmarkt voor het goede doel!
en dit te verkopen aan de ouders en dat
alles voor een goed doel. Wij hebben
gekozen voor een goed doel wat dicht bij
de kinderen ligt; de Clini Clowns

A

ls Bereboot collega’s wilden we
graag een onvergetelije kerst
activiteit organiseren voor onze
kinderen en hun ouders.
Het leek het ons een goed idee om met
de kinderen wat leuks te gaan maken

In januari hebben we samen met de
kinderen een hele week gewijd aan de
Clini Clowns. Wie zijn ze, wat doen ze?
Er is zelfs een ambassadeur langs geweest
om uit te leggen wat Clini Clowns doen.
De kerstmarkt is een zeer geslaagde
middag is geworden! De kinderen hebben
veel van hun zelfgemaakte kunstwerkjes
verkocht. Het was ook een moment
waarop de ouders gezellig onderling
konden kletsen onder het genot van
een hapje en een drankje. Muziek werd
verzorgd door 2 collega`s van de Bereboot
die kerstliedjes speelden op het keyboard
en de gitaar, bijgestaan door enkele
kinderen die enthousiast meezongen.
Een paar weken na de kerstmarkt heeft
Kapitein Beer de cheque van maar liefst
€ 590,- (!) aan een vertegenwoordiger van
Clini Clowns overhandigd.

42 Ingezonden

Dat was een bijzonder moment en dit
hebben wij dan ook met alle kinderen
van de Bereboot bijgewoond, zowel de
dagopvang als ook de buitenschoolse
opvang.
Wij zijn erg trots dit bedrag te hebben
opgehaald door uw gift als ouder/
verzorger en door de schenking van
de Bereboot. Op deze manier hebben
wij ervoor gezorgd een glimlach op het
gezicht van zieke kinderen te zetten!
De oudercommissie wil een compliment
geven voor de inzet van het Bereboot
personeel. Zij vonden het erg leuk en
geslaagd!

Carnavalsvereniging De Spekzullekes
Prins Sander d’n Urste

I

n de eigen residentie, Zalencentrum Vissers, is op 8 januari
jl. Sander d’n Urste bekend gemaakt als Prins van de
Spekzullekes!

50+ Bal bij CV de Spekzullekes
Op vrijdag 4 maart a.s. organiseren wij weer ons fameuze en
gezellige 50+ bal. Het bal kent een groeiend aantal bezoekers dat
carnaval op een iets rustigere manier en onder leeftijdsgenoten
wil vieren.
De avond is dan ook geheel aangepast aan de vijftig plussers
en begint met koffie en gebak bij binnenkomst. Er is volop
gelegenheid voor een drankje en er wordt met hapjes
rondgegaan. Natuurlijk is er alle ruimte om een dansje te wagen.
Uw plezier staat voor De Spekzullekes centraal. Muziek is er
volop en ook is er een kapel aanwezig. Er zijn optredens van
onze dansmarietjes die hun beste beentje voor zetten. Ook
wordt er een grote tombola met grandioze prijzen gehouden.
Als gastheren en gastvrouwen zijn voor u onder andere aanwezig
onze Prins, de Hoogheden, de complete Raad van Elf en de
Dames van de raad van elf. De toegang is geheel gratis en als u
wilt en ouder bent dan 50 jaar, dan halen wij u gratis thuis op
en wordt u ook weer gratis naar huis gebracht. Een telefoontje
naar 06-24383977 en het wordt geregeld.

Sander is chauffeur bij TCK en is getrouwd met Angela. Samen
hebben ze twee kinderen, één dochter (Jade) van 6 jaar en een
zoon (Lenn) van 3 jaar. Ze wonen sinds 11 jaar op Dierdonk.
Sander is met carnaval opgegroeid en is een frequent bezoeker
van de activiteiten bij De Spekzullekes. De sportieve Prins
(hardlopen en squashen) houdt daarnaast van kamperen en
skiën.

Nog enkele kaarten beschikbaar!

Voor vrijdag 25 februari en zaterdag 26 februari zijn nog
enkele kaarten beschikbaar voor de 22e editie van de
Kletszullekesavonden. Als kletsers maken op vrijdag Andy
Marcelissen, Berry Knapen en Jasper van Gerwen hun
opwachting. Op zaterdag Berry Knapen, Jasper van Gerwen en
Jan Strik!
Uiteraard zal er op beide avonden ook voldoende topamusement
aanwezig zijn!
Meer info: www.spekzullekes.nl

Programma Carnaval 2011

Zondag 27 februari:
Rode Neuzenbal, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 4 maart:
50+ Bal, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 5 maart:
Openingsbal, aanvang 20.30 uur
Zondag 6 maart:
Deelname optocht Helmond, aanvang 14.00 uur
Matinee, aanvang 13.00 uur
Speksation, aanvang 20.00 uur
Maandag, 7 maart:
Matinee, aanvang 13.00 uur
Ladies First Night, aanvang 20.30 uur
Dinsdag 8 maart:
Kindermatinee, aanvang 13.00 uur
Sluitingsbal, aanvang 20.30 uur
Woensdag 9 maart:
Haringhappen, aanvang 20.30 uur
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt €25
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons...
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

HENK HUIJSMAN
O P T I E K
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+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Uw w at is ons
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0492 - 551977
Schilderwerken
Wandafwerking
Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale
aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

lak

De schepper van Doodles woont in Dierdonk

I

k heb deze maand geen bedrijf in beeld,
maar een bijzonder mens: Raymond
Nicholson. Ray heeft misschien niet
direct een naam die herkenning oproept,
zijn werk doet dat zeker wel. Hij is tekenaar
en behalve de kleurplaat iedere maand in
de Gazet, is hij zeker en veel meer bekend
van zijn wenskaarten die te koop zijn onder
de naam Doodles. Een man die nooit een
tekenopleiding heeft genoten, zijn droom
gevolgd heeft, bij het kieskeurige Disney
werkt en het liefst de hele dag maar een ding
doet: tekenen.

Engels

Ray ontvangt me in zijn studio, op zolder in
zijn huis in Dierdonk. Zijn naam doet een
Engelse nationaliteit vermoeden en die heeft
hij ook. Zijn vader was als Engelse soldaat in
Helmond gelegerd en is na de oorlog met
een Helmondse getrouwd. Ray heeft altijd
getekend en hoewel veel ouders creatieve
beroepen niet direct aanmoedigen, deed
Rays vader dat laatste nu juist wel. Hij had
graag dat zijn zoon naar de kunstacademie
ging en ironisch genoeg had dat tot gevolg
dat Ray dat nu juist niet deed. Want wat je
vader wilde, dat deed je zeker niet. Misschien
kwam de geestdrift van vader Nicholson
voort uit zijn eigen talent voor voetbal dat
hem wel in het profvoetbal bij Helmond Sport
, maar nooit verder bracht, terwijl hij voor
veel destijds gevierde clubs gevraagd werd.
Hij wist daardoor misschien van binnenuit
hoe belangrijk het voor een mens is om met
je talenten te woekeren. Maar Rays moeder
wilde beslist niet weg uit Helmond.
In Helmond haalde Ray met enige vertraging
zijn HAVO-diploma en na een gestrande
poging de kweekschool af te maken ging hij
werken bij een verzekeringsmaatschappij in
het centrum van de stad.

Cartoonist

Daar kroop het bloed waar het niet gaan
kon. Tussen het berekenen van polissen

door tekende Ray zich een slag in de rondte
en toen een collega aan kwam zetten met
een personeelsadvertentie waarin naar
een cartoonist gezocht werd, heeft dat zo
moeten zijn. Vlak voor dat hij bij de drukkerij
in Breda verwacht werd, tekende hij acht
cartoons die hij diezelfde avond verkocht
aan zijn opdrachtgever voor 80 gulden. Voor
hem was dat het bewijs dat hij met dat wat
zijn hobby was echt zijn geld zou kunnen
verdienen.

Droom

Achteraf heeft hij spijt dat hij zijn vaders
raad voor een kunstopleiding niet heeft
opgevolgd. “Misschien was ik dan de
reclame in gegaan, maar zo is het nu eenmaal
gelopen”. Na de start bij de drukkerij met
de acht cartoons verscheen zijn werk op
diverse plekken: in De Stem, Mijn Geheim en
bijvoorbeeld Tussen de Rails. Op de drukkerij
bestond zijn dag voor de helft uit tekenen, de
andere helft vulde hij met lay-out en andere
klussen. Ray ontdekt op enig moment de
waarde van zijn talent en gaat een gesprek
aan met de directeur over royalty’s. Dat is
onbespreekbaar en Ray stapt op. Hij gaat
naar een uitzendbureau en pakt al het werk
aan dat hij krijgen kan. Als hij in een zomer
in Spanje op vakantie is, droomt hij dat hij
tekenaar is. Alweer een teken dat hij zijn
passie: tekenen, moet volgen.

FC Knudde

Hij komt terecht bij uitgeverij Vrijbuiter, die
stripboekjes voor kinderen uitgeeft. Daar
tekent hij een poos bekende figuren als
Wickey de Viking en Maya de Bij, maar ook
Disneywenskaarten bijvoorbeeld. Bij De
Vrijbuiter werkt hij elf jaar. In die periode komt
hij in contact met Toon van Driel, de tekenaar
van FC Knudde. Die kon het werk dat de
populariteit van die strip met zich meebracht
niet aan en kon wel een paar extra handen
gebruiken. Een conflict met de uitgever
maakte een einde aan de samenwerking. Ray
viel terug op zijn freelance klussen: Disney
wenskaarten en het ontwerpen van spellen
en puzzels voor Jumbo en Ravensburger.
Toen de licentiehouder van de Disneykaarten
failliet ging, moest Ray aan ander werk zien
te komen.

Disney

Hij meldde zich bij de uitgever van
Disneybladen in Haarlem, maar kreeg nul
op rekest. Ze konden zich niet voorstellen
dat deze provinciejongen echt het talent
had om hoogwaardige Disneyprenten te
vervaardigen. Ray reed naar Duitsland,

zocht uit waar Disney daar geproduceerd
werd. Dat bleek in Stuttgart en hij meldde
zich aldaar. Disney was booming business
in die tijd in Europa. Het bedrijf bracht elk
jaar een grote animatiefilm uit en daar zat
heel veel merchandising en dus werk aan
vast. Disney was streng: praktisch elk lijntje
dat door een tekenaar gezet werd, werd
gekeurd. “Een tekening ging in verschillende
rondes langs de Disneyinspecteurs, met
wie je nooit vrienden werd. De kwaliteit
werd geborgd door afstandelijkheid”. In
die tijd vond Ray de echte waardering die
hem toekwam. De mensen bij Disney waren
onder de indruk van zijn talent en staken
hun bewondering niet onder stoelen of
banken. Vooral de airbrushtechniek die Ray
zichzelf had aangeleerd boezemde ontzag
in. Maar Disneys onderschatte de nieuwe
ontwikkelingen in 3 D animatie en verloor
snel terrein. “Na Pocahontas is het niet
meer goed gekomen en zakte de markt
in”. Nu tekent Ray nog covers voor Duitse
Disneybladen.

Doodles

Via een kerstkaart naar een oud contact
kwam Ray aan nieuw werk bij een bedrijf
in Utrecht. Daar werd hem gevraagd
ontwerpen te maken voor kaarten in een
zogenaamde ‘everydaywand’ (een rek met
kaarten voor allerlei gelegenheden). De
ontwerpen waren zo mooi, dat de uitgever
ze niet in een wand, maar in een molen wilde
hebben wat zoveel wilde zeggen als dat hij
er zeer van onder de indruk was. Doodles
was geboren. Er brak een tijd aan van groot
succes, de Doodleskaarten werden op heel
veel plaatsen verkocht en inmiddels bedacht
Ray ook de teksten zelf. Maar een tekenaar
van wenskaarten is afhankelijk van distributie
en ook ditmaal ging het mis met de uitgeverij.
Ray vertelt hoe hard de concurrentie is
in de wenskaartenmarkt. “Grote merken
betalen winkeliers om andere merken uit de
schappen te houden of gebruiken andere
middelen om hun positie te versterken. Daar
is moeilijk tegen op te boksen”. Gelukkig is er
inmiddels een ander kanaal: internet.
Doodles zijn nu op internet te krijgen via
Greetz.nl en via Rays eigen site:
www.raynicholson.nl.
Die laatste site moet u zeker bezoeken als u
een goed beeld wilt krijgen van deze bijzondere tekenaar. Vergeet dan niet het filmpje
“Van rekenaar tot tekenaar” te bekijken.
Ik weet zeker dat u zijn werk (her)kent.
Irma van Nieuwenhuijsen
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Stukadoorsbedrijf
Jantje Bartels
Met al meer dan 30 jaar ervaring,verrichten wij
alle voorkomende stucadoorswerkzaamheden.

WWW.JANTJEBARTELS.NL

Jan Bartels
Beneden beekloop 91
6562 HK Geldrop
040 2853588
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:

Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Haal en breng service voor
Dierdonk!

ZwangerFit®
NIEUW!
Training

Voorlichting

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.
Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem
Leuk, leerzaam en veilig

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
Y

Dog Whispering Dierdonk Recept van de maand

H

onden baasjes opgelet! Op zaterdag 19 maart van 14.00-17.00 uur,
vindt in Parkzicht te Dierdonk een
speciale middag plaats voor hondeneigenaren. Tijdens een leuke middagsessie
kunt u vragen stellen over het gedrag, de
gezondheid en de voeding van uw hond.
Zo zal de hondenkynoloog Marcel Nijland,
kort spreken over veel voorkomende
problemen en gedragsbegeleiding voor
honden. Marcel Nijland is al jaren actief
als hondenexpert en richt zich de laatste tijd steeds meer op het
begeleiden van specifieke gevallen met honden in hun huiselijke
omgeving. Zo kun je bij hem consult aanvragen, waarbij je na een
intensieve begeleiding, oefeningen en feedbackrapporteringen
behandeltips kunt krijgen waarna je zult merken dat je hond
ineens niet meer zoveel blaft als de deurbel gaat, niet meer
agressief reageert op vreemden en.. nou ja, verzin het maar!
Ook zal Bernard Valkenburg aanwezig zijn, hij is dierenarts in
Dierenkliniek Brouwhuis en zal ter beschikking staan voor het
beantwoorden van vragen op medisch gebied. Hij zal nog eens
de nadruk vestigen op gebitscontrole, zeker zo net na februari,
de maand van de gebitscontrole.
Als afsluiting zal er een voedingsdeskundige aanwezig zijn
waaraan u vragen kunt stellen over de voeding van uw hond.
Dus heeft u ‘een hart voor uw hond’? Kom dan zaterdagmiddag,
19 maart, van 14.00 -17.00 uur naar wijkgebouw Parkzicht in
Dierdonk. De toegang is gratis, alleen vragen wij u wel om u per
mail aan te melden bij ej_klawer@hotmail.com, zodat wij een
zicht hebben op de opkomst.
Ik ben in elk geval enthousiast, tot dan, Erik-Jan Klawer
ps. U hoeft uw hond deze middag niet mee te nemen.

Carnavals-’Snert’ (Erwtensoep)
Een rijkgevulde erwtensoep boordevol vitaminen!
Bereidingstijd 3 uur.
Voor 6 tot 8 personen
Ingrediënten.
500 gr spliterwten
2 preien
bladselderij
500gr hamschijf met bot
100 gr spek met zwoerd

2 uien
1 winterwortel
1 knolselderij
2 aardappels
2 laurierblaadjes 1 rookworst
2 varkenskarbonades
peper en zout

Bereiding.
Spoel de spliterwten goed af. Doe de spliterwten, hamschijf,
karbonades en de spek met zwoerd in een pan met ruim
water. Breng het aan de kook en schuim de soep af. Na een
paar minuten water afgieten en pan met 2 liter water vullen
en opnieuw aan de kook brengen en de laurierblaadjes
toevoegen. Als het kookt op een laag vuur door laten pruttelen.
Snij de aardappels en de knolselderij in blokjes. Snij de
winterwortel in kleine plakjes. Snipper de ui grof en snij de
prei in ringen. Voeg de gesneden groente toe aan de soep. Laat
alles voor 1.5 tot 2 uur zachtjes koken totdat de spliterwten
zacht zijn (kan ook langer duren). Verwijder de botten en de
laurierblaadjes uit de soep. Laat de mergpijp uit de hamschijf
in de erwtensoep zitten, er is meestal wel een liefhebber voor.
Snij de spek in blokjes en eventueel andere grote stukken
vlees. Breng op smaak met peper en zout.
Kook de rookworst de laatste 15 minuten mee. Haal de
rookworst uit de erwtensoep en snij de rookworst in plakjes
en hak de bladselderij. Voeg de bladselderij en de plakjes
rookworst weer toe aan de soep.
Laat de erwtensoep afkoelen op een droge plek. De volgende
dag de snert rustig opwarmen onder regelmatig roeren. Als
de erwtensoep echt te dik is kleine beetjes water toevoegen.
Server de snert met roggebrood met katenspek.
Eet smakelijk.
Fijne carnaval!
Team Food For Fun
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Het Koetshuis Interieurwerken

Administratiekantoor

Van de Water

• Bibliotheekkasten
• Raamshutters
• Interieurs op maat
• Kamer-en-suite’s

Opgericht op 01-01-1997, ruim 14 jaar ervaring

• Verbouwingen
• Laminaat leggen

voor startende ondernemers
voor ZZP-ers
voor ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf
voor detachering
(Mocht u voor korte of lange termijn een
ervaren interim administrateur zoeken)

Arcenlaan 22
5709 RA Helmond
GSM 06-13428098
frankvandewater@chello.nl

s

Barbara Barry
dinerbord van
32,00 voor 9,95
ontbijtbord van
27,00 voor 7,50
kop en schotel
van 50,00 voor
12,50

Kom voor onze uitgebreide collectie

Serviezen & Bestek
en profiteer van de aanbiedingen.

Kortingen op
diverse bestekken,
van modern tot
klassiek.

• Paneeldeuren
• Kozijn renovatie
• Architraven & plinten

• Zolderverbouwingen

Profiteer nu tijdelijk van fiscale maatregel.
6 % BTW op arbeid i.p.v. 19 % BTW !!!

Eigen machinale werkplaats. Neem contact op voor een offerte
Tel. 040 – 7511585

Mobiel 06 – 50849780

www.het-koetshuis.nl

UW 2 EURO MUNT
MET STICKER IS
€ 2,50 WAARD!
Bij Romonesco Slager-Traiteur
& Bakkerij der Kinderen
De komende tijd worden er speciale
2 euromunten verspreid in Helmond.
Dit zijn munten met een logo van
Romonesco Slager-Traiteur &
Bakkerij der Kinderen.

OPENINGSTIJDEN TIJDENS CARNAVAL

maandag
gesloten
dinsdag
09.00 - 13.00 uur
woensdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur
zaterdag
08.00 - 16.00 uur

Vanaf dinsdag 8 maart tot en met zaterdag 12 maart kunt u
met deze munten betalen in onze winkels.
Iedere 2 euromunt met sticker* is dan € 2,50 waard!

&

Dorpsstraat 47 - Helmond - (0492) 565 043
Winkelcentrum de Bus
Nieuwveld 29-31 - Helmond - (0492) 565 030

Kerkstraat 52 5701 PM Helmond

E-mail: info@het-koetshuis.nl

Heistraat 4/A - Helmond - (0492) 523 703
Dorpstraat 61 - Helmond - (0492) 522 871
Winkelcentrum de Bus
Nieuwveld 35 - Helmond - (0492) 522 027

*minimale besteding per ingeleverde munt: € 2,50

Ontwikkelingen Parochie H. Antonius

I

n de vorige gazet heb ik u geschreven
over de naderende oprichting van
de ‘Nieuwe parochie’ in Helmond,
omvattende de parochies H.Lambertus,
Antonius van Padua en BrouwhuisRijpelberg, en dus ook de wijk Dierdonk.
Het gaat nu snel. Deze gazet van maart
is de laatste waarin de berichten staan
van de parochie H.Antonius. We krijgen
een nieuwe naam, en vanaf 1 april zijn
we serieus gefuseerd.
In de lokale media hebt u allen natuurlijk
kunnen lezen wat wij de parochianen
hebben meegedeeld in het weekend
van 22 en 23 januari. Omdat wij geen
opvolger voor pater Daan hebben kunnen

krijgen en we dus nog maar met twee
priesters overblijven voor dit gedeelte
van Helmond, maar ook vanwege de
financiële tekorten in de komende jaren,
heeft de bisschop ons opgedragen drie
van de zeven kerken te sluiten. Voor
onze parochie betekent het, dat we ‘de
Schabbert’ moeten sluiten op 1 oktober
a.s. Net als de kerken van de Goede
Herder (Straakvense Bosdijk) per 16 april
a.s. en de kerk in Brouwhuis per 10 juli.
Het doet ons pijn om deze dingen te
moeten meemaken. Veel bewoners
van Dierdonk zijn afkomstig uit de
wijken waarin deze kerken staan en zij
hebben soms een band met deze kerken
behouden. Dan voel je je even ontheemd.

Veranderingen

Een nieuwe parochie betekent echter
ook nieuwe kansen. Wij gaan krachten
bundelen, en het betekent dat vanaf 1
april de grenzen van de parochie ruimer
worden. De centrale parochiekerk
wordt de Jozefkerk aan de Bakelsedijk/
Tolpost. Net als de Pauluskerk goed
bereikbaar vanuit de wijk Dierdonk, een
beetje afhankelijk van waar u woont.
Alle parochianen zijn in de nieuwe
parochie vrij om te kiezen in welke kerk
zij vieringen willen bezoeken, of waar
zij bij gelegenheid van doopsel, eerste
communie, huwelijk of uitvaart willen
zijn. Velen hebben een band opgebouwd
met de Pauluskerk, en dat is goed. Laat
dat dan vooral zo blijven. Maar anderen
zullen ook eens verder willen rondkijken.
Dat kan dan ook. De wijk Dierdonk heeft
geen eigen kerk, maar hoort wel ergens
bij.

Nieuwe initiatieven

De nieuwe parochie gaat ook investeren
in nieuwe initiatieven. Met name voor
jonge(re) gezinnen willen we ons aanbod
versterken. Daarnaast werken we aan
inhoudelijke geloofsverdieping. Wij zullen
u graag op de hoogte houden van alles
wat er tot bloei komt. In de hoop dat de
Dierdonkers op een positieve manier hun
plaats kunnen vinden in een enthousiaste
nieuwe geloofsgemeenschap. Wordt
vervolgd!
Pastoor Seidel

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond
Heilige Mis 18:00 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend
Heilige Mis 10:00 uur
Bereikbaarheid:
Pastoor: E. C. Seidel, waarnemend pastoor. Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.
Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63,
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,		
Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan: Dhr. J Aarts: (0492-525566 of Mw. v. Creij:

(0492-477255
(0492-544244
(0492-544180
(0492-542934
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Protestantse Gemeente Helmond
ONZE VADER

De belangrijkste versie van het “Onze Vader’’ is die van uzelf. Hoe bidt u zélf het “Onze
Vader”? Want er zijn vele mogelijkheden. Hoe vult u de beden persoonlijk in? Een
heel speelse en tegelijk indringende invulling trof ik aan in een parochieblad. Ik laat
het hier volgen, om uw eigen creativiteit te stimuleren:

D

e Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperw erstraat 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
Lavendelheide 14
( 513076
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804
• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Mens: Onze Vader.
God: Ja, hier ben ik. Wat is er?
Mens: Hé, ik krijg antwoord. Wat is er aan
de hand?
God: Ik antwoord altijd, maar je luistert
niet goed.
Mens: Maar, ik wil het Onze Vader bidden. Dan moet je me niet onderbreken.
God: Nou ga je gang maar.
Mens: Die in de hemelen zijt.
God: Hoe zie jij de hemelen?
Mens: Dat weet ik eigenlijk niet, Iets
moois met veel licht.
God: Er klopt niets van, maar ik begrijp
wat je bedoelt.
Mens: Uw naam worde geheiligd.
God: Wat bedoel je daarmee?
Mens: Nou, niet godverdomme zeggen,
en zo.
God: Nee inderdaad, dat kun je beter
niet doen. Maar er zit toch veel
meer achter. Denk er maar eens
over na!
Mens: Uw rijk kome.
God: Ja, dat is het beste wat de mens
kan overkomen. Maar wat doe jij
voor dat komende rijk?
Mens: Ik probeer eerlijk te leven, geen
geweld te gebruiken, en zo.
God: Probeer eens evenveel van de
andere mensen te houden als van
jezelf. Als je dat niet doet, kun je
tot St.Juttemis wachten op mijn
rijk.
Mens: Uw wil geschiede op aarde zoals in
de hemel.
God: Als je dat doet, komt mijn rijk al
aardig dichterbij. Maar hoe weet
je wat mijn wil is? Mijn zoon heeft
het aardig voor- geleefd. Let eens
wat meer op hem.

Mens: Geef ons heden ons dagelijks
brood.
God: Daar heb jij niet over te klagen.
Jij hebt heel wat meer gehad dan
je dagelijks brood. Ik zag met de
feestdagen heel wat meer op tafel
staan bij jullie. Maar ik zag ook, dat
miljoenen anderen geen brood
hadden, zelfs geen goed water.
Vind je niet, dat je die mensen ook
het dagelijks brood moet bezorgen?
Mens: En vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij aan anderen hun schuld
vergeven.
God: Daar zul je je handen vol aan hebben. Vind je ook niet, dat heel veel
mensen jou nogal wat moeten vergeven? Als ik het zo bekijk, ben je
allesbehalve volmaakt. Troost je,
dat is geen mens. Maar ik vergeef
het hem. Dat doe ik al, zolang de
mens bestaat. Ik heb zelfs mijn
zoon aan jullie gegeven om jullie
grote schuld uit te boeten.
Mens: En leid ons niet in bekoring, maar
ver- los ons van het kwade.
God: Ik zal jullie nooit boven jullie krachten beproeven. Ik zal jullie graag
helpen, wanneer het leven wat
moeilijk is. Maar je moet mij wel
helpen om jullie van het kwade te
verlossen, Ik heb niet voor niets
jullie als grootste geschenk een
vrije wil gegeven. Misbruik je vrijheid niet om het kwaad te zoeken,
omdat het er zo verleidelijk uitziet.
Richt je wil op mij. Dan vermijd je
het kwaad en breng je mijn rijk
dichterbij. En dan zijn wij allemaal
tevreden.
Mens: Amen. Het zij zo.
God: Daar kan ik van harte mee instemmen.
Joke v.d.Vange
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Uw eigen bedrijf
starten?
U bent van harte welkom tijdens de startersinformatieavond op maandag 14 maart om 19.00 uur op het
hoofdkantoor aan de Kerkstraat 33. Onze adviseurs informeren u over de belangrijke keuzes welke u moet
maken en aan welke zaken u moet denken voordat u daadwerkelijk van start kunt gaan. Deelname is
gratis. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rabobank.nl/helmond.

Onder professionele begeleiding uw
eigen bedrijf starten. Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond
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‘Al sinds 40 jaar het succesvolle fundament onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende kijk op woningpresentatie en verkoop! Onze dienstverlening staat als een
huis en onze enthousiaste makelaars staan voor u klaar om ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze meerwaarde!’

Dierdonk is op de goede weg!
In Helmond zijn in 2010 totaal 465 woningen verkocht tegen 437 in 2009. Dit is een stijging van
circa 6,4%. Opvallend is dat Dierdonk een hele positieve ontwikkeling laat zien; in 2010 zijn er 47
woningen verkocht en in 2009 ‘slechts’ 26 woningen. We kunnen dus stellen dat er in 2010 bijna twee
keer zoveel woningen zijn verkocht dan in 2009. Een uiterst positieve ontwikkeling dus, waarbij wij
de meeste transacties tot stand hebben gebracht (Bron: NVM)! Een en ander heeft naar mijn mening
te maken met de kwalitatief uitstekende woonlocatie en de betaalbaarheid van de woningen. Wat
daarbij eveneens opvallend is, is dat de koper tegenwoordig niet alleen naar het woonhuis kijkt, maar
ook naar de woonomgeving; zaken als de aanwezigheid van groen, ontspanningsmogelijkheden en
voldoende parkeergelegenheid wegen ook erg zwaar! Gevoelsmatig verwachten wij het komende jaar
nog meer woningen te verkopen in Dierdonk. Wilt u meeprofiteren van dit succes? Nodig ons dan
vrijblijvend uit voor een geheel vrijblijvend verkoopadvies ten aanzien van uw eigen woning!

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl

