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Nieuwsblad voor Dierdonk

Nieuw bij het Binnenhuis
DE NIEUWSTE COLLECTIES NU INSPIREREND GEPRESENTEERD

ZONDAG
3 APRIL

OPEN
12.00 - 17.00

Leolux Sella
De nieuwste designfauteuil van Leolux in talloze kleuren.
Speciale actie! In leder Senso nu vanaf 1.395,-

Topform Gefion
Kantelbare relaxfauteuil met poef, in stof of
leder. Nu vanaf 1.149,-

uur

Leolux Enora
2½- of 3½-zitsbank, in vele stoffen en leerkwaliteiten. Nu vanaf 2.870,-

Topform Nuance
Elektrisch verstelbare relaxfauteuil. Kies uit small,
medium of large, stof of leder en diverse poten.
Nu vanaf 1.999,-

Topform Eva
Fauteuil met chromen buizenframe, in stof
of leder. Nu vanaf 875,-

Topform Flex Plus
Comfortabele hoekbank, leverbaar in
meerdere zithoogtes en -dieptes en
met kussens van diverse hardheden.
Ook verkrijgbaar als fauteuil of bank.
Hoekbank in stof v.a. 2.799,-

Label Speedster
Stijlvolle relaxfauteuil
in vele stoffen en
leerkwaliteiten.
Nu vanaf 2.264,-

Label Havanna
Verkrijgbaar als fauteuil,
tweezits- en driezitsbank in
vele stoffen en leerkwaliteiten.
Nu vanaf 1.811,-

Openingstijden
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

Engelseweg 150, Helmond, tel. (0492) 52 14 85
www.hetbinnenhuishelmond.nl
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dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur

Lente is in aantocht

C

arnaval is krap een paar
weken voorbij of het
mooie weer lijkt ons
tegenmoet te komen. Links
en rechts zie je de fleurige
kleuren uit de grond of aan
de takken komen waarmee
de natuur aangeeft dat de
lente eraan komt. Samen
met deze lente worden
binnen Dierdonk ook weer
de gebruikelijke initiatieven
ontplooid. Zo kunt u in deze
Gazet weer informatie lezen
over Bruisend Dierdonk,
Kunst In Dierdonk, Expositie
van Fotodier, de hardlopers,
Moet Niks en nog veel meer.
Je merkt het gewoon, het
zit in de lucht, de mensen
worden weer actiever.

bol. Wees dus voorzichtig en
laat niet zomaar een deur
openstaan, al is dit natuurlijk
heel verleidelijk met lekker
voorjaarsweer.
Lekker in het zonnetje zitten
zit er voor ons vrijwilligers
niet zo snel in dus de
kleurenpracht gaat vaak
langs ons heen. We zouden
het daarom nog steeds erg
fijn vinden als we versterking
zouden kunnen krijgen van
een of meer mensen die zich
voor ons prachtige wijkblad
willen inzetten. Aarzel niet
en stuur een mailtje naar
redactie@dierdonk.org.
Voorlopig ronden we deze
Gazet ook weer met plezier
af en hoop ik hierna lekker
van het voorjaarszonnetje
te kunnen gaan genieten…
tot de volgende Gazet weer
komt.

Ook menig voor en achtertuin
wordt in deze periode van
het jaar aangegrepen om
eens lekker onderhanden
te nemen. Gouden tijden
voor de hoveniers en alle
beroepsgroepen die maar Veel plezier met het lezen van
enigszins hiermee te maken deze Gazet.
hebben. Een enkele voortuin
heeft alleen wat licht
onderhoud nodig of moet
je gewoon tot bloei laten
komen. Op de voorplaat zijn
enkele voorbeelden te zien
uit de Dierdonkse tuinen die
dit lentefenomeen bewijzen.
Uiteraard zullen hier ook weer
mensen tussen zitten die hun
tuin aan het voorbereiden
zijn voor de jaarlijkse voor
tuinenwedstrijd.
Helaas komt in deze periode
ook het dievengilde weer tot
bloei, getuige de politiebe
richten die wederom in deze
Gazet te lezen zijn. Blijkbaar
hebben zij al de lente in hun

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. 11 en Za. 23 april.
RESTAFVAL: Ma 4 en 18 april
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 11 april ten westen van de
Dierdonklaan en wo. 13 en 17 april 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
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11e jaargang nr. 4 – april 2011
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
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Advertenties:
F. Smits (517210)
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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.
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Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond
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Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
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De redactie behoudt zich het recht voor
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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 !!
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U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;

GRATIS WAARDEBEPALING

- PROFESSIONALITEIT
- SERVICEGERICHTHEID
- BETROKKENHEID

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar
ik aan toe ben.

- INDIVIDUELE AANDACHT

Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!

- HART VOOR UW HUIS

(een postzegel is NIET nodig)

naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
tel:
mobiel:

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

- DOORZETTINGSVERMOGEN
- VERKOOPRESULTATEN
DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN
DE BON HIERNAAST IN TE VULLEN EN OP
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.
Of neem vrijblijvend telefonisch of via
e-mail contact met ons op.

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Antwoordnummer 2114, 5700 VC Helmond
Tel: 0492 - 661 884, info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

Dan denk je aan Brabant

Z

oals je ongetwijfeld zult weten
hebben op 2 maart 2011 de
Provinciale Statenverkiezingen
plaatsgevonden. Met Ruud van Heugten
(CDA), Annegien Wijnands (PvdA) en
Paul Smeulders (GL) kwamen maar liefst
3 lijsttrekkers uit Helmond. Omdat met
Stijn Smeulders (nr. 6, PvdA) ook nog
een 4de Helmonder tot Statenlid werd
verkozen, is Helmond de komende vier
jaren goed vertegenwoordigd in de
Provinciale Staten. Voor onze gemeente
een prestatie om trots op te zijn!
In de aanloop naar de verkiezingen vormden echter niet alleen
plaatselijke of provinciale thema’s de inzet. Omdat de verkiezingen
mede van belang waren voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer
hebben de verkiezingen veel media-aandacht gekregen. De tvdebatten met landelijke politici volgden elkaar in rap tempo op. De
landelijke aandacht heeft de uitslagen van onze provincie op een
vergelijkbare wijze beïnvloed. Voor het CDA Brabant betekende de
verkiezingen helaas een achteruitgang van 18 naar 10 zetels. Deze
forse teruggang was reeds voorspeld door de vele tussentijdse polls
en uitslagen. De partij zal hard aan de weg moeten timmeren en
met de keuze van een nieuwe partijvoorzitter lijkt hiermee een
begin te worden gemaakt.

Voor Noord-Brabant betekenen de verkiezingen nieuw bloed in en
een frisse wind door de provincie. Van de in totaal 55 statenleden
zijn maar liefst 38 nieuwe statenleden geïnstalleerd. Met de
toch enigszins lastige economische tijden en de discussies over
onder andere de megastallen en de ruit rond Helmond lijken het
voor hen vier zeer interessante politieke jaren te worden. Welke
partijen een bijdrage mogen leveren aan het nieuwe college
van Gedeputeerde Staten is momenteel nog niet bekend. De
collegeonderhandelingen onder begeleiding van informateur Hans
Wiegel zullen moeten uitwijzen welke partijen de komende vier
jaren een provinciebestuur mogen vormen. Het is dus nog even
afwachten of het CDA onder leiding van Ruud van Heugten haar
goede werk kan voortzetten. Als afsluiting van deze column wil ik
alle CDA stemmers in de wijk Dierdonk bedanken voor hun stem.
Gaby van den Waardenburg

Democratie

D

e onrust in het middenoosten
drukken ons met de neus op de
luxe die we in ons land hebben:
democratie! De mensen daar willen
dat zo graag verwerven! De dag voor
de PS-verkiezingen werden bij het tvprogramma P&W zelfs oproepen uitgezonden van strijdende mensen uit Libië
aan ons, Nederlanders, om toch vooral
te gaan stemmen. Dat heeft mij diep
geraakt moet ik u zeggen. Democratie
blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn
als wij doorgaans denken.
Begin maart is in de Helmondse raad een vernieuwd reglement
aangenomen voor de vergaderingen van de Helmondse raadsleden.
Wat heeft dat nou weer te maken met het voorgaande hoor ik u
denken… Veel kan ik u zeggen.
Het Nederlandse woord democratie stamt af van de Griekse woorden dèmos, “volk” en krateo, “heersen, regeren” en betekent dus
letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt
over de wetten of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten
maken, zoals in ons land. Het moet wel duidelijk zijn waarop zij hun
beslissing baseren. Openheid, transparantie zijn daarvoor sleutelwoorden. Vergaderingen moeten openbaar zijn zodat iedereen
kan meemaken hoe het besluitvormingsproces te tot stand komt.
Daar zit een knelpunt met het aangenomen nieuwe reglement.
Voor een van de vaste commissies, het Presidium, is bepaald dat zij
altijd in beslotenheid vergadert. Nou kan er een goede reden zijn
om iets in beslotenheid te bespreken; mogelijke schade voor een
persoon of een financieel nadeel van de gemeente. Dat gedeelte
van de vergadering kan besloten worden gehouden maar de rest
kan allemaal openbaar! De democratische regel van openheid
wordt mijns inziens overtreden als tevoren wordt bepaald dat alle

vergaderingen van een commissie besloten worden gehouden.
Wat ook knelt is de mate waarin u, als geïnteresseerde of betrokkene, uw zienswijze kan kenbaar maken. Het is voor u als burger
mogelijk om vlak tevoren nog een laatste gelegenheid te baat te
nemen om raadsleden te overtuigen van de juiste beslissing. Elke
raadsvergadering kent daarvoor het inspreekrecht. U mag uw zegje
komen doen net voordat het onderwerp in behandeling wordt genomen. Nu heeft het nieuwe reglement een stokje gestoken voor
dat inspreken bij de behandeling van de twee belangrijkste vergaderingen van het jaar: de voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling. Argument om de spreektijd te schrappen: het kost te veel tijd!
Behalve een uiterst slecht argument om een democratisch principe
overboord te zetten wordt dit door een andere regel teniet gedaan.
Er is namelijk al bepaald dat inspreken bij elke vergadering maximaal een half uur duurt. Als er veel insprekers zijn bij genoemde
vergaderingen zouden we wat mij betreft die tijd eerder wat moeten uitbreiden. Het CDA kwam met een alternatief: organiseer twee
weken tevoren een soort hoorzitting. Mooi initiatief dat aanvullend
kan werken maar niet in de plaats mag komen van het spreken
net voor de behandeling in de raad. De raad moet ook de laatste
argumenten kunnen meewegen. De VVD kwam met de meest verschrikkelijke verklaring het spreekrecht voor de voorjaarsnota en
de begroting te schrappen. Het staat volgens hen bij het begin van
die vergaderingen al vast wat elke partij gaat zeggen en stelt u zich
nou eens voor dat iemand met iets komt waardoor je de hele tekst
zou moeten veranderen…………… Pardon??? Is dat nou niet juist
de reden dat dit spreekrecht moet blijven? Als u dus een goede
reden heeft om de zienswijze op een beslissing te veranderen mag
u die alleen inbrengen als die op tijd, twee weken voordat de raad
vergadert, duidelijk is geworden. Alles wat later komt, al is het nog
zo relevant, kan niet meer meetellen. U zou de raadsleden eens in
de war kunnen brengen…..
Mirjam van der Pijl,

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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Bel gerust voor
0
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

Bruisend Dierdonk op 4 juni 2011

I

n de Gazet van Februari hebben we gemeld dat de datum
voor Bruisend Dierdonk gepland was op 29 mei 2011. Op
deze dag vindt ook het klasse 1 evenement “Artimond” plaats
in de stad. Derhalve heeft ons voortschrijdend inzicht doen
besluiten om de datum te verleggen naar het eerste weekend
van de maand juni, dus zaterdag 4 juni. Weliswaar is dit de
zaterdag na Hemelvaart, maar met vele feestdagen die dit jaar
erg laat vallen en andere evenementen is dit de best haalbare
dag gebleken. De organisatie loopt, echter hebben we maar
een heel klein team wat enthousiast is om onder de vlag van de
Wijkvereniging Dierdonk het wijkevenement Bruisend Dierdonk
2011 te organiseren.
Wij zijn nog druk bezig en aan het stoeien met de programering
en de activiteiten die er op deze dag plaats zullen vinden.
Vastgesteld is inmiddels wel dat het budgettair niet haalbaar is
om een landelijk bekende artiest naar Dierdonk te halen. Ook
is hier het organisatiecomité (kernteam) te klein voor. Voor
het jeugd- en jongerenprogramma op de middag zullen de
draaimolen, het sumo-worstelen en diverse opblaasattracties
terugkomen. Ook een open podium voor jeugd- jongerenbandjes
zit weer in de planning. Dus als je in een jeugd of jongerenbandje
speelt dagen we je uit om in te schrijven en te strijden om de
eer van Dierdonk. Opgeven kan door eenvoudig een mail te
sturen naar wijkfeest@dierdonk.eu.Voor het avondprogramma
zijn we in onderhandeling met disk-jockey die zowel een sfeer

neer kan zetten voor jongeren maar waar ook de ouderen graag
naar toe komen.
Momenteel worden sponsoren benaderd en wordt er nog hard
gewerkt om het financiële plaatje rond te krijgen. Al naar gelang
de beschikbare financiën wordt een activiteit toegevoegd. Ons
als kernteam gaat het er niet om de organisatie van een d-day
2009 of Bruisend Dierdonk 2010 te overtreffen, maar om u als
wijkbewoner een leuk wijkevenement te kunnen aanbieden. Om
Bruisend Dierdonk 2011 te kunnen realiseren zijn we, nog steeds
op zoek naar een aantal extra enthousiastelingen die mede
nieuwe ideeën ontwikkelen en hierover willen meedenken en
nog belangrijker willen mee-organiseren.
Voelt u zich aangesproken en wilt u meedenken en/of mee
aanpakken binnen het kernteam van Bruisend Dierdonk 2011,
en daarmee in uw eigen Wijk Dierdonk een wijkevenement
neerzetten, mail dan naar wijkfeest@dierdonk.eu. Als u alleen
op de dag zelf hand- en spandiensten wilt verlenen dan bent
u uiteraard ook van harte welkom. Ook dan kunt u dit opgeven
via genoemd mailadres. Of liever nog bellen naar 0492-517210.
Namens het Kernteam
Frank Smits

Verenigingsnieuws
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MoetNiks mededelingen april

W

e gaan langzaam richting zomerseizoen. Vandaar dat we
ons voorlopig programma
Zomer 2011 aan u presenteren. We zijn
er opnieuw in geslaagd een breed programma op te stellen. Iedereen moet er
iets van zijn of haar gading kunnen vinden: Fietsen; cultuur; Jeu de Boules en
onze jaarlijkse bustocht.
Voor de laatste liefhebbers van een
interessante en gezellige tocht, met diner,
naar Deventer hebben we nog een plaatsje.
Op dit moment kunnen er nog 10 mensen
met ons mee.

Het dagprogramma voor dinsdag 17 mei
is als volgt:
Bus aanwezig
07:45 uur
Vertrek van parkeerplaats
Albert Heijn
08:00 uur
Aankomst linker IJsseloever bij
10:00 uur
Deventer
Overtocht IJssel per voetpont
Wandeling naar Centrum voor
10:45 uur
koffie en gebak
Stadswandeling o.l.v. 3 gidsen 12:30 uur
Vrij te besteden tijd in Deventer 13:30 uur
Diner
17:00 uur
19:00 uur
Vertrek bus naar Dierdonk
Verwachte aankomst
21:30 uur
Een ander, geheel nieuw onderdeel in ons
zomerprogramma is Eat and Bike: een
dagfietstocht op dinsdag 26 juli van circa
60 kilometer, regelmatig onderbroken
door delen van het diner, die als pareltjes
door deze tocht zijn gestrooid.
We zullen u tijdig informeren omtrent de
details van deze tocht. Op dit moment
leggen we de laatste hand aan de
uitwerking ervan.
In de afgelopen maand hebben we verschillende goed geslaagde evenementen
meegemaakt:
Op zondag 20 februari waren ruim 20
personen aanwezig bij de filmvertoning
over de ANWB kampeerreis naar
Kroatië. Een ongeveer even grote groep
Dierdonkers bezochten op 22 februari het
kasteel van Helmond en de schitterende
tentoonstelling van het in het kasteel
gevestigde museum.
Op 11 maart zijn we met zijn allen
naar de film De Storm geweest. Ook
dat was een succes, evenals de laatste
winterwandeling van 20 maart.
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MoetNiks Overzicht Activiteiten Winter
Overzicht Activiteiten Winter 2010 - 2011
Datum of Periode
Woensdag 27 april
Elke woensdag vanaf
4 mei t/m 28 september
Dinsdag 17 mei

Activiteit
Laatste keer Koersbal
Jeu de Boules

Plaats
Parkzicht
Jeu de Boules banen op
de Promenade Parkzicht
Bustocht naar Deventer
Parkeerterrein
Albert Heijn
Dinsdag 31 mei
Eerste fietstocht en bezoek Parkeerterrein
beeldentuin Bogaard Art Albert Heijn
Dinsdag 21 juni
Tweede fietstocht
Parkeerterrein
Albert Heijn
Woensdag 6 juli
Jeu de Boules Toernooi
Jeu de Boules banen op
Aansluitend de barbecue de Promenade Parkzicht.
Barbecue bij Parkzicht
Parkeerterrein
Dinsdag 26 juli
Dagfietstocht
Albert Heijn
“Eat and Bike”
Bestemming wordt nog in
de Gazet bekend gemaakt
Dinsdag 16 augustus
Derde fietstocht
Parkeerterrein
Albert Heijn
Dinsdag 6 september
Midget- of Bosgolf
Wordt nog bekend
gemaakttt i in de Gazet
Dinsdag 20 september
Vierde fietstocht
Parkeerterrein
Albert Heijn
Woensdag 28 september Laatste speeldag Jeu de
Parkzicht
Boules
Woensdag 5 oktober
Start koersbal
Parkzicht
Contactpersonen:

Toelichting
Aanvang 10:00 uur
Aanvang 10:00 uur
Verzamelen 8:00 uur
Aanmelden vóór 6 mei
Vertrek 13.30 uur
Vertrek 10:00 uur
Aanvang 13:30 uur Barbecue
aanvang 17:00 uur. Aanmelden
tot 29 juni
Vertrektijd wordt nog bekend
gemaakt.
Aanmelden vóór 15 juli
Vertrek 10:00 uur

Vertrek 10:00 uur
Aanvang 10:00 uur
Aanvang 10:00 uur

Jeanne en Hans de Jong tel: 512 516
tel: 518 564
Peter v. Rooy
tel: 512 548
Carel v.d. Zanden
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Expo 2011

N

verschillende aanbieders en opplak- en presentatiemanieren.
Ook de allernieuwste software op het gebied van fotografie
werd weer ruimschoots aangeboden. Zoals altijd waren er ook,
de niet weg te denken, sprekers die bepaalde fotosoftware aan
de man wilden brengen. Was vorig jaar Scott Kelby degene die
Photoshop CS 5 presenteerde, dit jaar probeerde zijn “Adobe”
maatjes Matt Kloskowski en Julieanne Kost ons tot aankoop van
nieuwe Adobe produkten te verleiden.
Ook onze fotoclub heeft deze maand, als maandelijks clubuitje,
deze beurs bestormd en zich verlekkerd aan de uitstalling van
alles wat er nog “net” aan onze uitrustig ontbrak, om die foto’s
te kunnen maken waar iedereen alleen maar ademloos naar
kan kijken. Dit soort beurzen verruimen je geest en verlichten
je portemonnaie.

In het weekeinde van 13 maart werd de fotobeurs “professional
imaging” weer geopend in Nieuwegein en vele professionele- en
amateur fotografen werden weer enthousiast gemaakt door
het vele aanbod van hebbedingetjes en andere zaken als, professionele flitsapparatuur, printers, afdrukmogelijkheden van

Met al onze nieuwe aankopen, gaan we nog meer ons best doen
om voor de ophanden zijnde eerste fotoclubexpositie “EXPO
2011” de beste foto’s te exposeren, zodat familie, vrienden,
kennissen en buurtbewoners mee kunnen genieten van al dat
moois dat aan onze fotografen-ogen is voorbijgetrokken en
vastgelegd. Elk van onze tweeentwintig leden zal twee foto’s
presenteren die voor hem of haar “de beste foto ooit” is. De
voorbereidingen voor deze “EXPO 2011” zijn al in volle gang, De
lijsten worden aangeschaft, de passe-partouts worden gesneden
en alles wordt in stelling gebracht om deze grootse en eerste
expositie van fotoclub “Fotodier” te doen slagen. Deze expositie
wordt gehouden op 21 en 22 mei in de grote zaal van Parkzicht
en wij als fotoclub verwachten van onze mede Dierdonkbewoners dat er veel interresse zal zijn voor onze kunstzinnige

u de kater weer is getemd, de straten weer zijn opgeruimd en het confettie van de carnavalsdagen weer is
weggeregend ontwaakt de mooiste tijd van het jaar
weer uit een kille winterse slaap en zien we overal om ons
heen het jonge groen de kop opsteken. Ook de madeliefjes aan
de vijverrand getuigen van de intrede van een nieuw seizoen.
We hebben al kunnen genieten van enkele zonnige dagen en
temperaturen die elke dag willen stijgen. Bij velen van ons komen de fotokriebels weer bovendrijven. Ook wij worden weer
extra alert op alles wat om ons heen gebeurt. De kleuren in de
natuur nemen toe, de vogels fluiten ’s morgens vroeg weer hun
lied en ook de mensen om ons heen kleden zich weer in vrolijke
en kleurrijke tinten.
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foto-uitspattingen. Aan de inzet van de Expo-commissie en het
bestuur zal het in ieder geval niet liggen, want die hebben kosten
noch moeite gespaard om deze unieke expositie te doen slagen.
Dus beste Dierdonkbewoners, op 21/22 mei in uw eigen buurtcafe en zaal Parkzicht zal EXPO 2011 een feit zijn waar iedereen
nog lang over zal spreken!!!!
Nu weer over tot de orde van de dag. Ook de blauwe druifjes
en krokussen steken hun kleurrijke kopjes weer nieuwsgierig
boven de grond en zullen op korte termijn worden gevolgd door
de geurige hyacinten en schilderachtige tulpen. De fototrip van
“ons clubje” naar de bollenvelden is voor iedere fotograaf en
liefhebber van kleuren, “een must”. De derde week van april
wanneer het bloemencorso van de bollenstreek weer door de

straten trekt zullen de velden weer getooid zijn met de meest
fantastische kleuren, zover het oog reikt. Dit gaat dan gepaard
met vele oh’s en ah’s en de sluiterklikken zullen het vogelgezang
overstemmen.
Vriendelijke groeten, Niek de Jongh
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 Niek de Jongh.
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KUNST in DIERDONK #2
Kunst in Dierdonk op 9 oktober 2011 (9-10-11) Vooralsnog doen de volgende mensen mee: Hans van Heck

Uit de eerste vergadering in 2011 is een datum naar voren
gekomen voor het TWEEDE “Kunst in Dierdonk” evenement:
schrijf alvast in uw agenda 9-10-11. Wederom een fantastische
datum! Tijdstip van 13.00 uur tot 17.00 uur.

(Sculpturen en oude werktuigen), Marion Jochem (glaskunst),
Petry Claassen (beeldhouwen), Jos van der Donk (Bronzen
beelden), Anne Lier (Schilderkunst) Niek de Jongh (Fotografische
kunst), Henk Lucas (Keramiek), José Luijten (Afrikaanse kunst
en schilderkunst), Rieky van Asten (natuurlijke kunst), Renee
Teeuwsen (schilder kunst op grote doeken) en Marlies van
Bergen van Groenendael (schilderijen in gemengde technieken).
Mochten er nog mensen zijn die in DIERDONK wonen en kunst
van henzelf (of familieleden / vrienden) in de tuin willen tonen,
mail dan naar f.lier@telfort.nl.
Met artistieke groeten,
De KiD-kunstenaars

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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Hardloopgroep blijft groeien
Op zondag 20 maart werd voor de 3e keer Rondje Dierdonk
(5 km) gelopen. We verwelkomden weer 4 nieuwe hardlopers
zodat de hardloopgroep blijft groeien. Op de foto poseren we
na 3 km. Helaas konden enkele leden vandaag niet meelopen.
Het idee achter de hardloopgroep is dat elke 3e zondag van
de maand gezamenlijk dit rondje wordt gelopen. Een gezellige
activiteit waarbij je mensen treft met dezelfde interesse.
Er wordt gepraat over trainingsschema’s, voeding, materiaal en
ook over ieders doelen. Een gezamenlijk doel kan worden dat

we mee gaan doen aan een groot hardloop-evenement maar
dat moet nog meer vorm krijgen. Lijkt het leuk om een keer
mee te lopen, kom dan op 17 april om 10.00 uur naar Parkzicht.
Gerard Bosmans
10 van de 18 leden van hardloopgroep Dierdonk
op 20 maart 2011
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Nieuws van de Wijkraad

Uitbreiding speelplekken

In de vorige Gazet hebben we een
artikel geplaatst omtrent de wens een
voetbalveld te realiseren aan de Kromme
Geer. Een aantal medebewoners hebben
enthousiast gereageerd en zijn met
mogelijk goede ideeën gekomen. Binnen
afzienbare tijd zal er een doelgerichte
enquête gehouden worden om de
meningen definitief te peilen. Wij als
Wijkraad waren al enthousiast, wij hopen
dat u dat ook bent. Verder blijven de
diverse andere speelplekken onder onze
aandacht.

dan ook niet blij mee toen een gerespecteerde carnavalsvereniging een los bord
plaatste in onze wijk. De afspraken die
we in basis met de gemeente hebben
gemaakt lieten dit niet toe. Voor dit jaar
is er echter een uitzondering gemaakt.
Het wisselen van de stroken gebeurt onder
aansturing van de Wijkraad, in 2010 heeft
de Wijkraad alle stroken bekostigd, echter
vanaf 2011 worden de stroken doorbelast
aan de organiserende instantie binnen de
wijk. De stroken kosten €36,= per stook
per bord.
Aanvragen kunt u doen via ons mailadres
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu .

het veiligheidsaspect spreekt hier voor
zich zelf. Ook voor wat de straatverlichting betreft mag het duidelijk zijn dat een
goed zicht een veilig gevoel geeft.
Het algemene meldpunt bij de gemeente
is 140492. U kunt uw klacht overigens
ook digitaal melden via de gemeentelijke
website www.helmond.nl.
Mocht u geen of slechts een onduidelijk
antwoord krijgen, dan verzoeken wij U dit
aan uw wijkraad te melden. Het meldpunt
hiervoor is:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Met vriendelijk groet en tot ziens in onze
wijk.

Snelheid in onze wijk

In de vorige Gazet hebben onze
voorgangers van de werkgroep Dierdonk
30km omtrent snelheid in de wijk
een stukje verleden geschreven. Hun
en onze visie geven maar aan dat de
snelheid in onze wijk een actueel punt
van aandacht is. De poll op de site loopt
nog een maand door. Mogelijk dat bij u
de poll niet werkte of dat u nog niet deel
heeft genomen. Doe dat dan snel !! Uw
mening telt immers ook, niet alleen die
van ons. Alleen met een breed scala aan
meningen kunnen wij iets proberen te
bewerkstelligen. Dit uiteraard met name
met als achterliggende gedachte, de
veiligheid van onze kinderen !!

Publicatieborden

Sinds medio 2010 hebben we publicatieborden in onze wijk staan, deze worden
veelvuldig gebruikt voor de aankondiging
van activiteiten. Wij waren er als Wijkraad

Meld gebreken in de open- Wijkraad Dierdonk
bare ruimte: 140492
Tijdens ons periodiek overleg met
de gemeente is de vraag van uit de
gemeente gekomen of wij, als wijkraad,
mogelijkheden zien om gebreken in de
openbare ruimte t.a.v. de verlichting te
inventariseren. Zelf kunnen we deze vraag
niet oppakken, maar we vinden het wel
een goed idee om u als wijkbewoners te
vragen de veiligheid in de wijk op peil te
houden.
Er wordt dan vooral gedacht aan straatverlichting, bestrating en groenvoorziening. De eerste twee items hebben vooral
betrekking op het openbaar gebied. Met
de groenvoorziening wordt ook bedoeld
het groen dat overhangt op openbaar gebied van uit de privé tuinen. Ter zake van
dit laatste punt wordt gevraagd om toch
vooral het overhangen van het groen tot
een minimum te beperken en misstanden
in het openbare gebied te melden. Uiteraard geldt dat ook voor het straatwerk;
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Het is weer voorbij carnaval 2011

C

arnaval 2011 zit er op. Foto’s zeggen meer dan 1000 woorden dus
treft u een fotoimpressie aan van
de activiteiten die dit jaar bij de Rampetampers zowel in als buiten de wijk
hebben plaats gevonden. Dit jaar in de
hoofdrol Prins Pieter d’n Urste en Jeugdprins Brian d’n Urste.

De foto’s op deze pagina’s zijn van de Zittingsavond, Stuif ’ns in, de Reuma-avond,
Ameideflat, de Eeuwsels, Disco-avond,
opening stadscarnaval, Blaaskapellen
festijn, optocht, Dierdonk-life met bezoek
van de Brandeliers, kinderfestival, AprêsSki, kindermatinee en sluiting. Meer
foto’s van deze activiteiten vindt u bij het
uitkomen van deze Gazet ook op www.
rampetampers.nl
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Het is weer voorbij carnaval 2011
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In 2012 een nieuw kans!
Afgelopen zaterdag 26 maart is in Hotel Nuland tijdens
een gezellige avond in carnavaleske sfeer, het zogenaamde boekenbal voor carnavalskranten, voor de 37e
keer de Krantenwisseltrofee uitgereikt voor het beste
Brabantse Carnavalsperiodiek en wij waren er ook.

D

aanbevelingen uit de juryrapporten, goed te interpreteren en
uit te voeren om ons boekje (Bloaike) volgend jaar weer op
het hoogste peil te brengen. Hierdoor zal het nog leuker en
boeiender zijn om ons boekje “De Rampetamper”, dat jaarlijks
gratis in Dierdonk en wachtkamers van doktoren en tandartsen
verspreid wordt, te lezen.

e Rampetampers waren met een flinke delegatie, met
Prins Pieter d’n Urste in hun midden, aanwezig om onder
het genot van verschillende optredens van kapellekes
en dansmariekes de eventuele prijzen in de categorie “Bloaike”
in ontvangst te kunnen nemen. Zowel de deelnemers zelf (publieksjury) als een vakjury beoordelen de carnavalsperiodieken
in de categorieën ‘Krant’, ‘Buukske’ en ‘Blaoike’.
De lat lag na vorig jaar erg hoog en de “concurrentie” bleek
nadat wij de bloaikes, ter jurering, van ander verenigingen hadden ontvangen ook dit jaar weer erg zwaar. Na vorig jaar 2
keer de eerste plaats te hebben bezet bij zowel de publiek- als
vakjury was dus de uitdaging om ook dit jaar weer als beste uit
de bus te komen erg groot. Zoals de voorzitter van de stichting
Krantenwisseltrofee aangaf was het zelfs voor de vakjury erg
moeilijk omdat er weer erg veel kwaliteit was aangeleverd.

Toen rond de klok van 21.30 uur de genomineerde voor de 1e
drie plaatsen van de publieksjury op het podium werden geroepen bleek dat wij dit jaar als 4e zijn geëindigd, dus deze keer
niet op het ereschavot. Een half uur later was het woord aan de
vakjury hier waren “wai dur wel bai”. Een 3e plaats, weliswaar
geen trofee om op de kast te kunnen zetten maar toch ook een
mooi resultaat.

Een eerste plaats is mooi maar dan is het moeilijk om je nog
te verbeteren. Nu ligt er weer de uitdaging om voor 2012 de

Ondanks dat we zonder trofee zijn teruggekeerd naar Dierdonk,
kunnen we terugkijken op een heel gezellig avondje uit wat
mede werdt opgeluisterd door diverse blaaskapellen en optredens van de dansgarde van Nuland en van de Stillekes uit Mierlo.

Wij hebben samen met de carnavalsvereniging van Nuland “het
Woaterrijk” op dit boekenbal het licht uitgemaakt. Ook zijn met
enkele verenigingen vriendschappelijke afspraken gemaakt en
mogelijke banden gesloten.

De organisatie van deze
wedstrijd is in handen van:
Voor alle uitslagen zie:
www.krantenwisseltrofee.nl
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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
pag
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Nu ook minigraver van 70cm breed

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407
REKENSOM

Change Wellness & Lifestyle
Voor inspanning & ontspanning












Afslanken
Voedingsadvies
Figuurcorrectie
Circuittraining
Diverse massages
Lichaams pakkingen
Arrangementen
Uw eigen privé sauna
Kadobonnen
Gezichtsbehandelingen
Kuren

Voor meer informatie kijk op:
www.eengoedfiguur.nl
of bel 0492-468787

Meester vraagt aan
Jantje: "Jantje, als ik
2 eieren op tafel leg,
en jij legt er 3 bij,
hoeveel eieren hebben we dan?
Jantje: "Maar meester,
ik kan helemaal geen
eieren leggen!"

ROB JACOBS TUINAANLEG

T. 06 215 626 47
www. robjacobstuinaanleg.nl

Autisme

O

p het eerste gezicht is de klas van
Marjolein Jetten-Giesbers net
als alle andere kleuterklassen
erg gezellig ingericht. Er staan aan
beide kanten tafeltjes met stoeltjes, er
hangen slingers vanwege carnaval en
er zijn speelhoeken. Toch is hier goed
over nagedacht. De kleuren die gebruikt
worden zijn voornamelijk groen en geel.
Er hangen schema’s op de muren met
daarop aangegeven op welke dagen,
welke juffrouw er in de klas is. En er staat
duidelijk aangegeven dat het binnenkort
carnaval is. Dit biedt duidelijkheid voor
alle kinderen, ook voor kinderen met
autisme.

rommel of onverwachte veranderingen.
“Ook merk je het aan de sociale interactie, de communicatie en het inlevingsvermogen van een kind“ vertelt Marjolein.
“Als de leraar opmerkt dat het kind op
deze gebieden problemen blijft houden,
gaan we samen bekijken hoe we voor
deze leerling verduidelijking kunnen aanbrengen in zijn omgeving.”
Er is niet een speciale klas toegewijd aan
kinderen met autisme. Als er in een klas
een kind zit met (een vorm van) autisme,
is het aan de leraar om hier op in te spelen
en er zo goed mogelijk mee om te gaan.
Hiervoor worden ook speciale cursussen
en workshops gegeven aan leraren op
basisschool Dierdonk.
Bij een hulpvraag kunnen leraren contact
opnemen met Marjolein of Simone. Zij
zijn opgeleid om leraren en leerlingen te
begeleiden maar mogen geen diagnose

stellen. Ze helpen de leerkracht in het
vinden van oplossingen, geven advies,
observeren in de klas en in sommige
gevallen werken zij 1 op 1 met leerlingen.
Als u als ouder vragen heeft betreft
autisme, is het advies om eerst met de
desbetreffende leraar van uw kind te
spreken. Deze zal, mocht hij/zij de vraag
niet kunnen beantwoorden de vraag
doorspelen naar Marjolein of Simone.
Naast het reguliere onderwijs is Autisme
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, tel.
0492-512021.
Tekst en foto’s Marjolein van Wetten

Marjolein Jetten-Giesbers en Simone
Wintjes werken als lerares op basisschool
Dierdonk en zijn beiden afgestudeerd als
autismespecialist.
Deze kennis passen ze toe in het
begeleiden van leraren die vragen hebben
over leerlingen met een stoornis binnen
het autistisch spectrum.
In de groepen 1 en 2 ontstaan vaak
de eerste vermoedens dat een kind
misschien een vorm van autisme heeft.
Dit kan zijn dat het kind overprikkeld
wordt door o.a. te veel kleuren, geluiden,
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Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Tel: 0492-518743
Mobiel: 06.21800249

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

’Schilderen en schilderen is twee’
Klus-, nee, schildersbedrijf

H

et bedrijf dat deze maand
in de spotlights staat is het
klus- en schildersbedrijf van
Jos Verleisdonk, gevestigd in Dierdonk.

Inmiddels is het een schildersbedrijf.
De klustak in de benaming was destijds
noodzakelijk om een schildersbedrijf
zonder middenstandsdiploma te starten;
een klusbedrijf was een bedrijfstak
waarvoor een dergelijk diploma niet
nodig was. Overigens wil dat niet zeggen
dat kleine klussen niet tot het werk van
Jos Verleisdonk behoren. Als hij aan
een schilderklus bezig is en er moet iets
gerepareerd worden wat hij zelf met zijn
LTS-opleiding timmeren en schilderen
kan aanpakken, laat hij daarvoor geen
timmerman komen.

Familie

Jos is zo’n elf jaar geleden voor zichzelf
begonnen na bij diverse bazen gewerkt
te hebben. Toen hij van de LTS afkwam,
kon hij meteen in het familiebedrijf van
moederskant beginnen. Schilderen was
een beroep dat veel in de familie voorkwam
en nog steeds. Het familiebedrijf is al lang
ter ziele; ‘het was een bedrijf dat niet
genoeg met z’n tijd meeging en zo helaas
ten onder gin in de jaren ‘80. Zonde, er
werkten wel 25 schilders en we hadden

grote onderhoudsklanten’. Het bloed
kroop waar het niet gaan kon: inmiddels
heeft hij zijn eigen eenmansbedrijf met
als belangrijkste klanten particulieren.

Echt schilderen

Ik begrijp al snel dat er grofweg twee
soorten schilders zijn: zij die wel, en zij
die niet kunnen schilderen. Dat klinkt
wat kort door de bocht en verdient
nuancering. Wat Jos bedoelt is: schilderen
is een vak en dat gaat niet alleen over verf
en kwasten. Dat gaat ook over kunnen
afbranden, plamuren, gaten dichtsmeren,
schuren en vooral: lakken in twee rondes:
voor- en aflakken. ‘Je kunt best snel een
huis schilderen, maar dan zit er een laag
lak op en ben je na 3 à 4 jaar weer aan de
beurt. Als ik het doe, doe ik het goed en
zit het huis zo’n 7 jaar goed in de verf’. Hij
heeft het gevoel dat jongeren die het vak
leren deze onderdelen van het vak niet
allemaal bijgebracht krijgen. Als hij wel
eens een leerling opleidt, duurt het een
aantal jaren voor die echt kan schilderen.

Onderhoud

Jos zijn hart ligt bij onderhoudswerk. Oude
panden met veel houtwerk, kozijnen met
kleine raampjes en veel latwerk, oude
paneeldeuren die weer in ere hersteld
moeten worden, daar gaat zijn hart
sneller van kloppen. Voor hem zijn dat
de klussen waar het echte vakmanschap
gevraagd wordt en dat doet hij graag.
‘Het hout waar die kozijnen van gemaakt
zijn, dat oude, gladde grenen, dat kom
je in nieuwe huizen niet meer tegen’. Hij
heeft ook ooit wel in de bouw gewerkt,
maar daar is schilderwerk een sluitpost.
‘De schilder maakt die keuze niet, maar
de aannemer geeft maar tijd voor één

laag verf op het buitenwerk. Voor dure
huizen is dat eigenlijk een te laag niveau
van onderhoud, vindt hij. En dat maakt
dat hij dat werk niet graag doet, het geeft
geen voldoening. Maandenlang werken
aan een oud pand aan de Elzentlaan in
Eindhoven, al het houtwerk binnen en
buiten in orde maken, dat maakt trots.

Start

Jos is zijn eigen bedrijf begonnen zoals
zoveel vakmensen: werken bij een baas
en in de avonduren eigen klussen. Die
avondklussen worden er meer en meer,
waardoor er naast het schilderen geen
leven meer over blijft. Dan is de keus snel
gemaakt als met name de eigen klussen
het werk opleveren dat je graag doet:
onderhoudswerk bij particulieren. Ook in
deze tijden van economische teruggang
mag hij niet klagen: er worden niet
veel nieuwbouwhuizen gebouwd, maar
onderhoudswerk is er altijd en vooral in
crisistijd, mensen kiezen dan juist vaak
voor goed onderhoud van wat ze hebben.
Hoewel ook in deze markt de concurrentie
harder wordt. Er zijn nu eenmaal altijd
bedrijven die het goedkoper kunnen. Jos
gaat altijd voor kwaliteit en doet daar
weinig concessies aan. Het is voor hem
belangrijk om goed werk af te leveren.
Zijn bedrijf heet ROVERO, naar zijn
kinderen: RO zijn de eerste letters van de
naam van zijn zoon Robert VE zijn de eerste
letters van zijn achternaam Verleisdonk
en zijn dochter heet Romy. Toen hij 13
jaar geleden in Dierdonk kwam wonen
heeft hij meteen de buitenkant van zijn
huis met andere witte verf geschilderd.
Dat tekent de vakman: geen half werk.
Irma van Nieuwenhuijsen
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Vanaf medio april:
Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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EIEREN LEGGEN
De familie Jansen is
met vakantie op een
boerderij. Zoon Pieter
is vervelend en wordt
voor straf opgesloten
in de kippenren.
Boos roept hij door
het gaas: "Kan me niks
schelen! En eieren leg
ik lekker ook niet!"

De paashaas die niet kon tellen..........

O
“

h, ik moet opschieten,” Pluim rent
heen en weer, tussen de eieren
die hij al geverfd heeft en de eieren die nog helemaal wit zijn. Hij telt ze,
maar raakt steeds in de war.

Mamma, dan kunnen we picknicken.” “
Ja dan haal ik het grote kleed.”.
Samen gingen ze op pad, door het hoge
gras, ze hadden koekjes, limonade en het
grote kleed mee genomen, nu nog een
mooi plekje waar ze konden gaan zitten.
“Oh, oh, snif, snif,” “Sst. Hoorde jij dat
ook?” Mark ging recht op staan, maar zag
niets, ook Liesje had het gehoord, maar
zag ook niets.
“Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet
Oh, het komt niet op tijd klaar!!”
Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk.
“Er heeft iemand verdriet, ik hoor iemand
huilen” zei Liesje. Heel voorzichtig liepen
ze de kant op waar het geluid vandaan
kwam. “Oh, kijk,” Mark stond gebukt tussen het gras beiden zagen ze het kleine
haasje, huilend tussen de eieren zitten in
het hoge gras.

“Eenendertig, twee en dertig ehh zes en
dertig, nee dat was fout, hoe moet dat
nu. Op de hazenschool was Pluim ook al
niet goed in tellen. Meester Lang oor had
hem al vaak gezegd. “Pluim, pluim, zo kan
dat niet hoor, als jij straks een echte goeie
paashaas wilt worden, moet je toch de
eieren kunnen tellen!!!” Oh, had hij toch
maar beter opgelet op de hazen school,
dan zou het nu beter gaan.” De tranen
drupten uit zijn hazen oogjes, snif, snif,
“Ik kan niet tellen”. Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles goed, maar
dan raakte hij weer helemaal in de war.
Pluim ging zitten midden tussen de eieren
in het gras, hij was zo verdrietig, de tranen
stroomden over zijn hazen wangetjes en
alle geverfde eieren werden nat van zijn
tranen zodat de verf vlekte en Pluim nog
harder begon te huilen. “Ohh kijk nou
toch, nu zijn m’n eieren ook al gevlekt.
Oh, Oh, het komt niet op tijd af”.

Pluim begon nog harder te huilen, “ook
dat nog, jullie mogen dat helemaal niet
zien, pas als de eieren geverfd en verstopt
zijn, snif, snif, mogen jullie ze opzoeken,
oh, oh, nou gaat alles mis. Ik ben geen
goeie paashaas, meester Langoor heeft
het al gezegd.” “Stil nou maar,” zei Liesje,
“misschien kunnen we je helpen, we zullen niets tegen pappa en mamma zeggen,
kom waar kunnen we je mee helpen?”

“Zouden jullie dat willen doen?” Pluim
veegde de tranen van zijn hazensnoetje
en vertelde dat hij niet goed opgelet had
op de hazenschool en dat hij niet goed
kon tellen. IJverig begon Liesje te tellen
40 eieren voor de mensen die woonden
op nummer 3 want die hadden wel 8 kinderen. Mark deed ze in een mandje en
verstopte ze een voor een op het juiste
adres. Op nummer 4 woonden 4 kinderen, dus daar moesten 20 eieren verstopt
worden, zo gingen ze nog een hele tijd
door, tot de hele straat voorzien was van
eieren.
Pluim deed zijn best alle eieren mooi te
verven en zo kwam toch alles goed.
Mark vond dat Pluim de eieren moest verstoppen op het adres waar ze zelf wonen,
dat deed Pluim maar al te graag. Dank
jullie wel dat jullie mij zo goed geholpen
hebben.
Mark en Liesje gingen vlug terug naar
huis, ze vertelden niets aan hun Pappa en
Mamma, maar keken elkaar geheimzinnig
aan en lachten.
“Wat is er toch”, zei mamma, “Morgen
is het Pasen, gaan we dan eieren zoeken
in de tuin?” zei Mark. “Nou ik weet niet
of de Paashaas eieren komt verstoppen
hoor.” Zei mamma. Liesje en Mark keken
elkaar aan en lachten.

Liesje en Mark waren in de tuin aan het
spelen, achter de tuin, was een groot weiland met gras wat nodig gemaaid moest
worden, het gras stond al heel hoog, je
kon er goed verstoppertje in spelen. Als
je plat op je buik lag kon niemand je zien.
“Hé Liesje zullen we gaan spelen op het
grote land?” zei Mark. Zo noemden ze het
weiland achter de tuin altijd. “Ja leuk, dan
kruipen we door het gras en dan kan niemand ons zien.” Mark had nog een idee,
“ ik ga koekjes en limonade vragen aan
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Puzzel mee met Pasen

E

ind deze maand is het pasen. Deze keer geen mopjes of een
rebus, maar een woordzoeker, een doolhof een rekenspelletje
en een punt tekening allemaal over Pasen. Veel plezier

Paaswoordzoeker
Alle onderstaande woorden zitten
horizontaal,
verticaal of
diagonaal verstopt in de
puzzel. Streep
ze door en
maak van de 9
overgebleven
letters het 9
letterige puzzelwoord.
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Doolhof: Hoe komt het bovenste kuikentje bij
zijn vriendjes?

kony
paastak
tak
eieren
l
kuikens
paasei
penseel

Oplossing
Wie poetst er hier zijn tanden? Verbind de punten!

Tel op en bezorg de eieren in het juiste huis!
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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

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

de
ak in
r
t
s
oning
vak !
Uw w at is ons
D

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

Scouting Paulus!
Paaseitjes verkoopactie
Zaterdag 9 april 2011

N

et als in 2010 organiseert Scouting
Paulus Helmond-oost / dierdonk
ook dit jaar een grote chocolade
paaseitjes verkoopactie.

Eind maart krijgen de bevers, welpen,
scouts, explorers een lijst mee naar
huis met de bedoeling om zoveel
mogelijk zakjes chocolade paaseitjes
per intekening te verkopen. Zij gaan dan
bij familie, buren en andere bekenden
vragen of zij ook een zakje willen kopen
om zo Scouting Paulus Helmond-oost /
dierdonk financieel te ondersteunen.
Enkele weken later maar natuurlijk ruim
voor Pasen worden de zakjes bij de koper
door de leden zelf afgegeven.
En op zaterdag 9 april trekken we met alle
leiding en leden onze wijken Helmondoost & dierdonk in, om huis aan huis aan
te bellen. De kinderen zullen u dan vragen
of u ook een zakje met overheerlijke
chocolade paaseitjes wilt kopen. Wij
hopen natuurlijk dat u ook één of meer
zakjes wilt kopen en onze scoutinggroep
hiermee financieel wilt ondersteunen.

Voor een zakje van 200 gram echte
chocolade Scouting Paulus eitjes betaald
u slechts € 2,50. Naast deze overheerlijke
lekkernij houdt u er in elk geval een goed
gevoel aan over.
Wilt u er zeker van zijn dat u onze
chocolade paaseitjes ook op tafel heeft
staan tijdens uw paasbrunch dan kunt u
ze ook bestellen via
paaseitjesactie2011@scoutingpaulus.com
Kijk voor meer info op;
www.scoutingpaulus.com
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uw woonwensen worden door onze adviseurs
vertaald in een goed doordacht plan. compleet, van
kleuradvies en verf tot de volledige stoffering van
uw woning of kantoor. Bovendien kunt u ook de
uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten. wij
zorgen er voor dat uw interieur de door u gedroomde
uitstraling krijgt. Keurig op tijd en binnen het gestelde
budget. uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor
kleine(re) aanpassingen in uw interieur.

Uw interieur is bij ons in goede handen.
Van een doordacht ontwerp tot de
perfecte realisatie.

loop eens binnen in onze totaal vernieuwde winkel.
gewoon, om inspiratie op te doen of voor een
vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs.
maakt u liever een afspraak bij u thuis, geen
probleem. Bel of mail ons en we komen graag naar u
toe om uw woonwensen te bespreken.

Ons adviesteam: Arianne, Eugenie, Sandra en Lydia

DRiessen HelmonD inteRieuRs | mieRloseweg 86, 5707 ap HelmonD, (0492) 53 50 66, info@DRiessenHelmonD.nl | www.driessenhelmond.nl
leveRancieR van o.a. cHivasso . puylaeRt . flamant . DesigneRs guilD . RalpH lauRen . elitis . lizzo . Romo . métHapHoRes . winD DiamonDs
DeDaR . asno . sunway . luxaflex . i nsiDe . faRRow & Ball . eijffingeR . fRigeRio . suR & plus . Danca . caRpet sign

Toon van den Elsen Beheer b.v.
RI 11 - Adv GvD 8 x128mm
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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

Uniek live optreden in Poppodium Lakei Helmond
Eén van de uitgangspunten van Pop
podium Lakei in Helmond is een breed
muzikaal aanbod. Een aanbod dat zich
richt op verschillende leeftijdscategorieën,
op verschillende muziekstromingen,
verschillende culturen, etc.
In dat kader presenteert Lakei op zater
dag 23 april een meer dan bijzonder live
optreden. De Duitse topformatie Bohren
& Der Club Of Gore zal dan op het podium
staan van de popzaal aan de Molenstraat.
Het betreft hier het enige optreden van
de Duitsers in West Europa dit voorjaar.
Bohren & Der Club Of Gore past feilloos
in de uitgangspunten van Lakei: ze maken
muziek voor alle leeftijden, ze passen
binnen verschillende muziekstromingen
en vormen eigenlijk een subcultuur op
zich.
Wat maakt de band zo bijzonder? Bohren
& Der Club Of Gore speelt muziek die je
niet alleen moet horen en zien, maar
vooral ook moet ervaren. Muziek die het
best tot haar recht komt in het donker,
diep verzonken achter walmen dikke rook

en verdronken in sloten dieprode paar
stinten. Wanneer je je open stelt voor de
traag voortslepende instrumentale doom
jazz van de vier heren, droom je vanzelf
weg; geen ontkomen aan. Met feilloze
precisie musiceren de vier Duitsers met
diepe bastonen, sexy saxofoon, zacht
moedige toetsen en fluisterdrums een
filmische beeldroman bij elkaar. Intens
gepassioneerd, ge –en beladen met een
zweem van lust, pijn, verdriet, angst en

verlangen. Het ene moment subtiel het
andere meedogenloos. Bohren & Der
Club of Gore maakt voortdurend aanzet
ten tot , maar vrijwel nergens volgt een
ontlading of allesvernietigende climax.
Voor al diegenen die eens écht wat anders
willen en zich open durven stellen voor
een bijzondere ervaring: wij nodigen U
van harte uit om op zaterdag 23 april a.s.
naar Lakei te komen.
Kaarverkoop en info: www.lakeihelmond.nl
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
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En
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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
Onze salon:
- werkt met het bekende product O.P.I.
- is bekend om de perfecte natuurlijke nagel te creëren.
- is gespecialiseerd in nagelbijters en probleemnagels.
- werkt geheel volgens afspraak, dus geen wachtijden.

Nagelstudio Alive
Braaksestraat 1b
5709 JC Helmond
0492-545024 / 06-57415818

Voor meer informatie en foto's, kijk op onze website www.nagelstudioalive.nl
Bij inlevering van deze advertentie, ontvangt u op uw eerste set kunstnagels € 20,00 korting. In plaats van € 60,00 betaald u nu dus eenmalig € 40,00!!

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

B

ounty mag binnen komen” riep
ik de wachtkamer in. Een man en
vrouw stonden op en namen een
reismand mee. Samen liepen we naar
de spreekkamer waar ik me voorstelde.
De reismand werd op tafel gezet en het
deurtje ging open. Twee neusjes staken
direct mijn richting op. “En wie zit er
dan bij?” vroeg ik. “Dat is zijn vriendje
Snuffel, die twee gaan altijd samen op
reis” vertelde de eigenaar. “Maar het gaat
dus om Bounty, want met Snuffel is niets
mis, die is rond en gezond.”
Bounty was eerder al bij de dierenarts
in Veldhoven geweest en uiteindelijk
doorgestuurd. Deze cavia had al een tijdje
diarree. In de laatste maanden was Bounty
ook wat kortademig geworden. En hij at
minder goed. Eerdere behandelingen ten
spijt, de klachten waren niet verbeterd.
Het was dus aan mij de taak om verder te
zoeken naar een oorzaak en behandeling.
Maar al snel bleek dat deze vierenhalf jaar
oude cavia met meer dan één probleem
te maken had.
De diarree van Bounty was de minste
van zijn zorgen. De ontlasting van Bounty
bestond uit een vrij grote brok met soms
normale ontlasting, maar meestal dunne
brei. De eigenaar moest Bounty ook wel
eens helpen met zijn ontlasting. Anders
kon hij die niet kwijt. Met een blik op zijn
achterste was de oorzaak snel gevonden.
De spieren rond Bounty’s anus waren
verzwakt, waardoor hij zijn ontlasting
niet fatsoenlijk kwijt kon. De normale
ontlasting vermengde zich in zijn anus
met de veel dunnere nachtkeutels en
vormde dan een “golfbal” van stinkende,
dunne ontlasting. Een afwijking die
veel voorkomt bij oudere mannelijke,
ongecastreerde cavia’s. Hoe vervelend
ook, hier was niet echt geen behandeling
voor.

Zodra Bounty weer op vier pootjes stond
werd ook een van de andere problemen
zichtbaar, zijn ademhaling. Bounty
ademde vooral met zijn buik. Je zag
zijn borst nauwelijks bewegen tijdens
het ademen. Met het luisteren van zijn
longen merkte ik ook dat de geluiden
iets te duidelijk waren. Zijn hartje was
daarentegen juist slecht te horen. De
hartslagen klonken gedempt. Er was dus
duidelijk iets mis in Bounty’s borstkas.
Als laatste onderzocht ik ook het gebit van
Bounty. En daar bleek het derde probleem
te zitten. De kiezen van Bounty waren te
lang. Ze waren zo lang gegroeid dat ze in
een boogje over zijn tong stonden. Bounty
kon zijn tong daardoor niet gebruiken,
waardoor hij dus ook nauwelijks kón eten.
Drie problemen, waarvan er één sowieso
niet op te lossen was. Maar ik moest eerst
weten wat er zich in Bounty’s borstkas
afspeelde. Ik stelde voor een röntgenfoto
te maken, waar de eigenaren direct mee
akkoord gingen. En dat was maar goed
ook. Want op de foto’s was te zien dat
Bounty’s hart te groot was. Dat was vooral
te zien aan de luchtpijp, die liep veel meer
naar boven toe dan normaal. Ook zat er
wat witting in de longen, een teken van
vocht. Bounty was sterk verdacht van een
hartprobleem. Met de echo kregen we
nog meer informatie over het hart van
deze cavia. De samentrekkingen van het
hart waren niet krachtig genoeg, waardoor
er niet genoeg bloed door het lichaam
gepompt kon worden. De hartspier zelf
was vrij dun. Mijn conclusie was dat
Bounty een Dilatoire Cardiomyopathie
(DCM) had, een aandoening van het hart
waarbij de hartspier verzwakt en het hart
te groot wordt. Een aandoening die nogal
eens voorkomt bij de hond en de fret.
Maar dus ook bij de cavia.
Het was nu zaak om het hartprobleem
én het kiesprobleem van Bounty aan
te pakken. Maar om zijn kiezen te
behandelen moest hij onder narcose.
Anders werd een goede behandeling te
stressvol. In overleg met de eigenaren
van Bounty besloten we om eerst het
hartprobleem te gaan behandelen en
daarna pas de tanden. Dat hield in
dat de eigenaar Bounty elke dag zou
gaan bijvoeren met Critical Care en
vochtafdrijvers zou gaan geven.
Vijf dagen later kwam Bounty weer

langs met zijn eigenaar. Het ging iets
beter met Bounty. In ieder geval vond
hij de dwangvoeding erg lekker. Nu was
het tijd om de vochtafdrijvers te gaan
combineren met hartmedicatie. De
vochtafdrijvers hadden ervoor gezorgd
dat de bloeddruk iets verminderd was
waardoor vochtophopingen verdwenen.
De hartmedicatie moest nu het hart
ondersteunen in zijn werk.
Twee weken later mocht Bounty weer
naar de kliniek, ook dit keer vergezeld door
Snuffel. Nu was het tijd om daadwerkelijk
iets aan de gebitsproblemen van Bounty
te gaan doen. Het was echter een groot
risico, een cavia met een hartprobleem
onder narcose brengen. De eigenaren
van Bounty waren dit goed bewust. Dat
ik enkele uren later zou bellen dat alles
goed was gegaan hadden ze eigenlijk niet
verwacht. Een voordeel van het gebruik
van gasnarcose: het hart bleef tijdens
het slijpen van de kiezen in een perfecte
conditie. Aan het eind van de middag
mocht Bounty weer naar huis met kiezen
van normale lengte.
Een paar dagen later belden we de
eigenaren van Bounty op om te vragen
hoe het ermee ging. Bounty was de dag
van de ingreep weer zelf gaan eten,
iets wat hij al enkele weken niet meer
had gedaan. Nu was alles stabiel. Zijn
ademhaling was rustig, hij dronk en at
zelf. En zijn ontlasting kwam hij redelijk
goed kwijt. En ook tijdens de controle,
twee weken na de gebitsbehandeling,
ging alles goed.
Anderhalve maand na het eerste bezoek
van Bounty kreeg ik een telefoontje
van zijn eigenaresse. Ze hadden hem ’s
avonds dood in de kooi gevonden. Vrij
onverwacht hadden ze afscheid van hem
moeten nemen. En ze waren blij dat ze
alles op alles hadden gezet om Bounty
een goede tijd te geven. Bounty werd vier
jaar en acht maanden.
Stijn Peters, dierenarts
Dierenkliniek “Brouwhuis”
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com
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Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Raceﬁets en Mountainbike’s

Raceﬁetsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon ﬁetsen, Crossﬁetsen,
Hybride’s, Sportieve stadsﬁetsen
Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services
400 m2 winkeloppervlak 70 m2 kleding
Helmen en Schoenen.
Onderdelen & Accessoires Wielen & banden.

tel: 0492-474371

Email: info@bikesenservices.nl

PAAS WEER
Iemand vraagt aan Piet
Paulusma: "Piet, waar ga
jij naar toe met Pasen?
" Piet denkt even na en
zegt: "ik ga naar Zicht"
"Naar Zicht?" vraagt de
ander, "waar ligt dat nu
weer?"
"Ik heb werkelijk geen
idee" zegt Piet "maar ik
hoorde dat er mooi
Paas weer in Zicht is"

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

VrijblijVend adVies
bij u thuis

Hockeyclub Bakel grossiert in kampioenen
Hockey is een leuke sport voor jongens en
meisjes en voor jong en oud. Nederland
is dan ook een echt 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.

Drie keer goud

A

fgelopen winterperiode hebben
vijf Bakelse teams na lange
tijd weer meegedaan aan de
zaalhockeycompetitie. Alles was nieuw
en wennen: de trainingen, de zaal, de
spelregels en natuurlijk de wedstrijden.
Maar de Bakelse teams gooiden één voor
één hoge ogen bij hun competitiedebuut.
Het meisjes C1-team en D-team veroverde
in hun klasse een mooie twee plaats en
dat is super. Het jongens B-team werd
ongeslagen kampioen en dat deed ook
het meisjes B-team. Voor het meisjes
MC2-team kwam de ontknoping echt pas

op de laatste wedstrijddag. De meiden
moesten toen aantreden in Helmond.
Na een aarzelend begin begonnen de
Bakelse meiden op stoom te komen en ze
bouwden hun overwicht langzaam maar
zeker uit naar een 1-9 overwinning. De
derde Bakelse kampioen was toen een
feit en moest natuurlijk gevierd worden.
Intussen zijn de trainingen en competitie
op het veld weer hervat. Hockeyclub Bakel
groeit nog steeds op een gezonde manier
en is de competitie gestart met maar
liefst 17 jeugdteams en dat is een record
in haar 35-jarige historie. Dat betekent

dat het tijdens de competitiedagen een
drukke en gezellige boel zal worden op
het sportpark in Bakel.
Heb jij ook zin om (weer) te gaan hockeyen?
Heb je weer hockeykriebels gekregen?
Geen probleem, je bent welkom bij onze
club. Neem gerust contact met ons op
voor de mogelijkheden (tel. 343784).
Meer informatie over het hockeyen in
Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl.
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!
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Programma april 2011 Filmhuis Helmond
Biutiful

Do. 31 mrt. 20.00 uur vr. 1 apr. 14.00 uur za. 2 apr. 19.00 uur zo.
3 apr. 20.45 uur di. 5 apr. 20.00 uur wo. 6 apr. 16.00 uur
Drama van Alejandro González Iñárritu (Amores Perros, Babel)
met Javier Bardem als een vader van twee kinderen die te horen
krijgt dat hij binnenkort zal sterven.
Uxbal, een vader van twee jonge kinderen, krijgt te horen
dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij verdient zijn geld als
tussenpersoon in mensenhandel, maar in de tijd die hij nog
heeft, wil Uxbal zijn leven op orde krijgen. Hij probeert er
het beste van te maken. De tegenslagen blijven zich echter
opstapelen. Uxbal beseft dat hij ondanks alles, datgene waar hij
waarde aan hecht niet wil verliezen, namelijk de liefde. Liefde
voor zichzelf, voor zijn kinderen, voor zijn vrouw, voor zijn broer.
Al maken de omstandigheden hem dat nogal moeilijk.
Regie: Alejandro González Iñárritu

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
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 oerHollands, getrouwd en moeder van vier kinderen. Kort na hun
eerste ontmoeting blijkt zij zwanger te zijn, het schandaal is niet
te overzien en de Tweede Wereldoorlog staat op uitbarsten...
Regie: Maria Peters

minimum aan dialoog leunt deze film op de mimiek en hilarische
situaties. De nieuwe restauratie van deze zachtmoedige satire
beleefde zijn wereldpremière in het programma Cannes Classics
op het filmfestival van Cannes 2009.
Regie: Jacques Tati

Incendies

Do. 7 apr. 20.00 uur vr. 8 apr. 14.00 uur vr. 8 apr. 21.35 za. 9
apr. 19.15 uur zo. 10 apr. 21.00 uur ma. 11 apr. 21.35 uur di. 12
apr. 21.20 uur
Drama over een zus en broer die op zoek gaan naar hun ‘roots’
in het Midden-Oosten.
De tweeling Jeanne en Simon Marwan is verbijsterd wanneer
zij bij de notaris twee brieven ontvangen van hun overleden
moeder Nawal. Eén brief is gericht aan hun vader, van wie
ze dachten dat hij overleden was en één is voor hun broer,
van wiens bestaan ze niets afwisten. Jeanne besluit naar het
Midden-Oosten te vertrekken om meer te weten te komen over
haar familiegeschiedenis. Simon is eerst erg terughoudend maar
sluit zich uiteindelijk aan bij de zoektocht naar het geheime
verleden van hun moeder. Samen ontdekken ze het tragische lot
van hun moeder, dat zowel getekend was door oorlog en haat
als door de moed van een uitzonderlijke vrouw.
Regie: Dennis Villeneuve

Les Amours Imaginaires

Vr. 8 apr. 19.30 uur za. 9 apr. 22.00 uur zo. 10 apr. 15.00 uur ma.
11 apr. 19.30 uur di. 12 apr. 19.15 uur
Stijvol gefilmd drama met geweldige soundtrack van Xavier Dolan
over twee vrienden die verliefd worden op dezelfde persoon en
een denkbeeldige liefde ontwikkelen. De film vertelt het verhaal
van Francis en Marie, twee vrienden die verliefd worden op de
knappe Nicolas. Uit de ontmoeting ontstaat een ongezonde
vriendschap en binnen de kortste keren interpreteren ze ieder
vanuit hun eigen oogpunt het dubbelzinnige en vernielende
gedrag van hun beul.
Regie: Xavier Dolan

De Eenzaamheid van de Priemgetallen

Sonny Boy

Les Vacances de Monsieur Hulot (klassieker)

Vr. 1 apr. 21.45 uur zo. 3 apr. met lezing Jan Salden 14.15 uur
Jacques Tati speelt in deze film voor de eerste keer de
blunderende en onhandige Monsieur Hulot. Met zijn elastieken
motoriek brengt Hulot flink wat opschudding teweeg onder de
badgasten van Hotel de la Plage. Zijn bedoelingen zijn oprecht,
maar zorgen vaak voor een averechts effect. Tati hanteerde
een doordachte filmesthetiek; hij maakte inventief gebruik
van geluid en had een kritische blik op de 20e eeuw. Met een
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Vr. 8 apr. 16.45 uur zo. 10 apr. 18.30 uur di. 12 apr. 14.00 uur
Priemgetallen kunnen alleen maar gedeeld worden door 1
of door zichzelf. Het zijn eenzame getallen, ongrijpbaar voor
anderen. Alice en Mattia zijn priemgetallen, allebei achtervolgd
door tragedies uit hun jeugd. Op de middelbare school kruisen
de levens van Alice en Mattia elkaar, ze herkennen elkaars pijn
en er ontstaat een merkwaardige vriendschap. Ze weten precies
hoe de ander zich voelt, maar kunnen hun liefde voor elkaar
nooit uiten.
Regie: Saverio Costanzo

Black Swan

Do. 14 apr. 20.00 uur vr. 15 apr. 14.00 uur vr. 15 apr. 21.35 za.
16 apr. 19.15 uur zo. 17 apr. 18.30 uur ma. 18 apr. 21.35 uur di.
19 apr. 14.00 uur di. 19 apr. 21.35 uur
Nina danst bij een balletgezelschap in New York City. Voor hun
productie van ‘Het zwanenmeer’ is artistiek directeur op zoek
naar een nieuwe prima ballerina. Nina is zijn eerste keuze, maar
haar rivale Lily maakt ook indruk. ‘Het Zwanenmeer’ heeft

een danseres nodig die zowel de witte zwaan met onschuld
en elegantie kan spelen als de zwarte zwaan, die staat voor
bedrog en sensualiteit. De rol van witte zwaan is Nina op het lijf
geschreven, maar Lily is de belichaming van de zwarte zwaan.
Regie: Darren Aronofsky

Ross is getuige van de wrede moord op haar vader. Ze wil wraak
nemen op zijn moordenaar Tom Chaney en roept de hulp in
van de schietgrage, dronken U.S. Marshall Rooster Cogburn.
Ondanks zijn bezwaren zetten ze samen de jacht in op Chaney.
Ze wil hem in de val te lokken op grondgebied van de Indianen,
voordat ranger LaBoeuf hem oppakt en meeneemt naar Texas
voor een andere moord...
Regie: Joel & Ethan Coen

The King’s Speech

Black Swan

Les Petits Ruisseaux

Vr. 15 apr. 19.30 za. 16 apr. 21.35 uur zo. 17 apr. 15.00 uur zo.
17 apr. 20.50 uur ma. 18 apr. 19.30 uur di. 19 apr. 19.30 uur
Hoewel ze elkaars tegenpolen zijn, gaan Emile en Edmond
geregeld samen een dagje vissen aan de Loire. Terwijl
weduwnaar Emile tv kijkt of rustig een borreltje drinkt met
zijn vrienden, geniet Edmond met volle teugen van het leven.
Hij feest, filosofeert en zijn vele amoureuze avontuurtjes
houden hem jong. Als Edmond plots overlijdt, besluit Emile het
voorbeeld van zijn vriend te volgen en zijn jeugd te hervinden.
Regie: Pascal Rabaté		

La Nostra Vita

Vr. 22 apr. 14.00 uur za. 23 apr. 19.30 uur zo. 24 apr. 21.20 uur
ma. 25 apr. 19.15 uur di. 26 apr. 14.00 uur di. 26 apr. 21.35 uur
Italiaans drama over Claudio die gelukkig is met zijn vrouw, maar
onverwacht een drama moet zien te verwerken met steun van
zijn familie en vrienden
Bouwvakker Claudio is na jaren nog steeds tot over zijn
oren verliefd op zijn vrouw Elena. Het jonge stel heeft twee
zoontjes, een derde kind is onderweg. Maar na een onbezorgd
familieweekend slaat het noodlot hard toe. Onderweg terug
naar huis krijgt de zwangere Elena weeën. Halsoverkop rijdt
Claudio met zijn hele gezin naar het ziekenhuis, maar Elena
overleeft de bevalling niet. Hoewel zijn leven verwoest is, kan
Claudio het zich niet permitteren bij de pakken neer te gaan
zitten.
Regie: Daniele Luchetti

True Grit

Do. 21 apr. 20.00 uur vr. 22 apr. 16.15 uur vr. 22 apr. 21.30 za.
23 apr. 21.40 uur zo. 24 apr. 19.00 uur ma. 25 apr. 15.00 uur ma.
25 apr. 21.25 uur di. 26 apr. 19.15 uur
True Grit is een remake van de gelijknamige western uit 1969.

Do. 28 apr. 20.00 uur vr. 29 apr. 14.00 uur za. 30 apr. 16.00 uur
za. 30 apr. 21.15 uur zo. 1 mei 18.30 uur ma. 2 mei 21.15 uur
di. 3 mei 19.00 uur
Direct na het overlijden van zijn vader en het oneervolle aftreden
van zijn broer Edward, wordt Bertie, die al zijn hele leven een
ernstig stotterprobleem heeft, gekroond tot Koning George VI
van Engeland. Zijn land staat op dat moment aan de vooravond
van een oorlog, en het volk vraagt wanhopig om een leider
in deze bange tijden. Zijn vrouw Elizabeth besluit contact te
zoeken met de excentrieke logopedist Lionel Logue om George
te helpen zijn spraak te verbeteren. Deze film werd bekroond
met 4 Oscars, 4 Bafta’s en 17 andere filmprijzen!
Regie: Tom Hooper

Silent Souls

Vr. 29 apr. 19.30 uur za. 30 apr. 19.30 uur zo. 1 mei 21.00 uur ma.
2 mei 19.30 uur di. 3 mei 14.00 uur di. 3 mei 21.30 uur
Na de dood van zijn geliefde vrouw Tanya, vraagt Miron aan
zijn collega Aist om hem te helpen afscheid van haar te nemen
volgens de rituelen van de Merja cultuur. De Merja is een oude
stam uit een kleine regio in West-Centraal Rusland. De twee
mannen beginnen aan een reis van duizenden kilometers over
de grenzeloze landschappen. En met hen, twee kleine vogels in
een kooi. Onderweg deelt Miron intieme herinneringen over
zijn huwelijksleven. Wanneer ze de oevers van het heilige meer
bereiken om voorgoed afscheid te nemen van Tanya, beseft
Miron dat hij niet de enige was die Tanya lief had.
Regie: Aleksei Fedorchenko

Knoester

Ma. 25 apr. 10.30 uur 2de Paasdag (ontbijtfilm) wo. 27 apr.
14.00 uur zo. 1 mei 11.00 uur wo. 4 mei 14.00 uur zo. 8 mei
11.00 uur wo. 11 mei 14.00 uur
Familiefilm over het eigenwijze, pientere jongetje Junior van
5 die een levendige fantasie heeft en bevriend raakt met de
pratende tak Knoester
Regie: Åsleik Engmark

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Sprookje (3)

Het tijdsbeeld in die dagen:
Prins Willem-Alexander stelde in New York de
pers op de hoogte van een ingezonden brief in
een krant. In die brief werd positief geschreven
over het regime van dictator Videla in de jaren

Het beliefde hare majesteit zo langzamerhand aan
het hoofdgerecht te beginnen. Zij was echter van
mening dat de tijd nog niet rijp was, en aangezien zij
niet door de zure appel heen wilde bijten (een ver
familielid was ooit in grote problemen geraakt bij het
eten van een appel, en zelfs bijna levend begraven
in een glazen doodskist), stuurde zij haar zoon, de
prins als voorbereiding op zijn latere koningsschap
naar het land der duizend mogelijkheden. Aan hem de
taak om daar een mogelijkheid te zoeken de hofnar
en zijn trawanten beter voor het koninklijke karretje
te spannen. Hoe anders echter pakte dit bezoek uit.
De prins kwam tijdens zijn zoektocht op een groot
marktplein terecht, waar juist een sprookjesverteller
vanaf een perkamenten rol aan het proclameren was.
Hij verhaalde van het roerige verleden van het land
waar hij vandaan kwam, en deed kond van het feit dat
hij in dat verleden nimmer op perkament had laten
optekenen dat hij schuldig was aan welke wandaden
ook. Integendeel, hij betreurde publiekelijk de
verschrikkingen van de trollenopstand, uitgelokt
door slecht regerende koningen en koninginnen. Hij
huilde krokodillentranen, en de prins, opgegroeid in
een wereld van elfjes en hoofdstedelijke kabouters,
was diep geroerd.

‘70 van de vorige eeuw in Argentinië. Later bleek
Videla zelf deze ‘open bron’ te zijn. Premier
Kok was ontstemd over de actie van de prins.

Zijn ogen werden vochtig van emotie, zodat zijn
wazige blik geen oog had voor de trollenpoten die
onder de mantel van de sprookjesverteller zichtbaar
waren. De prins, van geen kwaad wetende, dacht een
mogelijkheid gevonden te hebben de hofnar en zijn
trawanten buitenspel te zetten. Het verhaal van de
sprookjesverteller moest hoe dan ook in het koninkrijk
van zijn moeder bekend worden gemaakt, omdat dit
verhaal volgens hem een heel ander licht wierp op het
verleden van schoonvader Trol. De prins verzamelde
alle vuurvliegjes en muskieten om zich heen, en gaf
hen de opdracht nog eens goed te luisteren naar het
verhaal van de sprookjesverteller. Daarna moesten
ze in colonne zo snel mogelijk terugvliegen naar zijn
toekomstig koninkrijk om daar iedereen de blijde
boodschap mee te delen.
Toen de hofnar het bericht ter ore kwam, ontstak hij
in grote woede. Hoe durfde de prins in een ver land te
luisteren naar iemand die allerlei flauwekulverhalen
proclameerde?! Het vertellen van onzin was de taak
van de hofnar: daar was hij voor ingehuurd. En als hij
het niet alleen afkon, had hij altijd nog zijn trawanten
om op terug te vallen.
(wordt vervolgd wanneer het hare majesteit belieft)

Dorus van Wegen
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Chillruimte ingericht in Parkzicht
met elkaar deze ruimte ingericht en zo
hebben ze samen iets opgebouwd. Ze
hebben zich opengesteld voor Parkzicht,
de beheerder heeft vertrouwen in ze
getoond en zo is dit tot stand gekomen’.
Toen de ruimte vrijkwam is een deel
van de groep aan de slag gegaan. Onder
begeleiding van Bart Hoes werd digitaal
de collectie van IKEA bekeken, de ruimte
werd opgemeten en er werden keuzes
gemaakt voor de inrichting. ‘we wilden
er wel een bank in hebben, maar dan
kon er niet veel meer bij’. De keus viel
dus op minder volumineuze poefjes, een
paar bijzettafeltjes en een afsluitbaar TVmeubel. De spullen werden door hen zelf
gehaald op Ekkersrijt en in elkaar gezet.
Het resultaat is een mooie, smaakvol
ingerichte ruimte om lekker te zitten, te
kletsen en wat TV te kijken.
Er zijn regels, waarvan de basis is dat
iedereen zich verantwoordelijk voor de
ruimte en de ander gedraagt. Zo zorgt
iedereen dat de ruimte netjes blijft, mag
er niet gerookt worden en mag alleen
gegeten en gedronken worden wat in
Parkzicht verkrijgbaar is.
‘Het belangrijkste is dat je samen iets
doet’: chillruimte ingericht in Parkzicht

O

nze jongerenwerker in Dierdonk,
Bart Hoes, heb ik bijna twee
jaar geleden voor de Gazet
geïnterviewd. Ons gesprek sloot ik af met
de opmerking dat als er nog eens nieuws
was vanuit zijn functie in de wijk, hij me
beslist moest bellen. Onlangs ontving ik
een mail van hem met het nieuws dat hij
met een groep hangjongeren een ruimte
in Parkzicht had ingericht, als chillruimte.
Of het een leuk onderwerp voor de Gazet
was. Ik toog naar Parkzicht om de nieuwe
ruimte te bewonderen en kennis te
maken met wat hangjongeren uit de wijk.
Hangjongeren hebben over het algemeen
geen gunstig imago. Zodra het verschijnsel
in een wijk opgeld doet, wordt het
meteen gezien als een probleem, een
soort symbool voor verval. Als ik kennis
maak met Bart en Kevin, beide lid van de
groep die samen met Bart Hoes heeft
gezorgd voor de nieuw ingerichte ruimte,
blijkt dat we het allemaal niet zo zwaar
moeten nemen. Hangen suggereert
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verveling, maar dat is het niet. Voor de
groep van ruim 10 jongeren waar deze
jongens deel van uitmaken is ‘hangen’
een ander woord voor ’je vermaken’. En
omdat de groep wat groot is, gebeurt dat
buiten. ‘Je kunt niet zomaar met ruim 10
man bij iemand thuis gaan zitten’ zegt
Kevin, ‘dat kan wel af en toe, maar niet
iedere avond’. En daarom hangen ze
buiten. Niks kwaads in zin, een beetje
kletsen.
Maar nu is er dus een nieuw perspectief.
Er kwam in Parkzicht een ruimte vrij en de
vorige beheerster benaderde Bart Hoes
met de vraag of dit niet wat was voor
jongeren. Het jongerenwerk heeft dit
initiatief van Parkzicht meteen opgepakt
omdat bekend was dat er vraag was naar
een eigen ruimte onder de jongeren.
Want in een strenge winter buiten
hangen is ook niet alles. De ruimte is niet
groot, ongeveer 7 vierkante meter, schat
ik snel. Niettemin gaf dit vooruitzicht, een
eigen ruimte om op donderdagavond in te
chillen, een impuls aan de groep. En dat is
wat Bart Hoes het belangrijkst vindt: ‘het
heeft de groep actief gemaakt. Ze hebben

De ruimte is donderdag na Carnaval
geopend, en daarna iedere donderdag
avond. De groep die dit samen met
Parkzicht en onder leiding van Bart Hoes
heeft mogelijk gemaakt: Bart, Kevin, Joep,
Orin, Bjorn, Kim, Sven, Delano, Marciano,
Cynthia, Oussama, Huub en Dave. We
wensen ze veel plezier in hun mooie
hangruimte.
Irma van Nieuwenhuijsen

Dierdonk vooraan bij KNIP-musical

I

n april brengt het Dr.-Knippenbergcollege alweer haar 21e musical. Bijna
100 leerlingen hebben maandenlang
gerepeteerd en voeren een bewerking op
van het sprookje ‘Sneeuwwitje’ van Jules
Deelder, getiteld

Zij en die Zeven

onder regie van Anneke Schröder.
Vorig jaar het redelijk onbekende Noorse
verhaal van ‘Peer Gynt’. Dit jaar het
verhaal van Sneeuwwitje, dat we allemaal
kennen, maar dan anders.

Jules Deelder heeft er een prachtige,
humoristische versie van geschreven die
vervolgens uitgebreid is met nog meer
sprookjesfiguren.
Voor de KNIP-musical geldt dat iedereen
die mee wil doen, mee mag doen. Dit
betekent dat het podium gevuld wordt
met leerlingacteurs, -zangers, -dansers
en –musici. Ook helpen leerlingen met
de grime, kleding en decor.
Dit jaar is de try-out toegankelijk voor
enkele leerlingen van een basisschool.
Gekozen is voor de leerlingen van groep 7
en 8 van Basisschool Dierdonk. Zij kunnen
(met hun ouders) naar de try-out komen
kijken op 1 april. Brieven zijn via school
meegegeven naar huis.
De 5 voorstellingen die voor iedereen
toegankelijk zijn, vinden plaats op 8, 9,
14, 15 en 16 april.
Ook u kunt daar bij zijn. Een mail naar
musical@drknippenbergcollege.nl is
voldoende. Bellen kan ook (0492-597587).
De kaarten kosten 6 euro per stuk.
Een extra reden om te komen kijken is dat
er veel kinderen uit Dierdonk meedoen.
Elf om precies te zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stephan Auwerda
Babette Bosmans
Myrthe Bosmans
Kimberly Daoud
Kim Lukassen
Jolien Maas
Claudia Pouwels
Rachel Rahawadan
Mayke Jildou Schlatmann
Isabelle Spierings
Marjolein Van Vliet

Als u komt kijken, neem dan onderstaande
strook mee. In de pauze krijgt u op
vertoon van de bon 1 gratis drankje.
Hopelijk tot ziens.
Gerard Bosmans, namens het musicalteam
van het Dr.-Knippenbergcollege.
Bon voor 1 gratis drankje tijdens de
pauze van de musical ‘Zij en die Zeven’
van het Dr.-Knippenbergcollege
op 8, 9, 14, 15 of 16 april 2011.

Ingezonden 43

April in het Annatheater
Zaterdag 16 april koor Vox Humana
Vox Humana (‘De menselijke stem’)
brengt een aantrekkelijk en gevarieerd
programma van klassieke koorwerken.
Dirigent: Frans van Houten.
aanvang 14.00 uur
Vrijdag 22 april Basisworkshop:
“mijn eerste taart” thema: “lente”
In deze workshop ga je de basisbeginselen
van een taart decoreren leren.
Je gaat een taart van 20 cm doorsnee,
vullen, afsmeren, bekleden en tot slot het
allerleukste onderdeel, decoreren!
Uiteindelijk ga je met je eigen unieke taart
naar huis om er de volgende dag nog eens
heerlijk van na te genieten met een kop
koffie of thee.
informatie: Ilse Habraken 0622712267;
info@sillybakery.nl; www.sillybakery.nl
kosten: € 40,- p.p.
aanvang: 19.15 uur; duur: ongeveer 3 uur
Zaterdag 23 april Tangosalon
Voor alle tangoliefhebbers weer een
gezellige salon op onze vloer die zijn
gelijke niet kent. En de bar is natuurlijk
ook open.
Informatie: www.tango-ahora.nl
aanvang: 20: 30 uur

44 Cultuur

Woensdag 27 april
Presentatie volwassencursus acteren
Op woensdag 27 april laten de cursisten
van de acteercursus voor volwassenen
van theaterdocente Lavínia Germano zien
wat ze allemaal geleerd hebben tijdens
een presentatie in het Annatheater.
aanvang: 21.30 uur, entree: gratis.
Donderdag 27 mei, vrijdag 28 en zaterdag
29 mei
Productiegroep Jeugdtheaterschool
Annatheater speelt “Atalanta”
Meteen na haar geboorte werd Atalanta
door haar vader ter vondeling gelegd, zo
teleurgesteld was hij dat hij een dochter
had gekregen en geen zoon. Een berin
heeft haar gered en gezoogd, later is zij
door jagers gevonden en opgevoed. Er
was geen ander die zo goed kon jagen en
zo hard kon lopen als zij. Van jongens en
de liefde moest ze niets weten totdat ze
Hippomenes ontmoet.
Door middel van tekst, dans en beweging
wordt het thema “angst voor de liefde”
vormgegeven en op een persoonlijke
manier op het toneel gebracht.
Regie: Lavínia Germano, spelers: Andrea,
Bibi, Eilish, Iris, Marlot, Sonja en Viktor.
aanvang: 20.00 uur, entree: € 5,00

Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg, ter hoogte van het NS
station. Het adres is: Floreffestraat 21 a,
Helmond. Voor meer informatie zie ook
de website: www.annatheater.nl.

Nieuwsbrief van de politie
vernielden van een leegstaand pand aan de
Heikantseweg. Er is proces-verbaal tegen
ze opgemaakt en er werd een HALT-traject
opgelegd.

Dierdonk

O

p 28 januari werd een 18-jarige
Helmonder aangehouden op het
politiebureau aan de Kasteel Traverse.
Hij meldde zichzelf daar. De man wordt,
samen met een al eerder aangehouden
man, verdacht van een straatroof in het
Dierdonkpark begin dit jaar. Het tweetal
zou daar twee andere mannen met een op
een vuurwapen gelijkend voorwerp hebben
bedreigd. De verdachte is ingesloten voor
verder onderzoek.
Maandag 24 februari hield de politie 4
minderjarigen aan op de Heikantseweg.
Twee jongens van 15 en een meisje van 14
uit Helmond en een 14-jarige meisje uit Aarle
Rixtel. Ze werden betrapt toen ze een ruit

Verder nog aandacht voor een inbraak aan
de Walenburgweide op vrijdag 4 februari
in de vroege avond. De dader(s) wisten de
woning binnen te komen en maakten onder
andere geld en goederen buit. De politie doet
er alles aan om een inbraak op te lossen,
maar voorkomen is vaak beter dan genezen.
Preventietips: www.stopwoninginbraak.nl.
In Dierdonk is de afgelopen periode, op 4
februari, ook op snelheid gecontroleerd door
de politie. Op de Wolfsputter Baan werden in
totaal ruim 2300 voertuigen gecontroleerd.
Dat leverde 42 overtredingen op. De hoogst
gemeten snelheid was 105 km/uur. De
maximum snelheid op de Wolfsputter Baan
is 80 km/uur. Alle overtreders krijgen een
proces-verbaal.
Tot slot een verdachte situatie bij het
Ockenburgpark. Een buurtbewoner belde
omdat het hem opviel dat op 8 februari rond

22.30 uur een man al een tijdje met gedoofde
lichten in zijn auto zat te wachten. Toen de
man de buurtbewoner zag, reed hij met
gedoofde lichten een eindje verder om daar
weer te stoppen en uiteindelijk helemaal weg
te rijden. De politie hoort graag van dit soort
verdachte situaties. Soms blijkt het helemaal
niets te zijn, maar soms ook wel. Zo kan een
misdrijf opgelost worden of, nog beter zelfs,
helemaal voorkomen worden. Belt u bij een
verdachte situatie met 0900-8844.
Ad Berkers, afdelingschef Politie Helmond
Oost
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Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.
Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

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

Activiteiten overzicht Tienerhuis Skatepark
Voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk:
Binnenprogramma vanaf februari 2011:
Maandag inloop 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
Zelfverdediging (17/1 t/m 14/3) 19.00 tot 20.00uur 10-17 jaar
Dinsdag
meidenmiddag gr. 6, 7 en 8 15.00 tot 17.00 uur
meidenavond voortgezet onderwijs
18.30 tot 20.30 uur
Woensdag inloop 13.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
		
inloop 19.30 tot 21.30 uur 14+ jaar
		
Eventuele cursussen
Donderdag inloop 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
		
Eventuele cursussen 18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
		
Zumba 20:00 tot 21:00 uur 10-17 jaar
Vrijdag
jongensclub 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
disco (1ste vrijdag v/d maand) 19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar

NIEUW!!! Meidenmiddag vanaf dinsdag 1 februari 2011:
Een middag speciaal voor meiden uit groep 6, 7 en 8 uit Rijpelberg,
Brouwhuis en Dierdonk.
Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in het Tienerhuis. We
kunnen van alles gaan doen, plezier en leren staat voorop! We gaan
van allerlei dingen doen, van knutselen tot koken en van dansen tot
gewoon lekker kletsen met elkaar.
Programma voor de komende peridode:
Programma APRIL
5/4
Vrije inloop
12/4
Bingo (met eigen prijsjes)
Beautymiddag
26/4
Discomiddag
19/4
Meer informatie? Meta

NIEUW!!! Meidenavond vanaf dinsdag 1 februari 2011:

Een avond speciaal voor meiden die op het Voortgezet onderwijs
zitten uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. Iedere dinsdagavond
van 18.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis. We doen van allerlei dingen,
van knutselen tot koken en van dansen tot gewoon lekker kletsen met
elkaar. Kom eens een keer kijken en neem gerust een vriendin mee!
Programma voor de komende peridode:
April: thema Mode
5/4 pimp your shirts
12/4 pimp your shorts
19/4 beauty avond 26/4 fotoshoot
Meer informatie? Meta

Zumba dansen @ Tienerhuis!

Wil je aan de conditie werken en calorien verbranden en toch veel lol
hebben? Doe dan mee met Zumba in het Tienerhuis!
Mocht je nog andere mensen weten die dit leuk vinden, neem ze dan
gerust mee! De leeftijd maakt niet zoveel uit. Vraag iedereen waarvan
je denkt die dit leuk zouden vinden om zo samen sportief bezig te
zijn! Je kunt elke week instromen!
We werken met een maandkaart. Daar betaal je € 15,00 voor, dus
maar ongeveer
€ 3,00 per les! Als je een keertje niet kunt, is dat niet erg, want je strip
wordt pas afgestreept als je bij de les aanwezig bent.
Meedoen en aanmelden? Stuur dan een mailtje aan Meta.
Voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.

De Jongensclub @ Tienerhuis!

Vanaf hedendaags is er een jongensclub opgericht in het Tienerhuis.
Dus ben je ouder dan 10 jaar, vind je het leuk om met leeftijdsgenootjes
film te kijken, te darten, tafeltennisen, cursussen en workshops te
volgen? Kom dan op Vrijdagmiddag naar het Tienerhuis!
De activiteiten van de jongensclub worden door de boys zelf bepaald!
Jongensclub is er op iedere vrijdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00
uur in het Tienerhuis.		
Aanmelden kan bij Bart.

Disco:

Gezellig feesten met elkaar! Als je tussen de 10 en 17 jaar bent en je
komt uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan ben je hier ook weer
van harte welkom!
De entree is gratis en iets lekkers te eten of te drinken kun je verkrijgen
voor € 0,75 aan de bar. Kom dus elke eerste vrijdag van de maand met
je vrienden en vriendinnen naar het Tienerhuis!
Op vrijdag 1 april is er weer een disco van 19.00 tot 22.30 uur!

Buitenprogramma: WINTERPERIODE!!!!

Je kunt elke dag komen skaten, maar we zitten nog in de winterperiode
(oktober-april)! Dat betekent dat de skatebaan open is van maandag
t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Vrijwilligers houden de skatebaan voor jullie open, mits het weer
het toelaat! Als zij er niet zijn of als het regent, dan is de skatebaan
gesloten. Je kunt er skates, skateborden en een waveboard en
beschermers lenen met je pasje!

Cursus Digitale Fotografie part 2:

Na het succes van de eerste cursus starten we binnenkort met deel 2!
Cursus digitale fotografie in het Tienerhuis voor jongeren vanaf 14 jaar
Zelf meenemen: Digitale fotocamera met handmatige instellingen
en een USB-stick
Kosten €5,00 voor 6 lessen Wanneer we precies starten, weten we
nog niet, maar meld je aan en je krijgt persoonlijk bericht!
Meer info en aanmelden? Meta.

Activiteiten Dierdonk:
Kickboxen in Dierdonk!

Vanaf heden wordt er om de week op Woensdagavond een kickbox
workshop gegeven in de gymzaal van Dierdonk. De workshop vindt
plaats van 20:00 uur tot 21:30 uur en deelname is gratis! Voor
aanmeldingen en meer informatie neem contact op met Bart.

Tafeltennissen in Dierdonk!

Dankzij de wijkraad van Dierdonk is er een mogelijkheid om twee
tafeltennistafels te plaatsen in de wijk Dierdonk. Het jongerenwerk
is op zoek naar jeugd die mee willen denken over de plek deze tafels
geplaatst moeten worden.
Dus weet jij een leuke plek of wil je graag een tafeltennistafel bij jouin
de buurt?! Neem dan contact op met Bart.
Gegevens kinder- en jongerenwerkers SWH team Oost, Rijpelberg
en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/of info?
Bart, Meta en Nick Jongerenwerk SWH Team Oost
Brem ( 0492-510690 of Tienerhuis ( 0492-556957
e-mail:
bart.hoes@swhhelmond.nl - ( 06 - 44.127.828
meta.gortemuller@swhhelmond.nl
nick.walravens@swhhelmond.nl
website Plein 1: www.plein1.nl
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk: www.jwhelmondoost.hyves.nl
Kinderwerk:
Vragen, aanmelden en/of info? Meta Kinderwerk SWH
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis ( 0492-556957
e-mail: meta.gortemuller@swhhelmond.nl
hyves kinderwerk: www.kinderwerkrijpelberg.hyves.nl
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Administratiekantoor

Van de Water
Opgericht op 01-01-1997, ruim 14 jaar ervaring

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

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)

Kijk op de site voor meer informatie en
de geschenken op www.romonesco.com

hoogte 325 mm

Caramba sculpture: 190,-

€ 10,-

Spaar voor
korting of voor een
fraai geschenk . Profiteer van deze spaaractie
en vraag naar de spaarkaart in de winkel.

hoogte 250 mm

Spaaractie Romonesco

Open Minds vase gold: 275,-

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

Design Ulrica Hydman-Vallien
Gelimiteerde
Jubileum Editie

n i e u w e

c o l l e c t i e

MOOI DESIGN
Happy Going. Glazen schalen in drie versies: 59,-

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043
Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030

Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

Parochie H. Lambertus
Oprichting nieuwe parochie Ondanks het verlies van kerkgebouwen, Dhr. W. van Hoof; Dhr. A. Ruiter; Mw. A.
hopen we dat de nieuwe parochies kernen Wijns-Klarenbeek.
per 1 april

I

n de vorige gazet heb ik u geschreven
over de naderende oprichting per 1
april a.s. van de ‘Nieuwe parochie’
in Helmond, omvattende de parochies
H. Lambertus, Antonius van Padua en
Brouwhuis-Rijpelberg, en dus ook de wijk
Dierdonk.
Nu staat er boven de stukken van de
parochie: “Parochie H. Lambertus”.
Inderdaad. De nieuwe parochie gaat
“H. Lambertus” heten, en is opgericht
door de bisschop van Den Bosch. Het
is allemaal sneller gegaan dan we
aanvankelijk dachten.
Het tragische overlijden van pater
Daan Balk in december jl. bracht alles
in een stroomversnelling. De vieringen
die moesten worden verzorgd, de
fusiegesprekken, de mededeling eind
januari dat we drie kerken moeten
sluiten… we hebben al zo veel achter
elkaar moeten doen. Met name de
aangekondigde kerksluitingen hebben
veel pijn gedaan, zeker in Brouwhuis.
De Goede-Herderkerk hier vlakbij in
Helmond-Oost, gaat al op 16 april a.s.
dicht.
De bisschop heeft er voor gekozen om de
nieuwe parochie de naam ‘H. Lambertus’
te geven. De geschiedenis van de kerk in
Helmond is altijd verbonden geweest
met de patroon van de stad: Lambertus.
Ook als er iets nieuws ontstaat, zoals een
nieuwe parochie, is het goed om voort te
bouwen op de oude fundamenten. Ons
geloof is elke dag nieuw, maar kent een
rijke traditie. Wij hopen dat iedereen zich
kan herkennen in deze patroon.

zijn van groei in geloof. En wij geloven ook
in groei. Samen verder als één nieuwe
parochie, het biedt ook kansen. Hopen
we. We gáán er voor, zeggen we dan. Met
Christus die ons fundament is.
Pastoor Seidel

Organisatie

De nieuwe parochie H.Lambertus heeft
een pastoor (pastoor E. Seidel), een
pastor (Pater Benjamin) en twee diakens
(P. de Vries/fulltime, en H. Dings/
parttime). Samen hebben zij de zorg
voor alle pastorale aangelegenheden.
Bisschop Hurkmans zal pastoor en team
installeren op 30 april a.s. tijdens een
Eucharistieviering in de Jozefkerk om
18.30 uur.
In verband met de oprichting van de
nieuwe parochie, heeft de bisschop, mgr.
A.Hurkmans, per 1 april 2011 een nieuw
parochiebestuur benoemd, wat bestaat
uit: Pastoor drs. E.C Seidel (voorzitter);
Mw. E. Elemans (secretaris); Mw. J.
Huisman-Claassens (penningmeester);

Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zondag 9.30
zondag 11.00
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
zondag 10.00
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
De Goede Herder (t/m 16 april 2011)
zaterdag 18.30
O.L.V. Middelares, Peeleik (Brouwhuis)
zondag 9.30
De Schabbert, Nachtegaallaan
zaterdag 18.00
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel
pater S. Benjamin
diaken drs. P.C.G. de Vries
diaken H.W. Dings

De bestuursleden van de oude parochies
H. Lambertus, Antonius van Padua en
Brouwhuis-Rijpelberg, hebben allen
eervol ontslag gekregen, onder hartelijke
dankzegging voor hun inzet voor de
parochies.
Het nieuwe team en het parochiebestuur
hopen zich met veel toewijding en
energie te kunnen inzetten voor heden
en toekomst van de Kerk in de nieuwe
parochie, gedragen door de inzet en
betrokkenheid van velen.
Het centraal parochiekantoor is bereikbaar op werkdagen van 9.30-12.30 op
Tolpost 1 (plein aan het einde van de
Heistraat), tel. 522109.
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Het secretariaat bij de Pauluskerk is bereikbaar op dinsdagmorgen tussen 10 en
12 uur. De Jozefkerk aan de Tolpost zal
ook voor de nieuwe Lambertusparochie
de centrale parochiekerk zijn. Veel activiteiten voor de hele parochie zullen van
daaruit worden opgezet.
De website van de parochie is vanaf 1 april:
www.heiligelambertus.nl. Met ingang van
april zal ook het nieuwe parochieblad
van de nieuwe Lambertusparochie
beschikbaar zijn, en worden verspreid via
de bezorgers en achterin de kerk.

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan
2, 5702 CW Helmond. ( 0492 ‑ 529654 (dinsdag 10-12 u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl

477255
pastoorseidel@live.nl
511341 simonbenja@yahoo.com
476345 diaken@heiligelambertus.nl
522019
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Protestantse Gemeente Helmond
— Matthéüs
— Johann Sebastian Bach
— Heinrich Schütz

D

rie uitvoeringen vallen in dit
kerkelijk seizoen van Kerst tot
Pasen op een heel bijzondere
manier samen. Graag wil ik jullie aandacht
hierop vestigen.

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
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Zondag 3 april Bethlehemkerk 10.00 uur
We volgen vanaf het kerstfeest het
evangelie van Matthéüs op de meeste
zondagen. Deze lezingen lopen uit op
de vieringen in de Stille Week. Wie het
allemaal meemaakt krijgt een goede
indruk van wat Matthéüs wil overbrengen
op de lezer van toen en nu. Jezus, kwam
om de Wet en Profeten te vervullen,
niet om ze af te breken. Maar de manier
waarop hij dat deed stuitte op weerstand.
Het leidde uiteindelijk tot zijn dood.
Matthéüs neemt zijn lezers mee in een
verhaal dat aangrijpt. Het vraagt om een
eerlijk antwoord waarom mensen met
de beste bedoelingen in staat zijn tot het
vergieten van onschuldig bloed.
Er zullen twee koralen worden gezongen
en het sopraanrecitatief.
Zondag 17 april Lambertus kerk 19.00 uur
Op Palmzondag, zal voor het eerst in de
geschiedenis de Matthéüs Passion van
Johann Sebastian Bach (1685 — 1750)
worden uitgevoerd in Helmond. Dat
wordt een bijzondere uitvoering die u
niet missen wilt! Bach heeft in ‘die grosse
Passion’ de slotfase van Jezus’ leven op
een meeslepende manier vertolkt. Net
als de evangelist Matthéüs heeft ook Bach
met zijn werk iets willen overbrengen. In
de koorwerken, de aria’s en recitatieven
is er telkens reflectie op het lijdensverhaal
uit Matthéüs 26 en 27. Toehoorders,
gelovigen en niet-gelovigen, worden zowel
in tekst als muziek elk jaar weer geroerd..

Het werk zal worden uitgevoerd door het
Helmonds Kamerkoor en het Helmonds
Vocaal Ensemble in samenwerking met de
Stichting Lambertus Kerkconcerten.
(voor het bestellen van kaarten
www.lambertuskerkconcerten.nl)

Goede Vrijdag, 22 april 2011.
Bethlehemkerk 19.30 uur
Bach sloot met zijn Passionen aan bij een
traditie die stamt uit de Middeleeuwen
om het lijdensverhaal van Jezus door mid
del van koorzang als drama uit te voeren.
Heinrich Schütz (1582 — 1672) ging Bach
daarin voor. Zijn Matthéüs Passion zal
op Goede Vrijdag in de Bethlehemkerk
gezongen worden door het Vocaal
Ensemble Marcando uit Nuenen.
De normaliter gezongen tekst van
Matthéüs 26 en 27 zal integraal worden
gelezen, onderbroken door de vier
stemmige koorstukken. Die geven vol
uitdrukkingskracht een muzikale reactie
op de dramatische gebeurtenissen.
Het slotkoor ‘Ehre sei dir, Christe’ vormt
een waardig eerbetoon aan de gestorven
Christus.

Focus op jou

Zondag 3 april jeugdkerk in het Valkennest
bij de Bethlehemkerk

Koffie

Op 3 en 17 april na de kerkdienst voor
iedereen koffiedrinken in het Valkennest.

Leren omgaan met digitaal
bankieren. Dat is het idee.
Op woensdag 6 april kunt u deelnemen aan de workshop Rabo Internetbankieren aan de Volksuniversiteit
Helmond. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk. De workshop is ontwikkeld voor én door
leeftijdsgenoten. Oudere vrijwilligers, die goed bekend zijn met de pc, laten u kennismaken met de
mogelijkheden die Rabo Internetbankieren biedt. Na drie uur kunt u zelf online uw bankzaken regelen.
Om aan deze workshop deel te kunnen nemen, is het van belang dat u beschikt over de basiskennis van
Windows. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rabobank.nl/helmond.

Meld u snel aan voor de gratis workshop
Internetbankieren.
Rabobank. Een bank met ideeën.
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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!’
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Onderscheidend werken werkt!
Sinds kort werken wij met ons unieke internet-styling-plus-pakket waarin wij veel aandacht schenken
aan een opvallende visuele presentatie van woningen die via ons kantoor te koop staan. Inmiddels
kunnen wij aantonen dat deze werkwijze onderscheidend werkt en nu al zorgt voor meer aandacht
en transacties. Daarnaast doen wij als kantoor mee aan de landelijke NVM openhuizenroute op
zaterdag 26 maart en zijn sinds 15 maart onze unieke Vrij Op Naam-weken begonnen. Deze actie
loopt tot 30 april en gedurende deze periode betaalt de verkoper de kosten koper! Kijk voor de
deelnemende woningen op www.woonplezier.nl Al deze acties zorgen ervoor dat wij ook weer in
2011 de meest verkopende makelaar van Helmond zijn.

Alwin Greefkes, Makelaar

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

