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Nieuwsblad voor Dierdonk

KORTINGEN TOT WEL 60%

Sale merkmeubelen
Profiteer nu van merkmeubelen met enorme kortingen:
-40%

5 EBRUARI OPEN
ZONDAG F0 - 17.0 0 uur
12.0

Topform hoekbank Kuku bestaande uit vier los te koppelen elementen.

-60%

-40%

Topform tweezitter
Lennox met chaise
longue in leder crème.

Topform vierzitter Sensation
in zwart leder incl. kussen en hoofdsteun.

-40%
-40%
Topform hoekcombinatie Tobago in grijze
stof met hocker in zwart leder.

Topform bank Sharan
in stof Paletti, kleur ecru. 3-zitter of 2,5-zitter

-40%
-35%
Topform eetkamertafel Tino in donker massief
eiken met rvs poten, ovaal 230 x 115 cm.
Set van zes eetkamerfauteuils Ixit met wielen,
in Ploegstof Cane.

Topform wandcombinatie
Candara hangend dressoir
met lade en klep, aluminium
gelakt, en boekenkast in noten.

-50%

Pode 2½-zitter Cable met chaise
longue in oranje stof Vilano.

-50%

Team Binnenhuis

Topform driezits relaxbank Zapplin met elektrisch
verstelbare rug, zitting en hoofdsteun in zwart leder.

Topform zithoek Rebound bestaande uit driezitter en fauteuil
in stof Aspen en een fauteuil in bruin leder.

-40%

Engelseweg 150, Helmond
T (0492) 52 14 85
www.hetbinnenhuishelmond.nl
Openingstijden
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

En nog veel meer...

3557 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Kom zelf kijken naar nog veel meer showroommodellen met korting.

We gaan er aan
In Dierdonk weer aan haar nieuwe ronde
begonnen, iets waar we in oktober van
dit jaar weer volop van zullen kunnen
genieten.
Fotodier is ook aan haar nieuwe jaar
begonnen en bruist van de energie en
de activiteiten op het fotografisch vlak.
Langzaamaan worden de eerste stapjes
richting de volgende expositie alweer
genomen die in november plaats gaat
vinden. Ga daar maar eens aan staan.
Ook Moet Niks moet er aan geloven, zij
beginnen er ook weer aan. Of, beter gezegd, ze zijn nooit gestopt en gaan met
veel plezier 2012 in. Elke maand leveren
zij weer leuke verslagen van hun activiteiten waar u vervolgens weer van kunt
genieten in de Gazet.

Volgens de Maya’s is dit ons laatste jaar
dat we van onze aarde mogen genieten.
Hun kalender loopt tot 2012 en in december zal ons grote rampspoed voorspeld
zijn waarna van de aardkloot niets meer
over zal blijven. Tsja, … het is maar net
waar je in gelooft natuurlijk maar als je
het mij vraagt is dat hele voorspel-gedoe
iets voor pessimisten en doemdenkers.
Laten we dit bij de Gazet nu net niet zijn!
Wij gaan er dus weer aan dit jaar, met
andere woorden; we gaan weer aan een
nieuw prachtig Gazet jaar beginnen. Alhoewel we natuurlijk al even in 2012 zijn,
leef ik nog een beetje in de nieuwjaarsroes als ik dit voorwoord schrijf. Onze wijk
bruist weer van de geplande activiteiten
waaruit blijkt dat we met velen zoiets
hebben van “we gaan er nog lang niet
aan”.

Politiek zal 2012 zeker weer een jaar worden waarin ze er aan moeten gaan staan.
Als je het in de lokale kranten leest wat er
zoal allemaal op het politieke vlak speelt
dan kunnen zij er ook weer flink aan.
Zomaar wat flarden van Dierdonkse verenigingen en mensen die erin geloven dat
2012 zeker nog niet het laatste jaar van
ons bestaan is. Van andere verenigingen
uit ons Dierdonk valt ook weer voldoende
te lezen in deze Gazet. Ik spreek dan ook
liever niet van het Nederlandse “we
gaan er aan” maar van het Helmondse
“We gaan er aan”, oftewel, we stropen
de mouwen omhoog en we gaan er eens
lekker aan beginnen.
Veel leesplezier met deze Gazet. Gaat u
er maar weer eens lekker aan (beginnen).

Zo zijn er de activiteiten van onze eigen
carnavalsvereniging de Rampetampers.
Die zijn er al lang aan begonnen maar
als we de berichten mogen geloven gaan
zij er ook dit jaar weer stevig “aan” (het
goudgele vocht natuurlijk). Ook is Kunst

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 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor Info:
Jannet v. d. Kolk, (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

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. 13 en 27 feb.
RESTAFVAL: Ma. 6 en 20 feb.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 13 en 27 feb. ten westen en
wo. 1, 15 en 29 feb. ten oosten van de
Dierdonklaan. (ondervoorbehoud)

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
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
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
12e jaargang nr. 2 – februari 2012
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Jeroen de Kort
Frank Smits
Sylvia Neve

Ray Nicholson
Advertenties:
Frank Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)
De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! Afbeeldingen, logo’s,
etc. apart meeleveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
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Voorwoord door Jeroen de Kort.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Gaby van
den Waardenburg.

9

Verenigingsnieuws met: Moet Niks, Spooktocht, Classic-Hit
Night, Fotodier Crea-avonden en Prins Briek XXXIX

17

Column: Dierdonk 3D

18

Verenigingsnieuws met: Vervolg verslag Kunst in Derdonk.
(KID) en Maskerade

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

24

De Rampetampers.

29

Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

30

Ingezonden: Scouting Paulus.

31

Wijkraad met: Aanpasingen wijkinrichting, vernieuwing AED
en kunstproject CARAT in Dierdonk.

33

Uitgelicht: Slaapcenter Bevers.

34

Programma Filmhuis.

37

Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis.
en de Berenboot

39

Aanmeldformulier wvd, Hockeyclub Bakel

41

Ingezonden: Lakei en Spekzulleks.

45

Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
7 Feb.
Volgende verschijningsdatum rond:

1 maart.

Inhoud
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Reserveregen19

mogelijk!
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2e menu
50% korting

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond

Voorgerecht

ONTDEK GRAND CAFÉ

In tempurabeslag
gebakken gamba’s met
een smaakvolle compositie
van zalm en komkommer

DE TRAVERSE!

of

3 gangenmenu €19,50

Door onze Limburgse
huisslager in vers hooi
gegaarde hamsnippers
met een bourgondische
roseval-aardappelsalade

Menuprijs: maandag t/m donderdag €19,50
vrijdag t/m zondag €22,50.

GSM 06-28235720

Hoofdgerecht
Nagerecht

In de oven gegaarde scholfilet
met gestoofde koolsoorten en
een apart geserveerde lichte
kerriesaus

Vers gebakken chocoladebrownie met smeuïge
vanillehangop en vanille-ijs

of
Combinatie van rundermedaillons
met een heerlijke stoofpot van
Livar-varken en rodewijnjus

Alleen voor vakwerk

of
Kopje koffie of thee met
diverse lekkernijen.

www.grandcafedetraverse.nl
2 df
1
17 1 2012
00 1

Het menu Ontdek Grand Café De Traverse is geldig van 1 januari 2012 t/m 29 februari 2012.

Vergrootglas

UW SPECIALIST IN:

Een man zit op een bank
in het park met in zijn ene
hand een krant en in zijn
andere een ﬂesje bier. Hij
heeft zijn bril vergeten en
houdt de krant vlakbij zijn
ogen om te kunnen lezen.
Komt er een kwajongen
langs,die zegt: "moet u
soms een vergrootglas?"
waarop de man verstrooid
antwoordt:" nee,ik drink
mijn bier altijd uit de ﬂes."

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

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.
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Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...
Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

www.josvanheugten.com

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

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

Het jaar 2011

Het jaar 2011 hebben we alweer
afgesloten en wat is het toch
allemaal snel gegaan. Normaal
gesproken zou je dan zeggen
‘time flies when you’re having
fun’. Helaas was het in 2011
niet altijd even leuk op politiek
gebied. Zowel in de Helmondse
politiek als op landelijk en
Europees niveau was het jaar
2011 een bezuinigingsjaar waarin
het woord crisis vaak is gevallen.
Het jaar 2011 staat dan ook voor
mij met name in het teken van
de schuldencrisis. Zo hebben we de Europese regeringsleiders
meerdere malen om de tafel zien zitten om gezamenlijk tot een
oplossing van de Europese schuldencrisis te komen. Gelukkig
bleven de gevolgen in Nederland in vergelijking met deze landen
beperkt. Onze economie draait nog en het risico dat Nederland
net als Griekenland failliet gaat is beperkt. Op ‘kleinere’ schaal
hebben gemeentes echter flink moeten bezuinigen en diende
moeilijke keuzes gemaakt te worden, waarover ik meerdere
keren in de Gazet heb mogen schrijven.

‘nieuw’ speelhuis. Nu al filosoferen vele Helmonders over de
vraag of hetzelfde gebouw moet worden herbouwd. En op welke
locatie? Op dezelfde locatie of misschien toch op het terrein van
Obragas. Op dit moment is er nog geen besluit genomen door
de gemeenteraad en dat zal ook nog even duren. Tot die tijd zal
de buitenste ring van het ‘oude’ speelhuis ons nog even blijven
herinneren aan dit bijzondere gebouw.

Daarnaast heeft op het einde van het jaar een brand in het
Speelhuis gewoed, welke ons allemaal heeft laten zien dat alles
betrekkelijk is. Het gebouw waar we als Helmonders zo trots op
waren moet helaas worden gesloopt. Het is echter goed om te
horen dat iedereen erg betrokken is bij de herbouw van een

Met vriendelijke groet,

Bij de eerste raadsvergadering van
2012 heeft burgemeester Jacobs
bekend gemaakt dat hij per 1
november dit jaar zijn functie
neerlegt om van zijn pensioen te
gaan genieten. Een besluit dat hij
tijdens de afgelopen kerstdagen
tezamen met zijn vrouw en
kinderen heeft genomen. Zo’n
besluit kun je ook bijna alleen
maar in overleg met je familie
nemen. Je carrière afsluiten,
een einde van je loopbaan
aanvaarden, is geen gemakkelijk
besluit en zeker niet als het een functie in de openbaarheid
is. De steun en feedback van je partner zijn hierbij heel erg
belangrijk.

hun woning lange tijd zwaar bewaakt moest worden en zij zich
alleen met zware bewaking buitenshuis konden begeven. Wat
een impact moet dat hebben!

Het afscheid nadert

Juist die openbaarheid van de functie maakte ook dat het
gezin van de burgemeester in veel van zijn belevenissen werd
betrokken. Met name de burgemeestersvrouw is toch een
beetje de first-lady van de gemeente. Van haar wordt verwacht
dat zij er bij is als er officiële ontvangsten zijn, er bijzondere
jubilea te vieren zijn, bij de nieuwjaarsreceptie, het carnaval,
noem maar op. Maar ook de zware kanten van het vak krijgt de
partner mee en ons burgemeestersechtpaar heeft het afgelopen
jaar een zeer zware tijd meegemaakt. Een bedreiging die zo
hevig was dat ze die eerste weken niet eens konden thuis blijven,

Maar het was niet allemaal kommer en kwel. Ik wil van deze
mogelijkheid gebruik maken om de vrijwilligers, zeker diegene
die in de wijk Dierdonk actief zijn, enorm te bedanken voor
hun inzet! Hierbij denk ik onder meer aan de makers van onze
mooie Gazet, maar ook de organisatoren van de Dierdonk
Dagen, Bruisend Dierdonk en de vrijwilligers betrokken bij de
andere leuke activiteiten die in Parkzicht worden georganiseerd.
Hoe belangrijk vrijwilligers voor Dierdonk zijn werd vorig jaar
duidelijk zichtbaar toen Bruisend Dierdonk geen doorgang kon
vinden vanwege gebrek aan vrijwilligers.
Het is dus ontzettend belangrijk dat vrijwilligers zich blijven
inzetten en zorgen voor een levendige wijk. Dierdonk is en blijft
een mooie wijk om in te wonen en met al deze activiteiten wordt
gezorgd voor nog meer betrokkenheid. Laten we hopen dat er
in 2012 nog meer wordt georganiseerd in onze wijk!
Gaby van den Waardenburg

Toch heeft burgemeester Jacobs zijn functioneren daardoor
niet laten beïnvloeden, laat staan zijn besluitvorming! Maar
we doen hem echt te kort als we alleen deze voor hem en voor
onze gemeente zwarte bladzijde aanhalen als het over zijn
betekenis voor Helmond gaat. Juist de rechte rug die hij al zo
vaak had getoond maakt dat hij geliefd en soms ook verguisd
is. Hij staat voor wat hij zegt en hij staat voor zijn gemeente!
Nooit heeft hij zich willen neerleggen bij een Helmonds imago
dat zacht gezegd niet vleiend was. Wat hij in zijn macht heeft
wendt hij aan om dit imago nog verder in goede richting te
keren. Tekenend ook voor zijn manier van functioneren vind
ik zijn vroegtijdige aankondiging van zijn vertrek. Nu krijgt
iedereen ruim de tijd zich op een nieuwe situatie voor te
bereiden. Ondanks dat er, met name in de maanden van zijn
zware beveiliging, al vaak speculaties waren over zijn aftreden
kwam het bericht voor de raad als een verrassing. De duidelijk
hoorbare brok in burgemeester Jacob’s keel bij zijn aankondiging
en de staande ovatie die hij kreeg duiden op de gehechtheid
van de burgemeester aan Helmond en van Helmond aan zijn
burgemeester.
Mirjam van der Pijl,

Politiek
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

We genieten nog even
van de winter met onze
februari-aanbiedingen!
 Overheerlijke kant-en-klare hachee uit
eigen keuken, in februari voor slechts
 Snackballen, een makkelijke en
lekkere snack voor de carnaval

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

€ 4,95
per 500 gram

4 halen
2 betalen!

€ 0,99

 Heerlijke zelfgemaakte ei-bieslooksalade
100 gram van 1,35 voor slechts
per 100 gram
 100 gram boerenmetworst
normaal € 1.89 nu slechts

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

€ 1,50

per 100 gram

Groente en Fruit
Wij heten Bart Adriaans
kelcentrum de Bus!
van harte welkom in win

RA I
rn

Optiek
mode
op z’n
best

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
mop
febr 2 p f
1
1
012
Geopend:
dinsdag
t/m :13:35
zaterdag
Verstrooide professor
Een verstrooide professor
staat op een avond naar zijn
huis te kijken. Hij staat er al
een hele tijd, en een van de
buren komt naar buiten en
vraagt: 'Wat doet u, professor?' 'Ik zie dat het licht in
mijn kamer niet brandt.
Dat betekent dus dat ik ben
uitgegaan. Maar nu vraag ik
me af waar ik naartoe ben..'

Uitgebreide Collectie Feestartikelen:
Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

www.feestwaren.nl
Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492Ͳ556531/mob: 06Ͳ10549215

EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

MoetNiks mededelingen
Woensdag 1, 8 en 29 februari is het
Koersbal in Parkzicht aanvang 10:00 uur.
Donderdag 2 en 9 februari is de
Computerworkshop.
Op dinsdag 14 februari is er een excursie
naar Holten’s Molen in Deurne.
Wij worden daar om 14:00 uur
verwacht voor een rondleiding door
de windgraanmolen met uitleg en
demonstraties verzorgd door een echte
molenaar. Er is ook een rondleiding door
de olieslagerij en de houtzagerij. Voor
een “kopke koffie en een stukske vlaai”
wordt gezorgd. De kosten zijn € 2,00.
Wij gaan met eigen vervoer, denk aan
carpoolen, samenkomst om 1:30 uur op
parkeerterrein Albert Heijn Dierdonk.
Opgeven en betalen bij Jeanne (512516)
uiterlijk 8 februari.
Zondag 26 februari is de tweede
winterwandeling wij vertrekken om 10:30
uur bij de slagbomen nabij Restaurant
De Warande vanaf de Aarle Rixtelseweg.
Na afloop koffie in het restaurant, niet
lopers worden daar ook rond 12:00 uur
verwacht.
Wij hopen op een grote opkomst voor de
excursie naar Holten’s Molen, en ook voor
de winterwandeling in De Warande.

Verenigingsnieuws
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VOORTUINEN WEDSTRIJD
Na een jaar pauze pakken wij de draad
weer op!
Voorheen moest iedereen zich aanmelden
maar dit jaar draaien wij het om.
Iedereen doet automatisch mee.
Wilt u niet meedoen laat dit dan even
weten door een briefje met naam en
adres in de brievenbus te deponeren bij
Ton Visschedijk, Dierdonklaan 49.
De opzet is als volgt:
We hebben 2 categorieën:
1. Voortuinen van tussenwoningen
2. Voortuinen van alleenstaande huizen
en hoekwoningen
In elke groep selecteren we 25 tuinen.
Dus in totaal hebben we 50 tuinen die
gefotografeerd worden en later door
de inwoners van Dierdonk beoordeeld
worden.
De beoordeling van de foto’s zal
plaatsvinden tijdens de Dierdonkdagen
op zondagmiddag 11 september in de
feesttent.
De 50 foto’s hangen dan in de tent en u
kunt uw stem uitbrengen op de tuin die
u de leukste vindt.

Peter van Rooij 10000 km fiets
KNAPPE PRESTATIE!

Bij heel wat mensen uit de wijk is hij
bekend. Hij is actief bij de organisatie
van Moet Niks- activiteiten en ook als
deelnemer is hij dikwijls van de partij!
Over wie hebben we het?
Over Peter van Rooij!
Deze bijna 76-jarige senior heeft als
hobby fietsen. Niet verwonderlijk als je
zoveel jaren de kost hebt verdiend met
een “fietsenwinkel” of zoals we nu zeggen
met een rijwielhandel!
Nu heeft Peter het afgelopen jaar, in 2011
dus, met zijn dagelijkse fietstochtjes een
persoonlijk record bereikt, nl. 10.000 km
in 1 jaar!!!
Wie doet hem dat na?
Geweldig Peter! Van harte gefeliciteerd
met deze prestatie en hopelijk kun je deze
hobby nog lang blijven uitoefenen!
PROFICIAT!
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80’s and 90’s party
De tweede Dierdonk Classic Hits
Night staat gepland op zaterdag 31
maart.
De naam is wellicht enigszins
verwarrend, vandaar deze extra
uitleg. Tijdens de Classic Hits Night
draait een DJ muziek, met name
uit de jaren 80 en 90. Bekende hits
waar op gedanst kan worden en die
door velen meegezongen (zouden)
kunnen worden. Er is ruimte
voor verzoeknummers zodat de
aanwezigen lekker terug in de tijd
kunnen. De vorige editie was al een
redelijk succes. Hopelijk wordt het
deze keer wederom zo leuk of zelfs
leuker. Tot 31 maart.

Tweede

Dierdonk Spooktocht
Op 24 maart 2012 is het tijd voor de tweede editie van
de Dierdonk Spooktocht. Heeft u (weer) zin om mee te
lopen, stuur dan een mail naar spooktochtdierdonk@
gmail.com . In groepjes, zonder zaklamp, wordt een
wandeling (met vele schrikeffecten) van bijna een uur
door het donker bos gemaakt.
Ook nu geldt dat leden van de wijkvereniging gratis
kunnen deelnemen. Niet-leden betalen € 1,00 per
persoon. Er is plek voor 100 dappere wijkbewoners
dus reageer snel.
We zijn trouwens ook nog op zoek naar spoken. Zin om
een keer anderen aan het schrikken te maken, stuur
dan een mail naar spooktochtdierdonk@gmail.com.
Gruwelijke groeten van de wijkvereniging.
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Fotografie in de winter
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

Voor het nemen van mooie foto’s van winterlandschappen
gelden qua compositie dezelfde ‘compositieregels‘ als voor
gewone landschappen. De winter voegt op goede dagen echter
een aantal elementen toe die de fotograaf sterk in de kaart
kunnen spelen.
In de winter kun je meer en makkelijker met tegenlicht spelen
waardoor je je foto’s een hele nieuwe dimensie kunt geven.
De lage zon betekent ook dat het licht sterke contrasten over
het landschap werpt, waardoor de texturen en vormen van
het landschap extra naar voren worden gebracht. Spelen met
natuurlijk licht is zoveel makkelijker dan in hoogzomer.
Ben je erg geïnteresseerd in macro fotografie, dan biedt de winter
ongekende mogelijkheden. Blaadjes, gras, spinnenwebben en
zelfs simpele gebruiksvoorwerpen zien er compleet anders uit
onder winterse omstandigheden. En zet de dooi eenmaal in,
dan kun je weer gebruikmaken van de waterdruppels die zich
vormen.
Later in de winter worden de ochtenden mistiger. In combinatie
met bevroren weilanden en een opkomende zon wordt de
omgeving in een heerlijke goudgele gloed omgetoverd.
Met bevroren sloten (het komt nog wel eens voor) krijg je ook
qua compositie nieuwe mogelijkheden. Hoeken die je anders
vanaf de kant niet kon bereiken kun je nu vanaf het ijs wel
bereiken.
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Winterse scènes missen vaak kleur. Je zou er dan zwart-wit
van foto’s kunnen maken, maar je kunt ook zoeken naar het
kleurcontrast in het landschap. Zonsopkomst en zonsondergang
zorgen voor warm licht op de sneeuw. Sneeuw in de schaduw
wordt blauw, licht op bomen wordt geel. Door beide te
combineren krijg je een mooi contrast. Sommige bomen hebben
nog bladeren die extra kleur aan de foto kunnen toevoegen,
Met een polarisatiefilter maak je de kleuren nog sterker. Dit
voorzet filter haalt hinderlijke reflecties van de sneeuw weg,
verhoogt het contrast in de scene en maakt de lucht een diepere
kleur blauw.

Belichting.

Onderbelichte sneeuw in de schaduw (of als er nauwelijks zon
is) wordt vaak blauw. Dit is een combinatie van witbalans en
sluitertijd. Ook hier is de remedie overbelichten van de foto
en daarnaast kun je de witbalans van de foto aanpassen in
een foto- bewerkingsprogramma. Door de foto op te warmen
(witbalans meer naar geel) krijgt de sneeuw weer de witte kleur
terug. Vaak heb je de mogelijkheid om in het programma aan
te geven welk deel van de foto wit is.

Apparatuur

Winterse omstandigheden vereisen dat je iets anders met je
camera omgaat dan je normaal gesproken zou doen. Digitale
camera’s vertrouwen toch voor het grootste deel op elektronica
en die reageert niet altijd goed op koude. Daarom kun je het
beste de camera dicht bij je lichaam houden (in het geval van
een compacte camera) of zo veel mogelijk in je tas laten op de
momenten dat je hem niet nodig hebt. Probeer het wisselen
van lenzen ook zo kort mogelijk te houden.

Denk ook aan je eigen warmte, als er veel sneeuw licht zorg dan
dat je waterdichte schoenen aan hebt zodat je voeten droog
blijven. Met handschoenen is de camera vaak lastig te bedienen.
Ik heb een setje gevonden met dichte vingertoppen, maar je
kunt er ook voor kiezen handschoenen te gebruiken waarvan
de vingertoppen ontbreken, eventueel aan één hand.
Om het beslaan tegen te gaan laat je het beste je camera in je
tas als je thuis komt en laat je deze in de hal staan. Als je niet
kunt wachten om je foto’s te bekijken en de batterijen op te
laden haal deze dan buiten alvast uit je camera. Door de camera
in een relatief koude ruimte te laten krijgt de camera de kans
om langzaam op te warmen zonder dat er condens ontstaat.
Na ongeveer een uur kun je de camera naar de woonkamer
verplaatsen. Je kunt je camera buiten ook in een hermetisch
afsluitbare plastic zak stoppen.
Het klinkt erg vervelend dat je aan veel dingen moet denken,
maar de winter kan vele magische dagen en/of momenten
geven en het zou zonde zijn je daardoor te laten tegenhouden.
Blijf niet binnen zitten bij de CV of open haard, maar trek er op
uit en geniet van de unieke winterse omstandigheden!
Met de vriendelijke groeten,
Bob Hoppenbrouwers
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Crea-avonden
Na al 2 succesvolle (volle) avonden te
hebben gehad staan de volgende twee
al klaar om op ingeschreven te worden.
Een lage prijs voor een goed verzorgde
workshop. De onderwerpen van de
workshops zijn hip en trendy, dus kom
op en schrijf je in. Heerlijk een avondje
uit.
Bent u nog geen lid van de wijkvereniging….
Word dit dat snel en neem deel aan onze
crea-avonden
Maandag 13 februari: Zpagetti haken
Zpagetti is een unieke draadstof om
makkelijk en snel mee te haken op XXLformaat. Dit is mogelijk omdat zpagetti
van stevige stretchmaterialen is gemaakt.
De doorsnede van zpagetti draadstof ligt
tussen de 0,8 en 1,2 cm, zodat je supergrote
haaknaalden nodig hebt. Hiermee maak je
in een handomdraai een hip tasje, mooi
loungekussen of stoere poef. Zpagetti is
gemaakt van een kwalitatief hoogwaardig
en duurzaam restmateriaal uit de
mode- en textielindustrie. De collectie is
gebaseerd op het actuele modebeeld en
wisselt continu. Doe mee deze avond en
haak een kleine tas of kindertasje. U leert
de basisvaardigheden die nodig zijn om
een tas te haken. Met dezelfde techniek
haak je ook allerlei andere mooie dingen.
Kijkt u maar eens op www.hoooked.nl ,
de leverancies van dit geweldige product.
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

Woensdag 14 maart: Ketting haken van
glaskralen
Eens weer een keertje wat anders dan
gewoon kralen rijgen is het haken met
kralen. We haken deze avond een ketting
van echte glaskralen met een ouderwetse
haaknaald. Een hele leuke techniek om

ook thuis te doen als u nog wat kralen
heeft liggen of u wilt een ketting in een
speciale kleur.
Met een beetje geluk haakt u er ook
meteen een bijpassende armband bij.
Bent u geen kettingdraagster en wilt u
liever meerdere armbanden maken… dat
kan ook!
Er zijn veel verschillende kleuren aanwezig
waar u uw keuze uit kunt maken
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle Materialen, koffie/thee.

Dierdonker als
Stadsprins
Dierdonk, Met de laatste hints uit de
Traverse was het duidelijk. De man die dit
jaar voorgaat bij de Keiebijters woont in
Dierdonk en is alweer ruim een jaar een
trouwe adverteerder in onze eigen Gazet.

• Maximum aantal deelnemers 20. U
dient lid te zijn van de wijkvereniging
om deel te kunnen nemen.
• Indien er te veel aanmeldingen zijn
wordt u telefonisch of per mail tijdig
op de hoogte gebracht dat u niet kunt
deelnemen. Hoort U niets, dan zien
wij U graag op de thema-avond.
• Deelname kosten te voldoen op de
avond van de activiteit.
• Aanvang 19.30 uur in Parkzicht, tenzij
anders vermeld.
• Afmelden bij Pascalle van Bakel tel.
nr. 06-12476635 uiterlijk 2 dagen van
tevoren anders zijn de deelnamekosten verschuldigd.
• Voor vragen over de geplande acti
viteiten kunt u contact opnemen met
Pascalle van Bakel.
U kunt zich aanmelden via de mail.
Aanmeldingen zullen in volgorde van
binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com
Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.
Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het
aantal plaatsen is beperkt!
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Naar aanleiding van de hints, voor ons dus
een reden om hem te bellen, met eigenlijk
de mededeling dat wij verwachten dat
zijn advertentie toch wel zou worden
voorzien van zijn foto. Prompt kregen we
te horen dat de officiële foto pas dinsdag
zou worden gemaakt. Hierbij hadden wij
dus de zekerheid dat hij het daadwerkelijk
zou worden. Uiteraard hebben wij meteen
aangegeven dat wij in dit speciale geval
even uitstel geven voor het aanleveren
van de advertentie. Maar kijk er nu
eens naar hij staat er goed gemutst en
gevederd op, en “dé vuult goeewd…!”
Op onze vraag hoe er de komende weken
voor hem uit zouden gaan zien zij hij:
“Ik weet het niet, ik laat het allemaal
over mij komen, we zien wel” .Uiteraard
kunnen we dit uit ervaring beamen.
De komende 6 weken zullen als een roes
voorbijgaan maar wel op een relaxte
wijze, en zal hij op aswoensdag zeggen “de
vuulde goeewd”
Zodoende hadden wij nog voor hij officieel
bekend werd al een kort interview met
Maurice de Greef, die dus sinds zaterdag
14 januari tot aswoensdag de titel draagt
van Prins Briek XXXIX van de Keiebijters
tevens stadsprins van Helmond.
Maurice de Greef, is gehuwd en is vader
van een dochter.
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Haal en breng service voor
1 .
1
Dierdonk!

Een natuurlijke en
verrassende kijk op tuinen!
Hoveniersbedrijf Roland van Boxmeer helpt u graag
om uw tuindromen te realiseren. Van tuinontwerp
tot de volledige tuinaanleg en van tuinstyling tot
tuinrenovatie en tuinonderhoud.

Geef mij een pintje

Er komt een gespierde man in
een café binnen, en zegt:
"Cafébaas, een pintje, of
anders... .Dus de cafébaas
geeft een pintje. Weer komt
er een struise man binnen
en zegt:"man geef mij een
pintje, of anders... .Weer
geeft de cafébaas een pintje.
Dan komt er een oude man
binnen en zegt: cafébaas
geef mij een pintje, of anders...
De cafébaas wordt het beu
en zegt:"of anders wat?" Of
anders een chocomelk meneer.

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

uit de winkel met
mooie artikelen van:
Wedgwood
Edme speciale jubileum vaas
30 cm. hoog van 110,-

Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Nu extra scherp
geprijsd voor

59,op=op

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

cadeautip of gewoon voor jezelf..... een cadeau.

Y

Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

Dierdonk 3D: de Rampetampers
Dierdonk is een wijk waar

omgetoverd tot een echte carnavalszaal, compleet met groot podium. Een

wel degelijk veel te beleven

erg grote klus met altijd een fantastisch resultaat.

is. Het vooroordeel dat we in

Om dit alles geregeld te krijgen wordt eigenlijk het hele jaar aan carnaval

een slaapwijk leven probeer

gedacht. Het contracteren van de kletsers bijvoorbeeld gebeurt al meer

ik elke maand een beetje

dan een jaar van tevoren. Ook het vinden van orkesten en kapellen moet

meer te ontkrachten. In deze

veel moeite worden gedaan, maar dan staat het er toch maar weer. Het

rubriek ga ik telkens op zoek

zoeken van sponsors / adverteerders gaat ook het hele jaar door. Het

naar een groep vrijwilligers

maken van het bloaike is ook een tijdrovende zaak. Het resultaat is

die met volle inzet de wijk

trouwens van hoog niveau. Al meerdere keren is het bloaike verkozen

leefbaarder willen maken. In

tot beste carnavalsbloaike van Brabant. Ook het geregel om de gymzaal

de twee voorgaande Gazets

zo’n grote metamorfose te geven is een kwestie van een lange adem.

heb ik de redactie van dit

Daarnaast proberen ze ook jaarlijks nog met de optocht mee te doen,

wijkblad en het bestuur van

hetzij met een wagen of een loopgroep. Kortom, de vrijwilligers zijn echte

de wijkvereniging onderzocht

projectmanagers die met hart en ziel uren, dagen, weken bezig zijn met

en beschreven. Op verzoek

carnaval. Ik geloof niet dat iedereen dat beseft.

van de wijkvereniging is
deze maand de beurt aan

Mijn conclusie is dat de vrijwilligers van De Rampetampers een enorm

carnavalsvereniging De Rampetampers. Het is immers bijna carnaval

compliment verdienen. Zij verzetten zo ontzettend veel werk om de

en dat kan ook in Dierdonk worden gevierd.

wijkbewoners een carnaval in de wijk te kunnen laten vieren. Helaas
moeten ook zij constateren dat de animo soms wat beperkt is, met als

Als geheim agent ben ik op zoek gegaan naar de vrijwilligers achter de

positieve uitzonderingen de kletsavond en de kindermiddagen. Dit jaar is

schermen. Wie proberen elk jaar opnieuw in Dierdonk een programma neer

een topprogramma in elkaar gezet met een Tropical Night met een band

te zetten waar niet alleen de leden maar ook de andere wijkbewoners op

die ook in de kasteeltuin heeft gespeeld. Verder is er een kapellenavond

af komen? Wie zijn toch die Rampetampers die hun carnaval niet in de

met diverse amusementsgroepen dus laten we hopen dat 2012 een jaar

stad, maar in Dierdonk vieren?
Carnavalsvereniging De Rampetampers
blijkt opgericht te zijn in 1964. Leden van
het eerste uur waren onder andere Elly en
Henk van Goch. De activiteiten vonden plaats
in het parochiehuis aan het Binderseind ,
daarna “de Gouden Kegel en weer later in de
Gaviolizaal. Het symbool van de vereniging
is een gestileerde Rammekop. De naam
Rampetampers doet wel ietwat vreemd
aan. Een anekdote uit het verleden, toen
een Schots bevriend stel van mij, wel eens
carnaval in Dierdonk wilde vieren, toont
dat aan. Op hun vraag om de naam van de
vereniging te vertalen, kwam het antwoord:
The Fuckers. De Rampetampers gebruiken
liever de betekenis van loltrappen.
In 2000 trokken de Rampetampers naar
Dierdonk en sindsdien vormt wijkcentrum Parkzicht

Zittend vlnr Paul van der Zande, Karel Spee, Ruurd-Jan Leenders, Peter Haans, Frank Smits. Staand Jack van Dijk

(en de aangrenzende gymzaal) hun residentie.
De vereniging heeft momenteel 75 leden en het bestuur bestaat uit 6

mag zijn waarin ook de carnavalsdagen hun residentie gevuld zal zijn met

personen, zie foto.

wijkbewoners die een leuke carnaval beleven en dan moe maar voldaan te

De gehele vereniging onder leiding van het bestuur is verantwoordelijk

voet weer naar huis kunnen. Als geheim agent PD7 heb ik het programma

voor de grote hoeveelheid werk die er elk jaar wordt verzet. In november

gezien en ik lik mijn vingers al af bij het aanbod. Kijk zelf ook maar eens

wordt de prins en de jeugdprins bekend gemaakt. Dit jaar zijn dat Prins

op hun vernieuwde website www.rampetampers.nl .

Peter en Jeugdprins Laurence. Ook de Raad van Elf wordt gepresenteerd

Op mijn vraag wie de volgende keer door mij bezocht moet worden, gaven

en de dansgroep laat zien waar ze goed in zijn. Afhankelijk van de

zij het antwoord: Parkzicht. Het bestuur en zijn vrijwilligers zorgen er

tijd van de aanloop naar carnaval is het in december wat rustig met

toch maar mooi voor dat vele activiteiten, en voor ons carnaval in het

geüniformeerde activiteiten maar direct na de jaarwisseling wordt het

bijzonder, in dit wijkcentrum kunnen plaatsvinden. In de volgende Gazet

druk met het bezoeken van recepties van andere verenigingen en de pr

het resultaat van die zoektocht.

rond de activiteiten in Dierdonk. Voor de kletsavond (op 11 februari)

geheim agent pd7

moeten 300 kaarten worden verkocht en de gymzaal moet volledig worden

Suggesties of vragen? Mail naar geheimagentpd7@gmail.com
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Kunst in Dierdonk 9-10-11: deel 4

D

at kunst in Dierdonk een terugkerend fenomeen is zal
ondertussen wel duidelijk zijn. Zoveel verschillende artistieke mensen wonen in de wijk Dierdonk. Met het Kunst
in Dierdonk dragen wij een klein steentje bij om dit te ontsluiten.
Een kunstenaar die veel bewondering oogst is Jos van der
Donk. Niet als enige legt hij zijn werk gedetailleerd uit aan de
bezoekers. ‘Welke temperatuur heeft het brons als het gegoten
wordt’; ‘hoe worden de mallen gemaakt’ en ‘wat is patineren nu
precies?’ Ook de kunstwerken zijn van een welhaast onaardse
werkelijkheid die passen in zijn Japanse tuin (zie foto’s 1 en 2)
De buurman van Jos heet Hans Deelen en Hans maakt
vergankelijke kunst: zandsculpturen om precies te zijn. En hij is
goed getuige het feit dat hij mee mag doen bij internationale

1
4
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festivals. Oordeel zelf (foto 3). De meest gestelde vraag hier
was: ‘wat voor zand gebruik je nu precies, of kan het met elke
zandsoort?’
Marion Jochem timmert goed aan de weg met haar
glassculpturen. U heeft haar toch ook gezien op Artimond 2011?
‘Betaalbare kunst’ is een van de veel gehoorde opmerkingen
tijdens haar show. Het zal u dan ook niet verbazen dat Marion
de meeste kunstobjecten verkocht heeft tijdens KiD 2011. (zie
foto 4).
Bezoek onze website voor meer informatie www.dierdonk.eu/kid.
Meldt u nu aan als u mee wil doen in oktober 2012.
Aanmelden via : f.lier@telfort.nl Vol is vol!

2
3
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ZIEN OP ZONDAG,
HUIZEN ZIEN ALS
HET U UITKOMT

T 0492 - 661 884

OPEN HUIS
ZO. 5 & 26 FEBR. 11.00-13.00 UUR
LEEUWENBORCHWEIDE 37

Onder bijzonder fraaie, 30-er jaren architectuur gebouwde ruime,
grotendeels gemoderniseerde tweekapper met extra brede garage en
opvallend grote en zonnige tuin.
Deze woning is de afgelopen jaren grondig aangepakt:
- keukeninrichting vernieuwd
- badkamer vernieuwd
- toiletruimte vernieuwd
- tuininrichting vernieuwd
- nieuwe fraaie paneeldeuren inclusief architraven en neuten begane grond
- verdiepingsvloeren massief kastanjehout parket

Bouwjaar 1997 - Perceel 269 m² - Inhoud circa 425 m³

NU VRAAGPRIJS VERLAAGD: € 299.000,- k.k.
HELMOND

DEELNEMER ZIENOPZONDAG.NL

GRATIS WAARDEBEPALING
Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar ik aan toe ben.
Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!
(een postzegel niet nodig)
naam:

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

woonplaats:

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

adres:

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

tel.:

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

postcode:

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

mob.:

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

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

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl

n van D jk ebr 2010 pdf
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WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

ZwangerFit®
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

NIEUW!
Training

Voorlichting

400 m2 winkeloppervlak, 70 m2 kleding,
Helmen en Schoenen.
Onderdelen & Accessoires, Wielen & banden.

tel: 0492-474371

Email: info@bikesenservices.nl

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

-----------------------------------------------------------------------------------

www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

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

Naar Spook (Wat worden wij met carnaval?)

N

og nooit zijn Kaatje en Hannes zo lang achter elkaar stil
geweest. Ze zitten te denken, bij Kaatje thuis. Zo hard
te denken dat er denkbarsten in hun voorhoofd komen.
Want... over een paar dagen is het kindercarnaval op hun school.
Alle kinderen komen in een verkleedpak op school. Maar Hannes
en Kaatje weten nog steeds niet wat voor een verkleedpak ze
willen dragen. Kaatje wil de gekste van alle kinderen zijn. En
Hannes wil de leukste van alle kinderen zijn.
Ieder uur verzinnen ze weer iets anders wat ze willen zijn. Hun
moeders worden er compleet gek van - gek met rooie vlekjes.
“Zeurpieten!” mopperen ze. “Jullie kunnen niet van alles tegelijk
zijn.” En daarna heeft de moeder van Kaatje hen allebei op
een stoel neergepoot en ze heeft gezegd: “Zo, en nu alle twee
denken, jullie. Hard denken.”

bonkt met haar hielen op de vloer. “Hannes is geen liefje,” gilt
ze. “Hannes is een stomme... stomme... hij weet niet eens wat
hij wil verkleden.”
Hannes heeft geen zin in ruzie.”Ik weet het best wel,” zegt hij
langzaam. “Ik wil een man van een circus zijn. Met een grote
snor, en een streepjestrui, en dikke spierballen.Ik droeg een
dikke ketting van ijzer, helemaal strak om me heen. En de
mensen denken dat ik daar niet uit kan kruipen. Maar ik doe
een kunst... en hoepla, dan ben ik los.”
Mamma-Kaatje klapt in haar handen. “Hoera voor Hannes!”
roept ze. “Hannes, de boeienkoning. Zo heet dat. Jij snapt
het. Voor een kindercarnaval moet je leuke, gewone dingen
aantrekken. Geen dure dingen. Ik ga een snor op je gezicht
tekenen. In je mouwen en in je kniekousen stop ik dikke proppen
watten.Dat zijn je spierballen. En een dikke ketting heb ik ook
nog wel. Heb je zelf een streepjestrui?” Hannes knikt. Hartstikke
fijn dat hij nu echt iets weet, en dat het mag.
Kaatje sist vinnig: “Tsss, Hannes in een ijzeren ketting... en als
je dan een plas moest? Kan je broekrits niet eens open.” Maar
Hannes hoort het niet meer, hij is al naar huis gehold om zijn
streepjestrui te halen. Als hij terugkomt en bij Kaatje de kamer
binnen reest, geeft hij een krijs. Daar staat een spook. Een wit
wapper-spook. “Zo Hannes,” bromt een spookstem. “Ik ben
een bangmaakspook. Hoei-hoei-hoei!” Ineens begrijpt Hannes
het: in een lang laken, met enge strepen erop en zwarte ogen,
zit Kaatje. Binnen in het laken knipt ze een zaklantaarn aan en
schijnt ermee.“Gommie,” zegt Hannes beduusd. “Je bent nog
mooier dan ik, Kaatje. Hoe verzon je het van dat spook?”
Het spook bromt: “Dat zei mamma toch zeker tegen me? Naar
spook.”
Fijne carnaval!

“ik ben klaar gedacht,” roept Kaatje plotseling “Ik wou een
vogel zijn... piep-piep-piep. Nee, toch maar niet. Ik wil een
brandweerman... oewa-oewa-oewa. Nee, ik weet wat. Ik word
een helikopter. Lekker van brrrm-brrrm.”
“O ja?” vraagt haar moeder. “Weet je wat jij moet worden?
Een ballon. Dan laat ik je lekker los. Lastig kind!” “Nou, hoor,”
antwoord Kaatje boos, “dan vlieg ik gauw naar een andere
moeder toe.” “Je doet maar!” zegt mamma-Kaatje. “Naar
spook! Maar zoek dan wel een moeder uit die al die moeilijke
verkleedpakken voor je kan maken.”
“Phu, niks aan!” sputtert Kaatje.
Zachtjes zegt Hannes: “Dat is ontzettend moeilijk om een
verkleedpak te maken. Mijn moeder kan het niet eens. Dat
moet jouw moeder voor mij doen. Enne... we moeten niet iets
moeilijks verzinnen. Daarom.” Mamma-Kaatje aait hem over
zijn krullen en zegt: “Een liefje ben je, hoor Hannes.” Daar wordt
Kaatje nog bozer van. Kwaad laat ze zich op de grond zakken en
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KLEURPLAAT: Dierdonkey viert carnaval!
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Carnaval 2012 het begint.

Hiernaast vindt u het programma
van carnaval bij de Rampetampers.
Op het moment dat dit geschreven
wordt zijn er nog enkele kaartjes
voor de zittingsavond.
Wij willen op de komende pagina’s
niet in herhaling vallen maar wel
enkele HIGHLIGHTS en niet genoemde
activiteiten noemen of toelichten.
Bovendien kunt u ook alles nog een keer
nalezen in ons Bloaike de rampetamper
dat volgende week weer geheel GRATIS
bij iedereen in de brievenbus valt. En...
het ziet er zeker weer mooi uit dus ga
maar vast aan de brievenbus liggen.
Om te beginnen hebben we natuurlijk al
diverse bevriende verenigingen bezocht
en gaan wij vanavond nog naar de
Brouwhazen. Ook de Jeugdraad heeft nog
enkel bezoeken te gaan. Dan wordt het
hoogste tijd om te laten zien dat wij in
Dierdonk thuishoren en zullen derhalve
als deze Gazet in de Bus valt bezig zijn
om de buitenverlichting aan te brengen
aan onze residentie, en natuurlijk bij onze
Prinsen de borden plaatsen.

Verder hebben wij ook weer de
vooravonden voor de diverse instanties.
Zo zijn we op 31 januari te vinden bij
Keiserinnedael. De week voor carnaval
zijn we dan nog te vinden bij :“vereniging
REUMA Actief de Peel”, de Ameideflat en
Huize de Eeuwsels..
Ook zullen we natuurlijk op 10 februari
hard moeten werken om de gymzaal weer
om te toveren tot een feestzaal voor de
Kletsavond en Stuif ‘ns In, en zijn de
voorbereidingen voor de deelname aan
de optocht nog in volle gang.

De Rammetjes

Ook zal de jeugdraad “de Rammetjes”
aanwezig zijn bij het carnaval van de
Dierdonkschool. Het is nog steeds mogelijk
om je aan te melden voor de jeugdraad,
er zijn op het moment van schrijven nog
3 plekjes vrij. En natuurlijk vinden Prins
Laurence d’n Urste, Ceremoniemeester
Gijs en Vorst Matthijs het te gek als
er een volledige raad van elf is op hun
activiteiten.

Stuif’ns In

De stuif ‘ns in op 12 februari is van
kinderen voor kinderen door kinderen.
Het is nog mogelijk om je als artiest in te
schrijven en wel tot 8 februari. Laat zien
dat je talent hebt. Het Inschrijfformulier
stond in de vorige Gazet en is deze
week op school megegeven. Heb je
geen formulier meer dan kun je het ook
downloaden op www.rampetampers.nl.
Mogelijk mist u een programmapunt
op de zondagavond, zo ja dan kan ik u
zeggen dat het geen vergissing is maar
een bewuste keuze. Vooral deze avond is
voor wat betreft de jongeren zeer sterk
afhankelijk van het weer, en daar kunnen
we helaas niet op plannen, vandaar dat
we voor dit jaar besloten hebben zelf
eens op een andere plek te gaan kijken.

DE RAMPETAMPERS FELICITEREN
PRINS BRIEK XXXIX UIT DIERDONK
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Dierdonks Blaaskapellen Plus festijn.
Zaterdag 18 februari

Ook voor de opening van carnaval 2012
gaan wij op de carnavaleske toer. Geen
orkest maar muziek van bekende kapellen.
Beste Dierdonkers en overige belangstellenden, zowel voor Ouder als Jonger
dit is een avond die je niet mag missen!
Blaaskapellen Plus, omdat er meer is dan
alleen blaaskapellen. Naast de muziek
van de kapellen wordt dit afgewisseld
met schlagers van verschillende
amusementsgroepen.
De kapellen voor 2012 zijn de “BIKS
BENT” uit Beek en Donk, “de Durbloazers”
uit Helmond, ”Doe Mar Wa” uit Bakel en
blaaskapel “de Everlanders” uit Middelaar
die ons ook bij de middagactiviteiten

26 Rampetampers

heeft begeleid..
Verder word het plus in dit geheel
verzorgd door Helmonds amusement, te
weten Qukske dur bai, Dé kenne wai ok
en Zemac die hun carnavalschlagers ten
gehoren brengen
Zeker weten dat dit weer een zeer
gezellige avond wordt die dit jaar aan
elkaar zal worden gepraat door een echte
presentator bekend uit de Helmondse
amusement wereld.
Namelijk Rob Bouwman.
Rob is bekend van Hers en Dwers.
De entree voor de avond is € 6,00.
Zaal open: 20.00 Aanvang 20.30

Tropical Night
Maandag 20 februari

Het avondprogramma op 20 februari
zal in tegenstelling tot zoals enkel jaren
gewend niet koud worden met Apres
Ski, maar Tropisch Warm. Weet u het
nog van vroeger, de “Tropical Night“. Dit
feest werd door de Rampetampers op
carnavalsmaandag georganiseerd. En met
enorm veel succes!. Misschien verlangd
u wel terug na dat geweldige feest dat
met name in de Gavioliezaal door zo veel
mensen werd bezocht.
Nou dan hebben we goed nieuws voor
u. Er kan weer geswingd worden op
geweldige Caribische muziek . We
hebben lang moeten zoeken maar het
was de moeite waard. Dit maal hebben
we Axioma gestrikt. Zij komen spelen
op carnavalsmaandag. Nu hoor ik u
denken, ken ik die naam niet ergens van?
Nu dat zou goed kunnen. Ze speelden
namelijk het afgelopen jaar tijdens
de kasteeltuinconcerten in ons mooie
Helmond. Als u daarbij was, dan weet u
waar ik het over heb.
Nu iets meer over de band. AXIOMA is in
december 2002 opgericht in Rotterdam.

Naast de Cubaanse zanger zijn het
de twee zangeressen die zingend en
swingend de aandacht trekken van het
publiek. AXIOMA bestaat uit ervaren
muzikanten waarin na vele jaren spelen
nog steeds salsa in zit!
De band laat op verschillende vlakken
een mengelmoes (in het Spaans
betekend dit salsa) zien. Dit ten aanzien
van: nationaliteiten, samenstelling en
het repertoire dat ten gehore wordt
gebracht. Axioma heeft in februari 2006
de Award “Best Dutch Salsaband 2005!”
in ontvangst mogen nemen. Tevens heeft
de band in maart 2006 voor het eerst
opgetreden op de Nederlandse televisie
in het programma “Jong” van de EO. In
mei 2007 is de band verkozen tot winnaar
van de Salsa Merit Award in de categorie
“beste salsaband”.
AXIOMA speelt afwisselende salsa,
merengue, bolero, rumba, cha-chacha en son/montuno uit diverse ZuidAmerikaanse windstreken.
Een tropische avond in de traditie van
de Rampetampers is niet af, zonder een

optreden van tropische danseressen. Als
vanzelfsprekend hebben we hiervoor ook
gezorgd. Zij zullen voor een spetterend
optreden zorgen.
Ik kan mij voorstellen dat u nu echt
nieuwsgierig bent geworden. Bezoek dan
eens www.salsaband-axioma.nl. Daar
kunt u alvast enige demo’s beluisterden.
Maar natuurlijk gaat er niets boven een
live optreden. Dus kom allemaal naar de
“tropische avond” van de Rampetampers.
De entree voor de avond is € 6,00.
Zaal open: 20.00. Aanvang 20.30.

Voorverkoop

De voorverkoop is inmiddels gestart voor
de Zittingsavond, Dierdonks Blaaskapellen
Plus Festijn en de Tropical Night.
Voorverkoopadressen:
Albert Heijn Dierdonk en het
secretariaat Schovenhorstweide 1 in
Dierdonk.
Wijzigingen voorbehouden!
Voor actuele informatie kunt u surfen
naar onze vernieuwde site:
www.rampetampers.nl
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Tuincentrum De Biezen

Biezenweg 2a • Beek en Donk
0492-461310

Think

Piedro

U n i e k e
kunstsieraden
2e paar kinderschoenen gratis
Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
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Heistraat
HJ Helmond
580 www
martensschoenen.nl

Schoonheidssalon AVANCE
Femke Schmitz
Twickeldreef 16
5709 RD Helmond

www.robkoenraads.nl

Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

Alleen op afspraak

Jeugd(prijs)puzzel win een cadeaubon!
Ook deze maand weer een prijspuzzel maar voor
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de
prijswinnaars van de maand Januari

Het was een woordzoeker van 144 letters waar van links naar
rechts, van rechts naar links, van onder naar boven of van boven
naar onder, of schuin omhoog of omlaag woorden waaren
verborgen. In totaal 27 woorden waarbij het woord diner teveel
bijstond. Dit deed trouwens geen afbreuk aan de oplossing.
Als je de overige 26 woorden had gevonden en weggestreept
had dan bleven er 15 letters over die geheel in stijl de oplossing
vormden. “Fijne Feestdagen” kwam er uit. Van een van de
inzendertjes hebben we ook de reactie gekregen van het woord
“diner” had hij niet kunnen vinden en inderdaad dit woord
stond er te veel bij.
In totaal hebben we deze keer 16 oplossingen ontvangen,
welke allemaal juist waren. We hebben echter maar 3 prijzen
beschikbaar dus zijn uit de juiste inzendingen op 17 januari door
Heidi Swinkels, bestuurslid van de Wijkvereniging 3 prijswinnaars
getrokken die op 19 december hun prijs in ontvangst hebben
genomen.

De oplossingen van de rebus kun
je bij voorkeur per mail opsturen
naar: (redactie@dierdonk.org) of
per post naar:
Gazet Kinderpuzzel,
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je jongen
of meisje bent.Onder de goede
oplossingen verloten wij weer 3
cadeaubonnen van € 10,00.

REBUSr

v=d -en

- en

- ers +t

-n

-t

De gelukkige winnaars op bovenstaande foto vlnr. zijn:
Tamara de Greef, Tim de Greef en Muriëlle van Hagen.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

k-c

s=t

-ald

-muize
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Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je
deze maand een nieuwe kans.
We hebben ook deze maand weer een puzzel, en wel een rebus.
Combineer met de plaatjes en plusjes en minnetjes en kom tot
de juiste oplossing.

Wat met je doen:?

Wel eigenlijk is dat hierboven al uitgelegd, kijk dus goed wat de
tekeningen of foto’s voorstellen en doe er wat letters bij of haal
ze eraf. Veel succes!
Voor de juiste inzendingen hebben we weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00 ter beschikking.
Uiterste inzenddatum is deze keer: zondag 12 februari 2012.
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Paulus Indian Pale Ale voor 45 cent per flesje

Een vereniging draait op zijn leden. Bij de
scouting zijn dat natuurlijk de kinderen
tussen 4,5 jaar en 17 jaar. Scouting Paulus
heeft een harde kern van hardwerkende
leiding, die zich iedere week, vele
avonden en weekenden inzet om de
kinderen een leuk programma voor te
zetten. Daarbij moet er veel worden
georganiseerd, geregeld, geknutseld, en
besproken worden.
Gelukkig kan de leiding ook steunen op
een groep vrijwilligers, die bijspringt
waar het nodig is. In scouting termen: de
Plus Scouts. Dit is de jongste “speltak”
bij scouting Paulus, speciaal in het leven
geroepen om de vereniging bij te staan.
Na het onderhoud aan de blokhut
(bijvoorbeeld het plaatsen van verlich
ting om ook in de donkere dagen
buitenactiviteiten te kunnen doen), en
het opzetten van de tent (10m bij 20
m!), zijn er ook jaarlijks terugkerende
activiteiten die gewoon erg leuk zijn om
te doen, zoals het maken van bier. Het
brouwen van drie soorten bier is niet iets
dat je thuis kunt doen, maar de blokhut
geeft de mogelijkheid wel.
Met hulp van een ervaren hobby brouwer,
Christ, (microbrouwerij “onder de panne”)
gaan we aan de slag met het schoonmaken
van de ketels. We verwarmen water tot
63°, en de mout wordt toegevoegd. Nu
gaan de enzymen aan het werk om de
zetmeel uit de mout om te zetten naar
suikers (“maischen”). We verwarmen de
wort door tot 80°, en we filteren dit zodat
de vaste bestanddelen achterblijven.
Je wil immers een helder bier, en geen
pap. We voegen Amarillo hop toe aan
de gefilterde wort en het mengsel wordt
gekookt.
Na het koken wordt de ketel goed af
gedicht, en zo’n drie weken met rust
gelaten (de vergisting vindt plaats).

30 Scouting

Opnieuw komen we bij elkaar om de
flessen goed te spoelen, en ze te vullen
met het jonge bier. Hoewel er nog geen
koolzuur in zit en de volle alcohol sterkte
nog niet is bereikt, kun je toch al iets
proeven van hoe het gaat worden!
Na het vullen worden de flessen voorzien
van een etiketje en weer zes weken met
rust gelaten op kamertemperatuur. De
nagisting zorgt voor de uiteindelijke
smaak, de alcohol en het koolzuur voor
een mooi schuim.

Als dan na zes weken eindelijke de kurk
eraf mag, kunnen we na al het werk
genieten van ons eigen gemaakt bier. En
met ieder flesje spekken we de clubkas
toch weer met 45 eurocent!
Om de benodigde ouderbijdragen voor de
avonden en de kampen voor de kinderen
op een redelijk nivo te kunnen houden,
mag Scouting Paulus trots zijn op zijn
grote groep sponsors. Zo kunnen ook
de kinderen die het wat minder breed
hebben meedoen. Als dank kunnen we
onze sponsors blij maken met een flesje
eigengemaakt bier, dat door velen van
hen zeer gewaardeerd wordt! Proost !

www.scoutingpaulus.com

Nieuws van de Wijkraad
nog steeds. Dus wanneer u goede ideeen
heeft schroom niet ons te benaderen.

Het is alweer het einde van de eerste
maand van het nieuwe jaar, toch willen
wij u alle goeds toewensen voor 2012. Dat
mag men immers altijd zeggen geleerden.
Tijdens decembermaand is door
gemeente het speelveld aan de Wilden
borchlaan aangepast aan de huidige
“jeugdleeftijd”van de omwonenden.
Tevens is een lang door de jeugd
gekoesterde wens in vervulling gegaan
door betonnen tafeltennistafel (zie foto)
te plaatsen. Deze tafel is mede mogelijk
gemaakt vanuit het impulsbudget. Dit
budget is er overigens voor 2012 ook

Tevens heeft de Rabobank nog het ambas
sadeursschap vanuit zij vernieuwingen /
aanpassingen mogelijk maken. In een der
vorige Gazet hebben zij daarover reeds
geschreven. Indien u hier nog vragen over
heeft kunt u contact met hen opnemen
via de onderstaande website http:
//www.rabobank.nl/bedrijven/
lokalebanken/helmond/ambassadeurs/
Afgelopen week is de kast van de AED bij
het medisch centrum vervangen, bij de
Albert Heijn is dit reeds eerder gebeurd.
Vervangen was nodig omdat de kast,
bij het medisch centrum, verwarmd /
vorstvrij dient te zijn voor een optimaal
gebruik van de AED. De kast is te openen
door een code in te toetsen. In ons geval
code 0000vinkje. We hopen dat niemand
er gebruik van hoeft te maken echter is wel
duidelijk bewezen dat wanneer de AED
nodig is dit wel degelijk levensreddend
kan werken.
Dus gebruik het apparaat wanneer
nodig en doe dit niet voor de lol. In het
verleden is soms wel gebeurt waardoor

het apparaat gereset moet worden en dat
de kans bestaat dat door het niet goed
functioneren vervelende dingen kunnen
gebeuren.

Voor rest blijft er niets anders te vertellen
als dat wij er het komende jaar weer hard
tegenaan gaan om uw en onze wensen
mogelijk te maken.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
ons natuurlijk ook in de maand december
bereiken via www.dierdonk.eu of
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk

Dierdonk krijgt een kunstproject
Denkt u mee?

Als het aan het projectteam van CARAT ligt, wordt Dierdonk nog
fraaier dan het nu al is. Nadat eerder diverse andere Helmondse
wijken die eer al te beurt viel, mag Dierdonk namelijk een
kunstproject laten realiseren op kosten van deze plaatselijke
ondernemers¬club. Een prachtige kans om iets eigens aan
onze wijk toe te voegen waar we met zijn allen trots op kunnen
zijn. Want dat is een van de doelstellingen van dit sympathieke
CARAT-initiatief. Hoe zo’n kunstproject er concreet moet gaan
uitzien, wordt graag aan de wijkbewoners overgelaten. Om
ervoor te zorgen dat het kunstproject breed gedragen wordt,
mag iedereen zijn of haar ideeën daarover kenbaar maken.
Heel graag zelfs!
CARAT stelt de volgende randvoorwaarden voor het kunstproject:
-	 Plaatsing op een markante plek in de wijk
-	 Een relatie met kunst, sport en spel of eventueel een literair
plein of plantsoen
-	 Het project moet ‘hufterproof’ zijn
-	 Bijvoorbeeld verwijzen naar een bekende sporter of markante
persoon uit de wijk
-	 Te realiseren door een kunstenaar uit de wijk
-	 Passend bij de bevolkingssamenstelling in de wijk
-	 Het maximum budget bedraagt € 25.000,-

Denk mee
Hierbij een oproep aan alle wijkbewoners, jong en oud, om
mee te denken over een geschikt kunstproject, in de ruimere
zin, voor onze wijk. Dat hoeft niet direct een uitgewerkt plan
te zijn. Ook een bepaald thema of idee waarop kan worden
voortgeborduurd is welkom. Wat past in onze wijk? Bent u
misschien zelf kunstenaar en zou u een bijdrage willen leveren aan
het kunstproject? Laat het ons dan weten door uiterlijk 31 maart
2012 een mail te sturen aan de wijkraad: secretariaarwijkraad@
dierdonk.eu .Alle ideeën worden verzameld en serieus bekeken.
Vervolgens zal samen met de projectgroep CARAT een keuze
gemaakt worden voor een geschikt kunstproject.
Tijdlijn
Het vervaardigen van een kunstwerk vraagt vanzelfsprekend tijd.
Hoeveel tijd is sterk afhankelijk van de uiteindelijke keuze die
gemaakt wordt. Een exacte tijdlijn is daarom op dit moment nog
moeilijk aan te geven, maar we stellen ons voor dat zo ongeveer
in het voorjaar van 2013 de feestelijke onthulling van een mooi
en passend kunstproject in onze wijk zou kunnen plaatsvinden.
Misschien wel een kunstproject waarvoor ú de eerste aanzet
heeft gegeven door te reageren op deze oproep! Wij als wijkraad
Dierdonk zijn benieuwd naar de reacties en verheugen ons op
een mooie nieuwe aanwinst voor onze wijk! Graag houden wij
u via de Gazet op de hoogte.
Wijkraad Dierdonk
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1500 M2 SLAAPVOORDEEL

ANGELA HAIRSTYLISTE
AALSHORSTWEIDE 3
5909 SJ HELMOND

* Voor dames, heren en kinderen
* Ma - Di - Do - Vr geopend
* Woensdagavond geopend
g 34 Zi J Z
d
1
14 10-20
0 35 08
VOOR PINFO
EN AFSPRAAK:
TEL:
0613505299

Kinderopvang Ziejezo biedt u kleinschalige
kinderopvang voor een kleinschalig prijsje!
Heeft u interesse en wilt u graag de locatie in
Dierdonk eens bekijken?
Maak een afspraak via: kdv.ziejezo@live.nl , of kijk
op de website www.kinderopvangziejezo.nl
Zie je Zo!

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

Uitgelicht: Slaapcenter Bevers
Begin januari word ik voor een interview
ontvangen in het verrassend grote
Slaapcenter Bevers.

Het in Bakel gesitueerde bedrijf is eigendom
van Ger en Gonnie Bevers. Samen runnen
zij met de hulp van een medewerkster en
hand- en spandiensten van kinderen en
schoonkinderen een winkel waar je op het
gebied van slapen werkelijk alles kan vinden.
Als ik de eigenaar zeg dat ik nog nooit zoveel
bedden bijeen heb gezien verteld Ger
Bevers me dat hij dit vaker hoort, en dat het
waarschijnlijk ook klopt. In Nederland heeft
hij echt een van de allergrootste Slaapcenters
die er zijn.
Boxsprings, waterbedden, tienerkamers,
1-persoons ledikanten, 2-persoonsbedden,
seniorenbedden, deelbare ledikanten,
linn enk asten, matrassen, nachtkastjes,
kussens, bedbodems, dekbedden en alle
beddengoed…. Bevers is dealer van alle
bekende merken bedden en bedbodems,
en levert deze tegen de scherpste prijs.
Alleen babybedjes verkoopt Ger Bevers niet.
“Babykamers is een specialisme, daarvoor
gaan mensen ook liever naar een winkel in
babyartikelen”.
Bevers vertelt dat hij heel bewust in de
Gazet adverteert: “Helmond is een belangrijk
werkgebied voor ons en Dierdonk in het
bijzonder. Bakel is voor de mensen uit
Dierdonk dichtbij, wij zijn met 1500 m2 de
grootste speciaalzaak in de omgeving, maar
zitten niet op een “zichtlocatie”. Bevers
ervaart keer op keer dat mensen best geld
willen uitgeven aan goede waren maar
dan wel de waarde en de kwaliteit willen
ervaren. In zijn grote speciaalzaak waar
veel verschillende bedden en bedsystemen
staan opgesteld is dat goed mogelijk. Er
valt genoeg te vergelijken en de jarenlange
ervaring van Ger Bevers garandeert een
goed advies. Ger Bevers heeft inmiddels
25 jaar ervaring in de inkoop en verkoop
van slaapkamers en aanverwante artikelen.
Toen hij 10 jaar geleden zijn eigen bedrijf
stichtte is zijn vrouw, die ook al de nodige
verkoopervaring had opgedaan, zich bezig
gaan houden met de in- en verkoop van het
bedtextiel. Ook de inrichting en aankleding
van de tentoongestelde “slaapkamers” is van
haar hand en als voormalig etaleur mag ik
zeggen: van een goede hand! Bevers en zijn
vrouw zijn gestart in Budel en 6 jaar geleden
kwam de mogelijkheid het slaapkamerbedrijf
in zijn geboorte- en woonplaats Bakel over
te nemen.

“De klant moet een goed
gevoel hebben bij de
keuze die hij maakt”

deze matrassen geeft een omruilgarantie
van 3 maanden; als het u niet bevalt mag
u het inruilen. “Met zo’n fabrikant doe ik
graag zaken want die is echt overtuigd van de
kwaliteit van zijn product”, zegt Bevers.

Slaapcenter Bevers is in de afgelopen 6 jaar
flink gegroeid. Het bedrijf in Budel werd van
de hand gedaan om alle aandacht in Bakel
te kunnen concentreren. De toonzaal werd
uitgebreid en een magazijn op 1,5 km afstand
werd in gebruik genomen. Dit magazijn is zelfs
vanuit de hoofdvestiging te openen na een
seintje van aldaar aangekomen leveranciers.
Inmiddels is de hele familie regelmatig voor
het bedrijf actief. Zoon en schoonzoon helpen
met bezorgen en opbouwen en de dochter
beheerd de website waarop het goedkoopste
segment van de beddenbranche wordt
aangeboden: Beddenboer.nl

Bevers rekent geen voorrijkosten en in geval
van lekkage van een waterbed kunt u bij hen
terecht voor een gratis te lenen waterpomp
en een bruikleen bodem en matras totdat het
bed is vervangen.
Leveren doet Bevers door het hele land. Hij
leverde o.a. al in Den Haag, Goes Maastricht
en Almere. In de laatste stad heeft hij aan
één en dezelfde persoon binnen een aantal
jaar zelfs 2x dezelfde slaapkamer mogen
leveren. Toen de klant het bed bij zijn ex had
achtergelaten en een nieuwe relatie begon
wilde hij precies hetzelfde bed als hij gewend
was. Als dat geen compliment is….

Bevers geeft elke klant een tevredenheids
garantie; mocht er onverhoopt achteraf toch
iets tegenvallen dan lost Ger Bevers het voor
zijn klant op! Zelfs een bezoek aan huis om de
situatie zelf in ogenschouw te nemen schuwt
hij niet. Bovendien is het mogelijk om buiten
de normale openingsuren een afspraak te
maken om eens rustig in zijn zaak te kijken en
een aankoop te bespreken. “Juist in de tijd van
crisis moet je een stapje harder lopen voor de
klant”, verklaard hij.
Bevers verkoopt de vertrouwde bedcombi
naties maar ook de nieuwste technologieën.
Ik had er nog nooit van gehoord maar een
van de nieuwste bedsystemen is het digitaal
instelbare luchtgeveerde matras. Dit matras
is door de beslaper helemaal zelf in te stellen
naar de eigen behoefte aan tegendruk,
ideaal dus voor mensen met b.v. rug – nek
– of schouder problemen. De fabrikant van

Ger Bevers houdt niet alleen van kwaliteit
maar ook van duurzaamheid. Ook daarom
neemt hij alle verpakkingsmaterialen mee
terug na aflevering van een bedcombinatie
bij een klant. Zo heeft een klant geen rommel.
Dat materiaal wordt allemaal gescheiden;
papier en karton gaat naar de plaatselijke
muziekvereniging, plastic en piepschuim
worden apart ingeleverd. “We moeten de
wereld voor onze kinderen en kleinkinderen
leefbaar achterlaten”, is zijn devies.
Voordat ik vertrek loop ik nog een rondje
door de 2 etages met uiteenlopende
bedcombinaties die allen zo smaakvol
zijn opgemaakt. Mocht u zelf eens willen
rondkijken bij de beddenspeciaalzaak van
Slaapcenter Bevers? Het parkeren kan er voor
de deur en is nog gratis ook!
Door Mirjam van der Pijl
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Programma Februari 2012 Filmhuis Helmond
One Life

Do. 2 feb. 20.00 uur (actie Groen Links zie website) di. 7 feb.
14.00 uur vr. 10 feb. 14.00 uur za. 11 feb. 18.30 uur zo. 12 feb.
14.00 uur zo. 12 feb. 18.30 uur ma. 13 feb. 20.00 uur di. 14 feb.
14.00 uur
Natuurdocumentaire van de makers van de bekroonde serie
Life.
Begeleid door de stem van Daniel Craig wordt de kijker
meegenomen op reis naar alle uithoeken van onze planeet. Door
gebruik te maken van de allernieuwste cameratechnieken waren
de filmers in staat om ongelofelijke verhalen van natuurlijk
gedrag vast te leggen. De slimme jachtmethodes van dolfijnen
en jachtluipaarden, maar ook hoe sluw Komodovaranen een
waterbuffel door de knieën krijgen. Van de inventiviteit waarmee
bruine kapucijnaapjes kokosnoten breken tot de versiertrucs van
bultruggen.
Regie: Michael Gunton, Martha Holmes

Het is 1763. De muzikale familie Mozart is op tournee door
Europa en reist per koets langs de belangrijkste hoven van
Europa. De adel vergaapt zich aan het wonderbaarlijke talent
van de 12-jarige Wolfgang, die steeds bekender wordt. Hij wordt
begeleid door zijn vijf jaar oudere zus Nannerl. Zij is ook een
muzikaal talent en heeft haar ouders als jong kind versteld doen
staan met haar magistrale vioolspel. Nu haar broer bekender
wordt, moet Nannerl tevreden zijn met haar rol van begeleidster.
Wanneer ze kennis maakt met prinses Louise van Frankrijk en
via haar de Dauphin kan ontmoeten, krijgt ze toch een kans haar
muzikale talenten tot uitvoering te brengen.
Regie: René Féret

Tinker Tailer Soldier Spy

Do. 9 feb. 20.00 uur vr. 10 feb. 20.00 uur za. 11 feb. 20.30 uur
zo. 12 feb. 16.00 uur zo. 12 feb. 20.30 uur di. 14 feb. 20.00 uur
wo. 15 feb. 20.00 uur vr. 17 feb. 18.45 uur za. 18 feb. 21.45 uur
zo. 19 feb. 18.30 uur ma. 20 feb. 20.00 uur di. 21 feb. 18.45 uur
Spionagethriller naar het gelijknamige boek van John le
Carré, van regisseur Tomas Alfredson (Let the Right One In).
Wanneer geheimagent Ricki Tarr ontdekt dat er een mogelijke
mol aanwezig is in de top van de Britse inlichtingendienst M16, wordt in het geheim de gepensioneerde veteraan George
Smiley ingeschakeld. De top van de inlichtingendienst mag van
niets weten. Smileys laatste missie staat in het teken van het
opsporen van de dubbelspion, maar al snel blijkt er sprake te
zijn van een ingewikkelde samenzwering. George belandt in een
web van intriges...
Regie: Tomas Alfredson

Les Bien-Aimés
One Life

King of Devil’s Island

Vr. 3 feb. 16.30 uur za. 4 feb. 21.45 uur zo. 5 feb. 18.30 uur ma.
6 feb. 20.00 uur di. 7 feb. 16.00 uur
Noors drama met Stellan Skarsgård als de directeur van een brute
jongensgevangenis begin vorige eeuw, waar een gewelddadige
opstand uitbreekt.
1915. De zeventienjarige Erling arriveert op een regenachtige
dag op het beruchte eilandje Bastøy nabij een Noors fjord.
Hier bestaat de buitenwereld niet, maar regeert Bråthen, de
sadistische rechterhand van de directeur. De wijze waarop
de jongens zich aan hem moeten onderwerpen heeft weinig
menselijks meer. Vanaf de eerste minuut is duidelijk dat
Erling zich niet zonder slag of stoot neer zal leggen bij zijn
schrikbewind. Bovendien brengt hij bij de andere jongens een
nieuw bewustzijn teweeg.
Regie: Marius Holt

Nannerl, la Soeur de Mozart

Vr. 3 feb. 14.00 uur za. 4 feb. 19.15 uur zo. 5 feb. 21.00 uur di.
7 feb. 20.00 uur
Kostuumdrama over Nannerl, de muzikaal getalenteerde zus
van componist Mozart.

34 Filmhuis

Do. 16 feb. 20.00 uur vr. 17 feb. 14.00 uur vr. 17 feb. 21.30 uur
za. 18 feb. 19.00 uur zo. 19 feb. 15.00 uur zo.19 feb. 21.15 uur
di. 21 feb. 14.00 uur di. 21 feb. 21.30 uur wo. 22 feb. 20.00 uur
Muzikaal romantisch drama (GEEN musical) over de tumultueuze
liefdesverhalen van moeder en dochter tegen de achtergrond
van veertig jaar wereldgeschiedenis.
In de jaren zestig besluit de jonge Madeleine haar man Jaromil
achterna te gaan naar Praag. De komst van Russische tanks
in de stad zorgt er echter voor dat ze van elkaar gescheiden
raken en Madeleine naar Frankrijk terugkeert. Dertig jaar later
wordt Vera, de dochter van Madeleine en Jaromil, in Londen
verliefd op een Amerikaan die haar gevoelens niet volledig kan
beantwoorden. Zowel moeder als dochter blijven worstelen met
hun ware gevoelens en kunnen de verleidingen van het leven
nauwelijks weerstaan.
Cinema.nl(****): “Zoals Les bien-aimés mag Christophe Honoré
ze vaker maken.”
Regie: Christophe Honoré

Carnage

Do. 23 feb. 19.30 uur vr. 24 feb. 14.00 uur vr. 24 feb. 21.45 uur
za. 25 feb. 19.30 uur zo. 26 feb. 19.30 uur ma. 27 feb. 21.30 uur
di. 28 feb. 14.00 uur di. 28 feb. 19.30 uur
Zwartgallige komedie van Roman Polanksi en een sterrencast,
waarin de ouders van twee ruziënde pubers samenkomen om
het een en ander op een volwassen manier te bespreken. De
ouders van Bruno en Ferdinand, twee 11-jarige jongens, komen

op een avond samen om een uit de hand gelopen ruzie tussen
de twee vrienden op een volwassen manier op te lossen. Bruno
zou Ferdinand met een stok twee tanden uit de mond hebben
geslagen, omdat hij niet werd toegelaten tot de ‘gang’ van
Ferdinand. Naarmate de avond vordert loopt het gesprek tussen
de ouders uit de hand en ontstaat er grote chaos.
Gebaseerd op het bekroonde toneelstuk God of Carnage van
schrijfster Yasmina Reza.
Regie: Roman Polanksi

We Need to Talk About Kevin

Do. 23 feb. 21.20 uur vr. 24 feb. 19.30 uur za. 25 feb. 21.20 uur
zo. 26 feb. 15.00 uur ma. 27 feb. 19.15 uur di. 28 feb. 21.20 uur
Kevin begaat twee dagen voor zijn zestiende verjaardag een
verschrikkelijke daad op zijn middelbare school. In de nasleep
worstelt zijn moeder Eva met gevoelens van verdriet en
verantwoordelijkheid. De relatie met haar zoon verliep vanaf
de eerste jaren al moeizaam, maar nu wordt ze geconfronteerd
met het ultieme taboe: heeft ze eigenlijk ooit van haar zoon
gehouden? In hoeverre is zij schuldig aan Kevin’s gruwelijke
misdaad? Is zijn gedrag aangeboren of aangeleerd? Bestaat er
zoiets als het pure kwaad?
Regie: Lynne Ramsay

Last Tango in Paris

(klassieker die je gezien moet hebben)
Vr. 3 feb. 21.30 uur zo. 5 feb. 15.00 uur
De mooie Parijse Jeanne (Schneider) ontmoet tijdens haar
zoektocht naar een appartement Paul (Brando), een Amerikaanse
man van middelbare leeftijd. Hij probeert de zelfmoord van
zijn vrouw te verwerken. De relatie die zich tussen de twee
ontwikkelt, is puur en alleen gebaseerd op seks. Op aanraden
van Paul besluiten de twee elkaar dan ook niets over zichzelf te
vertellen, zelfs niet hun voornaam. Vanaf 1972 werd Last Tango
in Paris het ijkpunt voor de serieuze film met expliciete seks. De
film kreeg twee Oscarnominaties (‘Beste mannelijke hoofdrol’
en ‘Beste regisseur’).
Regie: Bernardo Bertolucci

keert ze uiteindelijk terug naar haar Moederland. In Warschau,
haar geboortestad, voert ze een eenzame strijd tegen het verval
van haar lichaam.
Door dit zware leven is haar lichaam kromgetrokken. Niettemin
schuilt er in haar allerdaagse handelingen een onverwachte en
onalledaagse schoonheid.
Gaandeweg zal ze haar bed niet meer verlaten. Uiteindelijk lijkt
het alsof Jadwiga wordt ingezwachteld door het witte filmdoek.
Ze wordt erin opgenomen en gered door een oneindige scharen
van engelen. (Nederlands ondertiteld)
I’m still alive werd geselecteerd voor het International Rotterdam
Film Festival 2012 en beleefd aansluitend haar Brabantse
première.
Regie: Peter van Houten

De Geweldige Beer (NL)

Zo. 26 feb. 10.30 uur (biologisch filmontbijt) wo. 29 feb. 14.00
uur zo. 4 mrt. 11.00 uur wo. 7 mrt. 14.00 uur
Animatiefilm over twee kinderen die een machtig avontuur
beleven in een verboden bos vol mythische wezensKleine Sofie
en haar grote broer Jonathan logeren bij opa in een afgelegen
huis in de bossen. Jonathan gedraagt zich als de grote stoere
broer die nergens bang voor is. Hij vindt Sofie maar lastig
en probeert van haar af te komen. Maar dat Sofie door een
gigantisch grote beer meegenomen zou worden, diep in het
eeuwenoude en verboden bos achter opa’s huis, had hij nooit
gewenst. Daarom zal hij haar moeten redden. Nederlands
nagesynchroniseerd.
Regie: Esben Toft Jacobsen

De Geweldige Beer

Last Tango in Paris

I’m still alive (documentaire)

Wo. 29 feb. 20.00 uur
De poëtische film ‘I’m still alive’ vertelt het verhaal van Jadwiga
Kubis Waslicka (1919), een oude Poolse dame. Armoede,
katholicisme, communisme en fascisme hebben haar opgejaagd
door Polen, Duitsland, Engeland en Nederland. Op hoge leeftijd

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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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
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bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
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Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

‘Soms zijn dingen niet wat ze lijken’
Spikey is een reu die in de 13 jaar van
zijn bestaan nauwelijks ooit een beroep
heeft hoeven doen op de dierenarts. Een
gezond beestje dus! Zijn eigenaar schrok
zich dan ook het apelazarus toen ze hem
op een doordeweekse woensdagochtend
volledig verlamd in zijn mand aantrof. Hij
was nauwelijks aanspreekbaar, lag op zijn
zij te rillen en had zijn urine laten lopen.
Natuurlijk een erg dramatisch beeld,
zeker als je bedenkt dat hij de avond van
tevoren nog gewoon zijn avondwandeling
had gemaakt zonder dat er iets aan de
hand was.
Behoorlijk geschrokken en geëmotioneerd
wist de eigenaar de weg te vinden naar
onze kliniek. In het achterhoofd de
mogelijkheid dat er niets meer aan te
doen was en dat ze Spikey zou moeten in
laten slapen. Na een grondig lichamelijk
onderzoek was duidelijk dat het om een
neurologisch probleem ging genaamd

‘polyneuropathie’; Spikeys zenuwstelsel
liet het plotseling, om een nog onbekende
reden, afweten. Ieder weldenkend mens
zou bij de aanblik van het arme hondje,
zonder controle over zijn ledematen en
nat van zijn eigen urine, geen seconde
hebben getwijfeld als wij hadden
geadviseerd om hem in te laten slapen.
Maar gelukkig hebben we dat niet gedaan.
Het komt namelijk voor dat in bepaalde
gevallen waarbij deze aandoening
acuut ontstaat er bijna volledig herstel
plaats vindt. We hebben dus met de
eigenaar afgesproken nog niet te snel
onherroepelijke beslissingen te nemen.
Spikey werd in onze kliniek opgenomen,
er werd een infuus aangelegd en er
werd een therapie ingesteld. Nu was het
afwachten of er in de komende 24 uur
verbetering zou optreden in de situatie.
Die avond werd Spikey nogmaals volledig
lichamelijk onderzocht, en het leek er
op alsof er nog weinig vooruitgang was
geboekt. Hij lag nog steeds op zijn zij,
kon nog niet overeind, liet urine lopen
en wilde niet eten of drinken. De eigenaar
werd telefonisch op de hoogte gebracht
en voorzichtig op het ergste voorbereid.
We besloten om de nacht nog af te
wachten en het geheel de volgende
ochtend weer te herhalen. Er moest
dan wel verbetering zijn, anders zou de
prognose toch erg slecht zijn.
Op donderdag ochtend gingen we meteen
bij Spikey kijken, zou hij zich al een beetje
herpakt hebben? De eerste aanblik was
weinig hoopvol, hij lag nog steeds op
zijn zij. Maar toen we hem wilden gaan
onderzoeken krabbelde hij zowaar met
zijn voorpoten overeind! Dit kon hij de
dag ervoor absoluut nog niet. Er gloorde
wat hoop aan de horizon. We moesten
echter nog niet te vroeg juichen, want
over zijn achterpootjes had hij nog steeds
niets te zeggen. Voorzichtig positief dus.
Doch reden genoeg om de ingezette weg
nog even voort te zetten.
Op donderdagmiddag wilde hij alweer wat
eten en donderdagavond probeerde we
hem voorzichtig op zijn pootjes te zetten
waarna hij even kon blijven staan. Zelf
overeind komen lukte nog niet en lopen
was nog helemaal niet aan hem besteed,
maar vooruitgang is het toverwoord.

Op vrijdagochtend bleek de vooruitgang
zich nog verder te hebben doorgezet.
Spikey kon alweer zelf overeind komen,
zij het wat klungelig. Lopen ging moeilijk,
maar met een beetje ondersteuning kon
hij wel een paar meters maken. Spikey
mocht het weekend thuis doorbrengen
onder de zorg van zijn toegewijde
eigenaar.
Op maandag kwam kwispelend een
hondje de wachtkamer binnenlopen, hier
en daar nog een beetje instabiel maar dat
zou slechts een kwestie van tijd zijn!
Soms zijn dingen niet wat ze lijken.
Soms lijkt een situatie uitzichtloos maar
kan er met de nodige inspanning en
doorzettingsvermogen toch een (bijna)
volledig herstel worden bereikt. Zo ook
bij Spikey!
Stef Koolen, dierenarts
www.dierenkliniek.com
_________________________________

LAAT JE
ZIEN

Kinderdagverblijf
De Bereboot en
Wanda Hendrickx

gaan samen een toneelproject aanbieden
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De
Bereboot onderscheidt zich graag door
diverse activiteiten aan te bieden o.a. in
samenwerking met derden. Wanda Hendrickx
is zelfstandig cultureel ondernemer, regisseert
momenteel bij jeugdtheater Marco Polo en is
pedagogisch medewerker op de BSO.
Op de BSO wordt er gedurende 8 weken
een kennismakingscursus gegeven met de
titel Laat je zien! In deze cursus maken de
kinderen kennis met wat de basisbeginselen
van toneelspel en improvisatie zijn. De
cursus wordt gegeven op maandagmiddag
van 6 februari tot en met 2 april 2012 (m.u.v.
De carnavalsvakantie). Tijdens de laatste
middag, 2 april van 17.30-18.30 uur, kunnen
belangstellenden komen kijken naar wat de
kinderen geleerd hebben. Ook u, lezer van Het
Gazet bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen.

Bent u geïnteresseerd dan horen wij graag van
u of u komt voor 18 februari a.s. Met daarbij de
vermelding van het aantal personen. U kunt een
mail sturen naar bso@bereboot.nl
Tot ziens, Wanda Hendrickx & Wendy Verboom
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Babysitter nodig

C v - kofeletaesel
koop
v.a. €27,-

per maand

Bij aanschaf van een Aqua-Max
een diner-cheque t.w.v. €50,- cadeau!
Is uw cv-ketel aan vervanging toe?
Denk dan eens aan een Itho Daalderop
cv-ketel. De cv-ketels van
Itho Daalderop bieden uniek comfort.
Ook staat Itho Daalderop garant voor
kwaliteit; onze toestellen worden
ontwikkeld en gefabriceerd volgens
de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.
U kunt de Aqua-Max nu leasen bij
van Duijnhoven Installatie-techniek,
voor slechts €27,- per maand en
daarbij maakt u (zolang de voorraad
strekt) ook nog eens kans op een
diner-cheque t.v.w. €50,-.

van Duijnhoven
Installatietechniek
Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond
T +31 6 29 57 43 76
E info@deinstallatieman.nl
I www.deinstallatieman.nl

Meneer en mevrouw Bellekens willen een avondje naar
carnaval. Mevrouw Bellekens
belt de babysitcentrale op.
'Kan er vanavond een babysitter komen?' vraagt ze nadat
ze zich heeft voorgesteld. 'Maar
u bent toch die dame naar wie
we vorige week ook een babysitter hebben gestuurd?' 'Ja, dat
klopt.' 'Wel, we hebben die
babysitter gesproken. Volgens
hem hebt u geen babysitter
maar een dierentemmer nodig

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen
kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl

Bleriotstraat 1 - Helmond - T: 0492-59 91 71

Hockeyclub Bakel start het Jubileum jaar

Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor jong
en oud. Nederland is dan ook echt een hockeyland. 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.

35- jarig bestaan

In 2012 bestaat Hockeyclub Bakel 35 jaar. Dat is een mooie
mijlpijl voor de club, die zich intussen goed op de kaart heeft
gezet. Een mooi gloednieuw en modern semiwaterveld,
goede clubtrainers, extra trainingen van tophockeyers, een
keepersschool, veld- en zaalhockeyen en vooral ook: iedereen
kent elkaar, heeft respect voor elkaar en heeft het gezellig met
elkaar.
Het spreekt voor zich dat de club het jubileum niet zomaar
voorbij wil laten gaan. Daarom wordt er op dit moment hard
gewerkt aan een mooi jubileumprogramma voor onze leden.
Daarover later meer.

Zaalhockeyers doen het goed

Vanaf begin december zijn zeven teams weer begonnen aan
de zaalhockeycompetitie en dat is superleuk en spannend.
Bovendien leer je er heel veel techniek en snelheid van en
daar kun je later op het veld heel goed gebruik van maken. Alle
teams doen het goed in de zaal. Mooie en vooral spannende
wedstrijden zijn het resultaat. Zo speelde Meisjes C3 begin
januari een thriller tegen koploper Boxmeer. Na een achterstand
slaagde het team erin om in de laatste fase toch nog de
gelijkmaker te scoren. Eindstand 5-5 en dat is kicken.

Het Meisjes C3-team behaalde een verdiend gelijkspel tegen
koploper Boxmeer. Er zat zelfs nog een beetje meer in voor het
team, dat bestaat uit Lisa, Jessie, Noa, Saske, Adriana, Vera,
Eva, Isa, Thérèse, Fréderique en Manouk. Succes verder meiden!

Ook zin om te gaan hockeyen?

Ben je al wat ouder? Heb je misschien eerder ook al gehockeyed?
Heb je weer hockeykriebels gekregen? Neem dan ook contact
met ons op (Astrid v/d Pol, 343784). Zij kan u informeren over
de plaatsingsmogelijkheden.
Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl.
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel

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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5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

Belastingontvanger
Op de kermis staat een krachtpatser die een citroen helemaal
uitknijpt. Er wordt een beloning
uitgeloofd voor degene die er
nog een druppel uitkrijgt. Allerlei sterke mannen knijpen in de
citroen zo hard als zij kunnen,
maar er komt geen druppel
meer uit. Dan komt er een miezerig mannetje naar voren. Hij
knijpt een hele straal sap uit de
citroen. Verbaasd vraagt de
krachtpatser of het mannetje
aan krachttraining doet. 'Nee
hoor,' zegt het mannetje, 'ik ben
gewoon belastingontvanger.'

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

Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

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

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

Programma Poppodium Lakei februari 2012
Isole (Swe)

The Brimstone Days

Ondergrondse Coalitie

Officium Triste (NL) & Factum Elisum
(Fra)

Donderdag 23 februari 2012

Top Hip Hop uit eigen land!

Carnaval is weer voorbij. Je komt weer
bij zinnen. Je hebt een paar dagen in
een soort van waas geleefd. Je hebt lol
gemaakt, gedanst en (wat) gedronken. En
naar een hoop baggermuziek geluisterd!
Om de gemoedstoestand waarin je je
nu bevindt serieus de kop in te drukken,

Zaterdag 25 februari 2012

Zaterdag 4 februari 2012

Een avond Europese doom metal in Lakei
Helmond!
Een genre dat zich kenschetst door
ellende, door angst, vrees, misère,
verdriet, wanhoop, teleurstelling,
pessimisme, zwartgalligheid, somberheid.
Kortom: geen avond voor feestneuzen en
andere positivo’s.
De top uit Zweden, Nederland en Frankrijk
is deze avond verenigd in Lakei.

The Black Atlantic
Kunstmenu Helmond

hebben wij een perfecte remedie
gevonden.
Kom op donderdag 23 februari 2012 naar
Lakei, neem plaats in het café, bestel een
drankje en ga vervolgens helemaal uit je
plaat bij de muziek van het knotsgekke
trio The Brimstone Days uit Malmö,
Zweden!
Seventies muziek met een dosis groove
en energie. Powerrock met invloeden van
Jimi Hendrix, van The Free, Led Zeppelin.
In 2009 verscheen hun eerste EP ‘Flowers
and Rainbows’ gevolgd door de eerste full
length in 2010, ‘We Are The Brimstone
Days’.

De ‘Ondergrondse Coalitie’ is de naam
van een tour, een rondreizend gezelschap,
bestaande uit de beste hip hop crews van
ons land.
Verschillende crews, uit verschillende
steden, met verschillende stijlen, met één
ding gemeen: real life en eerlijke hip hop.
Deze avond geven 5 crews acte de
presence in Lakei, te weten Underground,
MutiaraTEC, Amier Papier, Vaak Skafa en
uit Helmond Scherpzinnig.

Shoshin

Your Sundate!!
Zondag 26 februari 2012

Dinsdag 7 februari 2012
Poppodium Lakei is er in geslaagd
om de leerlingen van het middelbaar
onderwijs uit Helmond kennis te laten
te maken met een geweldige band uit
eigen land. Dit alles in het kader van het
Kunstmenu; een vast kunstprogramma
dat door CultuurContact wordt uitgezet,
mede dankzij subsidie van de gemeente
Helmond.
Normaliter alleen spelend in de bekende,
grote zalen van ons land maar ook in
Japan en de Verenigde Staten en nu dus
in Lakei, Helmond: The Black Atlantic.
Tijdens de optredens voor leerlingen van
het middelbaar onderwijs uit Helmond
neemt The Black Atlantic de jongeren
mee op een interactieve muzikale reis.
http://theblackatlantic.com

Verder reeds bevestigd in 2012:

The Nits, vrijdag 9 maart 2012
Gruppo Sportivo,
zaterdag 10 maart 2012
Kozmic Karpet Ride,
zaterdag 17 maart 2012
Airbag & Knight Area,
vrijdag 13 april 2012

Deze zondag kunt u gratis genieten
van het Engelse trio Shoshin. Muziek
voor de liefhebbers van The Police, de
Chilipeppers, The Specials maar ook The
Fugees. Kortom: een allegaartje van pop,
soul, reggae en ska. En dat allemaal gratis
in het café van Lakei!! Vanaf 16.00 uur
bent u van harte welkom.
Voor Info en kaartverkoop:
www.lakeihelmond.nl
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KOM GEZELLIG
SPORTEN
Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
DéDé Danceballet, TeaKwon-Do,
Darten, Senioren Fitness.
Squash actie
8x een half uur squash en een squashracket (dat je mag houden)
voor slecht € 49,95 p/p

Kindervakantieweek (KVW)
Hallo ouders, jongens en meisjes.
Heb je in de laatste week van de zomervakantie niets te doen,
doe dan gezellig mee met de Kindervakantieweek (KVW).
Wie zijn wij?
Als werkgroep van de KVW hebben wij na 18 jaar besloten
om zelfstandig door te gaan. Vanaf 1 januari 2012 hebben wij
de naam Stichting Kindervakantievertier Helmond, afgekort
stichting K.V.V.. Alle leden van de werkgroep blijven in de nieuwe
stichting actief.
Wat doen wij?
Wij organiseren in de KVW activiteiten voor kinderen uit de
wijken Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk. In de leeftijd van 5 tot
en met 14 jaar. De activiteiten zijn ieder jaar anders. Vorig jaar
hebben de kinderen een groepsnaam verzonnen, is er een disco,
bosspel, zeskamp, ren je rot, spooktocht, film geweest. Maar
ook zijn de kinderen met zwemdiploma naar Kempervennen
geweest en hebben de jongere kinderen genoten van een dagje
naar Irrland. Ieder jaar gaan we ook een dagje er op uit. We
houden dit zo lang mogelijk een verrassing.
Wie helpt er?
Om de week voor de kinderen mogelijk te maken steunen we
voor begeleiding van de kinderen en spelletjes op vrijwilligers
(ouders, jongeren 15+ en maatschappelijke stagelopers).
Elke groep heeft een eigen vaste begeleider. Omwille van de
planning wordt de vaste begeleiding per groep voordat de
inschrijfavonden beginnen reeds bepaald. Wij kunnen altijd
begeleiders gebruiken maar kunnen dus niet garanderen dat
we iedere opgegeven dag u in kunnen zetten (in de groep van
uw kind). Mogelijk doen we een beroep op u om in een andere
groep te begeleiden of om spelletjes te ondersteunen.
Kosten?
Om een leuke KVW te organiseren is natuurlijk wel geld nodig om
bijvoorbeeld de bussen te betalen, de entree, e.d.. Wij maken
geen winst. Om het voor ons wel duidelijker te maken wie ons
graag steunt zoeken we donateurs. Als men minimaal € 3,- per
jaar per kind overmaakt naar de stichting onder vermelding
van de naam of namen van de kinderen en het adres krijgt het
kind een donateurslidmaatschap. Het voordeel wat men heeft
is dat de eerste inschrijfavond ALLEEN voor donateursleden is.
Verder betaalt een donateurslid € 30,- voor de KVW (dus
een verlaging van het inschrijfgeld t.o.v. 2011!!!!). Niet
donateursleden betalen € 37,50. Uiteraard is er daarnaast nog
de € 10,- borg voor het T-shirt. Echter het maximum ligt op dit
moment bij 300 kinderen. In het volgende wijkblad zullen we
het rekeningnummer vermelden.
Wij hebben er met zijn allen weer veel zin in en hopen heel
veel kinderen de komende zomer weer een heerlijke week te
bezorgen.
Namens de stichting K.V.V.
Bianca van der Laak-Garniër (secretaris)

Prins der Spekzullekes 2012!”

De meeste mensen vanuit CV de
Spekzullekes kennen mij nu onderhand
wel. Al een paar jaar ben ik lid van de
Raad van Elf en daarnaast doe ik de
PR voor de vereniging. Ook zit ik in
de commissie “Speksation”, wat een
Carnavalsfeest is voor de jeugd op
de zondag tijdens Carnaval. Voor de
mensen die me (nog) niet kennen.
Ik ben Patrick Coppens en ben
getrouwd met Marije en woonachtig
in Brouwhuis en opgegroeid in de Rijpelberg. Het Carnavalsgevoel
werd “vroeger” al met de paplepel ingegoten toen mijn ouders me
meenamen naar de Spekzullekes. Op jongere leeftijd vaak Carnaval
gevierd in de stad om daarna weer terug te komen naar het feest bij
de Spekzullekes, maar nu als lid van deze vereniging. Mijn vader is
momenteel secretaris binnen de vereniging, dus het “Carnavalsbloed”
komt niet van een vreemde.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de ambulancedienst BrabantZuidoost en daarnaast ben ik ook actief bij de vrijwillige brandweer
Helmond. Sinds dit jaar verricht ik ook hand- en spandiensten voor
de stichting Wensambulance Brabant. Deze organisatie biedt mensen
in de (pre)terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend
vervoer aan ten einde een door hen geuite wens in vervulling te doen
gaan.
Carnaval 2012 staat nu voor de deur en ik heb er ongelofelijk veel zin
in! We gaan er met z’n allen een SPEKtakulair feest van maken waarbij
het dak eraf gaat! Ik hoop eenieder graag terug te zien bij de vele
activiteiten van CV de Spekzullekes voor, tijdens en na de Carnaval!
ALAAAAFFFFFFF!!!!!

Prins Patrick d’n Twidde

________________________________________________________________

AANMELDEN 50+ BAL

De voorbereidingen zijn in volle gang voor zowel het 50+
Bal als het Rode Neuzenbal. Het 50+ Bal zal komend jaar
gehouden worden op vrijdag 17 februari en is een feest voor
de 50-plusser die Carnaval op een iets rustigere manier en
onder leeftijdsgenoten wil vieren. Het Rode Neuzenbal, een
Carnavalsfeest speciaal voor kinderen van groepen 1 t/m 7, zal
komend jaar gehouden worden op zondag 12 februari.
50+ Bal
De avond is geheel aangepast aan de vijftig plussers en begint
met koffie en gebak bij binnenkomst. Er is volop gelegenheid
voor een drankje en er wordt met hapjes rondgegaan. Natuurlijk
is er alle ruimte om een dansje te wagen. Uw plezier staat voor
C.V. De Spekzullekes centraal.
De aangepaste muziek wordt verzorgd door het orkest The
Challenger en ook de omvangrijke kapel De Durbloazers zijn
present. Er zullen diverse optredens zijn en natuurlijk zullen onze
dansmarietjes hun beste beentje voor zetten. Zo zal Christel van
den Dungen optreden als Sien van Boast van de Post. Ook wordt
er een grote tombola met grandioze prijzen gehouden.
De toegang is geheel gratis en als u wilt en ouder bent dan 50
jaar, dan halen wij u gratis thuis op en wordt u ook weer gratis
naar huis gebracht. Een telefoontje naar 06-43157617 en het
wordt geregeld.			
www.spekzullekes.nl
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Rob Jacobs
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www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

Administratiekantoor

Van de Water

“Met 15 jaar kennis en ervaring en met een vast uurtarief
kunnen wij U die broodnodige hulp geven die U nodig heeft”

Arcenlaan 22

Braaksestraat 1, Helmond

5709 RA Helmond (Dierdonk)
Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098

0492-529404

Email: frankvandewater@chello.nl

www.administratiekantoorvandewater.nl

“De gordijnstoffen van Kendix
zijn een prachtige aanvulling
op onze collectie”

Sandra van der Burgt
Binnenhuisadviseur Driessen
Interieurs Helmond

Wij hadden natuurlijk al een prachtige collectie maar nu kunt u bij ons ook kiezen uit
de collectie van Kendix. Prachtige moderne stoffen van Nederlandse ontwerpers en
hoge kwaliteit. Gemaakt door mensen met visie en een scherp oog voor detail. Voor
mensen die schoonheid en kwaliteit belangrijk vinden.
onze adviseurs helpen u graag bij kiezen van juiste kleuren, materialen en
motieven zodat ze elkaar op de juiste manier aanvullen en versterken. Driessen
interieur in Helmond beschikt over alle kennis, ervaring en de juiste producten om
uw huis volledig en smaakvol in te richten. Bezoek onze winkel en laat u verrassen
door onze uitgebreide collectie, creatieve ideeën en deskundig advies.
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.
* voor een kleur- en interieuradvies aan huis rekenen wij €100. Bij het bezoek ontvangt u
een waardecheque van €50, te besteden in onze winkel.
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Parochie H. Lambertus
Actie Kerkbalans 2012:

H. Vormsel op zaterdag 28 januari

uw persoonlijke bijdrage is onmisbaar

Hulpbisschop Mgr. Mutsaerts vormt 37 jongeren

Zoals elk jaar doen de kerken in Nederland ook in 2012 weer
een beroep op hun gelovigen om hen financieel te steunen.
Ook onze parochie doet mee met deze Actie Kerkbalans en uw
bijdrage is onmisbaar.
We voorzien voor 2012 nog een tekort op onze begroting en
we moeten er samen alles aan doen om dat gat kleiner te
maken. Als bestuur letten we op de kleintjes; we bezuinigen
waar mogelijk is en proberen de inkomsten te verhogen. Toch
blijft er veel geld nodig voor groot en klein onderhoud, de
gewone kosten voor de liturgie in onze vier kerkgebouwen
(vooral energiekosten), het pastoraal team en onze pastorale
activiteiten. Daarom vragen we u dringend om vooral mee te
doen en onze parochie toekomstperspectief te geven.
De Actie Kerkbalans wordt deze maand landelijk gehouden.
Wilt u alstublieft meedoen en uw kerkbijdrage overmaken naar
17.10.80.084 t.n.v. R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond.

We kijken uit naar zaterdag 28 januari a.s. Jongeren uit onze
parochie ontvangen dan het sacrament van het Vormsel uit
handen van vormheer Mgr. drs. R. Mutsaerts. De heilige Mis
met het ontvangen van het heilig Vormsel begint om 16.30 uur
in de St. Jozefkerk.

Alvast hartelijk dank!

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag 18.30
			
zondag 9.30
zondag 11.00
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pater S. Benjamin
(523421 simonbenja@yahoo.com
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522019

Sinds 3 november komen de jongeren wekelijks in de Jozefkerk
bij elkaar om zich voor te bereiden. Zij doen dat steeds op
donderdagmiddag van 16.15-17.00 uur en dan is er op een
uitdagende manier gesprek, uitleg, huiswerk bespreken, vraag
en antwoord. Kortom allerlei manieren waarop zij hun geloof
verdiepen.
Dit zijn de namen van onze 37 vormelingen: Phuc Pham, Sam
van Aerle, Kamile Gelzinyte, Fabienne Gordebeke, Audrey van
den Eerenbeemt, Niels van den Hurk, Michella d’Aguiar, Lisa
Cornelissen, Luuk van Veggel, Ivana Peters, Aaron Peters, Ilona
Molenkamp, Maud Berkers, Stan Fuchs, Marc Rademakers,
Mirte van Dijk, Isa Obdeijn, Thien Nguyen, Jessie de Bruijn,
Danny Vu, Laura van Seccelen, Sybe van der Putten, Bas van der
Poel, Alexandre Ferreira Saraiva, Daniëlle Geers, Julia Gruijters,
Merel Hermans, Vera Klap, Kelly Gonçalves Andrade, Anouk
Peskens, Dennis Gommans, Mathijs Gommans, Adrian Neczaj,
Bea van den Berg, Nick Janssen, Niels van den Heuvel, Calvin
Kolen.

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.)
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV Helmond. ( 0492 ‑ 523421
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
activiteit, luisteren naar een lezing of op
zoek naar informatie in een laagdrempelige huiskamersetting.

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het
telefoonnummer is 539470. Elke zondag
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om
in de kerk andere gemeenteleden te
ontmoeten.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er
e en oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
( 558281
Berkenheuveldreef 5
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
Diaconie - lnloophuis De Cirkel
De Cirkel in Helmond is een regionaal,
laagdrempelig inloophuis voor mensen
met kanker en hun naasten.
Het inloophuis is bedoeld voor een gesprek bij een kop koffie, een ontmoeting
met een lotgenoot, meedoen met een

Het inloophuis wordt gerund door
mensen (meestal vrijwilligers), die de visie
vorm geven. Aan sommige activiteiten
is een kleine onkostenvergoeding
verbonden, maar voor het grootste deel
is het inloophuis afhankelijk van donaties
en sponsors. Veel Helmondse bedrijven,
organisaties en instellingen steunen
Inloophuis De Cirkel. Kankerpatiënten
en hun naasten kunnen ook onze steun
goed gebrui ken, en het past goed bij onze
diaconale opdracht.
Zie ook www.inloophuisdecirkel.nl.

De stem aan de andere kant bleef vriendelijk, voorkomend, bijna luchtig. Alsof de
afwezigheid van een passende sleutel de
gewoonste zaak van de wereld was. Toen
ik na wat telefonische ruggespraak met
een van onze altijd parate kerkelijke vrijwilligers kon mededelen dat een sleutel
onderweg was, leidde dit aan de andere
kant van de lijn tot een vreugde en dankbaarheid waar je in Nederland nog maar
zelden getuige van bent.
In vergelijkbare situaties wordt doorgaans
volstaan met een bits “dank u wel”of “dat
werd dan tijd” Het betrof de mevrouw van
de yoga, die haar cursus in de kerk wilde
geven. Later drong tot me door dat hier
iemand samenviel met haar boodschap.
En dat daar een krachtig getuigenis van
uitgaat. Ik zou er bijna van op haar cursus
gaan. Zo onthecht, niet vatbaar voor
stress, vriendelijk en voorkomend tot het
eind toe. Zo kan het dus ook.
Chapeau!

Medisch werk Ghana

Hoe het ook kan

Door Ds. Leo Oosterom
Je wordt als dominee voor van alles gebeld, soms op de vreemdste momenten.
Hoewel dat niet altijd even handig uitkomt, behoort het ook tot de charmes
van het vak. Soms betreft het mensen in
paniek of met grote zorgen, vaak gaat het
ook over praktische dingen. Zo werd ik
onlangs gebeld door iemand die de kerk
niet in kon. De sleutel paste niet meer. Nu
weet ik uit ervaring dat dit soort praktische euvels de gemoederen al snel verhit.
Zeker als het weer niet uitnodigt tot gezellig antichambreren op de stoep voor
de kerk. Dus gaat dit soort telefoontjes
vaak gepaard met een zekere urgentie,
een niet te missen aansporing: los het
voor ons op, en snel! Zo niet deze keer.

Toegang tot basisgezondheidszorg en de
bestrijding van hiv/aids horen tot de millenniumdoelen en zijn het belangrijkste
thema voor Kerk in Actie in Ghana. De
Presbyteriaanse Kerk in Ghana is één van
de grootste aanbieders van basisgezondheidszorg op
het platteland
van Ghana.
Naast het verlenen van medische zorg in
één van hun
klinieken en
ziekenhuizen
h o u d e n ze
zich ook bezig met preventieve gezondheids zorg. Medewerkers van de klinieken
trekken de binnenlanden in om moeilijk
bereikbare dorpen medische zorg te bieden, maar ook om hen voorlichting en
ondersteuning te bieden voor o.a. hiv/
aids, voeding en malaria.
Dit project van Kerk in Actie past goed bij
de initiatieven van ZWOE in Ghana. We
collecteren dit jaar hiervoor 3 maal, net
als in 2011.
Van harte aanbevolen!
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Hun wensen voor 2021 laten
uitkomen. Dat is het idee.
U wilt dat uw kinderen het goed hebben. Logisch. Nu gaat het nog om relatief kleine dingen, maar voor u
het weet gaat het om hun studie. Iets wat behoorlijk kostbaar kan zijn. Om daar heel gericht naar toe te
werken, hebben we Rabo DoelSparen. Met deze geblokkeerde spaarrekening bepaalt u zelf de looptijd,
de hoogte en het tempo waarin u spaart. egen een vaste rente per inleg. Zo gaat u samen met uw kind
recht op het doel af.

Rabo DoelSparen. Bepaal zelf hoelang,
hoeveel en hoe snel u wilt sparen.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/doelsparen
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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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Veel woonplezier gewenst met een lage WOZ-waarde!
Namens ons kantoor wil ik u op de allereerste plaats een ontzettend voorspoedig en succesvol 2012 toewensen!
Ook dit jaar kunt u weer de bekende service en informatie van ons kantoor verwachten. Onze dienstverlening heb
ben wij het komende kwartaal, speciaal voor u uitgebreid met een unieke en goedkope taxatieservice. Dit alles in
het kader van uw WOZ beschiking die een dezer dagen weer op de mat zal vallen. Let u vooral op de hoogte van de
WOZ waarde! Is deze niet te hoog? U betaalt anders te veel belasting voor zowel uw woning, inkomen als eventueel
successie. Wij zijn uiteraard zeer goed op de hoogte van de meest recente waardeontwikkelingen en de vergelijk
ingsobjecten die worden gebruikt bij het tot stand komen van uw WOZ waarde. Ben kritisch op deze waarde! Heeft
u hierover vragen? Wilt u een bezwaarprocedure starten en heeft u hiervoor een taxatie of advies nodig, dan kunt u
mij bereiken op: alwin@woonplezier.nl of 0492 549055

Alwin Greefkes, Makelaar

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

