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Stel je eigen bank samen www.mixsit.nl

Bij besteding van 1499,-

gratis booglamp

ter waarde van 129,-!

Op www.mixsit.nl kun je op een
handige manier je eigen bank
samenstellen. Je bank is direct online
te bekijken in een aantal kleuren.
Daarnaast zijn er nog veel meer
mogelijkheden in kleur, stoffen
en leer. Kom naar de winkel en laat
je adviseren door onze deskundige
medewerkers.
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1479,-

Niro hoekbank/divan vanaf 1479,-

mixsit stel je eigen bank samen
vanaf

vanaf

469,-

719,Savoy fauteuil
vanaf 469,Piazza tweezitter vanaf

719,-

vanaf

2899,-

Lederen hoekbank, excl. sierkussens
Afgebeelde verstelbare arm Beluga tegen meerprijs verkrijgbaar

www.mixsit.nl

2449,+

+

=

Niro hoekbank/chaise longue vanaf

2449,-

www.vangemertwonen.nl
HELMOND Engelseweg 150, (hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor),
5705 AJ Helmond, telefoon (0492) 53 36 55. Vrijdag koopavond.

3619 *Gratis thuisbezorgd, zelf monteren **Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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Voorwoord of nawoord!

V

oor ons ligt de maand maart,
de maand waarin de lente
weer begint. Ook de dagen
zijn al weer aan het lengen, wat
Dierdonk er niet van weerhoud
om op 24 maart de 2e Dierdonkse
spooktocht voor de hele familie
te laten plaats vinden. Voor de
organisatie hoop ik dat het dit jaar
niet zo nat en guur zal zijn als bij de
1e en daardoor niet uitgesteld hoeft
te worden.

redelijk constant en ook zien wij
wel wat andere namen. Niet te
veel deelnemers wil zeggen dat je
procentueel meer kans maakt om
een prijs te winnen. Maar ondanks
dat zagen wij het aantal deelnemers
het liefst groeien.

Om dan nu aan het nawoord te
beginnen kan ik meedelen dat op
de Prijspuzzel van februari, zijnde
de rebus veel goede inzendingen
zijn binnengekomen. Uit de loting
Een week later alweer komen de hebben weer 2 meisjes en 1 jongen
30plussers aan bod op de Classic hun prijs net voor carnaval mogen
Hits Night met muziek van de jaren ontvangen.
80 90.
Carnaval is ook weer voorbij en
Naast de politieke column van deze door vele diverse personen weer
maand door Gaby en Ellen treft u goed beleefd. Prins Peter d’n Urste
als voorwoord op de pagina’s van en Jeugdprins Laurence d’n Urste
de wijkraad ook een stukje aan van hebben genoten en inmiddels zijn
wethouder Margreet de Leeuw- hun symbolen van waardigheid
Jongejans. De oproep van de opgeborgen. De balans wordt
wijkraad beveel ik bij u van harte opgemaakt en gekeken gaat worden,
aan, ook zij kunnen het evenals wij wat en hoe volgend jaar carnaval
niet alleen.
gaat brengen. Een foto impressie
van de Rampetampers zal u warm
Om verder in volstrekt onlogische maken voor het grote feest der
chronologische volgorde verder zotten wat op 9 febr. 2013 weer in
te gaan mogen natuurlijk ook de volle hevigheid losbarst.
voorstellingen van onze toneelclub
“Maskarade” aan het begin van de Verder hadden we natuurlijk de
maand niet onbenoemd blijven.
ijspret, getuige de voorpagina. Al
het water was bevroren in Dierdonk,
Verder begroet ik deze maand de wat ten goede kwam aan een of
ondernemersvereniging Bakel als meerder ijsbanen.
nieuwe adverteerder in de Gazet.
Adverteerders zijn en blijven de Nu dit alles achter de rug is, wens
stabiele factor waardoor dit wijkblad ik u weer veel lees en puzzelplezier
gratis bij alle huishoudens in met deze Gazet.
Dierdonk bezorgd kan worden. Denk
daarom ook aan onze adverteerders
als u iets nodig heeft, en geef
duidelijk aan dat u de advertentie
in de Gazet hebt zien staan
Dan maak ik de jeugd nogmaals
attent op de prijspuzzel, het
aantal deelnemers is met 16 -17
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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. 12 en 26 mrt.
RESTAFVAL: Ma. 5 en 19 mrt.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 12 en 26 mrt. ten westen
en wo. 14 en 28 mrt. ten oosten van de
Dierdonklaan.

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. 3 – maart 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 !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 13 maart.
Volgende verschijningsdatum rond:

29 maart.
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Nog niet eerder in Nederland verkrijgbaar.

Heerlijke

Deze mooie diffusers van
Italiaans design. Geglazuurd

geuren

porcelein in vele kleuren, met
12 parfums. De grootte van

in Huis.

de diffuser en de kwaliteit
van het parfum, onderscheidt
Mr & Mrs Fragrance van de

... en mooi om te hebben

standaard geurstokken.

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond

vanaf

GSM 06-28235720

17,50

cadeautip of gewoon voor jezelf..... ‘n cadeau.

Alleen voor vakwerk
Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

Glad

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Twee pinguïns lopen
door de woestijn. Zegt
de ene pinguïn:
"Het moet hier wel een
hele koude winter
zijn geweest."
"Hoezo?"
vraagt de andere.
"Omdat ze hier zoveel
zand gestrooid hebben."

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

Coffeeshopbeleid

Tijdens de laatste vergadering
van de commissie Algemene
bestuurlijke aangelegenheden
is door de gemeenteraadsleden
van de gemeente Helmond
het coffeeshopbeleid nader
besproken. Partijen hebben
gediscussieerd over de vraag
of een tweede coffeeshop
in Helmond moet worden
toegestaan. Ook in 2008 hebben
we als CDA Helmond tegen de
komst van een tweede coffeeshop
gestemd. Helaas waren we
destijds een roepende in de woestijn. Na de opening van de
tweede coffeeshop weten we allemaal wat er is gebeurd. Ook
deze keer hebben we tijdens de vergadering aangegeven tegen
een tweede coffeeshop te zijn.
Als CDA Helmond hebben wij het standpunt, dat wij het liefst
helemaal geen enkele coffeeshop in de stad willen toestaan.
Zo kan softdrugs immers gezondheidsproblemen veroorzaken
waarbij met name jongeren een groter risico lopen. Daarnaast
levert het vestigen van een coffeeshop leefbaarheidsproblemen
op en is de teelt van hennep nog steeds illegaal waarbij er aan
de achterdeur van een coffeeshop gemakkelijk een crimineel

Coffeeshopbeleid

Nu alle toestanden die zijn
ontstaan na de opening van de
tweede coffeeshop Carpe Diem
voorbij zijn, is de tijd aangebroken
dat de gemeente een nieuw
coffeeshopbeleid gaat opstellen.

Dit is nodig omdat er een aantal
veranderingen binnen het
landelijke coffeeshopbeleid staan
aan te komen. Coffeeshops zullen
namelijk het karakter gaan krijgen
van een besloten club waar
alleen leden die geregistreerd
zijn, mogen kopen. Je moet om lid te kunnen worden kunnen
aantonen dat je in Nederland woont en dat je meerderjarig bent.
Coffeeshops mogen ook niet meer dan 2000 leden hebben.
Het aantal geschatte volwassen gebruikers van wiet en hasj in
Helmond is 2200. De VVD fractie denkt daarom dat we hooguit
twee vergunningen moeten verlenen. Voor ons is het van groot
belang dat de straathandel namelijk zo min mogelijk kans krijgt.

circuit ontstaat. Als CDA fractie zijn we bovendien van mening
dat we geen coffeeshop moeten plaatsen voor gebruikers van
buiten onze stad. De regio dient immers te voorzien in haar
eigen behoefte. Geen enkele coffeeshop lijkt echter het CDA
ook een utopie. Daarom hebben we tijdens de vergadering
aangegeven, dat we het bij de huidige coffeeshop willen laten.
Als CDA Helmond hebben we het college nog een aantal
belangrijke criteria meegegeven voor het bepalen van de exacte
locatie. Zo wordt een coffeeshop in het centrum of woonwijk niet
wenselijk geacht vanwege de leefbaarheidsproblemen die ermee
gepaard gaan. Het CDA kiest er voor om de coffeeshop te vestigen
aan de rand van de stad. Daarbij moeten de wettelijke bepalingen
zoals de afstandscriteria, de planologische bestemming en de
noodzakelijke vergunningen uiteraard gerespecteerd worden.
Verder moet aan alle randvoorwaarden worden voldaan,
waarbij onder meer de volgende randvoorwaarden van belang
zijn: voldoende parkeergelegenheid voor auto’s, fietsen en
scooters, inzet camera’s en beveiliging, voldoende verlichting,
een onderzoek naar de integriteit van de exploitant en een
logische en adequate ontsluiting van de locatie. Deze discussie
zal nog worden vervolgd en het college zal nog met een definitief
voorstel komen.
Met vriendelijke groet,
Gaby van den Waardenburg

Voor de locatiekeuze van de shops zijn wij voorstander om het
zoekgebied te vergroten ten opzichte van het vorige beleid.
Daarin stond dat de shops enkel en alleen in het centrumgebied
mogen liggen. Dit willen wij loslaten om te voorkomen dat er een
zelfde situatie ontstaat zoals met Carpe Diem waarbij er in feite
maar heel weinig locaties geschikt bleken. Wel heeft de hele raad
de aantekening geplaatst dat een shop nooit in een woonwijk
mag komen te liggen. Het nieuwe landelijke beleid heeft als
richtlijn dat een coffeeshop niet te dicht bij een middelbare
school mag liggen. Dit houdt in de bestaande coffeeshop in de
Wolfstraat ook zal moeten verhuizen. Alle partijen zijn het er
in ieder geval over eens dat de bemoeienis van de gemeente zo
klein mogelijk moet zijn om te voorkomen dat we in dezelfde
valkuil kunnen lopen als met Carpe Diem en we daarom ook
zeker geen panden moeten gaan aanwijzen. Feit blijft dat de
aanvoer van wiet en hasj altijd illegaal blijft en een coffeeshop
dus altijd met criminelen van doen heeft. Een gegeven waar we
op gemeentelijk niveau geen verandering in kunnen aanbrengen
omdat we daar geen beslissingsbevoegdheid over hebben.
Ellen Niessen

Politiek
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Profiteer in de maand
maart van de volgende
aanbiedingen 2 rohaoklenwoenrsten

maar 1 betalen



100 gram achterham uit eigen keuken,
in maart van € 2,39 voor slechts



Bourgondische biefreepjes
Botermalse gemarineerde biefstukreepjes
en champignons en prei, in maart slechts

dag.
Iedere dinsdag is het sosleep
chts
r

1 liter soep naar keuze voo

RA I
rn

€ 1,75
€ 7,50

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

per 500 gram

€ 3,50

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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 7, 14, 21 en 28 maart is het Koersbal in Parkzicht
aanvang 10:00 uur.
Donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart zijn er Computerworkshops
in Parkzicht aanvang 10:00 uur.
Vrijdag 30 maart gaan we naar de film. Samenkomst om 13:45
uur in de hal van het Filmhuis.
Je kunt daar zelf de kaartjes kopen, er is een 65 plus tarief. Op
het programma staat de film:”The Help”. Nadere informatie
over deze film staat elders in deze Gazet op de pagina’s van het
Filmhuis, ook op internet kun je alles over deze film, met vier
Oscarnominaties, lezen.
Zondag 25 maart is de derde Winterwandeling. Vertrek 10:30
uur vanaf parkeerterrein AH.
Na afloop koffie, met achtergrondakkordeonmuziek, in Parkzicht.
Dinsdag 8 mei is de bustocht naar Mechelen, opgeven bij Jeanne
(512516) is al mogelijk.

Schilderclub Dierdonk: gratis voor leden
De schilderclub van wijkvereniging Dierdonk heeft per 1
januari een make-over ondergaan. De reden was het ietwat
tegenvallend aantal cursisten in relatie tot de kwaliteit van de
schilderclub. Hiermee bedoelen we dat de cursusleider Edie van
Elshout op zo’n geweldige manier de cursisten begeleidt, dat het
zonde is dat daar niet meer animo voor was.
Het bestuur van de wijkvereniging steunt initiatieven in de
wijk op diverse manieren. Getracht wordt om zoveel mogelijk
bekendheid te geven aan de activiteiten die onder de vlag van de
wijkvereniging gebeuren en door de leden (financieel) voordeel
te laten genieten.
De schilderclub nieuwe stijl is dan ook gratis toegankelijk worden
voor onze leden. Elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00
uur kan in wijkcentrum Parkzicht geschilderd worden. Maakt
niet uit op welk niveau geschilderd wordt, Edie helpt iedereen
vooruit.
Bent u geen lid van de wijkvereniging en wilt u ook gaan
schilderen, dan kunt u 2 dingen doen:
• € 5,00 per avond betalen of
• Lid worden van de wijkvereniging voor € 13,50 per jaar
(voor het hele gezin)
Interesse, loop dan eens binnen op een donderdagavond.
Gezellig, ontspannen werken aan eigen schilderijen. Wie weet
kunt u tijdens de volgende editie van Kunst in Dierdonk uw
werken tentoonstellen.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Verenigingsnieuws
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Dansen voor 30 plussers.
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. Kortom, dansen,
zingen, kletsen en drinken voor 30-plussers.
De vorige editie was al een redelijk succes. Hopelijk wordt het
deze keer wederom zo leuk of zelfs leuker.
Nog vier redenen om te komen zijn;
1) het nieuwste lid van de wijkvereniging, dansgroep Happy
Face, heeft een typische jaren 80 dans ingestudeerd en
die zullen ze 31 maart opvoeren.
2) leden van de wijkvereniging krijgen 2 consumpties gratis.
3) de prijzen voor de drank zijn veel lager dan in de stad.
4) je kan te voet naar huis.
Dus, tot ziens op 31 maart.
Groeten van de wijkvereniging.

10 Verenigingsnieuws

Tweede Dierdonk Spooktocht
U heeft het al een aantal keer kunnen lezen in de Gazet: op
zaterdag 24 maart 2012 is het tijd voor de tweede editie
van de Dierdonk Spooktocht. De voorbereidingen zijn in
volle gang en de aanmeldingen druppelen binnen. Ook is
het nieuwste lid van de wijkvereniging, dansgroep Happy
Face, druk bezig met het instuderen van een enge dans.
Deze dans wordt op die avond opgevoerd om alvast in de
stemming te komen.
Heeft u ook zin om met een groepje, zonder zaklamp, een
wandeling (met vele schrikeffecten) van bijna een uur
door het donker bos te maken, stuur dan een mail naar
spooktochtdierdonk@gmail.com .
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.
Waarom een spooktocht in maart, vragen sommigen zich
af. De reden is eenvoudig. In november hadden de spoken
het te druk in andere wijken en daarna was het te koud.
Eind maart is de carnaval achter de rug en op 24 maart is
het nog net wintertijd en er is geen maan. Vandaar.
Er is trouwens nog plaats voor enkele 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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Stof tot nadenken
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

gebeuren en met een bepaalde aanpak kan de hoeveelheid stof
die in de behuizing komt beperkt worden maar uitsluiten doe je
het nooit. Bij compact camera’s lijkt dit niet te kunnen omdat
je daar geen verwisselbare objectieven hebt. Niets is minder
waar. Het in en uitschuiven van de zoomlens zorgt voor een
soort “zuig-effect” wat stof uit de omgeving meeneemt. Deze
stof komt door de nauwe kieren van de uitschuifbare lens mee
naar binnen en hoopt zich op in de behuizing.

Iemand die met fotografie bezig is en hier wat serieuzer mee
wil omgaan, komt er al snel achter dat met veel zaken rekening
gehouden moet worden. Zo moet is er de kennis over techniek
zoals: camera’s, objectieven (=lenzen), sensoren, etc. Hier
bovenop het feit dat deze op 1.001 manieren in te stellen zijn
m.b.v. bijvoorbeeld diafragma, sluitertijd en ISO waardes. Dit zijn
allemaal tastbare zaken die relatief snel te leren zijn. Echter, voor
de mensen die nog verder willen gaan moeten ook nog rekening
houden met compositie, kleurgebruik, belichting, verlichting,
vlakverdeling, etc. Allemaal genoeg stof om over na te denken.
Naast dit alles was er vroeger – voor het digitale tijdperk –
nog de zorg voor onderhoud van de camera en objectieven,
kwaliteit en houdbaarheid van de fotorolletjes en tot slot het
bewaren van de negatieven. Dan ga ik er van uit dat de foto’s
niet zelf ontwikkeld werden want dan kwam er de hele DoKatoestand ook nog eens bij. In het huidige digitale tijdperk kijken
veel mensen toch anders hier tegenaan. Op de een of andere
manier lijken camera’s ineens wegwerp artikelen geworden.
Gedegradeerd tot een soort walkman. Het hebben van
kwalitatief goede objectieven wordt ook minder aandacht aan
besteed – wat toch erg belangrijk is bij een goede spiegelreflex
camera – en een geheugenkaartje ... ach, die overleeft een
wasbeurt wel.
Een goede fotograaf weet wel beter. Die behandelt al zijn
apparatuur (dus ook de geheugenkaartjes) met de nodige
zorg. Het digitale tijdperk heeft ons ook een andere zorg
bezorgd. Eentje die vaak wordt weggelachen door de amateur
en “gewone” consumenten fotograaf. Een zorg waarvan vaak
wordt gezegd; “ach, dat zal wel meevallen”. Deze zorg is stof
tot nadenken; letterlijk. Ik bedoel hiermee stof op de sensor.
In elke camera – dus ook compact cameraatjes – zit stof in de
behuizing. Bij spiegelreflex camera’s komt deze stof er vaak in
bij het wisselen van de objectieven. Dit kan heel zorgvuldig
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Voorbeeld van een sensor.
Uiteindelijk valt een deel van deze stof op de sensor. Nu is de
sensor vaak erg klein en bevat heel veel pixels zodat dit meestal
niet opvalt. Dit komt ook omdat vaak met een diafragma
gefotografeerd wordt wat hetzelfde effect heeft als een raam
of hekwerk. Ga maar eens voor een hekwerk staan in een
dierentuin en concentreer je op de dieren die er achter staan.
Je merkt dan al snel dat je het hekwerk niet meer ziet. Op een
raam zie je vaak ook geen vuil omdat je jezelf vaak concentreert
op wat er achter het raam plaatsvindt. Met uitzondering van
veel vrouwen onder ons want die zien altijd al het vuil op de
ramen ... ahum *kuch* .... Enfin, veel foto’s hebben dit effect
ook, het vuil op de sensor is niet te zien omdat deze gefocust is
op het beeld. Omdat dit vaak niet gezien wordt, wordt hier nogal
laconiek over gedaan en denken veel mensen “dat zal allemaal
wel” of “mijn camera heeft dit niet”.
Totdat een foto op diafragma F22 wordt gemaakt van een

landschap met een mooie luchtpartij erboven. In eerste instantie
denk je dan ... goh ... ik meen me toch te herinneren dat er geen
vogels vlogen op dat moment. Een nadere inspectie van de foto
laat dan zien dat het geen vogel is maar een onbekend “iets”
in de lucht … HEBBES ... dat is dus een stofje op de sensor. In
principe heel erg klein maar op een foto wordt dit uitvergroot.
Iets wat ook vaak voorkomt is dat het lijkt of dat het geregend
heeft en er nog een druppel op de foto is te zien. Ook hier
wordt vaak in eerste instantie niet aan de sensor gedacht maar
aan een vuile lens. Deze wordt dan wat opgepoetst (uiteraard
met een speciaal lens-poets-doekje) en de foto wordt nog een
keer gemaakt. Als dit nog kan want vaak komt men er thuis pas
achter. Een dergelijk druppel is weer een goed voorbeeld van
stof op de sensor. Letterlijk stof om over na te denken dus.

Het verraderlijke is nu dat op de linker foto niet heel veel is
te zien. Op een computerscherm op 100% vergroting ziet u
al wat meer en zijn een aantal stofjes duidelijk te zien. Als nu
het contrast een oppepper krijgt in Photoshop dan worden
de fouten meteen zichtbaar en is het eventjes schrikken. Een
voorbeeld kunt u zien op de rechter foto. Op die rechter foto is
veel stof te zien (alle kleine stipjes zijn stofjes). Door deze truc
wordt niet meteel al het stof zichtbaar maar zie je ook de sensor
fouten en wat er in het verleden mee is gedaan. Op de rechter
foto is bijvoorbeeld ook te zien dat iemand met een natte kwast
geprobeerd heeft de sensor schoon te maken. Helaas op een
slechte manier want er is residu achtergebleven wat de sensor
vuil achterlaat en ervoor zorgt dat dit later erg lastig schoon te
maken is.

Op de linker pagina staat een foto die genomen is met een vuile
sensor. Op de rechter variant van die foto zijn met cirkels een
aantal plaatsen aangegeven waar stofjes op de sensor zitten.
Dit zijn overigens maar een paar plaatsen want als je goed kijkt
dan zie je er nog veel meer. Zonde!
Nu denkt u vast ... och ... zo’n enkel stofje ... daar moet je
doorheen kijken en een amateurfotograaf denkt al snel ... och
... eventjes klikkerdieklik in Photoshop en ik zie er niets meer
van. Totdat men er achter komt dat dit eigenlijk bij elke foto
gedaan moet worden die uit de camera komt, dan wordt het al
snel vervelend. Hiernaast kan het zijn dat het stof zich op gaat
hopen of – sterker nog – gaat vasthechten aan de sensor. In het
laatste geval kan het dan zelfs zo zijn dat het stof niet meer van
de sensor af te krijgen is en dus voor altijd die lelijke vlekken
op foto’s geeft.
Kortom, stof is altijd stof tot nadenken. Houd er rekening mee
en zorg dat de sensor schoon is. Bezitters van een spiegelreflex
camera hebben nog de mogelijkheid de sensor zelf schoon te
maken maar bezitters van compact camera’s hebben helaas
pech. Er zijn wel trucjes maar die brengen vaak meer schade
aan dan dat het iets oplost. Ondanks dat diverse fabrikanten
een stofreinigingssysteem in de camera hebben gemaakt wordt
stof op de sensor nooit voorkomen.
Op de volgende foto ziet u een voorbeeld van een vuile sensor
tegen een egale achtergrond.

Wees dus bewust van wat u doet! Het schoonmaken van een
sensor is een delicaat werkje wat niet zomaar 1-2-3 uitgevoerd
kan worden. Het vereist kennis, een vaste hand en bovenal een
hele schone – zoveel mogelijk – stofvrije omgeving en – niet
te vergeten – gespecialiseerde hulpmiddelen. Ikzelf waag me
er niet aan en ga naar een speciaalzaak die zijn expertise heeft
in het schoonmaken van sensoren. Ik ben dan ervan verzekerd
dat de sensor ook echt schoon is en ik krijg nog garantie ook.
Ondanks dit doomverhaal over het stof tot nadenken, laat
u zich er niet van weerhouden mooie foto’s te maken. Veel
fotografieplezier!
Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier

Verenigingsnieuws 13

Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar

Dierdonk 3D: Wijkcentrum Parkzicht
‘Dierdonk een slaapwijk’,
nou nee. Er is wel dege
lijk veel te beleven in
Dierdonk. Het vooroordeel
dat we in een slaapwijk
leven probeer ik elke
maand een beetje meer
te ontkrachten. In deze
rubriek ga ik telkens
op zoek naar een groep
vrijwilligers die met volle
inzet de wijk leefbaarder
willen maken. In de drie
voorgaande Gazets heb
ik de redactie van dit
wijkblad, het bestuur
van de wijkvereniging
en carnavalsvereniging De Rampetampers onderzocht en
beschreven. Op verzoek van onze carnavalsvierders is deze
maand de beurt aan Parkzicht. Het wijkcentrum is het
middelpunt van veel activiteiten dus is het interessant om
uit te zoeken wie achter de schermen alles mogelijk maken.

Parkzicht is altijd op zoek naar mensen om het team vrijwilligers
uit te breiden. Heeft u interesse? Bel Willy (06-30735792).
Direct na de opening van Parkzicht werd al duidelijk dat er
nadelen kleven aan de inrichting van het gebouw. Als er meerdere
gebruikers tegelijk zijn, hebben ze last van elkaar. Lopen door de
grote zaal naar de bar, lopen door de hobbyruimte naar het toilet
en geluidsoverlast. Parkzicht is doordeweeks redelijk tot goed
bezet en op enkele avonden zijn er meerdere activiteiten tegelijk.
Gedurende de hele week zijn er vaste activiteiten, onder andere
de bridge-club, de koren Didoko en ’t Akkoordje, de dartclub, de
dansgroep en line-dansers. Sinds enkele jaren weet men Parkzicht
ook te vinden als ideale plaats voor nieuwe wijk-activiteiten of als
vergader- en ontmoetingsruimte, ook voor de Dierdonkjeugd. De
middagen en avonden zijn dus uitstekend bezet.
Op dit moment wordt Parkzicht geschilderd in lichtere kleuren
maar grote verbouwplannen blijken er niet te zijn. De Gemeente
steunt Parkzicht vooral door subsidies om, zoals het bestuur het
verwoordt, ‘de jaarlijkse winst- en verliesrekening in balans te
houden’.

Wie zijn de bestuurders en
hoe is de bezetting geregeld?
Wat zien zij als nadeel van
het gebouw en wat zijn de
toekomstplannen? Vragen
waarop ik antwoorden heb
gevonden.
Op hun website www.
parkzicht-dierdonk.nl is te
lezen: ‘Sociaal Cultureel
Centrum Parkzicht is een
multifunctionele ruimte voor
maximaal 350 personen en is
in eerste instantie bedoeld
voor welzijnsdoeleinden in de
wijk Dierdonk te Helmond.
Sociaal Cultureel Centrum
Parkzicht is eigendom van
de gemeente Helmond, de
vlnr: Marc Raaijmakers, Willy van Aerle (beheerder), Herman van Zoelen en Henk van den Elsen
verhuur en het beheer ervan
is in handen van Stichting Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk’. Kortom, Dierdonk heeft aan Parkzicht een sociaal cultureel
Het bestuur verduidelijkt dit door aan te geven dat Parkzicht centrum dat redelijk tot goed voldoet voor de wijkfunctie die
op geen enkele wijze mag concurreren met de middenstand. Wel het heeft. Mijns inziens verdienen het bestuur, de beheerder
kan als vereniging, of bijvoorbeeld als straat, een leuk feestje in en de vrijwilligers waardering omdat ze ervoor zorgen dat vele
wijkbewoners (wekelijks) terecht kunnen om gezamenlijk een
Parkzicht worden gehouden.
groot scala aan activiteiten te doen. Door alle vrijwilligers kunnen
Dit wordt mogelijk gemaakt door het bestuur bestaande uit Marc de prijzen op een laag niveau blijven. Van de darters begreep ik
Raaijmakers (voorzitter), Herman van Zoelen (penningmeester) en zelfs dat een avondje competitie-darten in een gemiddeld café
Henk van de Elsen (secretaris), samen met de beheerder Willy van veel duurder is dan in Parkzicht. Marc, Herman, Henk, Willy en
Aerle. Hij regelt sinds 1 januari 2011 de bezetting, organiseert de vrijwilligers, bedankt.
in- en verkoop van drank en versnaperingen en beheert de agenda.
geheim agent pd7
De bar wordt bemand door een team van vrijwilligers. Op dit
Suggesties of vragen? Mail naar geheimagentpd7@gmail.com
moment zijn er 9 ‘vaste’ vrijwilligers en 10 ‘carnavalsvrijwilligers’.
De vaste vrijwilligers krijgen een kleine maandelijkse vergoeding.
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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
n i
d
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.

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

*VLOERTEGELS*

Keuze uit 150 stuks
WWW.detegelcontainer.nl
21
Achterdijk 13 | 5705 CB Helmond | Tel.(0492) 347322

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

Bevroren

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Een dronken man komt
net uit het café en ziet de
weg voor een sloot aan.
Hij denkt: “Even een frisse
duik nemen”. Hij neemt
een aanloop en komt met
een ﬂinke klap op het weg
dek terecht. Zijn reactie:

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

“Verdraaid! Dichtgevroren!”

Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.
Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
Y

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. Nu ik dit stukje aan het
schrijven ben, is het buiten onder nul
en was het vandaag weer heerlijk
schaatsweer. Toch staan de crea-avonden
voor het voorjaar alweer gepland!
Neem deel aan een gezellige avond en
geeft u zichzelf snel op.

Deze avond gaan we een vogelhuisje
pimpen door middel van Decopatch.
Heerlijk voor al die vogeltjes die weer in
uw tuin komen en er een nestje willen
maken.
Er zijn ontzettend veel soorten prints
papier, dus voor iedereen is er zeker
keuze genoeg.
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.

Woensdag 18 april:

Decopatch vogelhuisje
Decopatch is een heerlijke techniek
met heel veel mogelijkheden. Van
vroeger uit kenden we modge podge of
chemage. Decopatch lijkt er op alleen
wordt er gewerkt met een speciale
lijmlak en speciaal, oersterk, papier. Deze
techniek kan gebruikt worden op alle
ondergronden dus leuk om eens een keer
mee te werken en er daarna ook andere
dingen mee uit te proberen.

Wilt u meer zien van Decopatch, kijk u
dan eens op www.decopatch.com

“Jongeren mogen
hangen”
Dat is uitgangspunt van het beleid in
Helmond.De Wijkraad heeft aange
geven dat ze het jammer vinden dat
jongerenwerker Bart wegens bezuinigin
gen niet meer 16 uur per week bezig is
met jongeren in Dierdonk.
Het College kan zich goed voorstellen dat
de wijk Bart als spil zal missen.
Moeten jongeren zich nu maar iedere
avond onder een lantaarnpaal gaan
vervelen....?? Dat hoeft niet!
Het Tienerhuis (in de wijk Brouwhuis,
Rivierensingel 752, 5704 NZ Helmond, nog
geen 10 minuten fietsen) heeft allerlei
activiteiten voor Meiden en Jongens.
(Meidenclub, Zumba dansen, film, digitale
fotografie, opname studio etc). Kijk maar
eens op hun website!

Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.

Er zijn veel sportverenigingen waar
jongeren lid van kunt worden. Ze
kunnen zelf ook activiteiten bedenken
en organiseren! Er is een gymzaal die
ze kunnen huren, een wijkhuis, een
skatebaan, basketbalveld etc. De buurt
brigadier, Stadwacht en Straathoekwerkers
informeren elkaar over jongeren waarmee
het mogelijk niet zo goed dreigt te gaan.
Het College heeft met de Wijkraad de
afspraak gemaakt dat bijzonderheden ook
met hun gedeeld kunnen worden.
Jongeren zoeken soms grenzen op, of
vinden het spannend om daar overheen te
gaan. Het helpt als we elkaar aanspreken
op zaken waar we last van hebben. Er zijn
veel jongeren in de wijk, en dus ook veel
ouders. Het helpt als u blijft praten met
u puber, ook al heeft u het idee dat het
één oor in en het andere uit gaat. Toon
interesse, vraag met wie hij/ zij omgaat,
wat ze doen etc.
Dierdonk is een schitterende wijk, met veel
groen, veel speelvoorzieningen en mooie
vijvers om op te schaatsen of in te vissen.
Eigenlijk alle ingrediënten om jongeren
een perfecte start te geven. Dat is niet
alleen afhankelijk van één jongerenwerker;
dat is mede afhankelijk van de inzet en
betrokkenheid van alle wijkbewoners!

Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het
aantal plaatsen is beperkt!

Wordt vervolgd, hartelijke groet,
Margreet de Leeuw-Jongejans,

• 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

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs,
mede namens het College van B&W.
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Van de wijkraad

18 Wijkraad

Wijkraad 19

t 0492 - 661 884

AFGELoPEN MAAND
VErkoCHtEN WIJ IN DIErDoNk...
BoEkEstEstEyNLAAN 14

VossENBErGDrEEF 21

WILDENBorCHLAAN 32

WILDENBorCHLAAN 42

HELMoND

HELMoND

HELMoND

HELMoND

Wilt u ook uw woning verkopen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL

Wérkt Voor U

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

Winter of geen winter
“Mama, jij hebt gezegd dat het winter is
geworden. Dan hoort het toch koud te zijn
en veel sneeuw te liggen. Dat zie ik altijd op
de televisie”, roept Olivier naar zijn moeder.
“Er hoeft niet altijd sneeuw te liggen. Het
kan best zijn dat de winter wat warmer
verloopt”, antwoord mama. Olivier snapt
niet helemaal wat mama ermee bedoelt
en vraagt verder ” Hoe bedoel je warmer
verloopt? Wat is dat”, wil hij weten. Mama
gaat proberen om het uit te leggen: “Als de
winter komt is het meestal heel koud. Er
ligt sneeuw, het water is bevroren en thuis
hebben we hoog de verwarming aan. Deze
winter is niet zo. Het is buiten veel warmer.
Ik zie geen sneeuw of ijs. Dan zeg je dat de
winter warmer verloopt. Laten we hopen
dat het snel kouder wordt en dat we nog
kunnen schaatsen of wel sneeuwballen
gooien. Maar dat weet ik niet”. Olivier
snapt het nu een beetje. “Er komt geen
sneeuw of ijs als het warm blijft”, zegt hij.
”Ik snap het”.
Toch vindt Olivier het wel een beetje
raar. Meestal als hij vakantie heeft ligt er
sneeuw of kan hij met zijn vriendje gaan
schaatsen en nu niet. Nu kan hij gewoon
buiten basketballen zonder uit te glijden of
crossen door de tuin.
Zaterdag is vaak de dag dat opa en oma
even langs komen voor een kopje koffie
zo ook deze morgen. “Opa vindt u het ook
niet gek dat het geen winter is”, vraagt
Olivier. “Geen winter? Hoe kom je daar nu
bij?”, wil opa weten. “Ik zie buiten geen
sneeuw. Ik kan niet schaatsen, dus dan is
er toch geen winter”, antwoord hij. “Nee
zo moet je dat niet zien Olivier. Als er geen
sneeuw ligt en ook geen ijs, wil het nog
niet zeggen dat het niet winter is. Ik zie de
vogels niet, dus die zijn weg. De bladeren
zijn van de bomen af. Dus voor mij is het
wel winter”, zegt opa. “Mama zegt dat de
winter warmer verloopt”, beantwoord hij
weer. “Ja dat klopt. Anders hadden we
wel sneeuw en ijs.. “Maar ik wil zo graag
dat het winter is. Dat ik kan schaatsen of
zo”, zegt Olivier. “Ik snap best dat je dit
wilt, maar ik kan niet zorgen dat het gaat
sneeuwen of dat er ijs komt, dat bepaald
de natuur zelf. Dat is niet aan mij”, reageert
opa. “Wil jij dan iets winterachtigs met mij
gaan doen?”, vraagt Olivier. “Ik ga er wel
even over nadenken oké. Als ik wegga
vertel ik je wel of we iets gaan doen te ja
of te nee”, zegt opa.

Aangezien Olivier hier niet tegen in kan
gaan besluit hij maar op de computer te
gaan. Even bij speelzolder.com kijken.
Wie weet hebben ze daar leuke ideeën of
andere dingen dat hij toch een beetje in
de sfeer kan komen van de winter. Mama
gaat naar Oliver kijken. “Heb je nu toch iets
gevonden wat van de winter is?”, vraagt
mama. “Ja, ik dacht op speelzolder.com
hebben ze altijd wel wat van de winter.
Daar ben ik nu aan het kijken. Ze hebben
leuke ideetjes en verhalen erop staan.
Mama geeft hem een beker drinken en
een koekje en laat hem verder gaan op de
computer.
Als opa na een hele tijd binnen komt, wil
hij ook wel is weten wat je kan doen op
een computer. “Je moet het wel goed
uitleggen, want opa is niet handig erin
hoor”, roept opa. Olivier moet hier om
lachen en verteld eerst wat speelzolder.
com is. Opa vindt het een mooie site waar
kinderen heel veel kunnen doen. Als hij de
spelletjes ziet wil hij dat graag doen. “Het is
voor kinderen hoor opa. Niet voor jouw”,
roept Olivier lachend.
De mannen zijn bijna niet van de computer
af te halen voor de lunch. “Kom nou, we
kunnen lunchen”, roept mama. Aan tafel
is het heel gezellig. “Jongens, hebben jullie
zin om volgende week woensdag met opa
mee te gaan”, vraagt opa. ”En waar gaan
we dan naar toe?”, wil Martijn weten.
“Dat ga ik jullie nog niet vertellen. Kleed
je maar goed aan en dan zien jullie dat
wel”, beantwoord opa. De jongens zijn
reuze benieuwd wat opa dan met ze wil
gaan doen.
Als de auto van opa aan komt rijden
sprinten de jongens naar buiten en zitten
eerder in de auto voor opa even uit kan
stappen. “O dus jullie willen meteen weg.
Opa mag niet nog even een kopje koffie
drinken?”, vraagt hij. “Jawel, wij wachten
wel in de auto”, roept Olivier. “Nee dat
vindt ik niet zo’n goed idee. We drinken
met elkaar nog even wat en dan gaan jullie
weg”, stelt mama voor.

weten die het echt nog steeds niet weet.
“Volgens mij mogen we skiën van opa. Ja
toch opa”, vraagt Olivier. “Ja dat heb je
juist. We hebben een afspraak met een
meneer en die wil het jullie leren. Olivier
loopt aldoor te vragen waar de winter
blijft. Aangezien het buiten nog steeds niet
koud is, dacht ik kom we zoeken de kou
op”, antwoord opa. Olivier is heel erg blij
en wil graag leren skiën.
Opa neemt een plekje in het restaurant dat
ze zo op de baan op kunnen kijken. Als ze
warme chocolademelk hebben komt een
meneer uitleggen hoe het allemaal een
beetje hoort. Wat je moet doen en wat
je juist niet moet doen. “Doen jullie het
niet goed kan je anders hard vallen en heb
je zo iets gebroken”, zegt de meneer. De
jongens beloven goed te luisteren.Olivier
en Martijn gaan met de meneer mee en na
een poosje staan ze zelf op de baan.
“Opa, het gaat heel goed”, gilt Martijn als
ze opa zien. Opa zwaait naar ze en laat ze
lekker verder skiën. Voor mama en oma
maakt opa foto’s. Het skiën heeft opa
gevraagd voor 2 uur. Met rode wangen
komen de jongens er dan ook af. Nadat ze
heerlijk hebben leren skiën en nog even in
de echte sneeuw hebben mogen spelen.
Nog even wat lekker eten, want van skiën
krijg je trek en wat drinken en dan gaan ze
weer naar huis.
Thuis vertellen ze alles wat ze hebben
gedaan en laten ze zien wat de meneer
allemaal voor heeft gedaan en hun na
hebben gedaan. Als opa weer weg gaat,
krijgt hij een dikke kus van de jongens.
“Dank u wel opa, voor de echte winterdag”,
roept Olivier. “Nu heb ik toch een beetje
winter gehad hé mama. Het geeft niet als
het buiten niet meer komt, ik heb het al
gehad en vond het heel leuk”, is de reactie
van Olivier.

Onderweg proberen de jongens er bij
opa uit te krijgen wat ze gaan doen. Maar
tot op het moment dat ze ergens naar
binnen lopen weten de jongens het nog
steeds niet. “He opa, ik weet wat we gaan
doen”, gilt Olivier. “Wat dan”, wil Martijn
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KLEURPLAAT: Dierdonkey bij de vissen!
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Haarinstituut Helmond
Dameskapper
gespecialiseerd in pruiken

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

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren
of alopecia

Handen uw visitekaartje

NIEUW GEL-POLISH

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

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

Frans Dirks
n

Binnen & buitenschilderwerk.
Vinyl & glasvezelbehang.

m
Welko eel
e geh
in onz
uwde
vernie om
o
showr

Thermopanebeglazing.
Texwerk binnen & buiten - ook airless.
Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102.

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Braaksestraat 1, Helmond

Wij steunen
kijk op onze site
voor verdere informatie

0492-529404

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

www.drukkerij-noten.nl

Kunst in Dierdonk 9-10-11: deel 5

T

ijdens deze barre ijskoude tijden gloort er toch ook wel
een kleine lichtje. Lekker bij het haardvuur nadenken of
werken aan je volgend kunstproject. Ook buiten ontstaan
spontane kunstwerken: van de prachtig besneeuwde bomen
tot de ijzige sneeuwmannen. Ook dit is kunst met een grote K.

volk op af. Dit wilden natuurlijk van alles weten. Of het echt was
en wie de kunstenaar dan wel mocht zijn. Hoe communiceer je
met die mensen, want Engels spreken ze niet. Hoe komt u aan
die schilderijen van Hugo Brouwer? Kortom een lust voor het
oog en een streling voor de inwendige mens (zie foto 2).

Dit week is dus prachtig voor onze fotograaf Niek de Jongh.
U heeft toch ook zo genoten van zijn paddenstoelen of
luchtballonnen! En dan die schattige kaarten van zijn werk.
Allemaal unicas. En Niek fotografeert alles en iedereen zowel
zakelijk als privé. Geen wonder dat hij bij de fotoclub FotoDier
zit. (zie foto 1).

Dit jaar voor het eerst Hans Seegers. Maar een ding weten wij
zeker, hij schildert prachtig. Dat nostalgische, die romantiek.
Daar wil je toch meteen gaan zitten en genieten. (zie foto 3).

José Luijten exposeert Afrikaanse kunst (zie foto 4) en ook nog
wat schilderijen van Hugo Brouwer. En er kwam toch een hoop

1
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

Verenigingsnieuws 25

Dit was carnaval 2012.

Carnaval 2012, een carnaval waar
we nog lang aan terug zullen
denken. Voor ons een carnaval
waarbij we voor het eerst sinds zes
jaren weer een kapel bij ons hadden
bij de opening van stadscarnaval.
Om alle vooravonden en avonden en
middagen van onze activiteiten te
verslaan zouden we aan een Gazet niet
voldoende hebben. Daar foto’s soms
meer zeggen dan duizend woorden
hebben we besloten om op deze en
volgende pagina’s een foto impressie te
laten zien. De foto’s zijn gemaakt door
onze hof-fotografe Lieke Bijnen.

Deze foto’s bevatten in willekeurige
volgorde impressies van de volgende
activeiten:
• Keiserinnedael
• Overdracht eerste Bloaike aan de
Prinsen
• de Fitste prins
• Oergezellige Zittingsavond
• Stuif ‘ns In
• “vereniging REUMA Actief de Peel”
• de Ameideflat
• Huize de Eeuwsels.
• Carnavaleske Jeugddisco
• Ophalen prinsen en opgraven van de
Kei
• Blaaskapellen Plus Avond
• Kindermiddag met JEBO entertainment
• Tropical Night
• Kindermiddag met DJ Petertje
• Afsluiting op dinsdagavond met
buffet.
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Meer Foto’s

Tot zover de impressie. Maar er zijn meer
foto’s, deze vind u binnenkort op onze site
www.rampetampers.nl
Heeft u zin gekregen om ook mee te doen,
vul dan het contactformulier in. Natuurlijk
kunt u voor meer informatie ook terecht
bij het secretariaat.  0492-517210 of
 secretaris@rampetampers.nl.

Krantenwisseltrofee.

Nog een activiteit te gaan en wel op
zaterdag 10 maart. We gaan dan weer
naar Nuland om in de strijd om het
beste Bloaike de beste te worden op het
boekenbal voor carnavalsperiodieken
U heeft dit mooie Bloaike allemaal al in
de brievenbus gehad, zoniet neem dan
contact op met het secretariaat!

Wordt dit weer het beste Bloaike?
Lees meer hierover in de volgende GAZET.
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Stichting Welzijn Helmond / Jeugdwerk
Veranderingen vanaf 2012

Stichting Welzijn Helmond gaat vanaf
2012 verder onder de naam LEVGroep. De naam SWH verdwijnt uit
het straatbeeld, maar onze activiteiten
zullen verder gaan. Sommige activiteiten
zullen door de bezuinigingen veranderen,
zoals bijvoorbeeld de Kidsklup. Zij gaan
verzelfstandigen en gaan zelf een stichting
opzetten, zodat deze activiteit, ondanks de
bezuinigingen door kan blijven gaan! Hoe
de bezuinigingen verder zullen uitwerken
op ons activiteitenaanbod, kunnen we
nu nog niet overzien, maar wij houden
u via dit wijkkrantje op de hoogte van de
activiteiten die in 2012 gaan plaatsvinden.
Elke maand zullen wij onze activiteiten
hierin aankondigen. Mocht u vragen
hebben of meer informatie willen, dan
kunt u contact opnemen met Jacqueline
v/d Ven. Bereikbaar via mail j.vandeven@
levgroep.nl of tel. 0492-598989
Wij willen ons graag voor u en uw
kinderen blijven inzetten!
Namens het Jeugd en jongerenwerk en
het opbouwwerk
Meta Gortemuller en Bart Hoes

Het laatste nieuws:

Er zijn nieuwe teams samengesteld in de
wijken, de zogenaamde integrale teams.
Hierin zijn o.a. jongerenwerk, opbouwwerk,
ouderenwerk, maatschappelijk werk in
vertegenwoordigd. Elk team heeft een
zogenaamde Senior communicatie, die
tussen de uitvoerende medewerkers
in de wijk en het managementteam
communiceert. De Senior communicatie
moet ook werkzaam zijn in dat team, in
dit geval het team Rijpelberg/Brouwhuis/
Dierdonk.
De senior die dit team krijgt komt uit een
ander team, dat inhoud dat er geschoven
moet worden in taken, zodat de senior
dus ook werkzaam is binnen het team.
Marissa Spijkerman (uit Team West) gaat
de rol van Senior communicatie vervullen
in team Rijpelberg/Brouwhuis/Dierdonk.
Dat betekent dat Meta Gortemuller
werkzaam gaat zijn in 2 wijkteams, te
weten Team Rijpelberg/Brouwhuis/
Dierdonk en Team West.
Dat betekent dat zij niet meer zo vaak

30 Jeugdwerk

aanwezig is in het Tienerhuis en De Brem.
Haar basisteam gaat dus ook team West
worden……
Hoe taken en activiteiten verdeeld gaan
worden tussen Meta en Marissa, wordt zo
snel mogelijk bekend en zal te lezen zijn
in dit wijkblad.
Bart Hoes is de opbouwwerker van Team Rijpelberg/Brouwhuis/Dierdonk
Hij volgt Renie Groenendal
op.
Graag zou ik me via deze
weg willen voorstellen.
Ik ben Bart Hoes, vanaf Januari 2012
werkzaam als opbouwwerker in de wijken
Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.
Hiervoor ben ik in dit gebied ook een tijd
werkzaam geweest als jongerenwerker.
De wijken zijn mij dus niet onbekend.
Kerntaken van het opbouwwerk zijn
adviezen geven, begeleiden, verbinden
en ondersteunen.
Wijkbewoners kunnen bij me terecht als
men ideeën heeft voor (wijk)activiteiten,
of problemen in de wijk aan willen pakken.
Als opbouwwerker ga ik samen met hen
aan de slag. Er wordt toegewerkt naar
verzelfstandiging van nieuwe initiatieven.
Ik denk mee met de wijkbewoners, wat
is er mogelijk en hoe. Daarbij ga ik graag
uit van kansen en de kracht van mensen!
Mijn kantoor houd ik in het wijkhuis
de Brem, te vinden aan het Rijpelplein.
Daarnaast zal ik ook te vinden zijn in de
wijk.
Mocht u een leuk idee hebben, tegen
problemen aanlopen, een andere reden
hebben om ondersteuning te vragen van
het opbouwwerk of gewoon zin hebben
om eens kennis te maken of te babbelen
onder het genot van een kop koffie: mail,
bel, spreek me aan of kom langs in de
Brem! Graag tot ziens!
Bart Hoes, opbouwwerk LEV-groep, Team
Rijpelberg/Brouwhuis/Dierdonk
bart.hoes@levgroep.nl - tel: 06-48604496
Volg mij op Twitter @bart_hoes
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Twan
van den Elsen, ik ben
werkzaam als jongerenopbouwwerker bij BJ Brabant
in de wijken Dierdonk, Brouwhuis en
Rijpelberg. Samen met de inwoners van
deze wijk wil ik gaan kijken hoe we de

leefbaarheid in de wijken nog verder kunnen vergroten. Mijn werk richt zich vooral
op jongeren die hun vrije tijd op straat
doorbrengen. Ik onderhoud contact met
deze jongeren maar ook met de buurt,
hun ouders of bijvoorbeeld de sportvereniging. Door dit netwerk probeer ik
jongeren en hun omgeving met elkaar te
verbinden of verbonden te houden. Op
deze manier bied ik ondersteuning aan
zowel jongeren als buurtbewoners om
de wijk SAMEN nog mooier, hechter en
leefbaarder te maken. Heeft u nog vragen
dan kunt u mij bereiken via 06-53402224
of volg mij op twitter @twanvandenelsen.
Met vriendelijke groet,
Twan van den Elsen
Jongerenopbouwwerk BJ Brabant
Mobiel: 06-53402224
BBM: 23449242
Volg mij op Twitter en Facebook

NL DOET 2012:

het betere dagje uit!
Op 16 en 17 maart
2012 steken vele maatschappelijk betrokken
Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL DOET. Dit is
de grootste vrijwilligersactie van het land,
georganiseerd door het Oranje Fonds. Het
Tienerhuis en jongeren doen natuurlijk
ook mee!
JONG VOOR OUD (speciaal voor senioren)
Komt u ook op vrijdag 16 maart naar het
Tienerhuis?
Voor de actie NL Doet organiseren
jongeren een gezellige middag voor u. U
bent allemaal welkom van 13.00 tot 16.00
uur in het Tienerhuis in Brouwhuis.
We gaan gezellige spelletjes doen onder
het genot van een lekker kopje koffie of
thee.
Ook voor een lekker hapje wordt gezorgd!
Deze gezellige middag met de jeugd
kost u helemaal niks! U moet wel op
eigen geledenheid komen. Tienerhuis,
Rivierensingel 752, Brouwhuis, Helmond,
tel: 0492-556957.
Vragen of meer informatie?
Meta Gortemuller, jeugd- en jongerenwerk LEV-Groep.
Tel: 0492-510690 of 0492-556957
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk:
www.jwhelmondoost.hyves.nl

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 Februari

Het was een Rebus, waarbij het 2e plaatje wat moeilijk bleek te
zijn. op dit plaatje waren “vonken” te zien. Verder was ook het
plaatje van de vlag een aanleiding voor creatievelingen zo was
een van de oplossingen erg compleet, deze had (rampetamper)
vlag aangegeven. Verder gaf de muizeval wat discussie, had het
namelijk niet - muizen moeten zijn, dus “muizenval”
De oplossing van de rebus was : “Dierdonk hangt de vlag buiten
met carnaval”
Ook deze maand hebben we in totaal 16 oplossingen ontvangen,
waarvan 1 helaas foutief. Onder de juiste inzendingen zijn op 15
februari door Heidi Swinkels, bestuurslid van de Wijkvereniging
weer 3 prijswinnaars getrokken die op 18 februari in carnavaleske
sfeer hun prijs in ontvangst hebben genomen.

De oplossingen van de topografie
opgave 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.

Topografie

Welke stad zoeken we?
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Deze keer ging de prijsuitreiking zoals op de foto te zien is niet
vlekkenloos. 2 gelukkige winnaars werden door Al Capone
overvallen en deze probeerde ook hun prijzen in de wacht te
slepen. (Leuk voor de foto)
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De gelukkige prijswinnaars op bovenstaande foto vlnr. zijn:
Janne van den Heuvel, Elvira van Hagen en Tim van de Ven.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je
deze maand een nieuwe kans.
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We hebben ook deze maand weer een puzzel, en wel doen we
deze keer een beetje topografie. Kijk goed naar de afbeeldingen
en vul de eerste letter van het voorwerp in het betreffende
hokje in.

Wat met je doen:?

Wel eigenlijk is dat hierboven al uitgelegd, het enige wat ik nog
kan toevoegen is dat er een Nederlandse stad uitkomt, daarom
heet het ook topografie. Veel succes!
Voor de juiste inzendingen hebben we weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00 ter beschikking.
Uiterste inzenddatum is deze keer: donderdag 15 maart 2012.
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Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten

Yoga brengt je in balans

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
Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of bel 06-55 327 968

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

OPEN BLOKHUT = OPEN MIDDAG
zaterdag 31 maart
van 13 uur tot 16uur

Scouting Paulus Helmond-oost / dierdonk
zet op zaterdagmiddag 31 maart van
13.30 uur tot 16 uur haar deuren open
om kinderen en ouders kennis te laten
maken met de wereld van scouting. Voor
de jeugd van 4½ tot 17 jaar is er op deze
open middag van alles te zien en er is ook
de mogelijkheid om zelf mee te doen..
De diverse speltakken (leeftijdsgroepen)
laten allemaal op hun eigen wijze zien
dat scouting voor iedereen spannend,
avontuurlijk, leerzaam en een ontzettend
leuke vrijetijdsbesteding is. Om een klein
tipje van de sluier op te lichten van wat
er te zien en te doen valt…….
• Laat je schminken bij de bevers of
rooster een marshmallow boven een
vuurtje
• Speel een uitdagend spel bij de
welpen of laat zien dat je een
knutselaar bent
• Bouw bij de scouts mee aan een
survivalbaan en ga er daarna zelf
overheen.
• Bij de explorers zal er primitief
gekookt op een eigen gestookt
houtvuur.
• De plusscouts zijn op dit weekend
de back up voor andere leiding die
onderweg in het in het land zijn en
deel nemen aan de 24 uurs speur/
oriëntatietocht scarhunt.

Deze open middag wordt gehouden in en
om onze blokhut aan de Bakelsedijk aan
het kanaal tussen de wijken Helmondoost en dierdonk. Komt u met de auto, zet
dan u uw auto neer in de parkeervakken
aan de Fokkerlaan / Lindberghplein. Van
daar uit loopt u dan richting het kanaal,
loopt onder de viaduct door en zo komt
u bij onze blokhut. Maar het is natuurlijk
veel beter om gewoon met de fiets te
komen.
Tot dan!!!!!!!!!!
Meer informatie op:
scouts@scoutingpaulus.com
www.scoutingpaulus.com

Voor iedereen van 18 jaar en ouder is de
mogelijkheid om nu eens van dichtbij te
bekijken of vrijwilliger bij scouting Paulus
Helmond-oost / dierdonk iets voor jou
kan zijn. Op deze open middag loopt er
genoeg leiding rond die vragen over lid
of leiding worden kunnen beantwoorden.
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Ja,
De Biezen is he
adres voor al je t
bloemwerk. Dag
verse snijbloemenelijks
.

Bewegen op Maat
2012
Training

Begeleiding

FysioFitness
Bewegen op maat voor:
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Meer kracht • Goede conditie • Leniger
Energieker • Minder pijn • Lager lichaamsgewicht
Betere bloeddruk • Kortom gezonder!

Tuincentrum De Biezen

Biezenweg 2a • Beek en Donk
0492-461310

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

Wintersport

U n i e k e

Jantje en zijn vriend zitten samen op een
bankje te genieten
van een ijsje.
Opeens roept Jantje:
"Bah er zit een vlieg op
mijn ijsje."
Waarop zijn vriendje
zegt:
"Die houdt zeker ook
van de wintersport."

kunstsieraden
Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

Schoonheidssalon AVANCE
Femke Schmitz
Twickeldreef 16
5709 RD Helmond

www.robkoenraads.nl

Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

Alleen op afspraak

Uitgelicht: : Ruyssenaars|vd Broek
Praktijk voor fysiotherapie

De energie bruist! Na enkele pogingen
is het gelukt een afspraak te maken met
een superdrukke Jorg van den Broek
van Ruyssenaars|vdBroek praktijk voor
fysiotherapie. Deze Dierdonkbewoner en
bestuurslid van OSD is net terug van een
masterclass dryneedling met zijn compagnon
Mark Ruyssenaars. Hij vertelt dat hij heel druk
is, in elk geval tot en met carnaval. Het is het
staartje van de drukte in het jaar waarin
Het Centrum voor Therapie en Training (aan
de van Meelstraat, op de hoek Weth. Van
Wellaan) grote stappen voorwaarts maakte.
Het kwaliteitsjaar. Ondanks deze drukte
neemt hij alle tijd om me vol vuur te vertellen
over die stappen voorwaarts en over zijn
passie, en die van zijn collega’s, voor het werk.

Centrum voor Therapie en Training
Jorg van den Broek is samen met Mark
Ruyssenaars naast praktijkhouder, eigenaar
van het Centrum voor Therapie en Training.
In de afgelopen ruim dertig jaar is de praktijk
flink gegroeid. Deze werd gestart door de
vader van Mark, Jan Ruyssenaars. Toen Mark
samen met Jorg de praktijk 13 jaar geleden
overnam is Jan langzaam gaan afbouwen. De
praktijk groeide ondertussen met verschillende
nieuwe disciplines en een ruime sport-fitnessruimte tot het Centrum voor Therapie en
Training dat het nu is. In dit centrum zijn
naast de fysiotherapiepraktijk waarin 7
fysiotherapietherapeuten werkzaam zijn de
zelfstandige praktijken voor Oefentherapie
Mensendieck Ingrid van den Broek, de
Bekkenfysiotherapeut Armanda Ruyssenaars,
de Psychologiep raktijk Peter Dwarshuis
en Els Boumans, Podotherapie Footmore,
Ergotherapiepraktijk Karin van der Muuren
en het ruime trainingscentrum YorAction
gevestigd. Veel disciplines onder één dak die
nauw samenwerken.

Gezamenlijk koffiedrinken
Dat samenwerken heeft Jorg van den Broek
hoog in het vaandel. Hij staat er op dat er
gezamenlijk wordt koffiegedronken. Hét
moment om niet alleen elkaar te kunnen
ontmoeten maar vooral ook ervaringen
en adviezen uit te wisselen. De optimale
samenwerking wordt hier geborgd; van elkaar
weten waar je mee bezig bent en wat de
mogelijkheden voor je patiënt in dit huis zijn.
Jorg’s motto is: “we behandelen geen knieën of
ruggen, wij helpen mensen met problemen aan
hun knie of rug. Hij vertelt: “Fysiotherapeuten
helpen mensen die problemen ervaren met

het bewegend functioneren van hun lichaam.
Dan behandelen we dus niet iemands knie
maar helpen de mens die een probleem
heeft met die knie.” Ofwel: Fysiotherapie is
mensenwerk. Hij wil dat, samen met zijn
compagnon, hun beider echtgenotes en alle
andere therapeuten in het centrum, in optima
forma doen. Vandaar het constante streven
naar kwaliteitsverbetering.
“De zorgvraag stijgt, mede dankzij de vergrij
zing, maar de politiek en de zorgverzekeraars
bezuinigen op zorg. Dat maakt de uitdaging
nog groter”.

Kwaliteitsjaar 1: 3 Master fysiotherapeu
ten en Dryneedling therapie.
Zoals gezegd, vorig jaar was een jaar van
grote stappen vooruit, met name in die
kwaliteitsverbetering dus. Het kwaliteitsjaar
noemt Jorg het. Drie fysiotherapeuten werden
Master; Jorg in de Manuele therapie, Bart
van de Zanden in de Sportfysiotherapie en
revalidatie en Reneé Kool in behandelen van
‘chronisch ziekten’ zoals bij hart/vaat en longproblemen. Mark Ruyssenaars en Jorg van den
Broek specialiseerden zich daarnaast in een
nieuwe spierbehandeltechniek, overgewaaid
uit Amerika, de zogenoemde dry-needle
techniek. Via naaldjes die niets inspuiten of
laten vloeien (en daarom dus dry) worden
de z.g. triggerpoints in de spieren aangeprikt
waarmee de spier tot ontspanning kan komen.

Kwaliteitsjaar 2: Pluspraktijk en nieuw
bouwplannen.
Ook behaalde de praktijk vorig jaar als een
van de eersten in Nederland het kwaliteits
certificaat HCAplus. Een uitgebreide toets door
zorgverzekeraars van 400 geanonimiseerde
dossiers heeft aangetoond dat de richtlijnen
voor behandelen van het Koninklijk Neder
lands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
worden nageleefd, de verslaglegging
perfect is en de zorg daarmee optimaal is.
Ruyssenaars|vdBroek is daarmee met recht
een “plus”praktijk.
Er liggen nog meer plannen klaar. Er wordt

momenteel gestudeerd op de mogelijkheden
van nieuwbouw op de huidige locatie. Een
nieuwbouw waarin het centrum voor Therapie
en Training nog verder vorm kan krijgen en
nog beter is voorbereid op de toekomst.
Naast het centrum voor Therapie en Training
zullen andere eerstelijns zorg verleners de
mogelijkheid geboden worden zich te vestigen
in dit centrum. Hierdoor kan er een zorgloket
gerealiseerd worden voor de gehele wijk
Helmond-Oost Daarnaast zullen in het plan
woningen worden opgenomen. Een aantal
van deze appartementen zullen een duidelijke
zorgfunctie kennen. In de wijk Helmond Oost
is namelijk een redelijk aanbod op het gebied
van wonen en welzijn, maar mist vooralsnog
verzorgd wonen als een functie. Door juist
de functie van het gezondheidscentrum te
combineren met wonen, kan er een woonvorm
gecreëerd worden waarbij alle niveaus van
hulp mogelijk zijn. Door de korte lijnen met
de eerstelijnszorg is een hoog niveau van zorg
en welzijn gegarandeerd.

Hard en duidelijk
Jorg is gek van zijn vak en daarvoor moet
je ook van mensen houden. De geboren
Deurnenaar houdt erg van de Helmonders.
“Ik zie hier alle soorten mensen uit alle lagen
van de maatschappij voorbij komen. Ik hoor
bovendien veel van hun levens omdat ik hen
bij hun dagelijks functioneren begeleid. Ik krijg
een inkijkje in hun leven. Helmonders zijn met
hard praten duidelijk. De authenticiteit vind ik
hartverwarmend!” Hij legt ook nog even een
link met het carnaval dat voor de deur staat:
“Wat ik hier op de behandeltafel hoor zou vaak
rechtstreeks in een klets in de ton kunnen.”
Of het na carnaval echt rustiger zal worden
betwijfel ik; er ligt nog volop ijs als dit
interview wordt gehouden en de sirenes van
de ambulances zijn vaker dan ooit te horen. Ik
verwacht nogal wat extra patiënten die over
enkele weken, uit het gips, hun bewegend
functioneren laten helpen verbeteren…

Door Mirjam van der Pijl
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Rob Jacobs

tuinaanleg

op mrt 12 p f
1
21 2
www.robjacobstuinaanleg.nl

2:3 5
Tel.+31
(0)6 215 62 647

Zomer

Een duizendpoot
wilde ook eens
gaan schaatsen.
- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Helaas, toen hij al
zijn schaatsen aan
had was het al
zomer.

Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl


Sc

h

bedrijf
s
r
e
d
l
i
h

Schoonheidssalon

D
7

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249

P H m

yentill

Aanbieding

h id
ci li t

d

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
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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.
    Ͳ  Ǥ

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

Nieuws uit de wijk Dierdonk

Dierdonklaan Een dronken man heeft
rond middernacht op 18 januari voor
enige commotie gezorgd. De man stond
op de Dierdonklaan op de weg naar
voorbijgangers te zwaaien en sprak hen
in gebrekkig Nederlands aan. De politie
controleerde de man na een melding en
hij bleek dronken en de weg kwijt te zijn.
De politie heeft de man een lift gegeven
en terug gebracht naar waar hij vandaan
kwam om zijn roes uit te slapen.
Kromme Geer Een groep jongeren was
verder vervelend op de Kromme Geer
op zondag 15 januari rond 1.30 uur. Zij
zouden daar op een grasveldje lawaai
maken en tegen enkele nabij geparkeerde
auto’s hebben getrapt. De gealarmeerde
politie trof de jongeren niet meer aan en
er bleek geen schade aan auto’s te zijn. De
politie roept u wel op om dit soort zaken
vooral te blijven melden.

Wolfsputter Baan Tot slot werd in de
nacht van 8 op 9 januari een bedrijfsauto
met aanhanger weggehaald van de
carpoolstrook aan de Wolfsputter Baan.
De aanhanger werd later aangetroffen in
Gelderland en is terug naar de eigenaar,
de auto is nog steeds verdwenen.
Als u iets van de diefstal heeft gezien of
iets weet dat er mee te maken heeft kunt
u dat melden via 0900-8844.
Heeft u tips of opmerkingen of wilt u zich
aanmelden om de nieuwsbrief per mail
te ontvangen, dan kunt u dat laten weten
via: burgerparticipatieHOO@brabant-zo.
politie.nl.
Ad Berkers, afdelingschef Politie Helmond
Oost

Toneelles in Dierdonk!
Wanda Hendrickx – culturele projecten
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je wel eens weten
of toneelspelen iets voor jou is? Je kunt nu in je eigen
wijk kennismaken met toneelspel! In een cursus van
tien lessen ga je op speelse wijze onderzoeken wat spelen en improviseren is. Tijdens
de laatste les mogen je ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, klasgenootjes en alle
andere belangstellenden komen kijken wat we zoal geleerd hebben.
De cursus wordt gegeven door Wanda Hendrickx die ook de regisseur is bij Jeugdtheater
Marco Polo.
Wat: 		
Voor wie :
Wanneer:
		
Waar: 		
Kosten: 		

Voortuinen
Wedstrijd

toneelcursus van tien lessen
kinderen van 8 – 12 jaar
woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur, 21 maart t/m 6 juni
(geen les in de meivakantie)
wijkcentrum Parkzicht, Dierdonk
50 euro

Opgeven: mail wanda@ckx.nl of bel 06-33 991 885

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.
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Programma maart 2012 Filmhuis Helmond
Hysteria

Do. 1 mrt. 19.30 uur vr. 2 mrt. 14.00 uur vr. 2 mrt. 21.45 uur za.
3 mrt. 19.30 uur zo. 4 mrt. 20.00 uur di. 6 mrt. 20.00 uur
Hysteria is een ondeugende romantische komedie, gebaseerd
op een waargebeurd verhaal, over de uitvinding van de vibrator
tegen de vrouwenziekte ‘hysteria’ in het Victoriaanse Engeland.
De jonge dokter Mortimer Granville krijgt, na diverse keren
ontslagen te zijn wegens te moderne aanpak, een baan als
assistent van dokter Dalrymple, die vrouwen dagelijks behandeld
voor ‘hysteria’. Deze ziekte leidt bij vrouwen tot depressieve
gevoelens, woedeaanvallen of prikkelbaarheid, en wordt tijdelijk
verholpen door een zogenoemde ‘bekkenmassage’.
In hun zoektocht naar de meest doeltreffende behandeling
krijgen ze hulp van een in elektriciteit gespecialiseerde uitvinder.
Regie: Tanya Wexler

900 Dagen

Do. 1 mrt. 21.30 uur vr. 2 mrt. 16.00 uur uur zo. 4 mrt. 14.30 uur
ma. 5 mrt. 19.30 uur
Documentaire waarin overlevenden terugblikken op het Beleg
van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog
Van sep. 1941 tot en met jan. 1944 omsingelde het Duitse leger
Leningrad, zonder de stad in te nemen. Dankzij de geblokkeerde
aanvoerwegen brak onder de bevolking massale hongersnood
uit, waarbij naar schatting een miljoen slachtoffers vielen. Enkele
overlevenden blikken terug op die periode. Nuchter pellen ze
de mythe, gecreëerd door Stalins Sovjet-propagandamachine,
van de kale werkelijkheid af. Daarbij lezen ze fragmenten uit
oude brieven en dagboeken voor. Als contrast is te zien hoe een
schoolklas een bezoek brengt aan het Museum van het Beleg,
dat de officiële lezing toont.
Regie: Jessica Gorter

met een mysterieus geheim uit zijn verleden zetten een reeks
gebeurtenissen in gang met verregaande gevolgen...Rundskop
is een misdaaddrama over boeren en gangsters tegen de
achtergrond van de Belgische hormonenmaffia. Het is een film
over vriendschap, loyaliteit, verraad en verloren onschuld.
Regie: Michaël R. Roskam

17 Filles

Do. 8 mrt. 20.00 uur vr. 9 mrt. 14.00 uur vr. 9 mrt. 21.30 uur za.
10 mrt. 19.30 uur zo. 11 mrt. 19.00 uur di. 13 mrt. 14.00 uur di.
13 mrt. 19.15 uur
Op feiten gebaseerd lichtvoetig drama over zeventien scholieren
in een Frans kuststadje, die allemaal besluiten samen zwanger
te worden In een door de crisis getroffen stadje aan zee
besluiten zeventien scholieren een zeer drastische beslissing te
nemen. Helemaal onverwacht en onbegrepen door de jongens
en volwassenen beslissen de meisjes om samen zwanger te
worden. De ouders van de zwangere meisjes kampen daarnaast
met het morele dilemma of de meisjes baas zijn in eigen buik,
of dat je als ouder bevoegd bent ingrijpende beslissingen over
het lichaam van je minderjarige dochter te nemen.
Regie: Delphine Coulin, Muriel Coulin

Tyrannosaur

Vr. 9 mrt. 19.30 uur za. 10 mrt. 21.45 uur zo. 11 mrt. 15.00 uur
zo. 11 mrt. 21.15 uur ma. 12 mrt. 20.00 uur di. 13 mrt. 21.30 uur
Rauw regiedebuut van acteur Paddy Considine over de
ontmoeting tussen een agressieve man en de werkneemster
van een christelijke liefdadigheidswinkel
Joseph drinkt te veel en heeft een explosief karakter. Hij is een
gevaar voor anderen en voor zichzelf; sinds de dood van zijn
hond lijkt zelfdestructie zijn enige doel. Tot hij op een dag de
liefdadigheidswinkel van de christelijke Hannah binnenvlucht.
Regie: Paddy Considine

The Girl with the Dragon Tattoo

900 Dagen

Rundskop

Vr. 2 mrt. 19.15 uur za. 3 mrt. 21.30 uur zo. 4 mrt. 16.00 uur ma.
5 mrt. 21.00 uur di. 6 mrt. 14.00 uur
Op veler verzoek op herhaling in Filmhuis Helmond.
Misdaaddrama geïnspireerd op de moord van de Belgische
hormonenmaffia op de Vlaamse veearts Karel van Noppen in
1995De jonge Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille wordt
door een malafide veearts gevraagd om een deal te sluiten
met een beruchte West-Vlaamse vleesboer. Maar de moord
op een federale politieagent en een onverwachte confrontatie

38 Filmhuis

Do. 15 mrt. 20.00 uur vr. 16 mrt. 21.30 uur za. 17 mrt. 21.30 uur
zo. 18 mrt. 15.00 uur ma. 19 mrt. 20.00 uur di. 20 mrt. 14.00 uur
Daniel Craig en Rooney Mara in David Fincher’s Amerikaanse
remake van de Zweedse thriller Millennium: Mannen die
vrouwen haten
De doortastende journalist Mikael Blomkvist gaat op uitnodiging
van de steenrijke oud-zakenman Henrik Vanger naar diens
afgelegen eiland aan de ijzige kust van Zweden. Vanger vraagt
om een onderzoek naar de langdurige verdwijning van zijn
favoriete nichtje Harriet, die volgens hem jaren geleden werd
vermoord door een familielid. Tegelijkertijd wordt Lisbeth
Salander, een ongewone maar vindingrijke medewerker van
Milton Security, ingehuurd om Blomkvist te bespioneren
Regie: David Fincher

Les Géants

Vr. 16 mrt. 14.00 uur vr. 16 mrt. 19.30 uur za. 17 mrt. 19.30 uur
zo. 18 mrt. 20.00 uur di. 20 mrt. 20.00 uur
De broertjes Zak en Seth moeten zichzelf zien te redden tijdens
een lange zomervakantie, nadat ze door hun ouders aan hun
lot zijn overgelaten. Zonder geld proberen ze te overleven in
een door bossen omringd Waals dorp. Maar dan ontmoeten ze

Dany, een jongen uit de buurt. Samen stuiten ze op een aantal
zonderlingen die hen tot een reusachtige daad aanzetten.
Bouli Lanners weet de treurige realiteit van in de steek gelaten
kinderen te combineren met de poëzie van het “grote avontuur”
in het schitterend gefilmde landschap van de Ardennen,
gecomplimenteerd door de betoverende soundtrack van The
Bony King of Nowhere.
Regie: Bouli Lanners

Les Géants
met Skeeter te praten. Zowel Skeeters blanke vriendenkring
als de zwarte gemeenschap voelen zich ontzet, maar de twee
zetten hun samenwerking voort. Steeds meer zwarte vrouwen
zijn bereid naar buiten te komen met hun verhaal.
Regie: Tate Taylor

Süskind

Do. 22 mrt. 21.30 uur vr. 23 mrt. 14.00 uur vr. 23 mrt. 21.45 uur
za. 24 mrt. 19.30 uur zo. 25 mrt. 19.00 uur ma. 26 mrt. 19.15
uur di. 27 mrt. 14.00 uur di. 27 mrt. 21.30 uur
Margaret Thatcher was als leider van de Conservatieve Partij
de eerste vrouwelijke Britse premier. Nadat ze in 1979 werd
verkozen, stond Thatcher, bijgenaamd The Iron Lady, ruim elf
jaar aan het hoofd van de regering. Ze voerde een strijd om
gehoord te worden in een wereld gedomineerd door mannen,
en kreeg te maken met de prijs die voor macht moet worden
betaald. Een verrassend en intiem portret van een bijzondere
en complexe vrouwRegie: Phyllida Lloyd

Vr. 30 mrt. 19.15 uur zo. 1 apr. 15.00 uur ma. 2 apr. 20.00 uur
di. 3 apr. 14.00 uur
Nederlands drama over Walter Süskind, een van de belangrijke
medewerkers van de Joodsche Raad, die een levensgevaarlijk
dubbelspel speelde met de SS.
1942. In het door de nazi’s bezette Amsterdam besluit de
Joodse Walter Süskind handjeklap met de SS te spelen. Het is
een levensgevaarlijk kat- en muisspel, waarmee hij honderden
kinderen van transport naar de concentratiekampen weet te
redden. Terwijl de razzia’s toenemen en het net zich verder sluit
rond de Joodse gemeenschap, riskeert Walter alles wat hem lief
is en toont hij de moed van een held. Een even aangrijpende als
adembenemende, waargebeurde geschiedenis.
Regie: Rudolf van den Berg

Le Havre

Knoester en Berkelientje (kinderfilm)

The Iron Lady

Do. 22 mrt. 19.15 uur vr. 23 mrt. 19.30 uur za. 24 mrt. 21.45 uur
zo. 25 mrt. 15.00 uur zo. 25 mrt. 21.15 uur ma. 26 mrt. 21.30
uur di. 27 mrt. 19.15 uur
Marcel Marx heeft zijn oude schrijversleven vaarwel gezegd en
probeert een huiselijk bestaan op te bouwen in Le Havre. Als
schoenpoetser is het leven geen vetpot, maar zijn vrouw Arletty
zorgt goed voor hem. Marcel is tevreden met het leven. Hij heeft
zijn favoriete kroeg, zijn werk en zijn geliefde, tot het lot hem
in contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling.
Terwijl Arletty ernstig ziek wordt, ontfermt Marcel zich over
de jongen. Het net van de politie lijkt zich om de vluchteling
te sluiten, maar Marcel laat zich niet zo makkelijk buiten spel
zetten...
Regie: Aki Kaurismäki

Zo. 25 mrt. 10.30 uur (biologisch filmontbijt) wo. 28 mrt. 14.00
uur zo. 1 apr. 11.00 uur wo. 4 apr. 14.00 uur
Junior heeft zijn zin gezet op een eigen fiets. Maar wanneer
mama een ongeluk krijgt en naar het ziekenhuis moet, heeft
hij andere zaken aan het hoofd: geholpen door zijn beste
vriendin, inmiddels ook in het gezelschap van de pratende tak
Berkelientje, gaat hij inventief op zoek naar de veroorzaker
van het ongeluk. Ondertussen raken Knoester en Berkelientje
tot over hun houten oortjes verliefd op elkaar. Avonturenfilm,
Familiefilm, Nederlands nagesynchroniseerd.
Regie: Martin Lund

The Help

Do. 29 mrt. 20.00 uur vr. 30 mrt. 14.00 uur vr. 30 mrt. 21.45 uur
zo. 1 apr. 19.30 uur di. 3 apr. 20.00 uur
Mississippi in de jaren ‘60. De maatschappelijk betrokken Skeeter
is net klaar met studeren. Ze wil schrijfster worden en neemt het
controversiële besluit een groep zwarte vrouwen te interviewen
die hun hele leven hebben gewijd aan het helpen van families
uit het zuiden. Huishoudster Aibileen is als eerste bereid om

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

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

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

2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

AU

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

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Het is maandagmorgen 8u30 en iedereen
zit weer mooi op tijd rond de tafel in de
vergaderruimte. Bij een kop thee wordt
nog wat nagepraat en gelachen over het
weekend en daaarna bekijken we zoals
gewoonlijk de agenda van de dag. Op
maandag kan het nog al eens hectisch zijn,
maar vandaag lijkt het rustig: collega Stef
zou een hond castreren en ik had enkele
entingen op het programma staan… . Om
10u30 zijn de patiëntjes al geholpen... .
Wel érg rustig voor een maandag. En ja
hoor, na de middag blijkt al gauw dat het
slechts stilte voor de storm was.
We krijgen telefoon van een verontruste
valkenier: een van zijn haviken heeft last
van benauwdheid. Dit is natuurlijk niet iets
dat kan wachten en bij aankomst in onze
kliniek blijkt inderdaad dat het dier een
erg pompende ademhaling heeft en soms
zelfs een paarse tong krijgt. Om precies
te weten waar we mee te maken hebben
besluiten we een röntgenfoto te maken
van de longen en luchtzakken. Hiervoor
is wel een roesje met wat anaesthesiegas
nodig, wat toch wel spannend is bij een
benauwde vogel, dus iedereen is uiterst
geconcentreerd. Gelukkig gaat alles
volgens plan en kan de vogel terug mee
naar huis. Een kuur antibiotica en een
middel tegen schimmelinfecties moeten
haar er bovenop helpen.
Even later komt een eigenaar binnen
met zijn hond. De hond vertoont een
aantal vreemde bulten op de schouder
en deborst en de bezorgde eigenaar
wil dit graag laten nakijken. De hond
maakt verder geen zieke indruk, maar
bij aanprikken van de zwellingen zien we
dat deze gevuld zijn met bloed. Meteen is
duidelijk dat het om een ernstig probleem
gaat. De hond wordt opgenomen en
krijgt een injectie om de bloedstolling
te bevorderen. Zo snel mogelijk sturen
we het bloed voor onderzoek naar het

laboratorium om proberen te achter
halen wat deze klachten kan veroorzaakt
hebben. Een vergiftiging? Een onder
liggende tumor? Een erfelijk probleem?
Gespannen wachten we op nieuws.
Ondertussen houden we de hond nauw
lettend in de gaten. Helaas merken we
dat de bulten zienderogen toenemen
in grootte, een teken dat de hond nog
steeds aan het bloeden is… . Soms is tijd
je grootste vijand: door het bloedverlies
raakt de hond erg verzwakt en vóór het
labo ons een diagnose kan geven, moeten
we hem laten inslapen.
Hoewel iedereen erg aangedaan is door
deze situatie en worstelt met een gevoel
van machteloosheid, is er alweer een
volgende patiënt die onze aandacht nodig
heeft. Een jonge kater die al meer dan een
week niet meer wil eten. Er moet dus ook
hier iets ernstigs aan de hand zijn. En ja
hoor, een röntgenfoto van de buik laat
duidelijk zien dat de poes iets opgegeten
heeft. Een operatie is onvermijdelijk
om de darmobstructie te verwijderen.
Gelukkig ziet het darmweefsel er toch
nog gezond uit en is het niet nodig een
stuk darm weg te nemen. Het volstaat om
enkel het vreemde voorwerp uit de darm
te verwijderen en wat blijkt… het is een
stukje van een kerstslinger.

met een beschadigd oog en belt een
hondentijdschrift voor een interview.
Voor één keer vind ik het niet erg wan
neer het 20 u is en de dag erop zit: mijn
hoofd zit vol en ik heb tijd nodig om deze
dag te verwerken. Hopelijk is vandaag
geen voorbode voor de rest van de week.
Ik houd mijn hart al vast voor vrijdag de
13de. Maar gelukkig valt die dag reuze
mee. Met als hoogtepunt het vaccineren
van 10 erg schattige puppies. Zelfs de
zwarte kat die nadien komt, kan me niet
van gedachte doen veranderen: ik prijs
me gelukkig met zo’n toffe job. En ik
zou voor geen geld van de wereld willen
ruilen.
Joke Jolling
Dierenarts “Dierenkliniek Brouwhuis”
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com

Dezelfde middag komt er nog een
slang met een uitpuilende einddarm,
een hondje met blaasgruis en een kat
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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

Hockeyclub Bakel start weer op het veld

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. 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.

Buitenseizoen begint weer

In maart wordt er weer gestart met de 2e helft het
buitenseizoen. De winterstop, carnaval en wintersportvakantie
zijn dan weer achter de rug en iedereen heeft er dan weer zin in
om buiten te gaan hockeyen. Hockeyclub Bakel start met maar
liefst 19 teams, waarvan vijf seniorenteams. Daarnaast is er
nog een nieuwelingengroep actief van ongeveer 12 piepjonge
hockeysters, die het spelletje binnen een half jaar onder de
knie gaan krijgen.
Het is dus iedere dag en weekend superdruk op het hockeyveld
in Bakel, maar dat is ook weer supergezellig.

Jubileumaanbieding voor nieuwe leden

Vanwege haar 35- jarig jubileum biedt Hockeyclub Bakel oudhockeyers de mogelijkheid om tot het einde van dit seizoen
2011/2012 te hockeyen voor maar € 35. Dat is geen geld.

Vanaf begin maart zijn alle hockeyers weer actief op het gloednieuwe
semiwaterveld. Zodra het zonnetje zich laat zien is dat echt genieten!

Vanaf de Meisjes A1 t/m Dames 1 en 2, Heren 1 en Dames en
Heren veteranen hebben we plaatsingsmogelijkheden. Dus er
is altijd wel een aardige plek te vinden in een leuk team met
sportieve aspiraties, die bij jou passen.
Als club willen we ook volop ruimte bieden aan spelers en
speelsters die het niveau van ons Dames 1 en Heren 1-team
mee omhoog willen tillen. Dus als jij ook sportieve ambities
hebt: dan kun je ook bij Hockeyclub Bakel terecht.
Daarom willen we je graag van harte uitnodigen om je aan te
melden als lid, zodat je direct kunt instromen.

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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Weet ú het al?

Bakel heeft
het allemaal!
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat
klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Ik ben
Mooi!
De Nieuwen Hof Groente & Fruit

Bij 2Byoux vind u Sieraden en Accessoires. In onze heerlijk ruime
winkel hebben wij een unieke collectie sieraden, horloges, sjaals en
tassen en bij elk bezoek ontdekt u weer iets nieuws.
Kwaliteit, service en het geven van het juiste advies staat bij ons op
de belangrijkste plaats.
2Byoux is gevestigd in het centrum van Bakel tegenover de kerk
waar een ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig is. Tot ziens!

Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@
kpnmail.nl

Van de Poelstraat 1 • 5761BW Bakel
0492 344291 • www.2byoux.nl

Uw mobiliteit is onze zorg!
Bolle Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765
www.automertens.nl

VAN TIEL

MEDIO 2012 2 X ZO GROOT

Voor een goed en gezond
advies voor groot en
klein,
moet u bij
Drogisterij Kanters zijn.

DIERENSPECIAALZAAK

KOENINGS
ecoratie
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Wij bieden u een uitgebreide
collectie
in de maten
36 t/m
en woondeco
atie Bar
van48
W

Schoolstraat 6
5761BV Bakel

www.drogisterijkanters.nl

Bloemsierkunst en woondecoratie Bart van Well

Bloemsie
kunst en woondeco in
a het
e Bart
van W
Wij
zijn gespecialiseerd
maken
s
k
van rouw-en
bruidsbloemwerk
n ouw en b uidsb oemw r

DEVOORJAARSCOLLECTIE
NIEUW VOORJAARS OLLE T
DE NIEUWE
I RA I O S IN
RIVIERA MAISON IS BINNEN

Van de Poelstraat 3 • 5761 BW Bakel
T 0492 57 40 14 • F 0492 57 40 07
I www.bloemsierkunstvanwell.nl

Johan Habraken - Bakel

Extra voordeel
scoren?
Meld u nu aan via

www.c1000.nl/
actiemail
Behandelingen:gelaat, ipl,
microdermabrasie, hand/voet,
therapeutische en hotstone
massage.
Merken: Etre Belle, OPI,
Movie, Energetix, FM parfum.
Myranda Totaal Cosmetiek
Muziekhofje 27 Bakel
0492-849817
www.myrandatotaalcosmetiek.nl

1500 m2 slapen

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!
tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl
info@slaapcenterbevers.nl

van de Poelstraat 1
5761 BW Bakel
0492-344291
www.2byoux.nl

Bakel

Uw mobiliteit is onze zorg!
Bolle Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765
www.automertens.nl
Auto Mertens kenmerkt zich als een universeel
autobedrijf met unieke service. Met onze diensten zoals
een gratis haal- en brengservice, “no cure no pay” high
tech center en 24 uur per dag bereikbaarheid
onderscheiden we ons van andere autobedrijven.
We zijn in staat u een totaalpakket te bieden, zo bent u
gegarandeerd van optimale service!

Tot ziens in Bakel!

Programma Poppodium Lakei.
The Nits

Gruppo Sportivo

Vrijdag 9 maart
Zaal open 20.00u

Zaterdag 10 maart
Zaal open 20.00u
Eén van de meest populaire bands van
ons land eind jaren 70/ begin jaren 80 was
natuurlijk Gruppo Sportivo, de Haagse
band rondom zanger/gitarist Hans Van
Den Burg. De band was met name geliefd
http://www.nits.nl/nits/press_info_files/
nits_malpensa1.jpg door haar humor
(hilarische teksten) en unieke mengeling
van reggae, ska, pop en rock.
Het succesverhaal rond Gruppo Sportivo
begint in maart 1976, wanneer Hans v.d.
Burg tijdens een feestje gevraagd wordt
voor een band waar o.a. Max Mollinger
(drums) en Peter Calicher (keyboards) in
spelen. In 1977 stoomt de band door en
verschijnt de 1ste elpee ‘10 Mistakes’. De
1ste hitsingle ‘Rock ‘n Roll’ komt maart
1978 uit en de band breekt in Nederland
helemaal door. Het album wordt met
een Edison bekroond en in november
verschijnt alweer de prima opvolger
‘Back to 78’ met hitsingle ‘Hey Girl’. De
‘Gruppomania” bereikt het kookpunt
voorjaar 1979 met hun allergrootste hit
‘Disco Really Made It’.
In 2000 wordt de complete catalogus
van Gruppo opnieuw op CD uitgebracht
en is de band weer veelvuldig te horen
en te zien op radio en tv. In 2004 komt
een nieuw album uit: ‘Topless 16’ en in
2006 viert de band het 30-jarig bestaan
met een feest in Amsterdam. Op 3
oktober 2008 staat Gruppo Sportivo in
een afgeladen Heineken Music Hall in het
kader van 50 jaar Nederpop en maakt de
band veel indruk.
De bezetting welke u ook in Lakei zult
gaan zien en horen is vrijwel helemaal
origineel. Op bass treffen we overigens
Joris Lutz aan, die de meesten van jullie
natuurlijk kennen van TV. Een topper uit
de seventies die nog steeds actueel is!

support: Signe Tollefsen

Het is een prestatie van formaat: na 30
jaar en bijna 20 albums vernieuwt de
band zich nog steeds. En dan hebben
we het natuurlijk over The Nits. De band
wiens muziek nauwelijks te omschrijven
valt. De één noemt het pop met klassieke
invloeden, de ander kamermuziek met
melodische new wave elementen. Hoe
dan ook, vriend en vijand weet dat we te
maken hebben met een unieke band van
eigen bodem.
De band begon in het alternatieve
circuit maar nadat in 1981 de virtuoze
toetsenist Robert- Jan Stips (Sweet ‘d
Buster, Golden Earring) zich bij de band
voegde, ontwikkelde de band een breder,
toegangelijker geluid. Dat dit zijn vruchten
af wierp werd duidelijk door de grote
(inter)nationale doorbraak met de hit ‘In
The Dutch Mountains’. Maar natuurlijk
kent iedereen ook nog singles als ‘Nescio’
en ‘Adieu Sweet Bahnhof’.
En waar bands hun eigen succes vaak
uitmelken, schroomden The Nits er niet
voor om keer op keer nieuwe wegen in
te slaan en nieuwe paden te bewandelen.
Keer op keer zetten zij het publiek op het
verkeerde been, en werd opnieuw de
interesse van de luisteraar gewekt.
De band heeft onlangs in de studio
gezeten om een nieuw album op te
nemen. Wij zijn erg benieuwd naar het
resultaat van die nieuwe opnamen.
U ook? Kom dan op 9 maart naar Lakei
waar Henk Hofstede, Robert Jan Stips en
Robert Kloet zullen bewijzen nog steeds
vernieuwend te kunnen zijn.

Kozmic Karpet Ride
Zaterdag 17 maart

support: Momenteel

Voor info/kaartverkoop zie:
www.lakeihelmond.nl

Right Dub 3

ft Funtcase, The Screaming Jesters &
Madster
Zaterdag 24 maart

Rate & L-Dopa; Doorstroom 2012 Neil Taylor
Vrijdag 23 maart
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Café Brein

dé gitarist van Robbie Williams!
Zondag 25 maart

Logopedie gaat verder dan praten…..
Bijeenkomst Café Brein voor mensen
met NAH

Heeft u Niet Aangeboren Hersenletsel
door een beroerte, een ongeval of een
tumor of bent u partner, familielid, vriend
of gewoon belangstellende? Dan bent u
van harte welkom in Café Brein Helmond.
NAH kan iedereen overkomen zowel jong
als oud.
Café Brein houdt op 12 maart 2012 een
bijeenkomst in lunchroom De Keyser aan
de Torenstraat 17 in Helmond (tegenover
de ingang van de Albert Heijn XL en bij
de watertoren). U kunt vanaf 19.00
binnenlopen. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig en koffie
en thee is bij binnenkomst gratis.
Het onderwerp van de bijeenkomst is:
Logopedie gaat verder dan praten.
Deze avond is er een logopediste van De
Zorgboog aanwezig. Zij is gespecialiseerd
in de behandeling van cliënten met NAH.
Zij zal u vertellen over de activiteiten van
een logopediste, maar ook laten ervaren
wat mensen met NAH ondervinden.
Bij deze bijeenkomst gaat het dus niet
alleen om luisteren maar ook over het
zelf proeven voelen en zien.
Wij hopen u op 12 maart te zien bij Café
Brein Helmond
Voor meer informatie kunt u kontact
opnemen met, lunchroom de Keyser
0492-590609

Maart 2012 in het Annatheater, Helmond

zaterdag 3 maart

Theaterwerkgroep Attika
speelt ‘Voetstappen’
Beladen met schuldgevoelens en open
barstend van verlangens ontmoet een
groepje vroegere schoovrienden elkaar
bij de uitvaart van één van hen.
Schrijnende humor, verrassende wen
dingen en poëtische teksten uit ‘Wie...’
van Oscar van Woensel.
spelers: Hanneke Boetzkes, Johnny Mirer,
Maarten Boers, Monique Hendriks en Tim
van Dongen.
tekst: Oscar van Woensel, regie: Jurgen
Zweemer
tijd: 20.30 uur, entree: € 10,00
reserveren: www.attika.nu, reserveren@
annatheater.nl of via tel. no. 06 28104333

Collectanten gezocht voor het
Astmafonds
In de week van 7 t/m 12 mei wordt
landelijk de collecte voor het
Astmafonds gehouden. In Dierdonk
kunnen we nog enkele collectanten
gebruiken. Heeft u in die week tijd en
wilt u een avond voor het Astmafonds
collecteren dan kunt u contact
opnemen met de organisator voor
Dierdonk Dhr. L. Vriens,
De Kromme Geer 46, 0492-515727,
leovriens@hotmail.com
Of naar de landelijke organisatie:
www.astmafonds.nl

zaterdag 10 en zondag 11 maart

zaterdag 31 maart

Tutti Contenti

Goed is Goed met de komedie ‘Woest’

Drie zangers en drie zangeressen met
passie voor opera en operette. Een
enthousiaste pianiste. Een welbespraakte
“dorpsomroeper”. Dit alles kunt u horen
en aanschouwen in een luchtig, muzikaal
verhaal. Laat u zich meeslepen naar het
Oostenrijk van rond 1900 en geniet van
de rijke melodieën, de mooie kostuums
en het vrolijke spel. Misschien laat u zich
nog verleiden om uw eigen stem te laten
horen of waagt u zich aan een dansje?
Eén ding is zeker: na een optreden van
Tutti Contenti zult u verkwikt, ontspannen
en tutti contenti huiswaarts keren.
tijd: zaterdag 10 maart 20.30 uur, zondag
11 maart 14.30 uur; entree: € 12,50
reserveren: reserveren@annatheater.nl
of via tel. no. 06 28104333

‘Hilarisch in zijn expliciete treurigheid’
(Eindhovens Dagblad)

donderdag 15, vrijdag 16 en
zaterdag 17 maart

Toneelgroep Maskerade met
‘Jaloezieën’
‘Jaloezieën’ wordt gerekend tot één van de
beste komedies van Haye van der Heyden.
De dramaschrijver die onder meer
bekendheid kreeg door de televisieserie
‘De Vlaamsche Pot’ en ‘Kinderen geen
bezwaar’, ontving voor dit meesterwerk
De Visser Neerlandiaprijs voor het beste,
van oorsprong Nederlandse toneelstuk.
Een vergelijking met de koningin van het
vaderlandse toneel, Annie M.G. Schmidt,
was toen snel gemaakt. De prachtige
dialogen maken Jaloezieën tot een
doldwaze en een tikkeltje ondeugende
relatiekomedie die Maskerade met veel
vaart, spetterend spel en hilarische
humor op de planken brengt.
regie en bewerking: Dirk van der Pol,
spel: Ans van den Heuvel, Leonie
Boxstart, François van der Zanden, Frank
Arnoldussen
aanvang: 20.00 uur, entree: € 12,00
reserveren: www.maskeradehelmond.nl
of 06-50538050.

Guus Jung is psychiater en druk op weg
zelf patiënt te worden. Hij is gescheiden
van zijn vrouw, zijn moeder is dement en
hij heeft een flinke burn-out.
Woest is het tweede deel van een minisoap
rondom het leven van psychiater Guus
Jung. Vorig jaar speelde de voorstelling
‘Naar Buiten waar de Vogeltjes Fluiten’
in de Nederlandse theaters, waarin Guus
zijn demente, maar zeer dominante
moeder bezocht. Schrijver en regisseur
Boy Jonkergouw maakt voorstellingen die
bij het publiek op schoot komen zitten.
Maarten Hutten speelde bij Orkater,
Jeugdtheater Sonnenvanck en speelt met
zijn eigen theatergroep Wie Walvis.
tekst en regie: Boy Jonkergouw, spel:
Maarten Hutten
meer informatie over de voorstelling is te
vinden op www.goedisgoed.nl
aanvang: 20.30 uur, entree: € 14,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl ,
tel. no. 06 28104333
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation. Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.
annatheater.nl.
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Sigma

Sikkens

Wijzonol

Farrow & Ball

Brander

Histor

Flexa

Flamant

Een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels,
stoffering, verlichting, kunst, …
Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn afgestemd, ze vormen
pas een eenheid als ze door de juiste kleuren worden
ondersteund. Dat geldt voor de meest uiteenlopende stijlen,
van rustiek tot hypermodern. Bij ons vindt u een uitgebreid
assortiment eerste klas verf, uitsluitend gemengd met door de
producent voorgeschreven kleurpasta’s, tegen een prima prijs.
Onze verfteams staan klaar om u te helpen met kleur- en
verwerkingsadviezen.

“De juiste kleur is de
basis voor elk interieur”
Sandra van der Burgt
Interieuradviseur Driessen Helmond

Mierlosewe g 8 6, 5707AP H elmond, (0 492) 53 50 6 6
info @ driessenh elmond. nl, w w w.driessenh elmond. nl

Zoutstrooier
Waarom staan Belgen in
de winter met een zak
friet op straat?
Ze wachten totdat de
zoutstrooier langskomt!!

Blauw

C v - kofeletaesel
koop
v.a. €a2a7n,-d
per m

Wat is blauw en slingert
tussen de bomen door?
Tarzan in de winter.

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

5709 RA Helmond (Dierdonk)
Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098
Email: frankvandewater@chello.nl

www.administratiekantoorvandewater.nl

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

Parochie H. Lambertus
Vastenactie 2012:

Onze stenen voor de bouw van een kerk in
India
Kannandal is een klein katholiek dorpje, dat in het zuiden van
India ligt (in de staat Tamil Nadu). Jongeren uit Kannandal doen
via onze Pater Benjamin een beroep op ons allen om te helpen.
De parochie heeft een kleine kapel, maar wil graag een kerk
bouwen. Een sterk groeiende katholieke gemeenschap vraagt
in deze Veertigdagentijd om onze financiële steun.
Ongeveer 300 jaar geleden werd in deze streek het katholieke
geloof gebracht, dat nu in dit dorp is uitgegroeid tot een
parochie van 80 gezinnen en met ongeveer 750 parochianen.
Kannandal vormde vanaf het begin een kerkdorp met de
parochie van Nangathur, de thuisparochie van Pater Simon
Benjamin. Kannandal wendde zich zowel voor geestelijke als
andere ondersteuning tot Nangathur.
De patroonheilige van de parochie in Kannandal is de H.
Antonius van Padua. Er werd dus een kapelletje ter ere van de
H. Antonius gebouwd en deze biedt plaats aan 100 mensen.
De huidige katholieke parochie in Kannandal bestaat echter uit
750 parochianen. U snapt het dilemma … veel mensen staan
dus buiten het gebouw in weer en wind, regen of zonneschijn.
De jongere gene-ratie is zich heel erg bewust van dit probleem
en wil een nieuwe kerk bouwen, waar wel genoeg plaats is voor
alle mensen, zodat men ook kan zitten tijdens de H. Mis. De
jonge generatie is erg enthousiast en doet veel om de nieuwe
kerk te realiseren.
Ieder jaar wordt er bovendien op 13 juni, de feestdag van de
H. Antonius, met veel pracht en praal feestgevierd. Bijna 5000
pelgrims trekken vanuit de omliggende dorpen naar Kannandal.
Zowel katholieken als niet-christenen hebben een grote verering
voor de H. Antonius en bidden om zijn voorspraak.

hulp. U begrijpt het al … dit verzoek spelen wij graag aan u door
tijdens onze vastenactie van dit jaar. U weet, iedere euro, die
u bijdraagt, zal worden gebruikt voor de bouw van de kerk in
Kannandal.
Onze financiële hulp is zeer gewenst. Doet U in het weekend
van 24 en 25 maart (5e zondag Veertigdagentijd) mee met de
deurcollecte?
Uw financiële hulp is ook mogelijk via R.K. Parochie H. Lambertus
Helmond, rekeningnummer 171080084 o.v.v. ‘Stenen voor kerk
in India’
					
Heel veel dank!

Kantoor in de Pauluskerk gaat sluiten
Per 1 april verhuist de kantoorfunctie van de Pauluskerk naar
het parochiebureau in de Jozefkerk (Tolpost 1). In onze ene,
grote, parochie worden vanaf dan alle kantoorwerkzaamheden
op één locatie gedaan. Dat schept duidelijkheid voor iedereen.
Moeder en dochter José en Ine Lambregts waren de vertrouwde
gezichten voor ieder die op dinsdagochtend iets ‘te regelen
had’. Afwisselend en ook vaak samen zorgden zij op de vaste
dinsdagochtenden voor een gastvrij onthaal op het toenmalige
parochiekantoor van de Pauluskerk. Maar de werkzaamheden
en ook de aanloop werden steeds minder, alle reden om de
krachten te bundelen. Voor José was het contact met de mensen
het mooiste aspect van haar werk. Dochter Ine heeft dit werk
tien jaar lang met plezier en grote toewijding gedaan. “Het
was fijn om mensen verder te helpen met hun vragen”. Het
parochiebestuur en het pastoraal team danken beide dames
uitdrukkelijk voor hun inzet tijdens al die jaren en ook voor
hun steun om te komen tot één parochiekantoor voor de hele
parochie.

Omdat men wist, dat een nieuwe kerk hard nodig was, hebben
de gelovigen een grondstuk gekocht, dat aan de bestaande kapel
grenst. In juni 2010 heeft een groep jongeren uit Kannandal
pater Simon Benjamin benaderd met een verzoek om financiéle
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

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.) Tot
en met maart.
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
PKN - Oecumene -Wereldwijd bidden

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
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De kerk is altijd aanwezig, ook in tijden
van nood of ontzetting. Bijvoorbeeld na
de aanslagen in Noorwegen, waarbij meer
dan zeventig mensen de dood vonden.
Het overgrote deel was nog geen twintig
jaar oud. De Protestantse Kerk schreef
een brief aan de kerk van Noorwegen. ‘Wij
bidden voor allen die zijn getroffen’, stond
in de brief. Een teken van medeleven
en een voorbeeld van oecumene. Via
oecumene staan we mensen in nood bij.
Want zonder de Wereldraad van Kerken,
zou er bijvoorbeeld geen netwerk van
kerken en kerkelijke partners bestaan
die in actie komen bij rampen. Via het
netwerk van kerken (de Act-Alliance)
geven we mensen in nood medicijnen,
schoon drinkwater en een dak boven hun
hoofd. En oecumene gaat verder: het is
solidariteit over grenzen heen. Het is leren
van elkaar en van elkaars geloofsuitingen
en samen verder denken over de positie
van de kerk in de samenleving. Ook
zoeken we samen naar nieuwe manieren
om jongeren te betrekken bij het geloof.
Kortom oecumene is enorm veelzijdig.

PKN - Catechese & Educatie
- Leren = Investeren
De kerk heeft ambtsdragers en andere
vrijwilligers hard nodig! Zij zijn de
handen en voeten van onze kerk. Via het
Protestants Centrum voor Toerusting en
Educatie van de Protestantse Kerk worden
zij ondersteund met maar liefst 60 basisen vervolgcursussen. Diakenen leren waar
ze nodig zijn en pastorale medewerkers
worden gesterkt in hun bezoekwerk.
Ook zijn er intensieve trainingen
voor het Pastoraat en het begeleiden
van rouwgroepen. Meer dan 20.000
vrijwilligers namen over de afgelopen
jaren deel aan de toerustingprogramma’s.
Via het Jeugdwerk wil de Protestantse
Kerk nieuwe generaties leren over het
geloof en hen zelf laten ontdekken wat
het geloof voor
hen betekent.

Het Jeugdwerk van de Protestantse
Kerk traint catecheten en maakt uit
dagende catechesematerialen, zoals
de basiscatechisatie ‘JOP Basics’. Deze
basiscatechisatie werd mede mogelijk
gemaakt door eerdere collecten voor
Catechese en Educatie. Het Toerustingcentrum en het Jeugdwerk willen het
cursuswerk in stand en betaalbaar houden
én nieuwe materialen ontwikkelen,
waardoor kinderen, tieners, jongeren en
volwassenen geraakt worden.

Leren omgaan met bankieren
via internet. Dat is het idee.
Op donderdag 12 april en donderdag 3 mei 2012 kunt u deelnemen aan de workshop Rabo
Internetbankieren aan de Volksuniversiteit Helmond, nabij het centrum. Deelname is gratis, maar
aanmelden noodzakelijk. De workshop is ontwikkeld voor en door leeftijdsgenoten. Oudere vrijwilligers,
die goed bekend zijn met de pc, laten u kennismaken met de mogelijkheden die Rabo Internetbankieren
biedt. Om aan deze workshop deel te kunnen nemen, is het van belang dat u beschikt over de
basiskennis van Windows. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rabobank.nl/helmond.

Meld u snel aan voor de gratis workshop
Internetbankieren.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

