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gratis topper!
bij een Prescott
boxspring

Boxspringcombinatie Oxford bestaat uit 2 boxsprings,
2 pocketvering matrassen en 2 potensets.

Inclusief gratis topper!

2.499,- voor 1.999,-

Tegen meerprijs: elektrisch verstelbaar.

Dekbed Miracle

vanaf
119,95

89,95

Dekbed Miracle van 90% eendendons.

nu 119,95 89,95
nu 199,95 169,95
nu 179,95 129,95
Vierseizoenen 240 x 200 cm nu 289,95 229,95
Enkel 140 x 200 cm

Enkel 240 x 200 cm
Vierseizoenen 140 x 200 cm

Ook in andere maten verkrijgbaar.

Goedemorgen!
koopkrachtknaller!

2e matras

gratis!

Boxspring Menton

vanaf
1.199,-

899,-

Compleet Scandinavische boxspring bestaat uit
hoofdbord, 2 hockers, 2 vlakke boxsprings,
2 bonellveringmatrassen en een topper.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren stof.

nu 1.199,- 899,140 x 200 cm nu 1.299,- 999,160 x 200 cm nu 1.399,- 1.099,180 x 200 cm nu 1.499,- 1.199,120 x 200 cm

gratis
hockers!

Matras Norma Active Air 500 Comfolastic

7-zone pocketveringmatras, afgedekt
met Comfolastic, anti-allergisch en
anti-bacterieel behandeld.
Leverbaar in soepel en stevig.
80 x 200 cm

Minipocketvering, 7 comfortzones,
afgedekt met Comfolastic, afritsbaar
dubbeldoek, leverbaar in soepel en stevig
en in diverse breedte- en lengtematen.
80 x 200 cm

nu 499,-

nu 859,-

Schuifdeurkast Zena

449,-

349,-

Bij aankoop van
boxspring
Menton*
*Vraag naar de voorwaarden

www.vangemertwonen.nl

Schuifdeurkast Attica is verkrijgbaar in
verschillende lakkleuren, houtkleuren, kleurcombinaties en in diverse kleuren glas.
Leverbaar in verschillende hoogte- en
breedtematen

vanaf 679,-

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

Zondag 1 april en Tweede Paasdag OPEN

12.00 - 17.00 uur

Schuifdeurkast Zena in wit, ahorn
en wengé. Verkrijgbaar in 180 of
226 cm breed en 198 of
224 cm hoog

449,- voor 349,-

3665 *Gratis thuisbezorgd, zelf monteren **Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Boxspring Menton

Matras Wellness 300

De tijd kan snel gaan!

Op de voorpagina van onze vorige gazet
zien we heel Dierdonk genieten van de
ijspret. Iedereen op en naast het ijs met
handschoenen en mutsen. Dat is vandaag
zeker niet het geval. Bij het afronden
van deze april editie van de Gazet zien
we niet zoveel mensen bij de vijver. Zelfs
de fontein is niet actief. Iedereen is er op
uit getrokken. Wandelen met de hond,
een fietstochtje maken in de lentezon of
lekker op het terras in de stad.
De voorjaarsbloemen komen weer te
voorschijn, daar getuigen de naricssen
op de voorpagina van. Vaak komt ook
het tuingereedschap weer tevoorschijn.
Het gonst van geluiden die we lang niet
gehoord hebben, zoemende hommels,
fluitende vogels maar ook veel maaiers,
schredders, blowers en bezemgeluiden.

Dat kunnen we niet zeggen van alle
inzenders van deze editie. Er is weer volop
verslag gedaan van alle activiteiten die
zijn ondernomen door zowel de creaclub
en Moet Niks met natuurlijk weer nieuw
te plannen uitjes en activiteiten, doe er
uw voordeel mee. Ook voor de mensen
die erop uit willen weer voldoende tips.
Neem vooral uw fototoestel mee en maak
gebruik van de handige tips die ons ieder
keer weer aangeleverd worden door
fotoclub Fotodier.
Veel aandacht deze keer voor de jongsten
onder ons. De kindervakantieweek komt
er weer aan, een open middag bij de
scouting, alle leuke activiteten voor de
kinderen die gebruik willen maken van
de buitenschoolseopvang de Bereboot;
de geliefde puzzelpagina waar ook deze
keer weer prijzen te winnen zijn.
Onze geheim agent PD7 is deze keer op
bezoek geweest bij wel een heel actieve
vrijwilligster Heidi Swinkels, verder aandacht voor makelaar Broeckx Praasterink
in Uitgelicht met een nieuwe manier om
uw toekomstige woning uit te proberen,
het proefwonen. Ook weer politieke bijdragen, en deze keer ook een reactie op
de politieke bijdrages van vorige maand!
Wederom dank aan onze trouwe adverteerders, zonder hen geen GAZET zoals hij
bij u in de bus komt.
Verder wensen wij nu namens de redactie
hele fijne Paasdagen!

Van winterijs naar lentezon. Maar ook van
2 uur naar 3 uur, de zomertijd is weer in
gegaan. Zeker op deze dag gaan de uren
snel voorbij. En wat hebben we allemaal
niet gedaan in het uur dat niet bestond.
Niet veel vermoed ik, ik denk dat de
meeste mensen het hebben uitgesteld.
Denkend aan wat ze nog in moeten halen.

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108,
5709AL Helmond, (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter:
J. Vincent, (510136
Secretaris:
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor Info:
Jannet v. d. Kolk, (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu
secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu
Secretariaat:
Vilsterendreef 28,
5709RP Helmond
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Secretariaat: Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

One
Down

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3,
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
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: Za. 7 en ma. 23 april.
RESTAFVAL: Ma. 2, 16 en za. 28 apr.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 23 april. ten westen en
wo. 11 en 25 april. ten oosten van de
Dierdonklaan.

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
(514611
Peuterspeelzaal Hummeld
Scouting Paulus
(550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
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
(514121
5709 PD Helmond
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”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
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
(556350
Zwanebloemsingel 54
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
12e jaargang nr. 4 – april 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. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
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:
10 april.
Volgende verschijningsdatum rond:
26 april.

3

Voorwoord door Sylvia Neve.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Joan
Damen.

9

Verenigingsnieuws met: Classic-Hit Night, Moet Niks en
Fotodier

15

Column: Dierdonk 3D

17

Verenigingsnieuws met: Crea-avonden.

18

Wijkraad: Nieuws van het hondenfront en de autoweg N279.

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25

Vervolg verslag Kunst in Dierdonk. (KID)

26

Ingezonden: Spring, De Rampetampers

29

Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

30

Ingezonden: Bereboot, Scouting Paulus.

35

Uitgelicht: Broeckx-Praasterink Makelaars.

37

Wijknieuws: Politie

38

Programma Filmhuis.

41

Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis.

42

Jongerenwerk, Dierdonkweekend, Hockeyclub Bakel en
Aanmeldformulier wvd.

46

Ingezonden: Logepodie, Kindervakantieweek en Annatheater

49

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

Inhoud

5

Reserveregen19

mogelijk!

Helmond
Steenw
etraverse.nl
ed
af
dc
info@gran 370112
0492

dag
Elke maanag
d
s
in
d
en

2e menu
50% korting
Voorgerecht

ONTDEK GRAND CAFÉ

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond

DE TRAVERSE!
3 gangenmenu €19,50

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

GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

Roze gebraden varkensfilet
met een kruidenhangop en
in rode wijn gemarineerde
paddenstoelen.
of
Smaakvolle carpaccio van
zalm, gevuld met een crème
van dille en gerookte zalm.
of
Gevulde runderbouillon
met dagverse groenten en
soepvlees.

Hoofdgerecht

Nagerecht

Gebakken kogelbiefstuk met een
saus van gerookte knoflook
of
Varkenshaas gerold in parmaham
of
Roodbaarsfilet afgedekt met een
olijventapenade en serranoham
Sauzen naar keuze:
pepersaus en
champignonsaus.
Onze hoofdgerechten worden
geserveerd met een frisse
salade en frietjes.

Notentaart met een saus van
karamel en hazelnoot-praline-ijs.
of

Parfait en siroop van rosébier met
een compote van kweeperen.
of

Kopje koffie of thee met
diverse lekkernijen.

Kijk voor de uitgebreide menuomschrijving en vegetarische suggesties op

pdf
1
8-1-2012
www.grandcafedetraverse.nl

ce gazet

Het menu Ontdek Grand Café De Traverse is geldig van 1 maart 2012 t/m 30 april 2012.

UW SPECIALIST IN:

Schoonheidssalon AVANCE

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Femke Schmitz
Twickeldreef 16
5709 RD Helmond

ACTIE - ACTIE - ACTIE

Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

Alleen op afspraak

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

Zwerfafval

Helaas komen we het ook in Dierdonk
tegen: zwerfafval!
Vooral de vijvers en waterlopen worden
ontsiert door rondslingerende plastic
zakken, blikjes en kleine plastic flesjes.
Gelukkig worden de plastic zakken door
diverse winkeliers steeds selectiever
meegegeven. AH Dierdonk geeft het
goede voorbeeld: een zakje moet je te
genwoordig aan de kassière vragen. Dat
voorkomt verspilling en maakt bewust.
Al jaren is in Nederland de discussie gaande of op de kleine flesjes
en de blikjes niet ook statiegeld zou moeten gelden. Men zou
een aantal jaar monitoren hoeveel blikjes en kleine flesjes er
in het zwerfvuil zouden zitten en dat zou bepalend zijn voor de
statiegeld regeling.
In het land ging al een tijd een petitie rond om die statiegeld regeling
in te stellen en veel gemeenteraden en andere overheidsbesturen
hadden al hun instemming betuigd. Afgelopen 7 maart was de
eerste behandeling in de 2de Kamer. De dag ervoor heeft de
Helmondse PvdA een motie ingediend in de raadsvergadering
om de raad en het college op te roepen aan Kabinet en 2de
Kamer kenbaar te maken dat Helmond voor statiegeld kiest om
de hoeveelheid zwerfafval te voorkomen. Want al die blikjes en
flesjes die in onze bermen en natuur terecht komen zijn niet

’t Speelhuis

Ongetwijfeld heeft u via allerlei media de
perikelen rond ’t Speelhuis gevolgd.
Al tijdens de brand ontstonden er vele
ideeën om ’t Speelhuis al dan niet te
herbouwen. De VVD-fractie heeft zich tot
nu toe hierover op de vlakte gehouden.
Sterker, wij hebben er eind december
2011 op aangedrongen om zorgvuldig
met dit dossier om te gaan en samen,
college en gemeenteraad, de nodige
stappen te ondernemen.
In januari 2012 presenteerde wethouder van den Heuvel een
procesaanpak waarbij op de korte, middellange en lange termijn
de diverse stadia omtrent ’t Speelhuis de revue zullen passeren.
De VVD-fractie steunde deze aanpak en wilde op voorhand geen
uitspraken doen over ’t Speelhuis. Allereerst was er het onderzoek
van de diverse schade-experts aangaande de schade van de brand.
Op het moment van de behandeling van de procesaanpak was
dit nog in volle gang en waren er nog geen zinnige conclusies te
trekken.
Op 13 februari zou de commissie Samenleving bijgepraat worden
door het college over de stand van zaken. Groot was dan ook
onze verbazing toen bleek dat voorafgaande aan de vergadering
de media al waren ingelicht middels een persconferentie en dat
de conclusie was dat ’t Speelhuis volledig gesloopt zou moeten
worden. De volgende dag, 14 februari 2012, zou het college de
sloopvergunning aanvragen en deze procedure verder in werking
stellen. Echter, dit hadden we niet afgesproken, het college en
gemeenteraad zouden gezamenlijk optrekken in deze kwestie.
De vergadering ontaardde dus ook in een Poolse Landdag waarbij
het niet meer over de inhoud ging maar over de manier waarop

alleen een ergernis voor veel mensen maar leiden ook tot hoge
kosten voor het opruimen via de gemeente. Dat betalen we dan
weer gezamenlijk! En dan heb ik nog niet over milieuschade,
grondwatervervuiling, diersterfte en grondstoffenverlies!
Gelukkig toonde wethouder Tielemans zich een ware milieu
wethouder. Hij had, weliswaar op persoonlijke titel, een dergelijke
petitie die gericht was op wethouders al getekend.
Gezien de laatste ontwikkelingen besloot op 6 maart het college
de motie over te nemen als deze gericht zou worden aan de
onderhandelaar namens de gemeenten: de VNG. Helmonds
pleidooi zou dus in Den Haag te horen zijn! De motie leek
trouwens nog een ander effect te hebben. Als voorbeeld van
sterk vervuilde bermen had de PvdA de N279 tussen Helmond
en Asten opgevoerd. Wat zag dat er uit de laatste maanden! Nog
geen 2 dagen na de raadsvergadering zag ik mannen in oranje
pakken met grijpstokken alle vuil langs de N279 in grote blauwe
afvalzakken doen!
Helaas leek op 8 maart in persberichten de situatie rondom
statiegeld verslechterd ipv verbeterd: zelfs het statiegeld van 1,5
literflessen zou verdwijnen. De lobby van de industrie om de
regeling tegen te houden leek te werken. Gelukkig is het nog niet
zo ver. CDA en PvdA willen er nog verder over praten. Laten we
ondertussen allemaal zelf ons best doen om Dierdonk vrij van
zwerfafval te houden!
Mirjam van der Pijl.

de communicatie in dit dossier die dag gelopen was. Er werd zelfs
gedreigd met een motie van wantrouwen tegen de wethouder.
In alle commotie hield de VVD-fractie als enige het hoofd koel
en wist het te bewerkstelligen dat de wethouder de aanvraag
van de sloopvergunning, hoewel gemandateerd aan het college,
zou uitstellen tot de raadsvergadering in maart zodat alle
fracties nog hun mening konden geven over dit punt. Bijkomend
voordeel was dat de uitslag van de stemming aan alle speculaties
een einde zou maken omdat de meerderheid van de Raad zich
uitsprak voor een beslissing. Dit gebeurde ook en de aanvraag
voor een sloopvergunning werd met 33 stemmen voor en 3
tegen aangenomen. Als het college had vastgehouden aan het
mandaat, wat zij volkomen terecht had, dan zou dit altijd bij welke
ontwikkeling dan ook in dit dossier boven de markt blijven hangen
en onderwerp zijn van elke discussie. Dat is uiteindelijk op deze
wijze voorkomen.
Vanaf nu kan elke partij zich richten op een nieuw theater voor
Helmond. Waar, of en hoe dat er moet komen zal de komende
maanden duidelijk worden. Om te beginnen zal er binnenkort
gediscussieerd worden over het programma van eisen dat aan
een nieuw theater gesteld gaat worden. Daarna zal het budget
berekend moeten worden en uiteindelijk zullen het ontwerp en
de locatie de revue passeren.
De VVD heeft zich voorgenomen dit dossier in fases op te splitsen.
Daarmee wordt elke stap overzichtelijk en kan er weloverwogen
een beslissing genomen worden. Dat zijn wij niet alleen aan u
als Helmondse burger verplicht omdat er nu eenmaal veel geld
mee gemoeid is maar ook aan ’t Speelhuis. Mocht u dit op de
voet willen volgen dan kunt u dit doen via de website www.
vvdhelmond.nl.
Joan Damen

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

Eindelijk Lente!

Optiek
mode
op z’n
best

In april hebben wij de volgende
aanbiedingen voor u:




Onze heerlijke hamburgers

4 halen en
maar
2 betalen!!

Filet américain
normaal € 1,49 nu slechts

€ 1,09

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

per 100 gram

weer
Nog even en we kunnen r voor!
klaa
barbecueën. Wij zijn er

G

TIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Uitgebreide Collectie Feestartikelen:

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

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

Carpe Diem

Disco voor oudere jongeren.

Meestal lees ik de ‘ik-probeer-zieltjeste-winnen’ stukjes van politica Van den
Waardenburg en Niessen in De Gazet
niet. Voor de uitgave maart 2012 met
twee keer als titel “Coffeeshopbeleid”
(zouden de dames het hebben afgestemd?) maakte ik een uitzondering. Als
advocaat sta ik de publiekelijk gelynchte
coffeeshophouder van Carpe Diem bij.
Vandaar mijn aandacht.
De christelijk-democratische Van den
Waardenburg verwijst naar wat er
allemaal na de opening van Carpe Diem
is gebeurd. Met een belerend vingertje
van “Zie je wel, wij als CDA hadden gelijk”
is dat wijsheid achteraf. Of had het CDA
voorzien wat er rondom Carpe Diem zou
gebeuren? Een mooi staaltje van politiek
van de koude grond en makkelijk ‘scoren’.
Niessen, een politica van de partij
die staat “voor de hardwerkende
Nederlander die vorm en inhoud wil
geven aan zijn eigen toekomst”, zoals de
geslachtofferde coffeeshophouder, stelt
dat valkuilen zoals die van Carpe Diem
voorkomen moeten worden. Over welke
valkuilen heeft Niessen het hier? De
overheidsbemoeienis moet volgens haar
minimaal zijn. Bij de vergunningverlening
aan Carpe Diem heeft burgervader Jacobs
zich persoonlijk en zeer intensief bemoeid.
Met als gevolg een maandenlange en
kostbare beveiliging van de burgemeester.
Daar zou eens een stukje over moeten
worden geschreven.
Marc van den Boomen

Wilt U ook reageren op artikelen die in ons
blad verschijnen, of heeft U een reactie
op een gebeurtenis in onze wijk, schrijf
dan of mail naar redactie@dierdonk.org

Als u dit leest, kan u geluk of pech hebben.
Is het vandaag nog geen 1 april, dan heeft
u geluk. Is het al 1 april of later, dan heeft
u pech.
Op zaterdag 31 maart is/was het namelijk
tijd voor de tweede Dierdonk Classic
Hits Night. Tijdens de Classic Hits Night
draait / draaide een DJ muziek, met
name uit de jaren 80 en 90. Bekende hits
waar op gedanst kan / kon worden en
die door velen meegezongen (hadden)
kunnen worden. Er is / was ruimte voor
verzoeknummers zodat de aanwezigen
lekker terug in de tijd kunnen / konden.
Kortom, dansen, zingen, kletsen en
drinken voor de oudere jongeren, de
30-plussers.

De vorige editie was al een redelijk succes.
Of de tweede editie een succes wordt /
was, is nog onbekend ten tijde van het
schrijven van dit stukje. We verwachten
van wel, want
Nog vier redenen om te komen zijn;
1) h et n i e u wste l i d va n d e
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.

Een ingezonden reactie verplicht de
redactie niet tot plaatsing. Opname
betekent niet dat de redactie het met de
strekking ervan eens is, ook is het mogelijk
dat deze door ruimtegebrek niet geplaatst
wordt. Zie ook de colofon op blz. 5.

Ingezonden reactie
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Dierdonk bezoekt zusterstad Mechelen
Toen het bestuur van “Moet Niks” na ging denken over het
reisdoel voor het jaarlijkse uitstapje, was een vertegenwoordiging
van ons Gemeentebestuur nog niet zo lang terug van hun reizen
naar Afrika en China. In de krant werd melding gemaakt van
de mogelijkheid voor Helmond om ook daar stedenbanden
aan te knopen. Onze burgermeester liet echter al snel weten
dat het voor Helmond niet wenselijk is om in China contact te
leggen met een stad. In Brabant zijn andere steden ons daar al
voorgegaan.
Veel lezers zullen weten dat Helmond al stedenbanden heeft
met de Belgische stad Mechelen en met Zielona Góra in Polen.
Vandaar dat we meenden dat het interessant zou kunnen zijn
om een keer naar Mechelen te gaan.

opvoeding had plaats in het huis van Margaretha van York die in
Mechelen was komen wonen. Zij was de zuster van de Engelse
koning en de derde vrouw van Karel de Stoute.
De rijke geschiedenis heeft haar sporen achtergelaten. Nu is
Mechelen een moderne stad, met in het gezellige centrum een
groot aantal historische gebouwen. Wij zullen daar met volle
teugen van kunnen genieten.
Het programma voor deze bustocht op dinsdag 8 mei, is als volgt:
08:15 uur Verzamelen bij het parkeerterrein bij Albert Heijn.
08:30 uur De bus vertrekt.
10:15 uur Aankomst op de Veemarkt. We wandelen naar de
Grote Markt.
10:30 uur Koffie met heerlijk gebak.
11:15 uur Historische wandeling o.l.v. 2 gidsen waarbij
ondermeer de kathedraal, het stadhuis en de
paleizen van de Margaretha’s bezocht worden.
13:15 uur Vrij te besteden voor lunch, winkelen of
rondwandelen.
15:00 uur Verzamelen voor wandeling naar Brouwerij ’t Anker.
15:30 uur Rondleiding door de brouwerij en genieten van twee
biertjes.
17: 00 uur Vertrek naar Restaurant Kruidenlucht in Casteren.
21:00 uur Aankomst in Dierdonk.
Wij zijn er weer in geslaagd om deze dag voor een aantrekkelijke
prijs te organiseren.
Leden van de wijkvereniging die tenminste vanaf januari 2012
lid zijn, betalen € 32,- per persoon. Alle andere deelnemers
betalen € 42,-.
Voor dit geld krijgt u, naast de reis en de rondleidingen: 1 koffie
met gebak, 2 biertjes in de brouwerij en het 3 gangen diner.

De eerste sporen van bewoning van de plaats Mechelen dateren
uit 500 – 200 v. Chr. In de 6e, 7e of 8e eeuw stichtte de Ierse
monnik Rombout een abdij in Mechelen. Naar hem is later de
Sint Romboutskathedraal genoemd. Daaraan zullen we een
bezoek brengen.
Onder invloed van de adel en de kerk werd Mechelen steeds
belangrijker en het kreeg begin 1300 stadsrechten.
De lakenindustrie maakte opgang en van de bloei in die periode
getuigden de stadswallen met twaalf poorten, een lakenhalle
met belfort, het schepenhuis tussen de IJzerenleen en de Grote
Markt.
In de 15e en 16e eeuw beleefde Mechelen het hoogtepunt van
zijn bloeitijd. Het begon allemaal onder het bewind van Karel
de Stoute met het Edict van Thionville, waarin bepaald werd dat
de Rekenkamer en het Opperste Gerechtshof naar Mechelen
zouden verhuizen. Daardoor werd Mechelen de juridische
hoofdstad van de Nederlanden.
De glans werd nog versterkt met de komst van Margaretha van
Oostenrijk. Zij bestuurde de Nederlanden vanuit Mechelen. Het
belang van de stad begon vanaf 1530 te tanen, toen Margaretha
van Oostenrijk overleed. Haar broer Filips de Schone had in
Mechelen ook al een flink deel van zijn opvoeding genoten. Deze
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MoetNiks mededelingen
Wij vragen u om zich ze snel mogelijk
op te geven en contant te betalen. U
kunt daartoe het bedrag in een gesloten
enveloppe, voorzien van naam, adres
en telefoonnummer bezorgen op
Rhulenhofweide 10.
Let op: Het aantal plaatsen is beperkt.
De volgorde van betaling bepaalt de
deelneming Reservering is niet mogelijk.
Tot 23 april kunt u vragen of er nog plaats
in de bus is. Tel. nr: 512516.

Programma mei / oktober 2012

Datum of Periode Activiteit
Woensdag 25 april Laatste keer Koersbal
Laatste keer
Donderdag 26 april
Computer Workshops
Elke woensdag van
Jeu de Boules
af 2 mei t/m 3 okt.
Dinsdag 8 mei

Bustocht naar
Mechelen

Dinsdag 22 mei

eerste fietstocht

Dinsdag 26 juni

Dagfietstocht
“Eat and Bike”

De donderdagochtenden 5 april en 19
april van 10:00uur tot 12:00 uur Basis
workshop.

Woensdag 11 juli

Jeu de Boules
Toernooi
Aansluitend Barbecue

De donderdagochtenden 12 april en
26 april van 10:00 uur tot 12:00 uur
workshop fotobewerking.

Dinsdag 7 aug.

tweede fietstocht

Dinsdag 4 sept.

derde fietstocht

Dinsdag 25 sept.

Bezoek aan Museum
ASTEN

In april staan de volgende
activiteiten op het programma:
Elke woensdagochtend van 10:00 uur tot
12:00 uur Koersbal.

Elders in deze Gazet treft u het voorlopig
zomerprogramma 2012 aan.

Laatste speeldag Jeu
de Boules
Woensdag 10 okt. Start koersbalseizoen
Woensdag 3 okt.

Contactpersonen:

Plaats
in Parkzicht

Toelichting
Aanvang: 10:00 uur

in Parkzicht

Aanvang: 10:00 uur

Jeu de Boules banen op
Aanvang: 10:00 uur
Promenade bij Parkzicht
Verzamelen: 8:15 uur
Aanmelden en
Vertrek: Parkeerterrein
betalen: 512516 zie
Albert Heijn
aankondiging in deze
Gazet
Vertrek: Parkeerterrein
Vertrektijd: 10:00 uur
Albert Heijn
Aanmelden en
Vertrek: Parkeerterrein betalen: 512516
Albert Heijn
zie aankondiging in
volgende Gazet
Aanvang: 13:30 uur
Barbecue aanvang:
Jeu de Boules banen op
17:00 uur
Promenade bij Parkzicht
Aanmelden en
Barbecue in Parkzicht
betalen: 512516
zie Gazet van juni
Vertrek: Parkeerterrein
Vertrektijd: 10:00 uur
Albert Heijn
Vertrek: Parkeerterrein
Vertrektijd: 10:00 uur
Albert Heijn
Aanmelden en
Samenkomst bij
betalen: 512516
Museum om 13:45 uur zie Gazet van juli/
augustus
Jeu de Boules banen op
Aanvang: 10:00 uur
Promenade bij Parkzicht
in Parkzicht
Aanvang: 10:00 uur
Carel van der Zanden tel: 512 548
Jeanne en Hans de Jong tel: 512 516
Peter van Rooij
tel: 518 564
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Tegenlicht
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

Tegenlicht in een foto kan een foto helemaal bederven of juist
hartstikke mooi maken. Het is dus een fenomeen waar je echt
rekening mee moet houden.
Wat is tegenlicht? Wanneer je een foto neemt en er bevindt zich
een lichtbron recht voor je en het onderwerp van de foto staat
tussen de lichtbron en de camera in.
Een mooi voorbeeld is een foto maken van iemand met op de
achtergrond de ondergaande zon. Je krijgt dan een silhouet
van die persoon met een mooie gekleurde achtergrond of de
persoon is mooi belicht, maar de achtergrond is veel te licht
en uitgebeten. De verschillen in lichthoeveelheid zijn zo groot
dat de camera het niet meer aankan. Je ziet op de foto dat

een mooi surrealistisch effect. Op een doorsnee cameraatje zit
een knop met een bliksempje erop, die knop kun je gebruiken
voor het in- en uitschakelen van de flitser. Wees niet bang en
probeer het een keertje uit. Een groepsfoto van je familie in de
tuin wanneer de zon schijnt kun je het beste maken met het
flitsertje aan. De flitser zorgt dan voor de goede uitlichting van
de gezichten.
Ook kan tegenlicht een heel mooi effect geven bij foto’s. Soms
lijkt het dan of het onderwerp zelf licht geeft, door de krans
die er omheen zit. Hiermee haal je het onderwerp los uit de
achtergrond.

het meisje te donker is t.o.v. de achtergrond. In dit geval is het
een bewuste keuze van de fotograaf, dus is het niet zo erg.
Een anderen vervelende situatie is, wanneer de zon bij het
maken van een foto met bijvoorbeeld een paar personen schuin
boven je staat, niet achter je maar voor je. Al gauw zijn dan de
gezichten van die mensen te donker.
Andersom, dus de zon in de rug van je als fotograaf, zorgt ervoor
dat de personen, die op de foto komen, knijpen met de ogen,
want die kijken in de zon. Een foto met knijpende ogen en
vertrokken gezichten van de zon wil je niet hebben. Wat dan
gedaan?
Het antwoord is al net zo simpel als de handeling: zet gewoon je
flitser aan! (zie de twee foto’s van de gele tulpen naast elkaar
op de volgende pagina).
Je denkt dan als fotograaf: moet overdag de flitser aan? Het
antwoord is JA! Wanneer bij de foto van zonsondergang de
flitser wordt aangezet, wordt de jongdame op de voorgrond
ook goed belicht. Dit is overal toe te passen als er zich teveel
licht achter het onderwerp bevindt. Een mooi voorbeeld is deze
foto van tulpen. Deze is ingeflitst, anders zouden de tulpen zwart
worden tegen zo’n felle lucht met zon. Nu krijgt het geheel
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Op bijgaande foto (zie vorige pagina) komt het licht van
linksachter waardoor een silhouet ontstaat. Dit effect kun je
ook bereiken als je overdag buiten foto’s maakt, maar dan moet
de zon niet te hoog staan. Het tegenlicht geeft net die extra
lichtsfeer die een foto nodig heeft, maar pas op, het kan ook
de hele foto bederven.

veel hinderlijke lichtvlekken tegen.

Wat het mooiste en lelijkste effect van tegenlicht is? Nou,
dat noemen ze ”ghosting en flare” oftewel rare lichtvlekken
veroorzaakt door het tegenlicht van een scherpe lichtbron.
Soms is het erg mooi in een foto, maar vaak bederft het de
hele foto. Er zijn twee manieren om dat goed te verhinderen.
Ten eerste, vermijd dat er een lichtbron te zien is in je foto. Ten
tweede gebruik een zonnekap. Deze is sowieso aan te raden. De
zonnekap beschermt je lens tegen stoten en vingers, en houdt

Wil je profiteren van bijvoorbeeld mooi (tegen)licht en kleuren?
Maak dan foto’s van de bloeiende bloembollen. Het loont de
moeite!

Wat is dus de conclusie van dit verhaal? Gebruik tegenlicht als
mooi strijklicht, maar ben ook behoedzaam! Het kan je foto
bederven. Gebruik dan je flits en zet altijd een zonnekap op je
lens, die kan hinderlijke vlekken voorkomen.

Louis van de Werff
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Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar

Dierdonk 3D: Heidi Swinkels

In Dierdonk is voor velen van alles te
beleven en dat gebeurt niet zomaar.
Wie bedenken en organiseren dat? Daar
ben ik benieuwd naar en als geheim
agent leg ik de gehele wijk onder een
vergrootglas op zoek naar de mensen
achter al die activiteiten. In de vier
voorgaande Gazets heb ik de redactie
van dit wijkblad, het bestuur van de
wijkvereniging, carnavalsvereniging De
Rampetampers en wijkcentrum Parkzicht
onderzocht en beschreven. Deze maand
niet een groep vrijwilligers maar een
vrouw die op vele terreinen actief is en
haar steen(tje) bijdraagt aan het plezier
van vele, vooral jonge, wijkbewoners. Die
vrouw heet Heidi Swinkels.

Heidi is getrouwd met Harrie en heeft
3 kinderen: Maaike, Lonneke en Xander.
Ze wonen al vanaf 1995 in Dierdonk, in de
Leeuwenborchweide om precies te zijn. Ze
werkt parttime bij MTA en de rest van de
tijd is ze druk met haar gezin en Dierdonk.
Als geheim agent ben ik haar de afgelopen
maand gevolgd en heb gemerkt hoeveel
werk ze voor Dierdonk verzet. Alleen al in
de maand maart heeft ze vergaderd met
het bestuur van de wijkvereniging, heeft ze
de disco voor de basisschooljeugd gedraaid,
is ze 4 donderdagavonden de leidster van
de knutselclub geweest en had ze het druk
met de voorbereidingen van de spooktocht
en de Classic Hits Night. Tijd om haar rol
eens nauwkeuriger te beschrijven.
Bestuur van de wijkvereniging – Al enke
le jaren is ze lid van het bestuur van de
wijkvereniging. In de Gazet van een van de
voorgaande maanden heeft u dat kunnen
lezen (ze was wel ontevreden over de
foto die stiekem was genomen tijdens de
Ledenvergadering. Alsnog excuses). Als
enige vrouwelijke lid zorgt ze voor een
relativerende kijk op wijkproblemen. Haar
manier van communiceren met bijvoorbeeld
de knutselclub, de kinderdisco-mensen en
de schilderclub wordt erg gewaardeerd.
Ze vraagt zichzelf weleens af of ze wel
waardevol genoeg is, maar ik begreep van

de andere bestuursleden dat ze haar echt
niet kunnen missen.
Kinderdisco – Kinderen van de basisschool
kunnen regelmatig op vrijdagavond naar
de kinderdisco in Parkzicht. Heidi is hier
al jaren nauw bij betrokken. Volgens haar
geldt: Kleine moeite, groot plezier. Maar
toch, het moet wel elke keer geregeld
worden: de disc-jockey, de bezetting, de
versiering. Ze wil wel gezegd hebben dat
ze dat niet alleen doet. Jarenlang hebben
Cindy Klap en Helga Wolfhagen geholpen
waarna dat overgenomen is door Charles
van Eemeren, Judith de Koning en Heidi.
Knutselclub – De knutselclub bestaat
uit 15 kinderen van 8 tot 12 jaar die
elke donderdagavond bijeenkomen. In
Parkzicht wordt van 18.30 uur tot 20.00
uur gezellig geknutseld. Het is zo leuk
dat er al jaren een volle bezetting is. Ik
denk dat de knutselclub een van de weinige
wijkactiviteiten is waar een wachtlijst is.
Heidi organiseert dit al jaren samen met
Miranda Mooijen, en ze worden wekelijks
bijgestaan door hele lieve knutselouders
en Kees Paaps, de enige echte knutselopa.
Spooktocht – De eerste en de tweede
Dierdonk spooktocht waren niet doorgegaan
als Heidi niet had meegeholpen. Samen met
Gerard Bosmans heeft ze geprobeerd deze
nieuwe activiteit in Dierdonk op te zetten.
Iets wat niet meevalt omdat spoken en
wijkbewoners soms minder enthousiast
zijn dan Heidi en Gerard.
Classic Hits Night – Heidi heeft, wederom
met Cyndi Klap en Helga Wolfhagen, ook
aan de wieg gestaan van de 1e Dierdonk
Classic Hits Night van vorig jaar januari.
Een dansavond in Parkzicht die vooral de
30+ ers zou moeten interesseren. Het
resultaat was zo positief dat op 31 maart
de 2e Classic Hits Night plaatsvindt. Een
avond dansen op en zingen met hits uit de
jaren 80 en 90.
Kortom, Heidi is op vele terreinen erg
betrokken bij de wijk. Een vrijwilliger die
het verdient om in het zonnetje te worden
gezet. Heidi, hartelijk dank voor jouw
tomeloze inzet op al die vlakken. Hopelijk
ga je daar nog lang mee door zodat de
genoemde activiteiten door kunnen blijven
gaan.
geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail naar geheimagentpd7@gmail
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*VLOERTEGELS*

Een natuurlijke en
verrassende kijk op tuinen!

Keuze uit 150 stuks
www.detegelcontainer.nl
22
Achterdijk 13 | 5705 CB Helmond | Tel.(0492) 347322

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.

Kip of Ei

Hoeveel eieren legt een
kip?
Misschien 1 per dag?

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

Geen één!...
Geen één?...
Nee, want een kip legt
eieren, maar eieren leggen toch geen kippen.

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

Nog niet eerder in Nederland verkrijgbaar.

Deze mooie diffusers van
Italiaans design. Geglazuurd

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

porcelein in vele kleuren, met

Ook voor particulieren!

12 parfums. De grootte van
de diffuser en de kwaliteit

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

van het parfum, onderscheidt
Mr & Mrs Fragrance van de

Heerlijke
geuren
in Huis.
... en mooi om te hebben

standaard geurstokken.

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

vanaf

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

17,50

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

Y

Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

(advertorial)

Crea-avonden
De laatste crea-avond van dit seizoen
staat gepland! De maanden vliegen om.
We kunnen met trots zeggen dat de
avonden zoals die al georganiseerd
zijn, succesvol zijn verlopen. Leuke
creatieve onderwerpen, laagdrempelig
aangeboden. Mocht u nog steeds
getwijfeld hebben, schrijft u zich dan in
voor deze laatste.
Natuurlijk hopen we er in het najaar
weer te zijn met verfrissende nieuwe
onderwerpen.

PUUR

Een impressie van een tweetal avonden:

Woensdag 18 april:

Decopatch vogelhuisje
Eens weer een keertje wat anders dan
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.
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.

• Maximum aantal deelnemers 20. U
dient lid te zijn van de wijkvereniging
om deel te kunnen nemen. (kijkt u
voor aanmelding in deze Gazet
• 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.

Voetverzorging
Mijn naam is Margriet Verbakel, gediplomeerd
pedicure en sinds een jaar heb ik mijn eigen
praktijk aan huis.
Veel mensen hebben last van voetklachten.
Naast het verlossen en voorkomen van
ongemakken aan de voeten zoals overmatig
eelt, likdoorns, kalk- en ingroeiende nagels
wordt er in mijn praktijk ook de nodige
aandacht besteed aan de uiterlijke verzorging
van de voeten. Denk aan nagelreparatie,
french pedicure en nail art. Uiteraard mag
een heerlijk ontspannende voetmassage niet
vergeten worden.
Tenslotte is iedereen gebaat bij een goede
voetverzorging: man of vrouw, jong of oud.
Of je nu veel zit, staat of loopt. Want realiseer
je je wel eens dat het hele gewicht van het
lichaam vaak op de voeten neerkomt? En wist
je dat als de voeten pijn doen, ongemerkt ook
de houding kan veranderen? Daardoor kunnen
weer knie, heup, rug- of nekklachten ontstaan.
Naast voeten kun je bij mij ook terecht voor
het verzorgen van je handen. Ik maak gebruik
van de nieuwste techniek, namelijk gellak.
Gellak wordt aangebracht op de natuurlijke
nagel en blijft veel langer mooi dan de
traditionele lakken èn ze verstevigen meteen
de natuurlijke nagel. De nagels zijn meteen
droog en ze glanzen prachtig. Ideaal voor
vrouwen die geen kunstnagels (meer) willen
dragen, maar die toch graag mooie verzorgde
nagels willen.
Meer informatie:
www.puurvoetverzorging.nl
of 06-23275740

U kunt zich aanmelden via de mail.
Aanmeldingen zullen in volgorde van
binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com
Wilt u meer zien van Decopatch, kijk u dan
eens op www.decopatch.com

Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.
Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het
aantal plaatsen is beperkt!
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk
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Nieuws van het hondenfront!

Ingezonden stuk door de gemeente in verband met de te
realiseren hondenvoorzieningen in onze wijk.
Na evaluatie van al de ingezonden positieve en negatieve
stukken door de bewoners van Dierdonk heeft de gemeente
enige aanpassingen doorgevoerd.

Gebieden om honden uit te laten zijn aangepast

De plekken in de wijk waar honden mogen worden uitgelaten,
zijn enigszins aangepast.
In december vorig jaar heeft het college van B&W de nieuwe
hondenkaart van Helmond vastgesteld. Op deze kaart staan alle
plekken waar in Helmond honden mogen worden uitgelaten.
Voor Dierdonk betekent dit het volgende:
Nieuwe uitlaat- en loslaatstroken
o Zonnedauwsingel zuidzijde (honden aan de lijn)
o Zevenstersingel zuidzijde (honden aan de lijn)
o Horstlandenpark tussen Vliehorstweide en Coendersberglaan
middenberm (honden aan de lijn)
o Groenzone Zwanenbloemsingel (loslaat)
o Groenzone Ockenburgpark (loslaat)
Opheffen verbodsgebieden
o Wijkpark
o Horstlandenpark grasveld

Bijzondere bomen
Beste wijkbewoners, We zijn op zoek naar bijzondere bomen
in de wijk Dierdonk die in particuliere tuinen staan en vanaf de
straatzijde te zien zijn. Die willen wij mogelijk gebruiken bij de
samen stelling van een boekje over bomen in de wijk Dierdonk
gekoppeld aan een wandeling in onze wijk.
Ooit van een ‘Katsuraboom’ gehoord ? Wij weten waar hij
staat en we doen er een kort verhaaltje met beeld bij. Bent u
nieuwsgierig en denkt u ik heb ook een bijzondere boom laat
het ons weten. Stuur gerust een mailtje naar g.rijt@chello.nl
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Deze wijzigingen zijn reeds eerder in de Gazet gepubliceerd.
De situatie rondom de Kromme Geer blijft ongewijzigd
(verbodsgebied blijft in stand). Wel worden ter hoogte van de
openingen in de hagen aanpassingen gedaan, om te voorkomen
dat honden op deze plekken hun behoefte doen.
De werkzaamheden voor deze aanpassingen worden in de
maanden februari en maart uitgevoerd.
De hondenkaart is ook te vinden op de site van de gemeente
Helmond www.helmond.nl.
J. van den Berg
senior technisch medewerker Groen
Beheer Openbare Ruimte
Postbus 950, 5700 AZ Helmond
Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond
Tel. (0492) 58 70 90
In samenwerking met de werkgroep Hart voor Honden Dierdonk
www.hartvoorhondendierdonk.nl

De autoweg N279
Beste mede wijk bewoners,
Het is mogelijk aan uw aandacht ontsnapt toch wordt er al
weer volop overleg gevoerd over de realisatie van een robuuste
uitvoering van de N279, tussen ’s Hertogenbosch en Asten. Bij
onze wijk draagt de weg de naam Wolfsputterbaan. Robuust
wil in dit geval zeggen een weg op gewaardeerd tot een
tweebaansweg met vier rij stroken en met ongelijkvloerse
kruisingen waar 100km/uur gereden mag worden. Juist ja
ook u ziet het al aankomen,stof en geluidsoverlast. Waarom
moet deze weg er dan toch komen en zo robuust worden? Wel
onze politici hebben in hun wijsheid bedacht en besloten dat
onze “kennis regio” beter bereikbaar moet worden. In deze
ontsluiting is ook op genomen de realisatie van een nieuwe weg
tussen de A2 bij Eindhoven en de N279 ter hoogte van Beek
en Donk. Regelmatig wordt er in klankbordgroepen gesproken
over de meest geschikte plaatsen waar deze weg aan gepast
dan wel als nieuw gedeelte aan gelegd zou kunnen worden.
Vertegenwoordigers van de aan palende wijken en andere
belang hebbende mochten hierbij suggesties in brengen. Als
eerste werd gevraagd om de kwetsbare gebieden welke bij de
vertegenwoordigers bekend waren aan te geven. In een tweede
sessie werd een tekening in gebracht waarop mocht worden
aan gegeven verwachte kansen en negatieve zaken op zouden
kunnen doemen. Later mochten suggesties in gebracht worden
waar en hoe de weg naar de mening van de vertegenwoordigers
gerealiseerd zou kunnen worden en dat zonder dat er een rem
op de ideeën toe gepast zou worden. Echter moesten al die
ideeën binnen een van te voren aangegeven bandbreedte in
getekend worden waarna door de provincie de voorstellen
welke in gebracht zijn zullen worden uit gewerkt. Nu is echter
al bekend dat op een aantal plekken gedegen oplossingen
bedacht zullen moeten worden daar anders de wijken te
ll
ij
l i

plastisch uitgedrukt “bedolven worden onder het fijn stof”.
Een ding is al wel zeker de verkeersdruk zal zeker toe nemen.
Afhankelijk van de keuze kan het betekenen dat Dierdonk twee
ontsluitingsroutes kwijt gaat raken en Helmond Noord eentje.
Zo er voor deze optie gekozen wordt betekend het dat we alleen
nog over de Dierdonklaan uit en in de wijk kunnen, ho niet
jokken het zou ook nog kunnen over de Venuslaan. Om onze
weg waar dan ook naartoe te kunnen vervolgen.
Vervelend is wel dat de vertegenwoordiging niet op basis
van het aantal inwoners is ingevuld en dat brengt met zich
dat bijvoorbeeld Laarbeek vele malen zwaarder wordt
vertegenwoordigd in de klankbord groepen als de overige
aanwonende. Hier komt nog bij dat het er soms op lijkt dat
alles goed is, als er maar geen ontsluiting komt over Laarbeeks
grondgebied, dat bleek onlangs ook weer uit het kranten bericht
“petitie aan de gedeputeerde” eerst de N279 aanleggen en dan
pas bezien of de oost west ontsluiting nog nodig is. Duidelijk
mag zijn dat de vertegenwoordigers van toch een veertigduizend
aanwonende het met deze petitie absoluut oneens zijn. Een
ding mag nog worden opgemerkt en dat is dat de gemeente
Helmond op een positieve manier met ons mee denkt.
Voor enig idee naar de toekomst toe, zie hier onder en stel je
een verveelvoudig van de verkeersstroom voor.
We houden u over de verdere ontwikkelingen op de hoogte.
Namens de Wijkraad Dierdonk,
René van Lierop.
“Het zal er zeker niet beter op worden”
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oPEN HUis:
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.00 - 15.00
31 maart 11
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- 14.00
1 april 12.00
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Aan één van de fraaiste watersingels gelegen verrassend royaal halfvrijstaand Aan één van de fraaiste watersingels gelegen bijzonder karakteristiek en
robuust herenhuis met grote, multifunctionele (ideaal voor praktijk aan huis) sfeervol afgewerkt royaal halfvrijstaand herenhuis met inpandige garage en
garage en extra brede achterom (evt. met auto, caravan e.d.)
zonnige tuin.
Als u op zoek bent naar verrassend veel ruimte zowel beneden als boven in een degelijk
gebouwd huis, bent u hier aan het juiste adres.
Kom eens kijken!

Bij deze markante woning in 30-er jaren stijl gebouwd, is sfeer enorm aanwezig.
Niet alleen aan de buitenzijde maar vooral ook aan de binnenzijde.
Kom eens kijken en u zult overtuigd hiervan zijn.

Bouwjaar: 1996
Perceel: 420 m2
Vraagprijs NU:

Bouwjaar: 1997
Perceel: 362 m2
Vraagprijs: E

E 399.000,- k.k.

Woonoppervlakte: 180 m2
Inhoud: 720 m3

Woonoppervlakte: 140 m2
Inhoud: 580 m3

369.000,- k.k.

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

WWW.HEUVEL.NL
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Wérkt Voor U

FEEST TE VIEREN KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose
www.apverhuur.nl GERRIE KOK
(JE)

M

** 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

Gediplomeerd kapster

MY

CY

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

C rw
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p
-32
15 28:20
www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl

Tegen inlevering
van deze bon

Pat’s Carwash

Tegen inlevering
van deze bon

Prog 1

Rakthof 2 Helmond 0647 666 616

Prog 4

€ 4,90
Geldig t/m 31 mei 2012
(voor personenauto’s)

€ 7,90
Uw auto het beste gewassen zonder krassen!!
Uw auto wordt eerst handmatig voorgewassen (incl uw velgen)!!
Prog 1: € 6,90 Prog 2: € 8,40 Prog 3: € 9,40 Prog 4: € 10,50

Geldig t/m 31 mei 2012
(voor personenauto’s)

De Paashaas
De juf wil de kinderen iets vertellen:
”Ik heb net van de directeur gehoord
dat we een brief hebben gekregen.
Zal ik hem aan jullie voorlezen”.
De kinderen zitten allemaal voor
de juf op de grond en zijn heel erg
benieuwd. Ze vouwt de brief open
en begint voor te lezen:
Hallo jongens en meisjes,
Het is al snel Pasen en ik kom bij jullie op
school. Is jullie lokaal al mooi versierd en
hebben jullie ook eieren klaar liggen? Ik
kom bij jullie in het lokaal en ga kijken wie
het mooiste lokaal op school heeft. Wie
de allermooiste heeft krijgt van mij een
verrassing.
Tot snel
De kinderen zitten nog stil voor de juf tot
de juf een vraagt stelt: “Hebben wij een
mooi versiert lokaal?”. De kinderen kijken
rond en voor de pauze zeiden ze juist dat
het lokaal zo mooi was dus dat is goed. “De
volgende vraag uit de brief is of we eieren
hebben?” vraagt de juf. “Die hebben we
helemaal niet”, roept een jongentje. “Hoe
komen we dan aan eieren?” vraagt een
meisje. “Ik weet het, we kunnen allemaal
een ei van thuis meenemen”, zegt Dagmar.
De juf kijkt Dagmar aan en vind dat een
goed idee. De volgende morgen komt
iedereen met een ei aan. Gelukkig zijn
het allemaal dezelfde eieren. De juf kookt
de eieren en als ze afgekoeld zijn komt de
verf op tafel. Iedereen mag een ei verven.
“Wanneer mogen we dit ei opeten?”
vraagt een jongen uit de klas. “Als de
Paashaas is geweest. Als we ze nu al op
gaan eten denkt hij dat we geen eieren in
de klas hebben gehad”, antwoord de juf.
De kinderen leggen hun ei in een mandje
die de juf klaar heeft gezet.

De volgende dag zitten de kinderen in de
klas te luisteren naar een verhaal van de
Paashaas die geen eieren kon vinden, als
er op een raam wordt geklopt. De kinderen
kijken om maar zien niemand staan.”Wie

was dat?”, vraagt Olivier aan de juf. “Ik
weet het niet. Ik heb niemand gezien”,
antwoord de juf. De juf gaat dan maar
verder met lezen als er even later weer
op het raam wordt geklopt. Maar weer is
er niemand te zien. “Weet je wat we gaan
doen. We trekken onze jas wel aan en gaan
buiten kijken”, zegt de juf. De kinderen
trekken de jas aan en gaan samen met de
juf naar buiten. Als ze buiten komen zien ze
niemand tot er een grote struik beweegt.
De kinderen lopen er samen met de juf
naartoe en daar horen ze iemand huilen.
Niemand durft te gaan kijken, zelfs de juf
niet. “Zullen we vragen wie er is”, fluistert
de juf, “Wil jij dat doen Olivier?”. “Wie
is daar?” vraagt Olivier. Er wordt geen
antwoord gegeven. “Mag ik in de struik
kijken wie er zit?” vraagt Olivier. De juf vind
dat goed, want niemand komt de struik
uit. Olivier loopt de struik in en roept heel
hard:”De Paashaas zit te huilen”. Als Olivier
samen met de Paashaas uit de struik komt
schrikken de kinderen. Ze dachten dat
Olivier een grapje had gemaakt maar het
is echt een huilende Paashaas.
Samen met de juf en de Paashaas gaan
ze naar binnen toe. De Paashaas gaat op
een stoel zitten en de kinderen kruipen
eromheen. “Wat is er aan de hand
Paashaas. Waarom moet u nu huilen?”,
vraagt de juf. De Paashaas kan niets
vertellen, hij zit nog steeds te huilen. Als
een meisje uit de klas een glaasje water
geeft en hij een slokje heeft genomen gaat
hij vertellen: ”Ik ben weg gestuurd door de
grote Paashaas om eieren te gaan zoeken.
Maar ik kan helemaal geen ei vinden. Als
ik nu terug kom bij de grote Paashaas
zonder ei mag ik niet mijn eigen ei gaan
zoeken”. “Weet je meneer de Paashaas we
hebben net een verhaaltje gelezen over
een paashaas die geen ei heeft”, verteld
Olivier. Meteen wil de Paashaas weten
hoe die Paashaas aan eieren kwam, maar
helaas zover waren ze niet gekomen in
het boek. “Kunnen jullie mij niet helpen
aan een ei?” vraagt de Paashaas. “Wij
hebben gisteren allemaal van huis een
ei meegenomen omdat we ook geen ei
hadden”, vertel Dagmar.
“Volgens mij heeft niemand een ei voor
mij”, zegt huilend de Paashaas.
De juf vraagt aan de kinderen of de
Paashaas alle eieren van de kinderen niet
mag hebben. “Maar dan hebben wij geen

ei”, zegt een jongen. “Nee das waar”, zegt
de juf, “maar weet je nog van de brief van
de paashaas. Dat is vast van een andere
paashaas. Die vertelde dat we een mooi
lokaal moesten hebben en eieren. Als
we nu zeggen dat we de eieren aan de
paashaas hebben gegeven dan zal hij dat
vast wel lief vinden. Wie weet krijgen jullie
de verrassing dan wel”. De kinderen vinden
dat goed. De Paashaas droogt zijn tranen
en pakt het mandje eieren en gaat op weg.
Voor het ramen zwaaien de kinderen naar
de Paashaas tot ze hem niet meer zien.
Daarna gaat de juf verder met het verhaal
vanuit het boek. Als het tijd wordt voor
de kinderen om weer naar huis te gaan
roept Olivier: ”Juf de andere Paashaas is
helemaal niet geweest. Ons lokaal is mooi
alleen hebben we geen eieren. Hoe kan dit
nu?”. Ook de juf kan hier geen antwoord
op geven, want ze weet het niet. Opeens
gaat de deur van het lokaal open en wie
staat daar…… de paashaas die de eieren
van de kinderen had meegenomen. “Ik
kom jullie de eieren terug brengen. Ik heb
het verteld aan de grote paashaas en hij zei
dat ik niet jullie eieren mee mag nemen.
Het geeft nu niet dat wij geen ei hebben.
Tevens heb ik voor jullie een verrassing”.
De juf pakt het mandje van de Paashaas
aan en zet het neer op tafel. De Paashaas
heeft voor iedereen een paashaasje van
chocolade meegenomen. “Die moest ik
geven van onze grote paashaas. Ik hoop
dat jullie het lekker vinden. Maar nu ga ik
weer haasje paasje”, zegt de Paashaas. En
hup weg is hij weer.
“Juf was dit soms de toch de Paashaas die
onze verrassing kwam brengen?” vraagt
Olivier. “Ik denk dat de Paashaas eerst
moest kijken hoe lief jullie zijn. Jullie waren
heel lief om je eigen ei weg te geven en
daarom hebben jullie je eigen ei terug en
de verrassing”, zegt de juf.
En net voor de
school uit gaat kan
iedereen zijn eigen
geschilderde ei uit
de mand pakken
en in de andere
hand de chocolade
paashaas beet
houden.
Wat hebben ze
allemaal veel te
vertellen aan hun
papa en mama….
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Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.
Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404

Kunst in Dierdonk 9-10-11: deel 6

1

Het voorjaar gloort weer. Als bij toverslag springen de knoppen
in de bomen, wachtend op een ietsepietsie meer zon om als
een razende furie open te barsten in prachtige groene kleuren.
Ook dit is kunst met een grote K.

Dit jaar voor het eerst Toke Jansen, kunstenaar in opleiding
bij de schildersclub onder bezielende leiding van Edi van der
Elshout, (zie foto 2) een ware grootmeester. Prachtige stillevens
en vergezichten. Dit belooft wat (zie foto 3).

En als we het hebben over het mooie weer dan schiet meteen
de naam van Henk Lucas door mijn hoofd. Prachtige keramieke
schalen en figuren. Elke vakman zijn eigen stiel. Met subtiele
kleurschakeringen en ragfijne contouren laten zien waarom dit
kunst is. (zie foto 1).

Bezoek onze website voor meer informatie www.dierdonk.eu/kid.
Meldt u nu aan als u mee wil doen in oktober 2012.
Aanmelden via : f.lier@telfort.nl Vol is vol!

2
3
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Vakantieactiviteiten voor alle BSO kinderen
Spring organiseert voor alle kinderen
van zijn buitenschoolse opvang (BSO)
locaties in Helmond Noord, Dierdonk
en Helmond Oost elke schoolvakantie
op locatie Beestenbende (Binderen
4) een gevarieerd en uitdagend activi
teitenprogramma.
Hieraan nemen alle kinderen deel die
gebruik maken van vakantieopvang bij
één van deze BSO locaties. Maar ook
kinderen die geen gebruik maken van
de reguliere BSO kunnen incidentele
vakantieopvang afnemen. Zij kunnen
zich op de BSO aanmelden voor een hele
of halve dag vakantieopvang. Ook voor
deze incidentele opvang hebben ouders
recht op kinderopvangtoeslag, waardoor
soms opvang al mogelijk is voor minder
dan 2 euro per uur (afhankelijk van uw
inkomen).

Over de carnavalsvakantie zeggen de
kinderen in een interview:
We hebben deze vakantie eerst twee
dagen carnaval gevierd, een middag
lekker hossen bij de Kamenij en we zijn
naar de optocht in Brouwhuis gaan kijken.
De rest van de week zijn er activiteiten
gedaan met het thema “ruimte”.
Er zijn planeten geknutseld, we hebben
ruimtevoedsel gemaakt en natuurlijk
opgegeten, er is levend stratego gespeeld
in het thema “ruimte” en we hebben
“ren-je-rot”gespeeld in het thema. De

kinderen hebben in deze week veel
geleerd en ervaren met betrekking tot
het thema.
Maar vooral de talentenjacht was
erg gezellig. Veel kinderen hebben
in de ochtend een leuke voorstelling
voorbereid. Dit varieerde van moppen
vertellen, dansen en playbacken tot een
demonstratie judo en allerlei kunsten. De
middag werd door een aantal kinderen
heel vakkundig gepresenteerd, het
publiek heeft genoten.
Naast de activiteiten vinden de kinderen
het ook prettig om met leeftijdsgenootjes
op het grote terrein buiten te spelen,
binnen spelletjes te doen, creatief bezig
te zijn, samen te bouwen of gewoon te
chillen in de chilhoek.
Kijk voor meer informatie op onze
website: www.spring-kinderopvang.nl

Gevraagd: actieve en creatieve vrijwilligers
Gevraagd: na de carnavalsvakantie weer
nieuwe actieve, creatieve vrijwilligers
voor de tussenschoolse opvang op de
Dierdonkschool in uw wijk

het leuk om op school onze kinderen te
helpen bij de lunch? Wilt u niet vast/stil
zitten, maar wel af en toe helpen, ook dan
bent u van harte welkom.

Bent u op zoek naar een nieuwe uit
daging ?
Kom dan helpen bij het overblijven bij
basisschool Dierdonk, de dynamische
plek in uw wijk.

Maandag, dinsdag en donderdag
van 11.45 tot 13.00 uur

Wij willen graag verdere invulling geven
aan onze activiteiten en begeleiding voor
de kinderen tijdens het overblijven en
zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die
hieraan willen bijdragen.
Heeft u tijd tussen de middag en vindt u
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U ontvangt dankbare kindergezichtjes.
U werkt met leuke collega´s.
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding
van € 8,00 per keer.
Meld u aan bij het vrijwilligers overblijf
team.
Coördinatrice Susan van der Gaast
( 06 45258659

Rampetampers winnen Krantenwisseltrofee
Op zaterdag 10 maart is in Hotel Nuland
te Nuland tijdens een gezellige avond
in carnavaleske sfeer, het zogenaamde
boekenbal voor carnavalskranten, voor
de 38e keer de Krantenwisseltrofee
uitgereikt voor het beste Brabantse
carnavalsperiodiek. De Rampetampers
waren daar met een flinke delegatie
aanwezig om onder het genot van
verschillende optredens van kapellekes
en de dansmariekes van Nuland de
eventuele prijzen in de categorie
‘Bloaike’ in ontvangst te kunnen nemen.
Zowel de deelnemers zelf(publieksjury)

als een vakjury beoordelen de
carnavalsperiodieken in de categorieën
‘Krant’, ‘Buukske’ en ‘Bloaike’. Als eerste
werd het oordeel van de publieksjury
bekend gemaakt, en hier zaten we bij
de eerste vijf. Hier zijn we 4e geworden.
Daarna kwam het oordeel van de vakjury
en ook hier werden we op het podium
geroepen. Nadat de 5e en de 4e plaats
bekend was gemaakt begon de spanning
te stijgen. De 3e plaats was niet voor
ons en de spanning werd er nog even
ingehouden, tot de 2e plaats bekend werd
gemaakt. Deze was voor de Reigerkrant
uit Zijtaart, en dan konden wij slechts de
winnaars zijn. Met 16 punten verschil op
de 2e plaats werd de Rampetamper door

de vakjury uitgeroepen tot het skônste
en beste Bloaike van Noord Brabant
waardoor deze wisseltrofee nu een jaar
lang in Helmond mag staan..
Eerder hebben we de Krantenwisseltrofee
van de vakjury in 2008 en 2010 mee naar
Helmond mogen nemen waarbij in 2010
ook het oordeel van de publieksjury goed
was voor een 1e plaats. Aan de hand van
de juryrapporten trachten wij ons boekje
(Bloaike) op een nog hoger peil te brengen
zodat het nog leuker word om ons boekje
“De Rampetamper”, dat jaarlijks gratis in
Dierdonk en wachtkamers van doktoren
en tandartsen verspreid wordt, te lezen.
De prijzen werden dit jaar wegens ziekte
van Prins Rick van de gastgevers het
Waoterrijk, uitgereikt door de Jeugdprins
Stan en Jeugdprinses Pien, die dit op een
voortreffelijke wijze deden. De organisatie
van deze wedstrijd ligt in handen van de
Stichting krantenwisseltrofee NoordBrabant. (www.krantenwisseltrofee.nl)
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inschrijven voor deze aktie kan tot eind april.
Aktie voorwaarden: u was in 2012 géén klant bij Sport Citadel!

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 Maart

In de maand maart hebben we ons bezig gehouden met
topografie. Je moest uit de afbeeldingen een Nederlandse stad
zien te vinden.
Er waren tien afbeeldingen te zien en wel de volgende:
1. Malloit 2. Ananas, 3. Appel, 4. Slak, 5. Ton, 6. Ring, 7. Inktvis,
8 . Coltrui, 9. Hemd, 10. Tas.
Als je dus van elk woord de eerste letter gebruikt krijg je de stad
MAASTRICHT en dat was dus de juiste oplossing. Deze maand
een record aantal deelnemers, 23 ,maar dat moeten er natuurlijk
nog meer worden. Ook hadden we 23 goede inzendingen. Onder
de juiste inzendingen zijn op 18 maart door Jeroen Schoonen,
Penningmeester van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars
getrokken die op 21 maart in Parkzicht hun prijs in ontvangst
hebben genomen.

De oplossingen van de woordzoeker 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.

Woordzoeker

De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Gwen Bleckmann, Elvira van Hagen en Eline Laurijssen.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Oplossing woordzoeker

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je
deze maand een nieuwe kans.
We hebben deze maand weer een woordzoeker, misschien wat
moeilijk, maar hij is te doen.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Wat met je doen:?

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel in het ei. deze
kunnen van links naar rechts, van rechts naar links, onder naar
boven, boven naar onder, van links boven naar rechts onder,
enz staan. Er blijven uiteindelijk 26 letters over, die 4 woorden
vormen uit de actualiteit . Dit is dan de oplossing

De woorden:
eieren
haas
Pasen
mandje
lente

narcis
geel
groen
chocolade
kuiken

teen
zondag
zon
lammetjes
feest

tulp
vakantie
snoepjes
gras
plezier

Uiterste inzenddatum is deze keer: zondag 15 april 2012.
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KDV De Bereboot krijgt bezoek van De Rammetjes

Carnaval 2012
Op vrijdag 17 februari was het groot
feest op De Bereboot. Alle kinderen en
padagogisch medewerksters waren mooi
verkleed. Om de carnaval in te luiden
hadden we met alle kinderen van het
dagverblijf cake versierd met slagroom
en hageltjes. Na het smullen van al het
lekkers gingen we verder met carnaval
vieren. Samen met alle kinderen zijn we
naar het schateiland gegaan om daar te
dansen en te hossen

om met ons carnaval te vieren! We hebben jeugdraad met z`n allen verwelkomd
en hebben samen de polonaise gelopen,
samen gehost en gedanst. Wat hebben
de kinderen flink danst, ze gingen van
een stapje naar voren en stapje terug,
alle handjes in de lucht, U kent dat wel☺.
De groepsfoto van de jeugdraad en de
andere carnavals foto`s kunt u ook op
onze website bewonderen. Na een actief en super gezellig ochtendje voor de
zeebonkjes, matroosjes, bootsmannen
en schippers werd het weer tijd om naar
de groepen terug te gaan. Prins Laurence
den Urste, dank je wel voor je komst en
op naar volgend jaar!

Anja Kuijten & Wendy Verboom
Coördinator KDV & BSO
Kinderdagverblijf De Bereboot
0492 528 291
kdv@bereboot.nl bso@bereboot.nl

Wij hadden gevraagd of de jeugdraad De
Rammetjes met ons de carnaval in wil
luiden en daar hadden zij wel zin in! Hoe
leuk is het dat de jeugd prins tijd maakt

Danceballet Djembe i.s.m. De Bereboot

Beste dans liefhebbers!
Wij hebben de afgelopen weken met 18 enthousiaste meiden
een prachtige dans ingestudeerd.
We leren bij Dé Dé Danceballet een lesprogramma van ongeveer
10 weken met allerlei oefeningen en een groot gedeelte dans.
Met dit project richten wij ons voornamelijk op het bezig zijn
met dans en muziek, het leren van ballet thermen en danspasjes. We zijn op spelenderwijs bezig met muziek en beweging.
Dit is een belangrijk onderdeel voor kinderen zodat ze zich
creatief kunnen uiten en wat erg belangrijk is, beweging! Het
is erg leuk om een dans in te studeren, maar het is natuurlijk
nog leuker om daarbij ook samen de choreografie van een dans
maken!
Het is nu bijna zover dat wij de dans aan u kunnen laten zien
waar wij de afgelopen weken voor geoefend hebben! Wij willen
u dan ook graag uitnodigen om het eindresultaat te bekijken van
ons dansproject. Bent u nieuwsgierig naar het eindresultaat of
nieuwsgierig naar wat De Bereboot nog mee voor projecten
heeft gedaan en gaat doen. Dan nodigen wij u van harte uit om
te komen kijken!

30 Ingezonden

Wanneer:
Dinsdag 17 april van 17.30 tot 18.30 uur
in het Schateiland op kinderdagverblijf De Bereboot.
Opgeven:
Heeft u interesse om te komen kijken, kunt u
zich opgeven voor 11 april 2012 via het onderstaand mailadres,
telefonisch mag natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet, Monique van Luijk,
Pedagogisch medewerker

Wendy Verboom,
Coördinator BSO Kinderdagverblijf De Bereboot,

0492 528 291
bso@bereboot.nl

De Bereboot zoekt enthousiaste kinderen!
Ben jij op zoek naar uitdaging? Wil jij
in je vrije tijd ook bij De Bereboot spelen, dat kan! Wij zoeken enthousiaste
kinderen die mee willen doen aan de
volgende projecten en activiteiten; alle
kinderen zijn kunstenaars, dansproject,
muziek met een staartje, dierenweide,
moestuin, gymzaal, theater, knutselactiviteiten, estafette op ons buiten terrein
of gewoon lekker vrij spelen op een van
onze dekken!
Wij hebben nog op verschillende dagen
mogelijkheden. Een keer komen kijken
en oefenen is natuurlijk geen probleem!
Bent u als ouders net zo nieuwsgierig
en zoekt u opvang, bel ons! U krijgt van
ons een uitgebreide rondleiding en alle
bijhorende informatie.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze
oproep, dan horen wij het graag!
Wendy Verboom , Coördinator BSO
Kinderdagverblijf De Bereboot
0492 528 291
bso@bereboot.nl
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Binnen & buitenschilderwerk.
Vinyl & glasvezelbehang.
Thermopanebeglazing.
Texwerk binnen & buiten - ook airless.
Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102.

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen
kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl

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

Hoveniersbedrijf

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

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

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

Scouting Paulus

Uitnodiging
Open middag
Scouting Paulus

31 maart 2012, van 13.30 tot 16.00 uur
Er is van alles te beleven
van jong tot oud!
Parkeren aan de Fokkerlaan
...of kom gezellig op de fiets!
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Tuincentrum De Biezen

Biezenweg
2a • Beek en Donk
i
0492-461310

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

Vanaf medio april:
Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

www.robkoenraads.nl

Uitgelicht: : Broeckx-Praasterink Makelaars
Regelmatig ziet u in Dierdonk de tuinborden
van makelaarskantoor Broeckx-Praasterink
waarop de aankondiging staat dat een
woning te koop is dan wel verkocht is.
Dit makelaarskantoor, met een groot
marktaandeel in Dierdonk, is natuurlijk ook
een van de vaste adverteerders van onze
Gazet. Voor onze rubriek Uitgelicht heb ik
een afspraak gemaakt met Alwin Greefkes,
gecertificeerd NVM makelaar/taxateur die
voor Broeckx-Praasterink de wijk Dierdonk
onder zijn hoede heeft.
Dat Alwin Greefkes goed thuis is in Dierdonk
blijkt al snel. Als we het gesprek openen
met het uitwisselen van visitekaartjes weet
hij meteen aan te geven op welke plek in
Dierdonk ik “dus” moet wonen. Hij vertelt
minstens 50% van zijn tijd aan Dierdonk te
besteden. Hij heeft er een groot netwerk
opgebouwd en is zeker van plan dat nog
verder uit te breiden.
Enthousiasme voor Dierdonk
Alwin is zelf heel erg enthousiast over de
jonge Helmondse wijk. “Sjef Jonkers, destijds
wethouder ruimtelijke ordening, verdient
hier een grote pluim voor”, zegt Greefkes.
“Hij had grote inbreng ten aanzien van deze
ruime wijk met een bijzonder karakter en met
veel groen en ruime parkeergelegenheid .”
Het enthousiasme van Alwin Greefkes helpt
enorm om potentiële kopers voor Dierdonk te
enthousiasmeren. Toch hoeft hij dat niet vaak
over te brengen omdat de meeste verhuizingen
binnen de wijk blijken plaats te vinden, met
andere woorden: bewoners van Dierdonk
verhuizen naar een ander, vaak groter huis in
hun eigen Dierdonk. Mensen hebben het hier
goed naar hun zin!
“Het is een soort dorp, met een eigen sfeer,
een erg persoonlijke sfeer” betoogt Greefkes.
“De mensen kennen elkaar en dat is best
bijzonder in een stad met meer dan 85.000
inwoners.”
Onder de aandacht
De economische en vooral huizenmarktcrisis
zorgt er wel voor dat woningen langer te koop
staan dan een klein aantal jaren geleden: maar
verkocht worden ze nog steeds! Het gaat op dit
moment zelfs weer veel beter dan in 2011 toen
de woningmarkt echt inzakte. Alwin betoogt:
“De prijs moet kloppen en de presentatie, met
name de foto’s, moet wel top zijn. Wij helpen
onze klanten daarmee. Soms verwijzen we
naar een goede stylist om de woning geschikt
te maken om aan te bieden aan de meest
brede doelgroep”.

Maar bij Broeckx-Praasterink laten ze het daar
niet bij. Via diverse Social Media als Facebook,
Twitter en LinkedIn brengen zij uw woning
onder de aandacht van specifieke doelgroepen.
“Deze Social Media zijn erg belangrijk, je kunt
er veel potentiële kopers mee bereiken”, zegt
Greefkes. En op de verkoopborden staan

kan de sleutel komen ophalen en het huis
helemaal zelf en op zijn gemak gaan beproeven.
Met een gedegen contract wordt alles goed
afgedekt en dan kan het proefwonen beginnen.
De klant kan langer dan bij een reguliere
bezichtiging in het huis verblijven. Ze kunnen
zo in een dag de (schoon-)ouders, timmerman
en eventueel stukadoor meenemen. Ideaal!
“De huidige tijd vraagt om extra creativiteit.
We willen de kopers op nieuwe manieren
benaderen.”, aldus Greefkes.
Blije mensen
Bovendien is bij Broeckx-Praasterink het hele
team inzetbaar om een klant met een aankoop
of verkoop tevreden te stellen. Greefkes: “Wij
begeleiden de klant van A tot Z, gaan met de
klant aan tafel en dat kan ook in de avonduren
of in het weekend. Dat geldt ook voor het
bezichtigen van woningen: al zijn het er zes
achter elkaar! En nu het weer langer licht
wordt kunnen wij ook weer langer doorwerken
met bezichtigingen”.

QR-codes, van die vierkante tekens vol kleine
blokjes, waarmee met een mobiele telefoon
snel naar de website van de betreffende
woning kan worden gesurft.
Proefwonen
Daarnaast heeft Broeckx-Praasterink een
unieke nieuwe methode ontwikkeld waarmee
een koper een afgewogen keuze kan maken:
proefwonen. Een potentiële nieuwe bewoner

Alwin Greefkes zegt dat het vak er alleen maar
interessanter op is geworden de laatste 5 jaar.
Hij vindt het geweldig om elke dag nieuwe
mensen te mogen ontmoeten en nieuwe
dingen te mogen meemaken. Hij doet erg zijn
best om veel te onthouden over de huizen
en de mensen in onze wijk. Daaruit spreekt
zijn liefde voor het vak en zijn interesse in
mensen. Hij kan zich ook echt gelukkig voelen
als hij meemaakt hoe blij mensen zijn met hun
nieuwe woning.
Ik hoop dat Alwin Greefkes nog veel mensen
gelukkig mag maken met een verkochte of
aangekochte woning met veel woonplezier in
Dierdonk!
Door Mirjam van der Pijl
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www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl
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Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249
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Aanbieding

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

0

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
Dierdonk

Loslopende honden

De politie krijgt in toenemende mate
klachten over loslopende honden in
het Bakels Bos, grenzend aan de wijken
Rijpelberg en Dierdonk. De eigenaar
van het Bakels Bos is Brabant Water
die het bos onder andere gebruikt voor
waterwinning en waterzuivering. Door
hen wordt toegestaan dat bewoners van
de aangrenzende wijken er recreëren
mits aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Deze voorwaarden staan op
welkomstborden en gedragsborden die
bij praktisch elke ingang van het bos te
vinden zijn.
Eén van de voorwaarden is dat men het
bos mag betreden met een hond die is
aangelijnd. Daar zijn een aantal redenen
voor:
Wilde dieren – ondanks dat het een
parkbos is zitten er toch ook wilde dieren
die recht hebben op rust. Met name
reeën, maar ook bosvogels die nestelen
in struiklagen van het bos. Loslopende
honden zorgen voor veel onrust vanwege
hun jachtinstinct.
Waterwingebied – misschien nog wel
een belangrijker argument vanuit het
oogpunt van de bedrijfsvoering is dat
het bos een waterwingebied is waar
werkzaamheden plaatsvinden. Brabant
Water neemt regelmatig monsters (graag
zonder stront aan de meetpoot, die dan
weer in de putkelder terechtkomt) en
moet metingen of herstelwerkzaamheden
verrichten. Vaak staan honden zonder hun
baas bij een open putkelder te kijken. Er
is ook onderhoudsverkeer waar mensen
rekening mee moeten houden. Vorig jaar
nog heeft een onderhoudsvoertuig van
Brabant Water onbedoeld een loslopend
hondje helaas overreden.
Niet iedereen is dol op honden – niet alle
bezoekers van het waterleidingbos vinden
het fijn om door loslopende honden te
worden benaderd. Laten we een beetje
rekening houden met elkaar zodat het bos
de gastvrijheid kan blijven uitstralen die
Brabant Water zeer zeker als doelstelling
heeft!

In Dierdonk kreeg de politie de afgelopen
periode een aantal meldingen binnen
van jongeren die aan ‘klieren’ waren
met sneeuwballen. Zo werden er op 3
februari sneeuwballen gegooid vanaf het
viaduct bij de Rayse Hei op passerende
auto’s. Het mag duidelijk zijn dat dit niet
zonder risico is. Diezelfde dag bleken
enkele huizen in de wijk bekogeld te zijn
door een groep jongeren met ijsballen.
Verschillende jongeren en/of hun
ouders zin aangesproken op dit gedrag.
Sneeuwpret is prima, maar als mensen
en hinder of schade van oplopen is de lol
er vanaf!
Op maandag 6 februari werd door een
man en een vrouw een winkeldiefstal
gepleegd in een supermarkt bij het
Dierdonkpark. Aan de hand van de
camerabeelden kon het stel op 14
februari worden aangehouden. Tegen
hen is proces-verbaal opgemaakt, dat
wordt doorgestuurd naar het Openbaar
Ministerie.
Nog een oproep: op zondag 5 februari
is er tussen 11.30 uur en 16.00 uur een
voertig, vermoedelijk een auto, door een
voortuin aan de Zevenstersingel gereden.
Het was die dag zeer glad en de woning
ligt in een bocht. Mogelijk dat bestuurder
dus in de slip is geraakt. Hij of zij is echter
door gereden zonder zich bekend te
maken, de eigenaar zit met de schade.
Als u iets gezien heeft dan kunt u met tips
altijd contact opnemen met de politie via:
0900-8844.

Heeft u tips of opmerkingen of wilt u zich
aanmelden om deze nieuwsbrief per mail
te ontvangen, dan kunt u dat laten weten
via: burgerparticipatieHOO@brabant-zo.
politie.nl.
Ad Berkers,
afdelingschef Politie Helmond Oost
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Programma april 2012 Filmhuis Helmond
The Descendants

Do. 5 apr. 20.00 uur vr. 6 apr. 14.00 uur za. 7 apr. 19.15 uur zo.
8 apr. 13.30 uur ma. 9 apr. 16.00 uur ma. 9 apr. 21.15 uur di. 10
apr. 14.00 uur wo. 11 apr. 20.00 uur
Tragikomedie van regisseur en scenarioschrijver Alexander
Payne (Sideways, About Schmidt) over een vader die de
verwaarloosde band probeert te herstellen met zijn dochters.
Matt King, vader van twee dochters, wordt gedwongen zijn
verleden en zijn toekomst met andere ogen te gaan bekijken
wanneer zijn vrouw betrokken raakt bij een ernstig bootongeluk
in Waikiki. Op zijn eigen onbeholpen wijze tracht hij de relatie
te herstellen met zijn dochters: de bijdehante Scottie en de
opstandige Alexandra. Wanneer Alexandra hem vertelt dat haar
moeder ten tijde van het ongeluk een verhouding had, wordt
Matt gedwongen om op een andere wijze naar zijn leven te
kijken in een week waarin hij veel belangrijke beslissingen moet
nemen.
Regie: Alexander Payne

Lena

Za. 7 apr. 21.45 uur zo. 8 apr. 16.00 uur ma. 9 apr. 13.30 uur ma.
9 apr. 18.45uur di. 10 apr. 20.00 uur
Drama over een Pools meisje in Rotterdam, wiens droom
werkelijkheid lijkt te worden als ze verkering krijgt met een
populaire jongen
Lena is een meisje van Poolse afkomst dat samenwoont met
haar instabiele moeder. Zij is het gelukkigst als ze aan linedancing doet. Dansend vergeet ze haar thuissituatie, dromend
van een eigen huis en leuke vriend. Maar jongens willen
haar eerder voor de seks dan voor de liefde. Maar wanneer
het gezette, adolescente meisje de knappe, lieve Daan tegen
het lijf loopt, die haar oprecht begeerlijk vindt, stopt ze met
dromen en realiseert ze zich dat de liefde in het echte leven veel
gecompliceerder is dan de liefde in haar dromen.
Regie: Christophe Van Rompaey

Shame

Do. 12 apr. 20.00 uur vr. 13 apr. 19.15 uur zo. 15 apr. 14.00 uur
zo. 15 apr. 21.00 uur ma. 16 apr. 21.30 uur di. 17 apr. 19.30 uur
Drama van Steve McQueen (Hunger) over een man die moeite
heeft om zijn seksleven onder controle te houden, zeker
wanneer zijn zusje bij hem intrekt.

Brandon, een aantrekkelijke dertiger, heeft alles om gelukkig te
zijn: een goedbetaalde job, een designerflat in New York en aan
vrouwelijke aandacht geen gebrek. Maar hij is niet in staat om
een emotionele band met iemand aan te gaan. Brandon gaat
ook niet op zoek naar intimiteit, enkel naar seks. Seks is een drug
die hem aan de werkelijkheid doet ontsnappen.. En dan plots
staat zijn zus Sissy voor de deur van zijn appartement. Zo kil,
beheerst en emotieloos als Brandon is, zo emotioneel, extravert
en getroebleerd is zij. Haar komst doet Brandons zorgvuldig
opgebouwde kaartenhuisje in elkaar storten...
Regie: Steve McQueen

The Lady

Vr. 13 apr. 14.00 uur vr. 13 apr. 21.30 uur za. 14 apr. 20.00 uur
zo. 15 apr. 16.00 uur di. 17 apr. 14.00 uur wo. 18 apr. 20.00 uur
Biopic over de liefde tussen de Birmese politiek activiste Aung
San Suu Kyi en academicus Michael Aris.
The Lady vertelt het levensverhaal van Nobelprijswinnares
Aung San Suu Kyi. Suu is een klein meisje als ze Birma moet
ontvluchten. Ze bouwt een gelukkig bestaan op in Engeland
met haar man Michael en hun zoons. Als ze na jaren terugkeert
naar haar vaderland wordt ze diep geraakt door het militaire
geweld. Ze volgt haar hart en begint een geweldloze strijd
tegen het regime. De grenzeloze liefde en steun van Michael
geven haar keer op keer wilskracht. Maar dan moet ze een
hartverscheurende keuze maken: haar land of haar familie?
Regie: Luc Besson

El Sicario: Room 164

Zo. 15 apr. 19.00 uur ma. 16 apr. 19.30 uur di. 17 apr. 21.30 uur
Documentaire over een huurmoordenaar, die honderden
mensen heeft vermoord, een expert is in martelen en zijn
opleiding op de politieschool kreeg.
In de documentaire El Sicario, Room 164 tekent filmmaker
Gianfranco Rosi het schokkende, onderkoelde relaas op van
een huurmoordenaar die twintig jaar lang heeft gewerkt in
opdracht van een Mexicaanse drugsbaron. Onaangedaan legt
de man een bekentenis af over zijn dagelijkse werkzaamheden:
kidnappen, martelen en doden.
Het interview speelt zich volledig af in een motelkamer die eens
door de “Sicario” gebruikt werd voor zijn praktijken.
Zonder dat ook maar één gruweldaden in beeld wordt gebracht
biedt het verhaal van de dader een verbijsterend inzicht in de
achtergronden van de soms onbegrijpelijke nieuwsfeiten over
massagraven en moordpartijen die regelmatig vanuit Mexico in
onze media opduiken.
Regie: Gianfranco Rosi

Terraferma

Shame

38 Filmhuis

Do. 19 apr. 19.30 uur vr. 20 apr. 14.00 uur za. 21 apr. 19.30 uur
zo. 22 apr. 21.15 uur ma. 23 apr. 21.30 uur di. 24 apr. 19.30 uur
Een vissersfamilie woont op een prachtig onbedorven Siciliaans
vulkaaneiland, nog nauwelijks bekend bij toeristen. De twintiger
Filippo helpt zijn grootvader op hun vissersboot, terwijl zijn
moeder Giulietta droomt van een beter leven op het vaste land.
Filippo en zijn grootvader ontdekken tijdens het vissen een
groep Afrikaanse vluchtelingen. Ze besluiten de regels van het
eiland te negeren en te handelen naar de wetten van de zee.

My Week with Marilyn
Ze redden hen van de verdrinkingsdood en ontfermen zich over
een zwangere vrouw en haar kind. Hierdoor komen Filippo en
zijn familie klem te zitten tussen principes en realiteit. Wanneer
het beleid jegens de vluchtelingen strenger wordt, neemt Filippo
een onherroepelijke beslissing.
Terraferma won vorig jaar de ‘special jury prize’ op het
Filmfestival van Venetië
Regie: Emanuele Crialese

My Week with Marilyn

Do. 19 apr. 21.30 uur vr. 20 apr. 19.15 uur za. 21 apr. 21.30 uur
zo. 22 apr. 19.00 uur di. 24 apr. 14.00 uur di. 24 apr. 21.30 uur
In de zomer van 1956 bracht filmicoon Marilyn Monroe voor het
eerst een bezoek aan Engeland voor de opnames van The Prince
and the Showgirl, waarin zij het scherm deelde met Brits acteur
en legende Sir Laurence Olivier, die de film tevens regisseerde.
In diezelfde zomer mocht de net aan Oxford afgestudeerde Colin
Clark voor het eerst voet zetten op een filmset. Met de ambitie
om ooit beroemd filmmaker te worden, nam hij een baantje aan
als derde assistent op de set van The Prince and the Showgirl,
een ervaring waar hij veertig jaar later een boek over schreef.
Eén week miste echter in zijn schrijven...
My Week with Marilyn is gebaseerd op het pas jaren later
gepubliceerde hoofdstuk over deze week.
Regie: Simon Curtis

Once Upon a Time in Anatolia

Do. 26 apr. 20.00 uur vr. 27 apr. 14.00 uur vr. 27 apr. 21.30 uur
za. 28 apr. 20.15 uur zo. 29 apr. 15.30 uur zo. 29 apr. 21.00 uur
ma. 30 apr. 16.00 uur di. 1 mei 20.00 uur
In een oneindig lijkende tocht door de nacht trekt een colonne
door de heuvels van Anatolië. Politie en militairen begeleiden
een procureur, een arts en twee arrestanten naar de plek
waar een slachtoffer begraven zou zijn. In het donker lijken
alle plekken op elkaar, stellen de verdachten. In de goudgeel
door koplampen belichte landschappen graven de agenten
meerdere malen vergeefs naar het lichaam. Tijdens de reis
nodigt het gezelschap zichzelf uit bij de burgemeester van
een klein dorpje, waar deze de deplorabele toestand van zijn
gemeenschap schetst en waar de moordenaar geplaagd wordt
door waanvoorstellingen.
Regie: Nuri Bilge Ceylan

Perfect Sense

Vr. 27 apr. 19.30 uur zo. 29 apr. 13.30 uur zo. 29 apr. 19.00 uur
ma. 30 apr. 20.00 uur di. 1 mei 14.00 uur

Romantisch drama over een vrouw die haar ware liefde ontmoet
op het moment dat er een wereldwijde epidemie uitbreekt die
emoties en zintuigen één voor één uitschakelt. Epidemiologe
Susan woont tegenover het restaurant waar chef-kok Michael
de scepter zwaait. Als Michael op een dag een sigaret bietst
bij Susan is dat het begin van een onstuimige liefdesaffaire. O
hetzelfde moment staat de wereld die ze kennen op het punt
dramatisch te veranderen. Er heerst een epidemie die emoties
en zintuigen een voor een uitschakelt. Terwijl de wereld steeds
minder voelt en waarneemt, wordt de liefde tussen Michael en
Susan alleen maar intenser.
Regie: David Mackenzie

Fanfare (klassieker)

Vr. 20 apr. 21.30 uur zo. 22 apr. 16.00 uur ma. 23 apr. 19.30 uur
De fanfare Kunst & Vriendschap uit het kleine dorpje Lagerwiede
doet mee aan een concours. K&V maakt een goede kans er met
de hoofdprijs vandoor te gaan. Dan ontstaat er ruzie tussen
Geursen (Kaart) en Krijns (Droog). Beide ruziemakers zoeken
medestanders en zo kan het gebeuren dat de fanfare zich
in tweeën splitst en beide groepen zich inschrijven voor het
concours. Met verschillende stukken van dezelfde componist
staan de beide groepen gelijktijdig op het podium van het
concours.
Regie: Bert Haanstra

Een weekje weg (kinderfilm)

Zo. 29 apr. 10.30 uur (biologisch filmontbijt) wo. 2 mei 14.00 uur,
zo. 6 mei 11.00 uur wo. 9 mei 14.00 uur
De zesjarige Cathy gaat in de weekenden met haar ouders per
auto naar het buitenhuis in de Ardennen. Elk weekend ziet er
hetzelfde uit, behalve dit weekend. Cathy heeft besloten niet
terug te gaan, want zij wil de toverzaden zien groeien en bloeien.
Trouwens, wat maakt het uit, Cathy is er immers van overtuigd
dat haar ouders haar niet zien. Als ze niet in de auto zou zitten,
zouden haar ouders dat niet eens merken. Door weg te lopen
kan ze het bewijs leveren dat ze onzichtbaar is voor haar ouders.
Familiefilm, Nederlands nagesynchroniseerd
Regie: Olivier Ringer

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
p
4
j
p
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

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

Raceﬁetsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon ﬁetsen, Crossﬁetsen,
Hybride’s, Sportieve stadsﬁetsen
Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services

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

400 m2 winkeloppervlak 70 m2 kleding

Y

Helmen en Schoenen.
Onderdelen & Accessoires Wielen & banden.

www.coolenloodgieter.nl

tel: 0492-474371

Email: info@bikesenservices.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”

“Rustig ademhalen!”
Het beloofde een rustige donderdag
te worden. Collega Joke was aan het
genieten van een paar vrije dagen en
ik had een aantal afspraken om de dag
te vullen. Een oogje nakijken, een paar
entingen, een gebitsbehandeling, een
röntgenologisch onderzoek van een
achterpoot en nog wat dingen.
Aan het einde van de ochtend, ik was met
mijn laatste afspraak voor de pauze bezig,
komt de assistente plots de spreekkamer
binnenlopen: ‘Stef, er komt zo nog een
afspraak aan, ze zijn nu onderweg. Het is
nogal dringend’.
Het bleek te gaan om een herdershond,
een werkhond die zich tijdens een
pakwerkoefening zo had opgewonden dat
hij na de derde steloefening in een soort
ademnood raakte. De eigenaar had snel
door dat het niet goed ging en is meteen
naar onze dierenkliniek gekomen.

Maar Kenzo bleek door de opwinding
en de ademnood ook oververhit geraakt
te zijn. Zijn lichaamstemperatuur was
gestegen tot boven de 43 ºC, zo hoog dat
onze thermometer het niet kon meten!
Dit is een levensbedreigende situatie! Er
moest zo snel mogelijk gekoeld worden
om te voorkomen dat er blijvende
orgaanschade zou optreden. Vooral de
hersenen zijn hiervoor erg gevoelig.
Koude natte handdoeken op zijn lijf,
alcohol op zijn voetjes en de ventilator op
zijn buik. Langzaam maar gestaag zakte
zijn temperatuur en na een klein uur
narcose en koelen zaten we weer rond
zijn normale waarde.

functioneerden duidelijk nog niet goed,
meer dan wachten en hopen op herstel
konden we op dit moment niet doen.

Tot zover ging het dus goed, nu was
alleen de vraag of we op tijd waren
geweest. Of zijn hersenen door de hoge
temperatuur en het zuurstofgebrek niet
blijvend beschadigd waren. Langzaam
werd Kenzo uit zijn narcose gehaald met
de eigenaar aan zijn zij. Maar hij werd niet
goed wakker, kreeg een soort epilepsieaanval en zijn ogen draaiden rond. Dit was
niet zoals we gehoopt hadden. Hij kreeg
wat kalmerende injecties waarna hij weer
wat rustiger werd. Nu was het afwachten.
Gedurende de rest van de middag lag
hij alleen maar op zijn zij te janken, het
ging door merg en been. Zijn hersenen

Pakwerkoefeningen zitten er helaas
niet meer in, door zijn enorme drift is
de kans op herhaling veel te groot. Een
keer balanceren tussen leven en dood is
meer dan genoeg, vond gelukkig ook de
eigenaar.

’s Avonds ging het gelukkig weer wat
beter, hij was weer rustig en zat rechtop.
Hij was er nog niet, maar dit was hoopvol.
We besloten hem nog een nachtje bij ons
te houden aan het infuus. De volgende de
dag was hij weer bijna de oude Kenzo!
Het leek dus gelukkig mee te vallen met
de schade, wat vooral te danken was aan
het snelle handelen van de eigenaar die
meteen naar ons toe kwam. Kenzo kon
weer rustig ademhalen, net als zijn baasje
en wij!

Stef Koolen, Dierenarts
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan ook eens op
www.dierenkliniek.com

Hier aangekomen was het voor ons
meteen duidelijk dat het foute boel was.
Kenzo kreeg haast geen adem meer
en liep blauw aan. Het leek wel alsof
er iets dwars zat in zijn keel. Er moest
snel gehandeld worden, dit was echt
een spoedsituatie! Kenzo moest zo snel
mogelijk in slaap gebracht worden om
zijn ademweg vrij te maken en zuurstof
toe te dienen. Iedereen kwam meteen
in actie: de zuurstof werd aangezet,
spullen klaar gelegd. Er werd een infuus
aangelegd in zijn voorpoot waarlangs
de narcose werd toegediend, waarna
Kenzo meteen weg zakte. Vervolgens
werd er een ‘tube’ in zijn luchtpijp
aangebracht waardoor zijn ademweg vrij
was en er zuurstof en gasnarcose werd
toegediend. Op dit moment was de acute
noodsituatie in ieder geval getackeld.
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SWH wordt LEV GROEP
Binnenprogramma:

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 op
de hoogte van de activiteiten die in 2012
gaan plaatsvinden. Wij willen ons graag
voor u en uw kinderen blijven inzetten!
Namens het Jeugd en jongerenwerk en
het opbouwwerk
Meta Gortemuller en Bart Hoes

Elke woensdagochtend is er een inloop
ochtend speciaal voor senioren in het
Tienerhuis van 10.00 tot 12.00 uur.
Toegang is gratis en voor €1,00 kunt u
onbeperkt koffie en thee drinken.
Er is van alles te doen; kaarten maken,
kaarten, gezellig kletsen, bingo etc.
Dus wilt u een gezellige ochtend? Kom
dan op woensdag naar het Tienerhuis.
Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie? Manfred Smit, beheer
der Tienerhuis, 0492-556957
Nieuw !! Skatelessen
Vanaf woensdag 14 maart 2012 kunnen
kinderen vanaf 6 jaar skateles krijgen.
In zowel boarden als inline-skaten! De
kinderen zullen door ervaren skaters
begeleid worden.
Deelname is gratis! We starten voor een
periode van 6 weken, bij meer animo
gaan we langer door. Elke woensdag vanaf
14 maart van 14.00 tot 16.00 uur op de
Skatebaan.

42 Ingezonden

Maandag inloop
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
eventuele cursussen 18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
Dinsdag meidenmiddag gr. 6, 7 en 8
15.00 tot 17.00 u
meidenavond voortgezet onderwijs
18.30 tot 20.30 uur
Woensdag inloopochtend SWOH10.00 tot 12.00 u
13.00 tot 17.00 u 10-17 jaar
inloop		
“ of evt cursussen
19.30 tot 21.30 u 10-17 jaar
Donderdag inloop 15.00 tot 17.00 u 10-17 jaar
eventuele cursussen 18.00 tot 20.00 u 10-17 jaar
Zumba		
19:30 tot 20:30 u 10-17 jaar
Vrijdag jongensclub 15.00 tot 17.00 u 10-17 jaar
disco (1ste vrijdag v/d maand)
19.00 tot 22.30 u 10-17 jaar
		

Inloop Kom gezellig binnen om te poolen,
darten, tafelvoetballen, waar je zin in
hebt. Of gewoon om te kletsen met je
vrienden en vriendinnen. Voor iedereen
tussen de 10 en 17 jaar
Diverse cusussen Op woensdag en
donderdagavond wordt er naast de
inloop ook een cursusaanbod ontwikkeld
op vraag van de jongeren.
Laat ons weten wat jullie leuk vinden om
te doen. Verzamel een groep vrienden of
vriendinnen om bijvoorbeeld een cursus
streetdance of kickboksen te volgen in
het Tienerhuis. De jongerenwerker kijkt
samen met jullie naar de mogelijkheden
en vaak voor een kleine eigen bijdrage
heb je een super leuke cursus! Dus kom
een keer binnenlopen en spreek ons aan!
Zumbadansen @ Tienerhuis.
Elke donderdag van 19.30 tot 20.30 uur.
Mocht je nog andere mensen weten die
dit leuk vinden, neem ze dan gerust mee!
De leeftijd maakt niet zoveel uit. Vraag
iedereen waarvan je denkt die dit leuk
zouden vinden om zo samen sportief
bezig te zijn! Je kunt elke week instromen!
We werken met een maandkaart. Daar
betaal je € 15,00 voor. Meedoen en
aanmelden? Stuur dan een mailtje aan
Meta. meta.gortemuller@levgroep.nl
Voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis
en Dierdonk.
Tienerhuis tel: 0492-556957
www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk:
www.jwhelmondoost.hyves.nl

16e Dierdonkweekend
7-8-9- september 2012

Beste medewijkbewoners,
Gelukkig zijn onze sombere verwach
tingen, die wij een jaar geleden hadden
aangaande het voortbestaan van het
Dierdonkweekend, niet uitgekomen en
zijn wij als bestuur bezig met de invulling
van alweer de 16e editie van ons eigen
Dierdonkweekend. De overweldigende
belangstelling voor de feestavond met
een optreden van Rochelle heeft hiervoor
de doorslag gegeven en we zullen er alles
aandoen om dit succes te evenaren en
indien mogelijk te overtreffen.
Ook liggen er ideeën klaar om dit weekend
van nieuwe impulsen te voorzien. Voor
met name de vrijdagavond zijn er
grootse plannen om te proberen de
opgroeiende jeugd meer bij het weekend
te betrekken. De invulling van de zaterdag
zal grotendeels ongewijzigd blijven maar
voor de zondag zijn er plannen om
naast het volleyen meerdere sportieve
elementen toe te voegen.
Samen met de O.S.D. de wijkraad,
de wijkvereniging en onze trouwe
vrijwilligers gaan we proberen er weer
een geweldig evenement van te maken. In
de volgende editie van de Gazet hopen wij
meer informatie te kunnen komen over
het 16e Dierdonkweekend.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur Stg. Dierdonkdagen:
Ton, Jan, John, Roland en Hans.

Het is lente bij hockeyclub Bakel

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

35- jarig bestaan

In 2012 bestaat Hockeyclub Bakel 35 jaar. Dat is een mooie
mijlpijl voor de club, die zich intussen goed op de kaart heeft
gezet. Een mooi gloednieuw en modern semiwaterveld,
goede clubtrainers, extra trainingen van tophockeyers, een
keepersschool, veld- en zaalhockeyen en vooral ook: iedereen
kent elkaar, heeft respect voor elkaar en heeft het gezellig met
elkaar.
Het spreekt voor zich dat de club het jubileum niet zomaar
voorbij wil laten gaan. Daarom wordt er op dit moment hard
gewerkt aan een mooi jubileumprogramma voor onze leden.
Zet het weekend van 23 en 24 juni maar alvast in jouw agenda.
Later volgt meer informatie over het programma.

Buitenseizoen weer gaande

De zonnestralen worden steeds sterker en iedereen heeft er
dan weer zin in om buiten te gaan hockeyen. Hockeyclub Bakel
speelt op dit moment 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.

Het jongens D-team heeft de eerste maanden moeten wennen aan het
spelen op een heel veld, maar ondertussen zijn de eerste punten behaald.
Heb je zin om je aan te sluiten bij dit team? Neem dan nu contact op!

Bikkels gezocht die willen hockeyen

Hockeyclub Bakel heeft naast veel meisjesteams ook een
aantal jongensteams. We willen graag het aantal jongensteams
uitbreiden. Daarom doen we een oproep aan jongens van 7-16
jaar om zich aan te sluiten bij onze club. Heb je in het verleden
gehockeyed en krijg je weer kriebels als je hockey op TV ziet:
dan is nu het moment om je aan te melden bij onze club. Maar
ook als je nog nooit gehockeyed hebt en je het heel leuk vindt
om kennis te maken met deze veelzijdige sport: neem contact
op met onze club. Je kunt bellen naar Astrid v.d. Pol, 343784.

Ook zin om te gaan hockeyen?

Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl.
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel.

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

Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is

Familienaam:
Adres:
Postcode:
Tel.: 0492 Gezinssamenstelling

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

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum: ............................ Handtekening: ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per
jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt
bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 5709PM Helmond
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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!

Dorpsstraat 32 • 5761 BN Bakel

Domani damesmode kenmerkt zich door wisselende
collecties het hele jaar door,
op zowel chique, trendy als
sportief gebied.
Betaalbaarheid is een prettige bijkomstigheid.
Door het enthousiasme en
de betrokkenheid van het
team, is het voor elke klant
een genot te winkelen bij
Domani.
Zeker ook door de persoonlijke tips op het gebied van
mode en trends, een eerlijk advies en alle tijd voor de klant,
in een ongedwongen sfeer.
Er worden regelmatig
styliste avonden gehouden.
Avonden waarop voor ieder
persoonlijk een kleding, kleur
advies wordt gegeven, feestelijk en drukbezocht.
U bent van harte welkom en
de koffie/thee staat klaar!

De Nieuwen Hof Groente & Fruit
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

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

VAN TIEL

MEDIO 2012 2 X ZO GROOT

DIERENSPECIAALZAAK

KOENINGS
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

VOOR AL UW HUISDIEREN

Bloemsierkunst en woondecoratie Bart van Well

Bloemsie
kunst n woondeco a
e Ba maken
t va
Wij
zijn gespecialiseerd
n het
s
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

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

www.2byoux.nl
Tel. 0492-344291

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

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

Wij bieden u een uitgebreide
collectie in de maten 36 t/m 48

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Ook voor staatsloten, Lotto en krasloten
VVV-servicepunt en Post NL

Schoolstraat 6 - 5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Tot ziens in Bakel!

Kindervakantieweek 6 t/m 10 augustus 2012
Hallo ouders, jongens en meisjes.

Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen van de
kindervakantieweek. In de kindervakantieweek verzorgen wij
voor kinderen van 5 t/m 14 jaar leuke activiteiten. Lijkt het jou
leuk om mee te doen. Schrijf je nu dan in!
Door minimaal € 3,- per jaar per kind over te maken naar
rekeningnummer 17.04.79.234 Stichting Kindervakantievertier
Helmond o.v.v. naam of namen van de kinderen en het adres
krijgt het kind een donateurlidmaatschap. Het voordeel
wat men heeft is dat de eerste inschrijfavond ALLEEN voor
donateursleden is. Verder betaalt een donateurlid € 30,- voor
de Kindervakantieweek (dus een verlaging van het inschrijfgeld
t.o.v. 2011 !!!!).Niet donateursleden betalen € 37,50. Uiteraard
is er daarnaast nog de € 10,- borg voor het T-shirt. Echter het
maximum ligt op dit moment bij 300 kinderen.
De 1e inschrijving in de Brem is op dinsdag 17 april tussen 19:3020:30 dit is echter alleen voor kinderen en begeleiders die zich
al hebben aangemeld als donateur. Tijdens deze avond kan men
zich niet inschrijven als donateurslid.
Dit kan pas tijdens de tweede en volgende inschrijfavonden.
Echter is er wel een maximum van 300 inschrijvingen. De overige
inschrijfdagen zijn woensdag 9 mei 19:30-20:30, dinsdag 15 mei
19:30-20:30 en woensdag 23 mei 19:30-20:30.
Gezocht extra begeleiders (dit zijn volwassenen, jongeren 15+
en maatschappelijke stagelopers) Dus geef u nu op.
Logo verzinnen ? prijsje winnen??
Doe Jij Ook Mee???? Zoals vorige maand vermeld zijn wij als
nieuwe stichting verder gegaan met het organiseren van de
kindervakantieweek.
En bij een nieuwe stichting hoort ook een nieuw logo. Dus maak
een mooie tekening (ook wel logo) en mail dit vóór 15 april 2012
onder vermelding van jouw naam, adres en telefoonnummer,
naar kindervakantievertier@gmail.com.
Of je kunt het opsturen naar: Stichting Kindervakantievertier
Helmond, Logo verzinnen, Molecatendreef 19, 5709 RX Helmond

Voor degene die het mooiste ontwerp heeft gemaakt zal dit
ontwerp terug zien zijn als logo van Stichting K.V.V. Helmond.
Als dank hiervoor hebben wij een leuk prijsje voor diegene
klaar liggen die wint. In het nummer van mei of juni zullen wij
de winnaar/winnares bekend maken.
Namens de stichting K.V.V. Helmond
Bianca van der Laak-Garniër (secretaris)

Gratis inloopspreekuur logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
Vanaf heden organiseert Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk een gratis
inloopspreekuur.
Elke dinsdag tussen 13.30 en 14.00 uur
Elke woensdag tussen 10.30 en 11.00 uur
Locatie Brouwhuis (in Residentie Brouwhorst, tegenover het station in Brouwhuis).

Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behandelt
problemen op het gebied van communicatie. Deze problemen kunnen zich
voordoen op het gebied van:
- Eten en Drinken
(pré-verbale logopedie)
- Afwijkende mondgewoonten
- Gehoor
- Spraak
- Taal
- Adem / Stem
- Dyslexie
Onze logopediepraktijk is een allround
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kunnen
bieden op alle genoemde gebieden.
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Vanaf heden worden er geen screeningen
meer door de GGD op basisscholen
verzorgd. Daarom is het belangrijk dat
u als ouders/verzorgers alert blijft op
eventuele signalen die erop wijzen dat
logopedische behandeling nodig is.
Wij zijn altijd bereikbaar op ons algemeen
telefoonnummer: 0492-558360.
Onze logopediepraktijk in Brouwhuis is
iedere werkdag geopend van 8.30 tot
17.30 uur.
In Dierdonk zijn wij op maandagmiddag
geopend van 13.00 tot 18.15 uur.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.

April 2012 in het Annatheater, Helmond
Zaterdag 7 april: Tangosalon
Voor alle tangoliefhebbers weer een
gezellige salon op onze vloer die zijn
gelijke niet kent. En de bar is natuurlijk
ook open.
Informatie: www.tango-ahora.nl
Aanvang: 20:30 uur, entree € 5,00
Zaterdag 21 april : Bekend en onbekend
musical repertoire in AnnaTheater
De Tilburgse zanggroep Say No More
zingen musicalsongs uit diverse bekende
musicals zoals Wicked, Petticoat en
Scarlet Pimpernel. Verder komen er,
voor Nederland, onbekendere musicals
voorbij..
Say No More bestaat uit studenten van
de opleiding Musicaltheater en (semi-)
professionals. Dit jaar doet zanger en
Helmonder William Wulmsen mee.
Aanvang: 20:15 uur, entree € 10,00.

Woensdag 18 april: Presentaties
cursisten acteercursus
Cursisten van de acteercursus voor
volwassenen van theaterdocente Lavínia
Germano laten zien wat ze allemaal
geleerd hebben tijdens een presentatie in
het Annatheater. De cursisten spelen een
aantal scènes uit verschillende stukken
waaraan ze hebben gewerkt.

Zondag 22 april: Arno Huijbers met ‘De
glimlach en de bom’
Arno Huibers is een mimeclown met
een opmerkelijke suggestieve kracht.
Via een prachtig masker kruipt Arno
in de huid van een oud omaatje. Zij
wordt toeschouwer van een verrassend
spektakel waarbij alles elke keer anders
is dan je verwacht. De clown raakt in de

clinch met de microfoon, de belichting
en het publiek. Hij speelt uiteindelijk zijn
muziek op verschillende instrumenten.
En als alles een chaos dreigt te worden is
daar de toneelmeester. Hij houdt de zaak
op zijn heel eigen vrolijke manier in de
hand. Het is een voorstelling van glimlach
tot schaterlach.
Aanvang: 15:00 uur, entree € 8.00
Zaterdag 28 april: Dikke Duim met
theatersport
Theatersport is een wedstrijd tussen een
uit- en thuisspelende theatergroep. Het
publiek geeft suggesties voor heftige
emoties, vreemde locaties en bijzondere

voorwerpen. De spelers improviseren
daarmee in een sportieve wedstrijd onder
muzikale begeleiding.
Er zijn natte sponzen voor de drie rechters
en rozen voor de publieksfavorieten.
Dikke Duim heeft het Annatheater als
thuisarena.
Aanvang: 20:30 uur, entree € 6,00
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation. Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.
annatheater.nl.
Reserveren: reserveren@annatheater.nl,
via tel. no. 06 28104333

Informatie: Lavínia Germano, tel. 0492547573
Aanvang: 21:30 uur, entree gratis
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onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
uit ons assortiment kleuren, materialen, stoffen en motieven. er zijn
nogal wat keuzes te maken. De juiste basiskleuren, raambekleding,
vloerbedekking, meubels, verlichting, … alle kleuren en materialen
moeten elkaar aanvullen en versterken. en uiteraard ook nog eens
allemaal binnen de juiste tijdsplanning en het beschikbare budget.
Driessen interieur in Helmond beschikt over alle kennis, ervaring en
de juiste producten om uw huis volledig en smaakvol in te richten.

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

Bel ons voor een afspraak en we laten samen uw woonwensen
uitkomen.*
* De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis bedragen €100, bij het bezoek
ontvangt u een waardecheque van €50 te besteden in onze zaak.

Ons adviesteam: Lydia, Sandra, Arianne en Eugenie

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

Collecte

Twee Belgen wandelen
op een zondagochtend
van de kerk naar huis.
Vraagt de een aan de
ander:
“Weet jij hoe een
Hollandse dominee een
eitje eet?”
“Nee”’.
“Hij slurpt de dooier
eruit en gaat met de
schaal rond”.

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

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

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
Goede Week en Pasen

Als deze Gazet in de bus valt, is het al weer bijna Pasen.
Voorafgaand aan het Paasfeest, waarbij we de Verrijzenis van
Jezus Christus vieren, is het ‘Goede Week’. Daarin vieren we
alles wat aan Pasen voorafgaat.
Op Palmzondag (1 april) vieren we de intocht van Jezus in
Jeruzalem, waarbij het volk Jezus toejuichte met Palmtakken.
In alle vieringen worden palmtakjes gezegend en uitgedeeld.
De vieringen zijn zoals in elk weekend. In de Edith Steinkerk is
er een gezinsviering om 11.00 uur, en in de Jozef- en Pauluskerk
(9.30 uur) zijn er activiteiten voor kinderen, zoals een optocht
met Palmpasenstokken.
Op Witte Donderdag (5 april) herdenken we het Laatste
Avondmaal en de instelling van de Eucharistie op de avond voor
Jezus’ sterven. Er zijn dan Eucharistievieringen in de Jozef- en de
Pauluskerk om 19.00 u. In de Jozefkerk is er om 17.00 de Witte
Donderdag voor de kinderen die hun eerste communie doen in
de Jozefkerk, de Pauluskerk en vanuit Brouwhuis.
Op Goede Vrijdag (6 april) herdenken we het lijden en
sterven van Jezus, hoe Hij zijn leven voor ons gaf uit liefde.
Er zijn kruiswegvieringen in de Edith Stein, Pauluskerk en
Lambertuskerk om 15.00 uur, om 16.00 uur in de Jozefkerk voor
de kinderen die hun eerste communie doen in de Jozefkerk, de
Pauluskerk en vanuit Brouwhuis, en de avondviering met het
Lijdensverhaal is alleen in de Jozefkerk om 19.00 uur.
Op Paaszaterdag (7 april) vieren we de Paaswake, het nieuwe
licht wordt ontstoken en het leven breekt door de duisternis
van de dood heen. We hebben de Paaswake in de Edith Stein
om 21.00 uur en in de Jozefkerk om 19.00 uur.
Eerste Paasdag (8 april) vieren we plechtig in alle kerken Pasen.
De feestelijke vieringen zijn als op zondagen: om 9.30 uur in
de Jozef- en Pauluskerk, en om 11.00 in de Edith Stein en de
Lambertuskerk.
Op Tweede Paasdag (9 april) is er alleen een Eucharistieviering
in de Jozefkerk, om 9.30 uur.
Hartelijk welkom bij deze vieringen!

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
(522109

_____________________________________________

Kantoor in de Pauluskerk gesloten
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.
_____________________________________________

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
Kerk in Actie - Werelddiaconaat Zijn oogst is geslaagd!

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 Sahel is een van de armste regio’s van
Afrika. Het gebied wordt hard getroffen
door klimaatverandering. In Burkina
Faso zijn middagtemperaturen van 45
graden geen uitzondering meer. De
zeldzame regenbuien zijn zo intens dat
het water alles wegspoelt. Toch wordt de
Sahel groener en slagen de boeren in dit
woestijnge bied er steeds beter in om hun
land te bebouwen. Dat komt mede door
de landbouwontwikkelingsorganisatie
ODE, waarin tien kerken verenigd zijn.
Zij helpen de boeren met advies en
zaad, maar ook met gezondheids zorg
en microkredieten. In de afgelopen jaren
heeft ODE al 42 dorpen geholpen. Iedere
druppel water die valt wordt nu benut,
omdat boeren onder andere muurtjes
bouwen rond hun akkers. De grond
levert nu veel meer oogst op, de boeren
hebben irrigatiesystemen en er zijn
waterputten. Bovendien weten de boeren
hun producten voor een goede prijs te
verkopen op de markt. De komende drie
jaar wil ODE haar werk uitbreiden in 26
andere dorpen. Maar er staan nog 420
boeren op de wachtlijst, gewoon omdat
er te weinig geld is. Kerk in Actie wil die
boeren ook helpen.

Voor de verandering koken op
biogas
Op deze derde zondag in de 40dagentijd
willen we aandacht besteden aan bio
gasinstallaties in India. Biogas is een heel
goed alternatief voor de traditionele
kookmethode op hout of oogstresten.
Koken op biogas betekent een grote
verandering voor de arme bevolking in
India. Ze krijgen nu minder schadelijke
stoffen binnen en hoeven niet meer
urenlang naar hout te zoeken. Bovendien
neemt de CO2-uitstoot per gezin en per
jaar met 3 ton af. Daarmee kunnen wij
hier onze uitstoot compenseren. Zo gaan
we samen klimaatverandering tegen.
Winst
De biogasinstallaties zetten de koeien
mest, die anders werd afgevoerd,
samen met ander organisch afval om
in methaangas. Dit gas geeft drie keer
zoveel hitte als brandhout. Het heeft
veel voordelen, zoals ook de 58-jarige
Ashwathamma heeft gemerkt. Jarenlang
moest ze keihard werken om haar hoofd
boven water te houden. Ze was pas 22
jaar toen ze haar echtgenoot verloor en
ze alleen voor haar 4-jarige zoontje moest
zorgen. De dagen werden grotendeels
opgeslokt door de terugkerende
zoektocht naar brandhout om op te
koken. Gelukkig zijn de tijden veranderd.
Met de komst van de biogasinstallatie
houdt Ashwathamma tijd over om met
werk buitenshuis extra inkomsten te
verdienen. Beetje bij beetje is de familie
opgekrabbeld uit de armoede.

Extra hulp bij al uw bankzaken
Lees de brochure Rabobank
Senior Service.
De Rabobank Senior Service biedt praktische hulp bij uw financiële zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om
onderwerpen als vermogensbeheer, overwaarde benutten, erven en schenken en andere zaken die in
deze levensfase voor u van belang zijn. Lees hier alles over in de gratis brochure. Deze is verkrijgbaar bij
de zorg- en wijkcentra in uw wijk of bij uw lokale Rabobank.

Rabobank Senior Service
Bijzondere aandacht voor u.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk op www.rabobank.nl/helmond
of bel (0492) 594 594
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Maak nu nog gebruik van de lage overdrachtsbelasting!
Sinds medio 2011 heeft de overheid de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Vooralsnog eindigt
deze tijdelijke verlaging eind juni 2012 (ervan uitgaande dat de overheid deze niet gaat verlengen). In de praktijk
is deze datum sneller dan u denkt; stel u ziet morgen uw droomwoning en spreekt met de verkopers een aanvaard
ingsdatum af over uiterlijk drie maanden, dan is het al eind juni!
Het voordeel van deze lage overdrachtsbelasting gecombineerd met een groot aanbod van koopwoningen, een
lage rente en scherpe prijsstellingen biedt u de mogelijkheid om nog voor de zomervakantie uw nieuwe woning te
betrekken.
Kijk voor de diverse mogelijkheden binnen Dierdonk op www.woonplezier.nl of bel met ons kantoor op telefoon
nummer: 0492 549055. Ik hoop u snel te spreken!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

