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Nieuwsblad voor Dierdonk

Nieuw

meubels van
recycled
hout

Kelim kussenhoes 34,-

Ladenkast metaal 649,-

2e Kerstdag open
Zondag open
6, 13 en 20 januari

Vitrine 699,Pouf 79,-

TV dressoir 449,-

12.00 - 17.00 uur

Dressoir 499,-

Meubels met een persoonlijke touch bij Van Gemert!
10% MixSit accessoires

gratis!

vanaf

719,-

bij aankoop van uw persoonlijke
MixSit bank vanaf 1499,-*

vanaf

Piazza tweezitter vanaf 719,Niro hoekbank/divan vanaf 1479,-

vanaf

469,Bijzettafel Intro met onderblad,

59,-

100 x 45 x 60, van 149,- voor

Bijzettafel Twiggy
glas wit of zwart,
45 x 50 x 45,
van 49,- voor

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

www.mixsit.nl
Savoy fauteuil vanaf 469,-

120 x 32 x 60, van 199,- voor

119,Bijzettafel Rope

glas wit of zwart,
38 x 53 x 38,
van 49,voor

29,-

Bijzettafel Modus MDF hoogglans,
75 x 30 x 75, van 299,- voor

159,-

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

4094 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

29,-

Bijzettafel Pegasus met lade,

Licht

A

ls deze 1 e Gazet van de 14 e
jaargang bij u op mat valt is
het de kortste dag van het jaar,
of indien niet op vrijdag bezorgd, dan
beginnen de dagen weer te lengen, of
beter gezegd het wordt weer langer
licht. We staan kort voor de Kerst en
het Nieuwe Jaar 2013. Tijd dus om het
voorafgaande jaar te overdenken en het
nieuwe jaar te belichten. Voor de Gazet
kunnen we alleen maar zeggen dat het
goed gaat, ondanks dat we momenteel
na het afscheid van Jeroen maar met zijn
drietjes zijn. We hopen natuurlijk hiervoor
in 2013 toch wel weer versterking te
krijgen. Dan de prijspuzzel, ook hiervan
zien wij het animo groeien ook al is er een
wisselende deelname van de kinderen.
Over het algemeen, goede oplossingen,
al dan niet met behulp van de ouders.
Jammer genoeg zijn er elke maand maar
3 cadeaubonnen beschikbaar waardoor
geloot moet worden. Dan bij het uitreiken
van de prijs, zien we de gelukkige
gezichten van de prijswinnaars.
Elke maand is er aanbod van onze vaste
rubrieken-vullers, van activiteiten en
kinderpagina’s tot columns. In sommige
gevallen krijgen we ook een verslag om
te plaatsen van een gehouden activiteit,
maar vaak ook niet. In het februarinummer zal er een nieuwe column het licht
gaan zien, en voor alle activiteiten die er
in Dierdonk zijn, ook die van de buurtverenigingen/clubjes: schrijf rustig een
verslag en stuur foto’s in om dat met
uw wijkgenoten te delen. Hierdoor zal
niet alleen de Gazet nog aantrekkelijker
worden, maar ook het wijkgevoel gestalte
krijgen.

Voor zover van toepassing wensen we
hen en het thuisfront veel sterkte toe bij
hun missie. Laten we in 2013 de overlast
achter ons en vredig met elkaar leven.
Om zoveel mogelijk in Dierdonk geregeld
te krijgen is op 12 december het wijkactieplan voor 2013/2014 gepresenteerd
door de wijkraad en ondertekend door
de gemeente.
Voor wat betreft adverteerders in de
Gazet zijn er afgelopen jaar helaas enkele
afgehaakt maar zijn er tegelijkertijd weer
nieuwe adverteerders bijgekomen. Deze
maken het elke maand weer mogelijk
om dit blad ook in 2013 weer gratis bij
elke woning te kunnen bezorgen. Als u
bij een van onze adverteerders komt geef
dan ook aan dat u hun advertentie heeft
gezien in de Gazet. En heeft u rond de
tijd dat de Gazet bezorgd moet worden
er geen ontvangen, meldt dit dan aan
Mario van Balkom of stuur een mail naar
redactie@dierdonk.org, bovendien kunt
u sinds april 2012 dit alles ook allemaal
nog terug lezen op www.dierdonk.eu.
Dan nog even terug naar de titel, “licht”.
Met dank aan de wijkraad is het licht vernieuwd in de toren tijdens deze donkere
dagen. Het licht dat lijkt te zeggen “2013
we zijn er klaar voor”!
Rest ons als redactie, u allen Prettige
Kerstdagen, een Gelukkig Nieuwjaar en
veel leesplezier in 2013 toe te wensen.
Mede namens Jos en Sylvia,

Terugkijkend op Dierdonk in 2012, dan
wordt overlast ervaren door hangjongeren, kijken we dan echter verder in de
wereld dan zien we ook dat Syrië overlast
bezorgd, waar met de inzet van Patriot
vuureenheden in Turkije, ook wijkbewoners betrokken zullen worden.

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 14 en 28 jan.
RESTAFVAL:
Ma. 7 en 21 jan.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 14 en 28 jan. ten westen en
wo. 2, 16 en 30 jan. ten oosten
van de Dierdonklaan.

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.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk,
(565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers
(534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Dr. Knippenberghof 4a
5709EE,
(0654977426
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Dierdonkdagen
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
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving
leden:
Heidi Swinkels (515221.

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
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
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

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET

3

Voorwoord door Frank Smits.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

Sylvia Neve

7

Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en
Ellen Niessen.

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits

8

Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, Crea-avonden,
Maskerade en Fotodier.

Ray Nicholson

12

Column Dierdonk 3D: Vrijwilligersfeest Dierdonk.

13

Verenigingsnieuws: gratis kaartjes zittingsavond en
kapellenavond

15

Wijkraad: De Bakelse Aa als natuurlijke beek langs Dierdonk

17

Wijknieuws: Dierdonk krijgt kunstwerk van St. Carat (deel 1)

19

Wijknieuws: Hondenwinterwandeling was geslaagd!,
Windows 8, iets voor u

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25

Ingezonden: Politie Inbraakpreventie, Vuurwerkcampagne.

26

Rampetampers: carnaval in 2013 het komt dichterbij.

35

Ingezonden: De Kanjerklas, “Moi Gewist” wint voor 3e maal.

31

Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

33

Scouting Paulus: Een wens in vervulling …

35

Uitgelicht: Bouwbedrijf K.B.O.

38

Programma Filmhuis.

41

Ingezonden: Activiteiten Tienerhuis Skatepark, Jibb,
Annatheater, hockeyclub Bakel en Dierenkliniek Brouwhuis

49

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

13e jaargang nr. 1 – Editie Jan. 2013
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

Sylvia Neve

Foto’s: o.a.
Niek de Jongh
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
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 !! en 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: 4 december.
Volgende verschijningsdatum rond:
20 december.
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Van Lieshout Stoffering
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

r g

t
Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

m

em t

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

I

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*

Gevonden voorwerp

*Vraag naar de voorwaarden

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

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

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

Op 25 november is een BB gevonden
in de buurt van de Velhorstweide
met een vodafoonabonnement. De
telefoon is inmiddels bij de stadswacht. Dus mocht je een BB verloren zijn kijk dan even bij de stadswacht in Helmond

Motie van wantrouwen voor Bestuur Waterschap
De fractie van de VVD heeft tijdens
de behandeling van de begroting
van het waterschap Aa en Maas een
motie van wantrouwen ingediend.
De VVD fractie is van mening dat
het Dagelijks Bestuur de afgelopen
drie jaar zich op geen enkele wijze
rekenschap heeft gegeven van de
veranderde economische realiteit.
Hoge ambities zijn jaar op jaar
niet bijgesteld en tekorten op de
begroting werden aangevuld uit
de reserves. Dit was dan ook de
reden dat de VVD reeds drie jaar
lang tegen de begroting heeft gestemd. Tijdens de behandeling van
de Voorjaarsnota is door meerdere partijen een dringend beroep
gedaan op het Dagelijks Bestuur om een gewijzigd beleid te gaan
voeren waarbij kostenbeheersing centraal zou staan. De VVD heeft
verschillende malen verzocht om overzichtslijsten met daarop de
projecten en daaraan gekoppeld de juridische verplichtingen van
het waterschap richting andere overheden. Op basis van zo’n lijst
zou het Algemeen Bestuur projecten kunnen faseren en daardoor
de kosten kunnen terugdringen. Helaas heeft het zo ver niet mogen
komen met als gevolg dat wij geen sturing in het financieel beleid
hebben kunnen aanbrengen. Resultaat daarvan is een explosieve
stijging van de tarieven waar de belastingbetaler dus de dupe van is.
Voor de fractie van de VVD was dit de bekende druppel en moesten
wij de conclusie trekken geen vertrouwen meer te hebben in het
gevoerde beleid.

Wensen

Begin november is in de raad van
Helmond de gemeentebegroting
vastgesteld. Als gevolg van de
economische en financiële crisis is
er weinig geld te verdelen. Het Rijk
moet flink bezuinigen en dan volgt
daaruit dat gemeenten ook minder
geld krijgen. Het leeuwendeel van
de gemeentelijke geldmiddelen
komt immers van het Rijk. Het werd
dus, als verwacht, een beleidsarme
begroting met veel bezuinigingen,
heel weinig nieuw beleid en weinig
gehonoreerde wensen.

Dat betekend ook dat er minder wensen vanuit de wijken
gehonoreerd kunnen worden.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf moet het nog plaatsvinden
maar u heeft uit de vorige Gazet begrepen dat er op 12 december
een Wijktafel is/was in Dierdonk. Bij die wijktafel zullen ongetwijfeld
vele wensen vanuit Dierdonk voor verbeteringen en vernieuwingen
worden ingebracht. Jammergenoeg ben ik daarbij afwezig vanwege

Vreemd is dat de belangenorganisaties zoals de Kamer van
Koophandel en het ZLTO, die dus ook een zetel in het Dagelijks
Bestuur hebben, zich niet hebben verzet tegen de tariefstijgingen.
Ondernemers en agrariers die nu fors meer moeten betalen voor
dezelfde producten, worden vertegenwoordigd door afgevaardigden
die zonder meer akkoord zijn gegaan met dit beleid. Ondernemers,
die met name in deze tijd nauwlettend hun uitgavepatroon in de
gaten moeten houden, zouden bij het overmaken van hun bijdrage
aan de KvK hier eens over moeten nadenken. Voor wat betreft
de VVD zal het Waterschap zich de komende jaren vooral moeten
richten op veiligheid en voldoende water en de natuurprojecten,
die ook het meest kostbaar zijn, een wat lagere prioriteit moeten
geven en sowieso in tijd naar voren moeten schuiven. Naast de
VVD heeft ook de Algemene Waterschapspartij en Huub van Hout
tegen de begroting gestemd.
Ellen Niessen

een andere vergadering. De gemeenteraad is/was uitgenodigd bij
een presentatie van de Brabantse gedeputeerde Van Heugten. Hij
geeft/gaf een presentatie over een onderwerp dat ook Dierdonk,
bijna letterlijk, raakt: de opwaardering van de N279.
De wens van de Provincie is om de Wolfsputterbaan, vanwege een
plan dat de verkeersdoorstroming in de regio moet verbeteren, van
2 naar 4 banen te brengen. U begrijpt dat dit voor Dierdonk gevolgen
heeft, net als overigens voor Helmond-Noord en Rijpelberg. Daarbij
moet u o.a. denken aan ruimtebeslag, toename van verkeerslawaai,
toename van fijnstof en eventueel geluidsschermen. Maar er zijn
ook gevolgen waar u niet zo snel bij zal stilstaan. De ontsluitingen
van Dierdonk via de Coendersberglaan en de Waterleliesingel zullen
met zeer grote waarschijnlijkheid komen te vervallen. Per auto
kan u dan alleen via de Bakelsedijk nog Dierdonk in of uit. Is dat
wenselijk? U begrijpt dat ik op de bijeenkomst met gedeputeerde
Van Heugten scherp zal opletten wat of de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn in de door de provincie gewenste situatie!
Mijn wens is dat u allen een mooi einde van het jaar 2012 mag
beleven en dat het jaar 2013 ons allen weer voorspoed zal brengen.
In elk geval Gelukkig Nieuwjaar gewenst!
Mirjam van der Pijl

Politiek
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MoetNiks mededelingen
Koersbal

In januari elke woensdag koersbal in Parkzicht, aanvang 10:00 uur.

Computerworkshop Powerpoint 2010

Donderdag 10 en 24 januari in Parkzicht van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Inloopochtend Computercafé

Donderdag 17 en 31 januari in Parkzicht van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Demonstatie en uitleg over Windows 8

Donderdag 3 januari in Parkzicht van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 20:30
uur tot 22:00 uur. Zie ook het artikel elders in deze Gazet.

Winterwandeling

Zondag 20 januari eerste winterwandeling in omgeving van Dierdonk.
Samenkomst om 10:30 parkeerterrein AH. Na afloop koffie in Parkzicht.

Crea-avonden
Wanneer u dit leest, zit alles er weer op. Sinterklaas, Kerst en
Nieuwjaar. Ik hoop dat u het jaar goed begonnen bent. We
hebben weer leuke avonden op het programma staan dus
schrijft u zich gezellig in.
Dinsdag 15 januari: Ketting rijgen. (nog een paar plaatsen vrij)
Vanavond gaan we op een speciale manier rijgen. We werken
met allemaal dezelfde maat kralen maar in verschillende
kleursamenstellingen. Door de kralen eens een keertje op
een andere manier te rijgen krijgt u een fraai resultaat. U mag
aangeven bij aanmelding in welke kleur u graag de ketting zou
willen maken. Wij zorgen er dan voor dat u een mix krijgt in de
gewenste kleur.

Lunchpauzeconcert

Het lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw / Eindhoven is vanwege
programmering verplaatst naar februari. Nadere mededelingen volgen
in de komende Gazet.
MoetNiks wenst, met het volgende gedicht van Pika, iedereen
in Dierdonk Fijne kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar.
Ik heb dit jaar weer heel veel bla, bla, bla gehad.
Ook had ik weer zoveel last van dit en dat en zus en zo!
Ja joh het leven laat weer elk jaar zo zijn sporen achter.
Maar ik heb het maar over ik dus zeg ik maar even ho!
Want hoe was het afgelopen jaar voor jou en je verwanten ?
Zo heb jij ook dit jaar weer eens bla, bla, bla en zo gehad.
Ja het is toch wat met ons, het zijn maar hele zware tijden.
Het ene komt, het andere gaat en er is immers altijd wat !
Pardon verexcuseer dat ik mij even in het gesprek wil mengen.
Ik ving wat op en dacht: Zouden zij nu alleen aan van alles lijden ?
Dan heb ik voorzeker wel heel erg veel met jullie beiden van doen.
Mijn oprechte deelneming dus, het zijn voorzeker hele zware tijden.
Hoe zou het nu dit jaar met al die andere mensen zijn vergaan.
Of zouden die toch ook wel het een en ander hebben meegemaakt.
Iets ongeneeslijks of erger nog misschien een dierbare verloren.
Ik denk zomaar dat een ieder op zijn tijd toch wel eens wordt geraakt!
Maar het kan ook zijn dat zij dit jaar gelukkig zijn getrouwd.
Of dat je genezen bent, of er een gezond kindje is geboren.
Het zou ook kunnen zijn dat je financiële zorgen zijn opgelost.
Of dat je anderszins weer geluk vond zoals vinden na verloren !
U hebt gelijk het is niet iets van ik of jou van U of jij.
Het totaal van iedereen bepaalt hoe dit jaar is geweest.
Wel ik ben van mening dat het daarmee ook veel beter kan.
Wij moeten meer samen denken aan elkaar dat is de ware geest.
Het is nog nooit gelukt om samen aan iets positiefs te werken.
En elk nieuw jaar nemen wij voor, beloven en proberen wij het weer.
En al die jaren is het nooit gelukt om vrede en eendracht te vinden.
Maar moedig houden wij stug vol en hopen dat het lukt een keer.

Kosten voor deze avond bedragen slechts € 7,50 incl. alle
materialen, koffie/thee.
Dinsdag 5 maart: Vilten
De vorige avond was helaas door ziekte uitgevallen, vandaar
nu op herhaling.
We gaan deze avond werken met vilt. De techniek die we gaan
toepassen is: natvilten! Deze avond maken we een hoesje voor
een mobieltje, e-reader of ipod of een klein tasje. Er zijn veel
kleuren aanwezig dus u maakt het naar eigen smaak. Neemt
u uw mobiel/ipod/e-reader mee voor de maat! Leuk om eens
kennis te maken met iets wat u wellicht vaker gezien heeft maar
nog nooit zelf heeft gedaan.
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.
• 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 deelname-kosten
verschuldigd.
• Voor vragen over de geplande activiteiten kunt u contact
opnemen met Pascalle van Bakel.
U kunt zich aanmelden via de mail. Aanmeldingen zullen in
volgorde van binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com
Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de workshop(s) waaraan u
wilt deelnemen.
Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het aantal plaatsen is
beperkt!
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk
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‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’

Maskerade voert ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ op voor 8 uitverkochten zalen
Dierdonkse Toneelgroep Maskerade is erin geslaagd om onder
regie van Dirk van der Pol ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’
met succes neer te zetten op de planken van het Helmondse
Annatheater. Met een topcast van maar liefst 12 enthousiaste
spelers heeft Maskerade wederom het publiek weten te verrassen
en te raken en stonden ze 8 keer voor een uitverkochte zaal.
Maskerade heeft het aangedurfd om ‘One Flew over the
Cuckoo’s Nest’ maar liefst 8 keer uit te voeren, een nieuw record
voor de vereniging, Het stuk ging op 9 november in première
in het Annatheater en de voorstellingen waren een succes!
Wederom werd het publiek verrast met totaal theater, waarbij
kosten nog moeite werden bespaard om het stuk geloofwaardig
neer te zetten.
Bij binnenkomst gaf het decor je meteen het gevoel binnen te
lopen op een gesloten psychiatrische afdeling. De muziek, de
beelden en de geweldige belichting, maakte het benauwende
plaatje compleet. Dierdonker Frans is bij Maskerade
verantwoordelijk voor licht en geluid. Frans had het maar druk
met deze productie; 50 spots, 46 kringen,105 lichtstanden, 54
muziek/geluidfragmenten en 7 video projecties! Al met al heeft
deze geluid- en licht technicus meer dan 200 uren geïnvesteerd
in het koekoeksnest.

Tijdens de voorstelling kwam je ogen en oren te kort, de spelers
van Maskerade wisten een achtbaan aan emoties neer te
zetten, waar je van diepe bedroefdheid werd meegenomen
naar intens plezier. Deze afwisseling maakte de voorstelling
erg onderhoudend evenals de diversiteit aan personages. Van
een totaal apathische, overzwemmende kolonel, tot aan de
strenge zuster Ratched, van een geslepen Mc Murphy tot aan
de verstrooide psychiater, stuk voor stuk karakters waar je uren
naar kunt kijken.
De wijkvereniging Dierdonk heeft dit jaar haar leden de
mogelijkheid gegeven om gratis kaartjes voor de voostellingen
te “winnen”. Ook kunnen we jaarlijks rekenen op een financiële
bijdrage waardoor het voor ons mogelijk blijft om kwalitatief
goede producties te blijven maken. Hiervoor onze hartelijk dank.
De ondernemersvereniging (OSDierdonk) hebben ook dit jaar
weer met een groep de voorstelling bezocht. Zoals vanouds
is dit weer een erg gezellige avond geworden, vooral ook na
afloop in de foyer.
Wij gaan ons weer beraden over wat we volgend jaar op de
planken gaan brengen en houden jullie via de Gazet op de hoogte.
Toneelgroep Maskerade
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“Pimp je Portret”
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

In de afgelopen maanden is in Dierdonk een project van het
Kunstkwartier geweest; “Pimp je portret”. Fotodier heeft hier
ook aan meegewerkt. Bart de Geus en Jeroen de Kort hebben
de kinderen die hieraan hebben meegedaan op de foto gezet
met een dierbaar voorwerp of iets van hun hobby.
De kinderen hebben allemaal portretten van zichzelf
geschilderd en versierd. In november zijn die portretten
geëxposeerd in Parkzicht, samen met een diashow van de
foto’s die we gemaakt hebben. Aangezien het toch allemaal
kinderen uit Dierdonk zijn willen we jullie de foto’s niet
onthouden. Kijk hier naar de kinderen die hebben meegedaan.
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Dierdonk 3D: Vrijwilligersfeest 8 december
Als DierDonkDetective
hoefde ik deze keer niet
de hele wijk af te struinen
op zoek naar vrijwilligers.
Ik had namelijk een tijd
terug een uitnodiging
onderschept. De besturen
van de wijkvereniging
en Parkzicht en de
wijkr aad en Stichting
Dierdonk Dagen wilden
hun vrijwilligers belonen
met een feestavond.
Ik heb me dus gewoon
verschanst in Parkzicht
omdat daar op zaterdag
8 december het vrijwilligersfeest plaatsvond. Hieronder
leest u het verslag van die avond.

discussies heb ik kunnen aanhoren, bijvoorbeeld over de
schrijfwijze van per se (ja, inderdaad: los en zonder streepje)
of over het aantal inwoners van Nederland. Een vraag die geen
enkele groep heeft kunnen beantwoorden was: ‘Wat is de
langste straat van Dierdonk?’ Weet u het wel?
Eenmaal terug in Parkzicht was het tijd voor de laatste
opdracht. Elke groep diende voor de kerstboom te gaan staan en
moest een foto laten maken waarbij de mol niet aan de zijkant
stond. Bij sommige groepen leverde dat een verhitte discussie
op waarna het buffet van luxe-hapjes op iedereen stond te
wachten. Heerlijk. De prijsuitreiking leidde tot gespannen
gezichten. Welke groep had het meeste geld verdiend en
welke mol had het onopvallendst de boel gesaboteerd. De beste
Dierdonk-mol was Mirjam van de Pijl. Proficiat.

Om 20.00 uur kwamen de eerste vrijwilligers binnen. Zij werden
met een prosecco ontvangen in de grote zaal die al volledig
in kerstsfeer was ingericht. Het was al snel duidelijk dat er
iets speciaals ging gebeuren. Na het welkomstwoordje van de
organisatie werden 8 groepen gevormd. Die groepen gingen
het spel ‘Wie is de Mol Dierdonk’ spelen. Opvallend was dat
vele vrijwilligers geen idee hadden hoe dat spel in zijn werk
gaat terwijl dat toch al 12 seizoenen op de televisie te zien is
geweest.
Daarna kwam de Dierdonkse piano-virtuoos Bram Bosmans
meezingers begeleiden. Na de carnavalskraker van John
Vincent en Hans van Rijt werden vele liederen meegezongen. De
vrijwilligers van het Dierdonk-koor zongen trouwens het hardst
en het hoogst mee. Het bleef nog lang gezellig en om 01.30 uur
kon op een geslaagd vrijwilligersfeest worden teruggekeken.

De groepen moesten op 8 locaties opdrachten uitvoeren om
zoveel mogelijk geld te verdienen. Eén van de groepsleden
was echter de mol. Hij/zij diende zo onopgemerkt mogelijk
de opdrachten te saboteren zodat zo min mogelijk geld werd
verdiend.
Er waren 4 opdrachten in Parkzicht / gymzaal, 2 in het tennis
paviljoen en 2 in de basisschool. De twee groepen die de kou
trotseerden op weg naar het tennispaviljoen kwamen bij een
gesloten hek. De vorst had ervoor gezorgd dat het slot bevroren
was. Even werd gedacht dat het een mollenactie was maar dat
bleek niet zo te zijn. Nadat met een brander het slot werd
geopend konden ook daar de opdrachten worden uitgevoerd.

U ziet, het loont om vrijwilliger te zijn in Dierdonk. Niet alleen
omdat u dan iets kan betekenen voor de andere wijkbewoners
maar ook omdat u één keer per jaar naar het vrijwilligersfeest
mag. Een feest waarmee de besturen hun waardering laten
blijken. Ik ben benieuwd wat ze volgend jaar verzinnen en ik
zorg dat ik er weer bij ben. U ook?

Vrijwilligers blijken fanatieke spelletjes-spelers te zijn die
elke opdracht zo goed mogelijk probeerden te doen. Verhitte

geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com
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40 gratis kaartjes
zittingsavond van
De RAMPETAMPERS
Wijkvereniging Dierdonk verloot onder
haar leden 40 kaartjes (à € 14,00) voor de
zittingsavond 2013 van de Rampetampers
op 2 februari 2013 in Parkzicht.
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je
zin in een gratis avondje lol en genieten
stuur dan uiterlijk 5 januari een mailtje
naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Graag in je mail vermelden:
– Naam, adres en telefoonnummer
– of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben

Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk 10
januari hoeveel kaartjes je krijgt.

Gratis kaartjes

kapellenavond 9 februari
De wijkvereniging is van mening dat haar leden bij tijd en
wijlen voordeel van hun lidmaatschap mogen ondervinden.
De eerstvolgende activiteit waarvoor dit
geldt, zal de zaterdagavond zijn tijdens
carnaval.
Bent u lid van de wijkvereniging en wilt
u naar de kapellenavond op 9 februari,
dan is de toegang gratis. Bij de ingang
ligt een ledenlijst waarop uw naam zal
worden aangevinkt. Zo simpel is het.
We wensen u veel plezier bij de
Rampetampers.
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk
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MB Advies ontlast ondernemers op financieel en
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en
afwikkeling.
MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.
• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

Proeven
Zegt Kerstman tegen
de Sint:
“Ik heb meer dan een jaar
gewerkt aan het uitdragen
van de kerstboodschappen.”
Hoezo ?
“Tja, er stond op dat ik alles
moest proeven, en voor ik
het wist, waren er nieuwe
nodig, en bleek dat ik
opnieuw moest beginnen.”

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Rob Jacobs

tuinaanleg

www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

Wij wensen u
Fijne feestdagen en
een Voorspoedig 2012

R

De Bakelse Aa als natuurlijke beek langs Dierdonk
Beste wijkbewoners, eindelijk is het dan
zover. Zoals jullie wellicht weten is het
plan voor het inrichten van het beekdal
Bakelse Aa aan de oostkant van Dierdonk
in een ver gevorderd stadium. Het
ontwerp van het waterbergingsgebied
is klaar. Graag wil ik jullie informeren
over de lange weg die is bewandeld om
tot dit belangrijke plan voor de wijk te
komen. Daarnaast geeft Ingrid Rijkers,
projectleider bij waterschap Aa en Maas,
een toelichting over de plannen: waarom
zijn deze nodig en wat gaat er gebeuren?
Integraal project
Eind 2005 ben ik, Richard, destijds door
Ellen Niessen van de wijkraad gevraagd
om samen met Rene van Lierop, als
afgevaardigde van de wijk deel te nemen
aan de klankbordgroep Herinrichting
Bakelse Beemden. Het waterschap Aa
en Maas heeft de lead van dit project.
Vanwege het feit dat ik ook een veelvuldig
bezoeker van de Bakelse Beemden
ben, was ik geïnteresseerd en voelde
me betrokken. Het natuurgebied ligt
dichtbij onze wijk en het creëren van
een waterbergingsgebied samen met de
prachtige natuur van de Bakelse Beemden
sprak me aan. Door dit plan wordt er in de
toekomst, bij extreme wateroverlast, het
gebied tijdelijk benut en de meeste tijd
is het bruikbaar als uitloopgebied voor
Dierdonk. Een win-winsituatie dus. De
afgelopen jaren zijn er vele bijeenkomsten
geweest om de eisen en wensen van alle
belangengroepen te combineren : het
waterschap, de gemeente Helmond,

agrariërs, natuurliefhebbers, vissers,
recreanten en historici. En natuurlijk niet
te vergeten de bewoners van Dierdonk,
die dit gebied van nabij opnieuw
gaan beleven. Het doel was om een
degelijk plan op te leveren, de Milieu
Effecten Rapportage (MER). In de MER
zijn uiteindelijk 3 hoofddoelstellingen
benoemd: de realisatie van het water
bergingsgebied, het versterken van
de natuur van de Bakelse Beemden
en het behoud en de ontwikkeling van
het stedelijk uitloopgebied. Tijdens
de afgelopen jaren heb ik meerdere
malen bewoners geïnformeerd over de
voortgang en afstemming gezocht. Dit
om er voor te zorgen dat de feedback van
bewoners bij de klankbordgroep kwam en
men wist welke richting het op ging.

Een goed plan
De belangrijkste wensen van de bewoners
en de andere belangengroepen zijn
door deze werkwijze in eerste instantie
opgenomen in een integraal alternatief,
waarin thema’s als veiligheid, (voldoende)
water, natuur en recreatie elkaar vin
den. Dit is het voorkeursalternatief
geworden en dient nu (na enkele jaren)
als basis voor het inrichtingsplan. De
klankbordgroep heeft naar mijn mening,
binnen de beschikbare grenzen, een goed
plan opgeleverd. Persoonlijk heb ik ook
weer aardig wat opgestoken m.b.t. allerlei
factoren die spelen tijdens zo een traject.
14 november heeft het waterschap tijdens
een informatiemarkt het inrichtingsplan
gepresenteerd en toelichting gegeven
op het plan. De algemene indruk met
betrekking tot de invulling van het
beekdal gebied was positief.
‘De herinrichting van de Bakelse Beemden’
– wat houdt dat precies, waarom zijn
de maatregelen nodig en wat gaat er
gebeuren? Ingrid Rijkers, projectleider bij
het waterschap, legt het uit:

Een natuurlijk slingerende beek
De Bakelse Aa is van oorsprong een
slingerende beek. Door de jaren heen
is de beek echter rechtgetrokken voor
een snelle afvoer van het water. Wij
als waterschap willen de beek haar
oorspronkelijk karakter teruggeven door
de beek opnieuw te laten kronkelen. Deze
kronkels zorgen ervoor dat water langer
wordt vastgehouden in perioden van
droogte. 			
>
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Vervolg Pronkstuk : de Bakelse Aa als
natuurlijke beek langs Dierdonk
In perioden waar veel neerslag valt
kan de beek meer water opvangen. Dit
voorkomt wateroverlast rondom de
Bakelse Aa bij Helmond, maar ook in de
gebieden benedenstrooms. Voor planten
en dieren betekent een natuurlijke beek
dat zij meer ruimte hebben om te leven
en zich te ontwikkelen. Ook de aanleg van
de EVZ draagt daar aan bij: deze verbindt
verschillende natuurgebieden rond de
Bakelse Aa met elkaar. Het gebied rond
de Bakelse Aa wordt zo natuurlijker en
daarmee aantrekkelijker voor recreanten.
Vanaf de nog aan te leggen wandelpaden
kunnen liefhebbers straks genieten van de
mooie natuur.
Ruimte voor recreatie en cultuurhistorie
Recreatie en cultuurhistorie zijn belang
rijke onderdelen die in de plannen
voor de Bakelse Aa een plek krijgen.
Bij het ontwerp van het beekdal zijn
historische en landschappelijke waarden
en patronen ter inspiratie gebruikt. De
meanderpatronen uit 1900 hebben we
bijvoorbeeld als inspiratie gebruikt voor
de ligging van de nieuwe beek. Landgoed
de Bakelse Beemden is op dit moment al
een beschermd gebied waar gewandeld
kan worden. Met de inrichting van
de beekdalgronden wordt het gebied
nog toegankelijker voor bewoners van
Dierdonk.
PROJECTGEBIED BAKELSE BEEMDEN
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afgevoerd en een overstroming dreigt,
dan wordt het waterbergingsgebied
ingezet. Overtollig water uit de Bakelse
Aa stroomt dan gecontroleerd het land
goed op. Wateroverlast in Helmond en
omgeving wordt zo voorkomen. Ook
bewoners van gebieden benedenstrooms
hebben hier profijt van.
Wat gaat het waterschap doen?
Om het waterbergingsgebied te kunnen
realiseren leggen we een hoogwaterstuw
aan. Deze stuw ligt bij normale water
standen plat op de bodem, en wordt
alleen opgetrokken als waterberging
noodzakelijk is. Voor de realisatie van
de ecologische verbindingszone worden
rondom de Bakelse Aa op verschillende
plekken poelen aangelegd. Ook worden
op aangewezen trajecten de oevers
verflauwd en stuwen verwijderd. Vissen
kunnen de beek straks weer ongehinderd
doorzwemmen door de aanleg van een
aantal vispasseerbare drempels. De
kade wordt ingericht als wandelpad en
aangesloten op bestaande routes.
Planning
Waterschap Aa en Maas werkt samen met
de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel
en Deurne aan de herinrichting van het
beekdal van de Bakelse Aa. De basis
voor deze herinrichting wordt gevormd
door een goed plan. Dit plan ligt van 3
december 2012 tot en met 14 januari 2013
ter inzage op werkdagen van 9:00 uur tot
17:00 uur op de volgende locaties: op het
waterschapshuis, Pettelaarpark 70, Den
Bosch en op het districtskantoor Boven
Aa, Piet Mondriaanstraat 11 te Deurne,
Gemeente Gemert-Bakel, Ridderplein 1

te Gemert en Gemeente Helmond, Frans
Joseph van Thielpark te Helmond. U vindt
het ontwerp-projectplan tevens op
www.aaenmaas.nl.
Eind 2013/begin 2014 zal gestart worden
met de inrichting van het gebied.
Belangrijk voor de komende tijd is dat we
samen met o.a. bewoners, het waterschap
en de betrokken gemeenten zorgen dat
de drie hoofddoelstellingen worden
behaald. Over enkele jaren kunnen we
bepalen of het project succesvol kan
worden genoemd en we genieten van de
meanderende Bakelse Aa en de natuur er
omheen ; pronkstuk van Dierdonk.
Richard van Gaalen
(wijkbewoner klankbordgroep)
en Ingrid Rijkers
(projectleider waterschap Aa en Maas)
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Waterberging Bakelse Beemden
Naast recreatiemogelijkheid krijgt
Landgoed Bakelse Beemden nog een
functie: het wordt ingericht als water
bergingsgebied. Het landgoed maakt
samen met de Groene Peelvallei onder
deel uit van waterbergingsgebied
Dierdonk, en is een van de gebieden die
door het waterschap in Brabant worden
ingericht als waterberging. Als het water
in de Bakelse Aa zo hoog komt te staan
dat het water niet meer kan worden
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Een druk bezochte inloopbijeenkomst op 14 november in Helmonda

Dierdonk krijgt kunstwerk van
St. Carat (deel 1)
Dit beeld zal uitgevoerd worden door
kunstenaars, Jos van der Donk en Petry
Claassen, beide Dierdonkbewoners.
Jos van der Donk, Schovenhorstweide 9,
www.info@jvanderdonk.eu

Bedankt voor de
samenwerking !!
Zoals reeds eerder aangegeven ga ik
mijn voorzitterschap van de Wijkraad
beëindigen per 1 januari 2013.
Na 7 jaar Wijkraad vond ik het tijd worden
voor nieuwe inzichten en impulsen. Als
ik terugkijk op de laatste 7 jaar kan ik
trots op zijn wat wij samen als wijkraad
met u als medebewoners hebben
bereikt. Speelvoorzieningen, fontein,
jongerenwerk, infrastructuur op orde
houden zijn maar een greep uit hetgeen
we bewerkstelligt hebben. Ik kan dus
terugkijken op goede, drukke maar vooral
ook leerzame periode.

Petry Claassen, Malaxisbeek 1,
www.petryclaassen.nl,
www.uilenburchthelmond.nl
Zoals inmiddels via de Gazet bekend ge
worden is, gaat St. Carat een kunstwerk
schenken aan onze prachtige wijk
Dierdonk. Het beeld zal geplaatst worden
aan het begin van de Dierdonklaan.
Twee ontwerpen werden tentoongesteld
tijdens Kunst in Dierdonk, 7 oktober j.l.
Dierdonk bewoners hadden de mogelijk
heid hun stem uit te brengen in Parkzicht.

De meeste stemmen gingen naar het
beeld “overbrugging”
Via de Gazet zullen wij u op de hoogte
houden van onze vorderingen.

Binnen de wijkraad hebben we de
stokjes over kunnen dragen aan nieuwe
gezichten, de komende tijd zullen zij
zich absoluut aan u voorstellen. Aan de
Wijkraad heb ik beloofd enkele projecten
af te werken, zoals bijvoorbeeld het Carat
kunstwerk., echter nu niet meer in de
bekende spotlights.

Ik wil u als medebewoners graag be
danken voor de samenwerking die wij
hebben gehad op diverse vlakken en rest
mij niets dan u nog prettige feestdagen
te wensen en een goed 2013 en sluit ik
af zoals ik jaren met mijn artikelen in de
Gazet heb afgesloten.
Tot ziens binnen onze wijk !!
Met vriendelijke groet
Walter Schuurman – Wijkraad Dierdonk
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Hoveniersbedrijf

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

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
op
ja 1
1
10 12 012
9:20
Geopend:
dinsdag
t/m 0:
zaterdag
Koude winter
Twee pinguïns lopen door
de woestijn. Zegt de ene
pinguïn:
"Het moet hier wel een hele
koude winter zijn geweest."

O

Coolen loodgieter
wenst iedereen
fijne kerstdagen
en een gelukkig
Nieuwjaar.

"Hoezo?" vraagt de andere.
"Omdat ze hier zoveel zand
gestrooid hebben."

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK

Gediplomeerd kapster

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

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

Hondenwinterwandeling zondag 25 nov was geslaagd!
Zondag 25 november was voor de
2de maal de hondenwinterwandeling
georganiseerd door hondenwerkgroep
“Hart voor honden Dierdonk” en
hondenwerkgroep “Helmond Noord”.
Dit jaar ging de route niet alleen door
Dierdonk, maar gingen we ook over de
brug naar Helmond noord.
De verzameling was om 4 uur ’s middags
in Parkzicht waar iedereen welkom werd
geheten. Voor de honden waren er
veiligheidslichtjes voor aan de halsband in
de vorm van een hartje of botje die waren
gesponsord door dierenwinkel Jumper.
Om kwart over 4 vertrok een groep van 25
mensen en 15 honden aan de wandeling
van 5 km.
Het was een leuk tafereel om te zien en
er werd gezellig gekletst.
Om ongeveer half zes was iedereen weer
terug in Parkzicht waar de goedgevulde
erwtensoep en warme chocomel stonden
te wachten. Iedereen liet zich de soep
goed smaken.
Voor de honden waren er natuurlijk ook
snacks van de sponsor Prins.
Kortom een gezellige wandeling met een
“snert” afsluiting!

Windows 8, iets voor u?
Eind oktober was het zo ver: De lang verwachte release van het besturingssysteem
Windows 8 was een feit. Zoals gebruikelijk
reageerde de pers, radio en TV erg snel.
Alleen bleek er helaas geen sprake van
een eenduidige visie. Het ene bericht
was enthousiast en het andere verguisde dit nieuwe product van Microsoft.
Al met al voor mij reden genoeg om op
de desktop computer de upgrade naar
Windows 8 te installeren en zelf uit te
zoeken of er voordeel met dit programma
te behalen valt.
Het meest opvallende is de gelijkenis met
de al bestaande tablets en smartphones.
Het zal, zodra de daarvoor benodigde
hardware op de markt is, een groot
voordeel blijken dat alle apparaten op

dezelfde manier bediend kunnen worden.
Daardoor kan Windows 8 een uitkomst zijn
voor iedereen die de computer tot nu toe
te ingewikkeld vindt en het gebruik hoofdzakelijk beperkt tot Internet en E-mail.
Wat verder heel interessant is, is het
aanbod van Microsoft om tegen een
ongekend lage prijs een updateversie te
leveren. Met deze update van € 29,99
kunt u Windows XP; Windows Vista en
Windows 7 opwaarderen naar Windows 8.
Dit aanbod geldt tot 31 januari 2013.
Uiteraard is ook van belang of uw hardware in staat is om goed met Windows 8
te kunnen werken.
In het kader van activiteiten van de computerclub die onderdeel van onze wijkvereniging is, verzorgen we op donderdag 3

januari een demonstratie van en uitleg
over Windows 8. Met deze informatie
kunt u zelf beoordelen of een eventuele
overstap zinvol is voor u.
Deze workshop duurt van 10:00 tot 12:00
uur. Deelname is gratis voor leden van
onze wijkvereniging en voor leden van
Seniorweb.
Bij voldoende belangstelling zal de
workshop ’s avonds herhaald worden.
We beginnen dan om 20:30 uur.
U kunt zich tot 29 december via e-mail
aan cvanderzanden@upcmail.nl opgeven. Vermeld daarbij of u in de ochtend
of ’s avonds wilt komen. Degenen die zich
voor de avondbijeenkomst opgeven, ontvangen uiterlijk 31 december via e-mail
bericht of deze bijeenkomst doorgaat.
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Het Kerstengeltje

D

e Kerstmarkt in het dorp was
drukker dan ooit! Het leek wel
of er meer dan duizend mensen
heen en weer liepen om mooie ballen
en pieken voor de kerstboom te kopen!
Maar er waren veel meer dingetjes te
koop dan ballen en pieken. Prachtige
slingers en hele rijen stemmige witte of
mooi gekleurde lampjes zag je in hele
stapels grote dozen liggen te wachten om
gekocht te worden.
Bij al dat moois lagen ook twee stapels
dozen met Kerstengeltjes. De ene stapel
was met grote engelen. Dat was meteen
ook de grootste stapel. Daarnaast stond
een veel kleiner stapeltje. Daarin zaten
kleine engeltjes. Helemaal onderaan lag
een doosje met een nog kleiner engeltje.
Het leek wel, alsof de fabriek, waar de
engeltjes waren gemaakt net nog genoeg
materiaal over had gehad om nog één
heel klein engeltje te maken!
Daar kwamen vier mensen aanlopen! Een
vader, een moeder, een jongen en een
meisje. De jongen zag de dozen met de
grote engelen het eerst. “Mamma!”, riep
hij, “mag ik zo’n mooie grote engel hebben
voor in de kerstboom?”. Moeder vond het
goed. De jongen pakte de engel van de
stapel af. Sommige jongens zijn wel eens
een beetje wild en ook deze jongen! Met
een klap viel er twee stapels engeltjes op
de grond. Niet alleen de dozen met grote
engelen, maar ook het stapeltje kleintjes.
Opeens bukte het meisje zich. “Kijk
eens wat een lief, klein engeltje ik heb
gevonden!”, riep ze blij. Ook dat engeltje
ging in het winkelwagentje, bij alle andere
kerstboomversierselen.
Met z’n vieren stapten ze even later in
een auto en nog weer wat later waren
ze allemaal druk bezig om de boom te
versieren. Eerst alle lampjes, toen de
ballen en de piek. Daarna de rest. De
grote engel hing onderaan, aan een
stevige tak. Het kleine engeltje had geen
ophanglusje. Dat stond heel parmantig
op een hoge tak.
Voor de kinderen die avond naar bed
gingen, keken ze nog even naar de
prachtige kerstboom. Een paar uur later
gingen ook de vader en moeder naar bed.
De kerstboomverlichting ging uit. Het
werd doodstil in de kamer.

Het kleine engeltje was vreselijk blij!
Eindelijk kon ze om zich heen kijken! Wat
zag alles er prachtig uit! Zo iets moois had
ze in haar hele leven nog nooit gezien!
Al die ballen, al die prachtige slingers,
dat schitterende engelenhaar! Ze kon er
niet genoeg van krijgen! O, wat had ze
lang in die stomme doos moeten liggen!
Niemand wilde haar kopen omdat op
haar doosje dezelfde prijs stond als op
die van haar grotere zusters! En nu was
het ongelooflijke toch gebeurd! Ze was
gekocht en ze stond op de tak van de
mooiste boom van de hele wereld!

deur en warempel het ding ging verder
open! Ze vloog weer op en bij het licht van
de maan zag ze in bed het meisje liggen,
dat haar had uitgezocht. In haar hand had
het engeltje een klein stokje met een nog
kleiner, rood puntje. Voorzichtig tikte het
engeltje met het stokje op de neus van
het meisje! Dat deed meteen haar ogen
open. “Hé! Jij bent mijn kerstengeltje!”,
zei het meisje. “Vlieg jij met me mee?”,
vroeg het engeltje. Het meisje keek het
engeltje teleurgesteld aan. “Ik zou best
willen vliegen!”, zei ze, “maar ik heb
geen vleugels!”. “Probeer dan eens met
je armen te vliegen!”, zei het engeltje.
Het meisje bewoog haar armen op en
neer. Opeens ging ze een klein stukje de
lucht in. Ze bewoog haar armen nog een
beetje harder! Ja hoor! Het lukte! Nu zag
het meisje, dat ze bijna net zo klein was
geworden als het engeltje! Samen vlogen
ze naar beneden, naar de kerstboom!
Even later zaten ze samen op een mooi,
groen takje gezellig met elkaar te kletsen!
Na een half uur zei het engeltje: “Zo, nou
is het weer bedtijd voor je! Morgen gaan
we weer een eindje vliegen!”. Samen
vlogen ze weer naar boven. Het meisje
ging in haar bed liggen. Ze voelde al gauw,
dat ze langzaam weer net zo groot werd
als vroeger!

Even schrok ze! In de stille kamer klonken
opeens twaalf harde slagen van de klok!
Na de laatste slag was het even nog stiller
dan daarvoor. Toen ruiste er even een
zacht windje door de kamer. “Hé, wat was
dat?”, dacht het engeltje. Opeens kreeg
ze een raar gevoel in haar schouders!
En in haar beentjes! Ze schrok al weer,
maar dat duurde niet lang! Ze kon haar
benen bewegen! Voorzichtig deed ze een
stapje, maar toch net niet voorzichtig
genoeg! Ze struikelde en toen tuimelde
ze naar beneden. Van schrik sloeg ze
haar vleugels uit en meteen zoefde ze
langs de kerstboom naar de tafel toe.
Ze ging even boven op de tafel staan
en toen vloog ze weer verder! De deur
van de kamer stond open en zonder ook
maar een klein beetje geluid te maken
zweefde ze langs de trap naar boven. Daar
waren alle slaapkamerdeuren gesloten,
behalve ééntje! Die stond op een kiertje.
Voorzichtig landde ze op de grond. Ze
duwde zachtjes tegen de vreselijk grote

De volgende morgen maakte haar
moeder haar wakker! “Hé, slaapkop!”,
riep ze, “zou jij niet eens een keertje je
bed uit komen!”. Met slaperige ogen keek
het meisje haat moeder aan. Toen zei ze:
“Vannacht heb ik gevlogen! Samen met
mijn kerstboomengeltje!”. Haar moeder
keek haar met grote ogen aan. Toen
begon ze hard te lachen. “Jij hebt een
mooi droom gehad, denk ik!”, zei ze. Ze
kreeg bijna tranen in haar ogen van het
lachen!
Toen ze allemaal weer beneden waren
liep de jongen naar de boom toe. Hij keek
eens en toen draaide hij zich om naar zijn
vader, zijn moeder en zijn zusje. “Hé!”,
riep hij, “dat kleine engeltje staat twee
takjes hoger, dan gisteravond!”.
Het meisje zei maar niks! Ze had er geen
zin in om weer uitgelachen te worden!
Maar ergens in haar hartje wist ze het
zeker! Vannacht ging ze lekker weer een
stukje vliegen!
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Kleurplaat

Oplossingen op pag 31.
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omdat we graag
opgeruimd het
nieuwe jaar in gaan...

10% tot 70%
korting op
het hele assortiment, zolang de voorraad strekt.

vrijdag

zaterdag

zondag

28|29|30
december

Wat eten we vanavond?
Voor een lekker stukje vlees, ambachtelijke
vleeswaren, kant en klare gerechten en
heerlijke salades zijn wij uw kennis in smaak!
Kijk in de winkel voor de aanbiedingen
van de week!
Kijk ook eens op onze website:
www.romonesco.com

GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR
Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492] 565 043
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Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | [0492] 548 904

Schoonheidssalon

choo heid
eci li te

yentill

Druk, druk druk na de feestdagen?
Heerlijk een uurtje ontstressen!

Aanbieding Januari
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GRATIS
Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 565 030
parkeren
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15 55
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Ontspannende lichaamsmassage
van €37,50 voor € 27,50.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
0

0

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

Frans Dirks
k n

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

U

Inbraakpreventie

Vuurwerkcampagne
De jaarwisseling komt er aan en daarmee ook de tijd dat er
weer vuurwerk wordt afgestoken. Daarom zijn Politie Brabant
Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en de gemeenten in deze regio
de jaarlijkse vuurwerkcampagne begonnen.
Die loopt van 1 december 2011 tot 15 januari 2012.

In de vorige editie van de Gazet heb ik aandacht gevraagd voor
de preventie tegen woninginbraken. Helaas heeft dit artikel
niet voorkomen dat het dievengilde onze wijk heeft bezocht.
Vanaf 1 januari 2012 tot 29 november 2012 hadden we 12
woninginbraken in onze wijk. Recent hadden we weer drie
woninginbraken.
Opvallend hierbij is dat de dader(s) vooral via de achterzijde
d.m.v. het openbreken van een raam of deur binnenkomen.
De laatste twee serie inbraken werd middels het boren van
gaatjes in het kozijn gepleegd. Via deze gaatjes wordt de sleutel
of hendel aan de binnen zijde van het raam of deur ontsloten.

Laat daarom nooit de sleutel aan de binnenzijde van de deur of
raam steken. Sluit uw deur of raam goed af ook als u boven bezig
bent. Zorg dat ook ramenhendels afgesloten kunnen worden
en zijn.
Wijkagent Hein Albers

Vuurwerk mag alleen worden verkocht op vrijdag 28, zaterdag
29, en maandag 31 december. Het afgesteken mag alleen tussen
31 december 10.00 u en 1 januari 2.00 u. Buiten die tijden dus
niet. De politie en de gemeentelijke BOA’s treden direct op tegen
mensen die dan toch vuurwerk afsteken of teveel vuurwerk bij
zich hebben. De toegestane hoeveelheid is vijfentwintig kilo.
Op zondag 30 december 2012 mag dus geen vuurwerk verkocht
worden.
‘Rode Kaart’
Van jongeren tot 12 jaar wordt het vuurwerk in beslag genomen
en ze krijgen een reprimande. Eventueel wordt een zorgmelding
opgemaakt voor Bureau jeugdzorg. Van jongeren tussen 12
en 18 jaar wordt het vuurwerk in beslag genomen, er wordt
een mini-proces-verbaal uitgeschreven en ze krijgen een ‘Rode
Kaart’ waarmee ze worden doorgestuurd naar Halt OostBrabant. Die zorgt vervolgens voor een passende (werk)straf
en/of een voorlichtingsbijeenkomst. Als de betrapte jongeren
die uitvoeren, hoeven ze geen boete te betalen. Ouders worden
geïnformeerd. Van volwassenen wordt het vuurwerk in beslag
genomen en ze krijgen een proces-verbaal.
Legaal vuurwerk
Het is alleen toegestaan om in bezit te zijn van legaal consu
mentenvuurwerk. Legaal vuurwerk is:
• Vuurwerk dat gekocht wordt bij een legaal verkooppunt
tijdens de verkoopdagen op 28, 29 en 31 december 2012
• Vuurwerk op de markt gebracht na 4 juli 2010 voorzien van
het CE-keurmerk
• Op dit vuurwerk staat o.a. op de originele verpakking:
Nederlandse gebruiksaanwijzing. Opschrift “geschikt voor
particulier gebruik”(letterlijk deze tekst, zonder spelfouten
en dergelijke)
Meer informatie over vuurwerk is terug te vinden via een
speciale banner op de website van Politie Brabant Zuid-Oost
en op de website van Halt Oost-Brabant.
Vragen en weetjes over vuurwerk
Iemand steekt op 31 december om 12.00 uur een strijker af. Mag dat?
Een strijker is verboden vuurwerk. Die mag dus nooit worden afgestoken, ook
niet op de dagen dat legaal vuurwerk afgestoken mag worden.
Een jongen van 17 jaar steekt op 30 december een rotje af en heeft in zijn
fietstas nog ongeveer 27 kilo vuurwerk dat hij zojuist gekocht heeft. Mag dat?
Een rotje is toegestaan vuurwerk. Maar voor het afsteken buiten de toegestane
tijd en het bij zich hebben van meer dan 25 kilo toegestaan vuurwerk krijgt
hij toch een mini-proces-verbaal en wordt hij doorgestuurd naar HALT OostBrabant. Ook wordt het vuurwerk in beslag genomen.
Een man van 25 jaar loopt op 12 december op straat met 6 kilo toegestaan
vuurwerk dat hij over had van vorig jaar. Mag dat?
Het gaat om toegestaan vuurwerk dat onder de grens van 25 kilo zit. Maar
omdat het nog te vroeg is om vuurwerk te vervoeren, wordt het vuurwerk in
beslag genomen. Ook krijgt de man een proces-verbaal.
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Rampetampers carnaval in 2013 het komt dichterbij
De volgende kletsers staan bij ons voor u in de ton:
Dirk Kouwenberg 				

Ad Vermeulen

2012 loopt teneinde en carnaval 2013 nadert met rasse
schreden. Dit is bijna de laatste Gazet voor de carnaval. De
volgende valt pas op de mat als onze zittingsavond bezig is.
Derhalve brengen wij hier nogmaals de zittingsavond onder de
aandacht.
Het programma voor de zittingsavond is bekend. Entree € 14,00
Het volgende amusement staat voor u bij ons op het podium:
Dubbel Trubbel

ZEMAC
Rob Scheepers uit Sterksel

Rob Scheepers uit Helmond

en Stenzil, Kivitz en Mendels

Voor de muzikale klanken staan de Durbloazers weer garant.
Verder zullen onze dansgroepen hun kunnen vertonen.

26 Rampetampers

Voorverkoop start op 2 januari 2013 Bij Albert
Heijn Dierdonk. (wijzigingen voorbehouden)
zie ook www.rampetampers.nl
Bent u lid van de wijkvereniging Dierdonk, dan
kan u in het bezit komen van gratis kaarten.
Hoe? wel zie elders in dit blad.

Kapellenavond op 9 februari.

Voor de kapellenavond op zaterdag 9 februari zijn we nog druk
in onderhandeling met kapellen. Momenteel hebben we in
elk geval de Bietenrooiers vastliggen. De BiksBent moet dit
jaar verstek laten gaan, daar de Prins in Beek en Donk uit hun
gelederen komt. Verder zijn we nog in onderhandeling met een
kapel uit Oisterwijk, en natuurlijk ook andere.

De Bietenrooiers
Vast staat dat ook dit jaar weer Rob Bouwman van Hers
en Dwers deze avond zal presenteren, en er weer enkele
amusementsgroepen op zullen treden. Het definitieve
programma kunt u lezen in de Gazet van Februari.
Ook voor de Kapellenavond loont het om
lid te zijn van de wijkvereniging. In overleg
tussen de Rampetampers en het bestuur van
de wijkvereniging is besloten dat leden van de
wijkvereniging GRATIS toegang hebben tot deze
avond. Zegt het voort.
Voor de actuele stand van zaken voor wat betreft deelnemende
kapellen en amusementsgroepen, check onze website
www.rampetampers.nl
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ARTE VIDA
ORIGINELE KUNST VOOR BINNEN EN BUITEN
VAN DUUR TOT GOEDKOOP
OPEN ZONDAGEN VAN 13.00-18.00 UUR
E.O. AFSPRAAK
WWW.ARTE-VIDA.NL*
WWW.HUGO-BROUWER-KUNSTSCHILDER.NL*
HORSTLANDENPARK 8
5709 MB HELMOND
 +31634874578
 J.LUIJTENG@GMAIL.COM

* in aanmaak

Actie: een gratis iPad
*

D

Koop nu een huis en
Verdien veel geld
Laat u begeleiden door Aankoopadviseurs.nl

Zeker in deze tijd!
* vraag naar de actievoorwaarden

T| 0492 - 506 045
E| info@aankoopadviseurs.nl
I | www.aankoopadviseurs.nl

Carnaval voor de jeugd van Dierdonk
De Rammetjes in 2013

Dit jaar zijn er grote veranderingen bij de jeugd van de Rampetampers, ofwel de Rammetjes. Zo zullen er naast carnaval ook
andere activiteiten gedurende het gehele jaar georganiseerd
worden. Het gaat dit jaar onder andere om schaatsen bij het
boerenbondmuseum in Gemert, high tea en een surf-clinic op
Berkendonk. Ook de carnavalsactiviteiten zijn iets gewijzigd.
Uiteraard is er een ander thema dit jaar en wel Efteling.

“Vier weekskus vuraf” op zondag 13 januari 2013

Dit jaar geen “Stuif n’s In” maar een nieuwe middag. Deze middag zal gehouden worden op zondag 13 januari 2013. Geen
optredens maar diverse leuke activiteiten, spelletjes met een
echt competitie element en een disco. Deze middag zal ook
bezocht worden door onder andere de Houtse Kluppelkes. Uiteraard verheugen onze hoogheden Prins Matthijs d’n Twidde
en Prinses Danique d’n Urste zich op de aanwezigheid van zoveel mogelijk Dierdonkse kinderen .De toegang tot deze middag in onze residentie Parkzicht is voor jong en oud gratis.
Aanvang is 14.00 uur.

Raad kan versterking gebruiken

Verder kunt u op bovenstaande foto zien dat er geen voltallige raad van elf is, natuurlijk zouden we die graag gevuld zien.
Door een nieuw concept toe te passen en de raad te voorzien
van een “minister” steek kan deze nu ook raad van ministers
worden genoemd. Zoals in ons kabinet wisselt het aantal daar
nog al eens. Voordeel is dat we ook meer dan 11 kinderen in
de raad zouden kunnen hebben. Heb je interesse om de Rammetjes te komen versterken neem dan contact op met Nicole
Klumpers 06-24993771 of Miriam Leenders 06-24311541 of
het secretariaat via email: secretaris@rampetampers.nl.

Discoavond op vrijdag 8 februari 2013

Over deze doldwaze avond voor de jeugd hoeven we natuurlijk
weinig te vertellen. Het concept is niet veranderd dus gaan de
kinderen weer uit hun dak met onze “eigen” DJ Petertje. Voor
deze avond die om 19.00 uur begint bedraagt de entree € 3,00.

Kindermiddag op Maandag 11 februari 2013

Dit jaar is besloten om nog maar een kindermiddag te houden
en wel op de maandag. Uiteraard zijn dan onze Jeugdprins en
Prinses van de partij en brengen weer voldoende versnaperingen mee. Naast feesten, en hossen komt Charlie mede de
feestvreugde vergroten. Kortom een middag die je niet mag
missen. Aanvang 14:00 uur. Zaal open 13:30 uur. Entree voor
groot en klein € 3,00. Dit in onze residentie Parkzicht

Charlie’s kindershow

Charlie komt binnen en het is feest. Pats, boem, party! Dat
wordt lachen en nog veel meer, de Kids voelen zoiets feilloos
aan. Charlie verzorgt een daverende jeugdshow waarin iedereen
een feest rol heeft. Zelf goocheltrucs doen of quizmaster zijn bij
te gekke spelletjes. WK Ballonnen pompen, limbodansen, een
verkleedpartij die alles op z’n kop zet. Charlie lijkt een simpel
mannetje maar hij bespeelt zijn jeugdige publiek creatief en
origineel. Feest met Charlie is een show die een onvergetelijke
indruk maakt. Klappen, dansen, springen en zingen uit volle
borst. Professioneel opgezet tegen een kleurrijk decor en
gedragen door de naadloze ondersteuning van een geluidsman
aan de knoppen, die exact getimed strooit met zijn muziek,
geluidseffecten en jingles.
De show is afgestemd
op Kids vanaf 4 jaar.
Maar de uitbundige
sfeer heeft ook op de
papa’s en mama’s
een aanstekelijke
uitwerking. Want
als er wordt gezongen en de
beentjes gaan
van de vloer, dan
doet bij Charlie
iedereen mee!

Optocht

Ook dit jaar wordt er weer meegedaan met de optocht. Als
antwoord op het helmondse Thema “Wa bende Gai” hebben we
gezegd: “Wij zijn een sprookje” In deze context wordt momenteel
hard gewerkt om naast de nodige sprookjesfiguren ook een
wagen te hebben met een snoephuisje en een sprookjesboom.
Bovendien hebben wij beslag weten te leggen op de “Gouden
Koets”. Om dit in goede banen te kunnen leiden en ook de
volledige organisatie rond te krijgen kunnen we nog actieve
leden gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor de raad van Elf. Heb
je interesse of wil je informatie over deze gezellige vereniging bel
met 0492-517210 of mail secretaris@rampetampers.nl.
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De Kanjerklas

Je weet meer dan je denkt dat je weet;
Je kunt meer dan je denkt dat je kunt!
Niet ieder kind wordt geboren met evenveel
zelfvertrouwen. Je hebt kinderen die vol
zelfvertrouwen het leven in gaan en je hebt
kinderen die de kat uit de boom kijken…
of zelfs angstig met nieuwe, maar ook met
zelfs bekende dagelijkse situaties omgaan.
Op basisschool Dierdonk wordt extra aan
dacht besteed aan kinderen die minder
zelfvertrouwen hebben en vaak een extra
duwtje in de rug goed kunnen gebruiken.
Sinds 2010 is er voor deze groep kinderen
jaarlijks een Kanjerklas opgezet. Alle
kinderen op school worden dagelijks
door de eigen leerkracht geobserveerd
en mocht het nodig zijn, dan worden zij
door de groepsleerkracht aangemeld voor
de Kanjerklas. Op basisschool Dierdonk
zijn een drietal leerkrachten opgeleid om
trainingen faalangstreductie te kunnen
geven. Een daarvan, juffrouw Marijke
Miedema begeleidt dit schooljaar weer
enkele groepen kinderen in de Kanjerklas.

Faalangst is net als een alarm, dat afgaat
op momenten dat er iets fout loopt.
Tijdens de les in de Kanjerklas is het doel
om uiteindelijk zelf dat alarm af te leren
zetten. Om je gevoelens te leren kennen
en wat deze voor betekenis hebben. De
volgende stap is dat gevoel veranderen (een
vervelend gevoel kleiner maken, een fijn
gevoel groter).

doen aan de regionale Voorleeswedstrijd
voor een groot publiek. Een leerling uit
groep 5 voelde zich een Kei bij het maken
van de CITO toets.
Naast het reguliere onderwijs is faalangst
een van de 4 speerpunten waar basisschool
Dierdonk zich op richt.

De faalangstreductietraining bestaat uit 8
bijeenkomsten en 1 evaluatiebijeenkomst
op de woensdagochtend. Een bijeenkomst
duurt gemiddeld 45 min. De afronding vindt
plaats middels een diploma.
Tijdens de Kanjerklas worden er op een leuke
en ontspannen manier oefeningen gedaan
en over emoties en gevoelens gesproken.
“Voel je je vandaag een robot (strak en
gespannen) of voel je je ontspannen?” Elk
kind mag vertellen wat hij/zij voelt op dit
moment en waarom. Er wordt aandacht
besteed aan ontspanningsoefeningen,
rollenspellen, drama , enz. Zo leert elk
kind, wat emoties en gevoelens kunnen
betekenen en wat je er mee kunt doen.
Naarmate de Kanjerklas zich voortzet, zie
je dat de kinderen zich steeds meer op hun
gemak voelen. En als het even niet lukt, dan
krijgen ze de tijd om er rustig over na te
denken. De sfeer is ontspannen.

Tot slot, enkele signalen van faalangst:
• Het kind is bang om fouten te maken.
• Het kind durft niet om hulp te vragen
als het iets niet snapt.
• Het kind vindt het (te) belangrijk om
goede punten te halen.
• Het kind vraagt dingen die hij of zij wel
weet.
• Het kind durft geen neen te zeggen
wanneer het iets niet wil.
• Het kind vindt het vervelend wanneer
het iets niet goed kan.
• Het kind stelt veel te hoge of lage eisen
aan zichzelf.
• Het kind heeft een negatief zelfbeeld.
• Het kind is onzeker over het eigen
handelen.
• Het kind gaat uit van negatieve ge
dachten, maar heeft er behoefte aan
dat anderen positieve gedachten
uitspreken.
• Het kind stelt veel vragen over wat het
precies moet doen.

Enkele opmerkingen van leerlingen die de
Kanjerklas hebben doorlopen:
Een leerling uit groep 8 durfde zelfs mee te

Voor vragen en/of opmerkingen aangaan
de het voorgaande, dan kunt u contact
opnemen met Basisschool Dierdonk.

“Moi Gewist” wint voor 3e maal schlagerfestival

De oud-prinsen en de danseressen
van “Moi Gewist” weten absoluut
niet wanneer het “moi gewist” is,
want voor de derde maal op rij
ging de winst wederom naar “Moi
Gewist!” De derde maal winst is al
een unicum op zich, de derde keer
op een rij weten te winnen is zelfs
nog nooit geëvenaard! Het nummer “Ut lèste liedje” werd
unaniem gekozen tot carnavalsschlager 2013 tijdens het door
de Keiebijters georganiseerde carnavalsschlagerfestival.

“Moi Gewist” bestaat uit een behoorlijk aantal “oud”-Prinsen
en een heleboel meiden die eerder gedanst hebben in de
Dansgardes van De Spekzullekes aangevuld met een aantal
fanatieke trainsters.
Het winnende nummer van dit jaar, “Ut lèste liedje” werd ook
dit jaar geschreven door Lia Stoop en Erik van Heeswijk die
onder andere bekend zijn van de groep Spoit Elluf.
Voor “Moi Gewist” betekent deze glansrijke overwinning dat er
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ook voor de komende carnavalsperiode weer vele optredens
in het verschiet liggen! Uiteraard wil “Moi Gewist” hun nieuwe
kersverse hit in iedere zaal ten gehore brengen!
Voor boekingen en meer informatie over de optredens van “Moi
Gewist” kunt u een mail sturen naar info@spekzullekes.nl of u
neemt een kijkje op de website: www.spekzullekes.nl

Jeugd Kerst(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand gaan we advertenties zoeken, maar
voor we dit uit gaan leggen eerst de oplossing en
de prijswinnaars van de maand december

Het woord dat uit het kruiswoordraadsel gevormd moest
worden was : “Winterpeen”
Er waren deze keer maar 14 inzendingen. Was de puzzel zo
moeilijk of was de inzendtermijn te kort? In elk geval waren
alle inzendingen goed, dus moest er weer geloot worden. Deze
keer heeft Jeroen Schoonen, bestuurslid van de Wijkvereniging
weer 3 prijswinnaars getrokken die op 12 december hun prijs
in ontvangst hebben genomen.

6

3

2
4

De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Jordan Voets, Bo Vermeulen en Sam de Kock.

11
15

13
10

1
9
14

16
12

8

5
7

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand iets heel anders, en wel gaan we advertenties
zoeken. In 16 kerstballen van de kerstboom hiernaast staan
fragmentjes van een advertentie uit deze Gazet. Zoek de
advertentie op en noteer de letter die er bij staat. Als je alle
Kestballen op nummer achter elkaar zet komt er een woord of
zin uit. Dit is de oplossing die je door moet geven. Deelname is
weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.

Oplossing advertentiezoeker

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Uiterste inzenddatum is deze keer: Zondag 13 januari 2013.
De oplossingen van deze ADVERTENTIEZOEKER kun je bij
voorkeur per mail met als onderwerp “kinderpuzzel” 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 een
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00. Succes!
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JANUARI!
ACTIE MAAND!

6 maanden
onbeperkt sporten

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)
Voor de prijs van 1 keer per week

(€ 21,50) per maand

- betaling per maand via automatische incasso. U was in de maanden november / december nog geen lid!
- Uw uiterste startdatum is 1 februari 2013.

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, DéDé Danceball
Danceballet,
t,
TaeKwon-Do,
TaeKwon
Do, Darts en
Beautysalon Brouwhuis.

Scouting Paulus: Een wens in vervulling …

In 2005 openden we na tien jaar
onderhandelen met de gemeente
eindelijk onze nieuwe blokhut aan
de Bakelsedijk 208, vlak langs het
kanaal. Na velen omzwervingen in
verschillende gebouwen hadden we
weer een echte blokhut.
Wie van u weet nog dat we in een zijvleugel
van de Bernadette kerk hebben gezeten.
Op de plek waar de Jumbo nu zijn kaas
en vleeswaren heeft hangen hadden wij
24 jaar onze eigen scoutingplek. Eigenlijk
een uniek plek met veel mogelijkheden
maar nog meer onmogelijkheden. Toen
de Bernadettekerk definitief ging sluiten
waren ook wij onze plek kwijt en moesten
we op zoek naar een andere blokhut,
via een gymzaal kwamen we in het zgn.
aksent-gebouw aan de van Weerden
Poelmanstraat terecht. Dit zou vijf jaar
onze thuisbasis worden maar ook deze
plek zou tijdelijk zijn en ondertussen
bleven we in overleg met de gemeente
over een echte eigen blokhut. En eindelijk
op 23 april 2005 was het zover, we hadden
weer een eigen blokhut. En we waren
vooral trots en blij met volgens ons de
mooiste blokhut van Helmond.
En nog steeds zijn we trots en blij met
onze blokhut waar we mee omgaan alsof
het ons eigen kindje is, maar ook onze
blokhut had een klein nadeel en dat was

voor ons dat de hoofdingang niet echt
een ingang was. Van buiten zag het er
meer uit als twee grote magazijndeuren.
Ook liepen veel bezoekers letterlijk onze
voordeur voorbij en daar wilden we graag
wat aan veranderen. We wilden onze
blokhutingang aantrekkelijk en meer
uitnodigend maken voor buienstaanders.
En net als thuis als je iets nieuws wilt, moet
je gaan sparen. En sparen dat hebben we
volop gedaan en ook doormiddel van
enkele grote financiële acties hebben we
ons potje beetje bij beetje gevuld. Als
laatste hebben we een beroep gedaan op
de zgn. Vogelaar gelden die de gemeente
Helmond beschikbaar had gesteld via de
Stichting WijkRaad Helmond Oost. De
SWRHO heeft ons een belangrijk deel
van de benodigde financiën toegezegd
en dit heeft er in het najaar van 2011 toe
geleid dat we van start konden gaan met
dit bouwproject.

Door gedeeltelijke inzet van eigen
plusscouts bij de verwezenlijking van dit
bouwproject hebben we niet alleen de
kosten kunnen drukken maar mogen we
ook weer extra trots zijn op de mooiste
blokhut van Helmond.
Komt u in de buurt van onze blokhut,
werp uw blik dan eens naar onze super
aanbouw !
Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

Door een gedegen voorbereiding konden
we pas in de zomer van 2012 echt
zichtbaar van start gaan en toen ging het
eindelijk ook een stuk vlotter. Langzaam
verrees bij de ingang een overkapping
waaronder ouders en kinderen bij
slechter weer ook droog kunnen staan
en tevens werd bovenop een balkon
gemaakt die bereikbaar is vanuit de
bovenste verdieping. Om dit ook bij de
omgeving te laten passen hebben we
ter ondersteuning gebruik gemaakt van
twee grote meerpalen die voorheen in
het kanaal hebben gestaan.
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Verstoppertje
Twee rendieren spelen
verstoppertje.
Zegt de een dat ie zich in
de kast verstopt .
Twee uur later zegt de
ander dat de een uit de
kast moet komen omdat
hij hem niet kon vinden .

Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:

Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Uitgelicht: Bouwbedrijf K.B.O.
Op een zonnige novembermorgen ben ik
te gast in de gezellige woonkeuken van
Toon van den Elsen en zijn vrouw Corrie.
Toon runt al 20 jaar het bouwbedrijf
K.B.O.. Dat staat voor Kozijnen-BouwOnderhoud en dat maakt al veel duidelijk
over het soort bedrijf dat deze maand in
de rubriek uitgelicht in de schijnwerpers
mag staan.
Toon is een vriendelijke, volgens zijn
vrouw Corrie soms een te vriendelijke,
man die zijn vak blijkt te verstaan, die de
markt blijkt te kennen en die zijn klanten
met alle egards behandelt.
Het is zo’n 20 jaar geleden dat Toon, toen
nog woonachtig aan de Ruusbroeclaan,
besloot voor zichzelf te beginnen. De
eerste jaren was dat vooral veel huizen
bouwen, tegenwoordig houdt hij zich
voornamelijk bezig met het verbouwen
van woningen van particulieren. In de loop
van de jaren groeide hij met zijn bedrijf
naar 4 personeelsleden en een vaste
groep van in te huren onderaannemers.
Sinds een flink aantal jaren houdt dochter
Renate de administratie bij. Renate heeft
een heel hechte band met haar ouders
en haar aanwezigheid in het bedrijf aan
huis verstevigd deze band alleen maar.
Het is daardoor begrijpelijk dat ook de
kleindochter hier helemaal thuis is. Een
speelgoedhoek in huis verraad dat zij
thuishoort in opa en oma’s gezin.
Het huis van Toon en Corrie aan de
Westerzandweide is uitgebreid met een
kantoorruimte toen zij zo’n 6 jaar geleden
naar Dierdonk verhuisden. Maar ook
de keuken werd flink uitgebreid. Als je
hoort hoe vaak het bij dit vriendelijke
echtpaar een ‘zoete inval’ is begrijp je
maar al te goed waarom zo’n ruime en
handig ingedeelde keuken goed van pas
komt. En vanzelfsprekend deed Toon
deze verbouwingen zelf. Vakmanschap,
ervaring en vernuftig indelen horen bij
Toon van den Elsen, dat wordt hier wel
duidelijk!
Toon zegt: “Door ons brede diensten
pakket zijn wij in staat om zowel kleine
als grotere opdrachten aan te nemen.
Badkamers, kozijnen, veranda’s, carports,
invalidenaanpassingen, dakbedekking,
een deur afhangen, bouwtekeningen
maken, glaswerken, stukadoorswerk,
elektra- en loodgieterswerk, etc. … ,

het kan allemaal.” En alles voor zowel
particulieren als bedrijven en instanties.
Bij deze projecten zet hij met zijn team
ervaring en expertise in om het beste
resultaat te behalen. Zowel particulieren,
instanties en bedrijven blindelings
kunnen vertrouwen op hun professionele
werkwijze. K.B.O. kan alle werk voor u
doen maar het kan zoals de klant het wil
en dus ook deels zelf en deels door het
bedrijf K.B.O..
“Je komt in het privédomein van mensen.
Dat vereist extra zorgvuldigheid, zowel
met hun huis en goederen als met hun
privacy”, zegt mijn gastheer. “Als wij ’s
avonds weggaan kijken de mensen alle
werk na, zij leven tenslotte in de ruimte
waar wij werken. En iedereen is anders en
daar houden wij gewoon rekening mee.”
Ook voor K.B.O. is de crisis voelbaar.
Mensen verhuizen minder en krijgen
minder gemakkelijk een lenig bij de bank
voor een verbouwing en die gaan toch
vaak gepaard met grote bedragen. Maar
mond-tot-mond reclame maakt dat er
voor Toon en zijn mensen in Dierdonk
nog steeds veel groei in werk zit. Toon
en Corrie weten net als u dat dit de beste
reclame is die men zich kan wensen.
Deze reclame komt immers van tevreden
klanten! De combinatie van een goede
prijs, afspraken nakomen en goed werk
leveren is Toon’s handelsmerk. Een reële
offerte voorkomt extra kosten achteraf.
Dat hij veel tevreden klanten heeft merkt

hij vooral in de decembermaand als hij
kerstkaartjes krijgt van mensen waarvoor
hij een verbouwing realiseerde. “wat doet
het je goed als daarop staat: we genieten
nog elke dag”, zegt Toon met trots.
Het leefbaar houden van een huis waarin
een verbouwing plaatsvindt kan o.a. door
het plaatsen van een noodwand zodat de
rest van het huis begaanbaar blijft. Toon
kan ook goed improviseren en schrikt
nergens meer van. Hij komt ook als hij
gebeld wordt met de woorden: “Toon pak
het alsjeblieft over”, door een zelfklusser
die er niet meer uitkomt. Ervaring en
inzicht betalen zich dan uit. En Toon
beschikt over veel geduld en niks is hem
te veel. “De klant is koning” is zijn motto.
Een extra service die Toon van den Elsen
met K.B.O. bied is het afspraken maken in
de avonduren. Hij wordt vaak ’s avonds en
in het weekend gebeld door zijn klanten
en daar staat hij altijd voor open. Offertes
kunnen ook in de avond of in het weekend
gemaakt en besproken worden.
Wilt u meer weten?
www.bouwbedrijfkbo.nl
Mirjam van der Pijl
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“Verf?
Daar weten wij
echt alles van!”
Janice, Interieuradviseur
Brander

histor

Flexa

Flamant

sigma

sikkens

wijzonol

Farrow & Ball

f b.com/Driessen.Helmond

een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels, stoffering, verlichting, kunst, … Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn
afgestemd, ze vormen pas een eenheid als ze door de juiste kleuren worden ondersteund. dat geldt voor de meest uiteenlopende
stijlen, van rustiek tot hypermodern. Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment eerste klas verf, uitsluitend gemengd met door de
producent voorgeschreven kleurpasta’s, tegen een prima prijs.
Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie, creatrieve ideeën en deskundig advies.

Mierloseweg 86, 5707AP HelMond, (0492) 53 50 66
-12-2012
22 07:33
info@driessenHelMond.nl,
w w w.driessenhelmond.nl

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
L
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
Buitenbad

Dian van der Weiden 0655 327 968

www.yoga-helmond.nl

2 Belgen gaan midden in
de winter zwemmen .
Eenmaal bij een buitenbad
aangekomen gaat de ene
al op de duikplank staan
terwijl de andere gaat
kijken. Dan zegt op eens de
Belg die staat te kijken:
“niet duiken er is geen
water”,
“nou en”, zegt de andere, “ik
kan toch niet zwemmen”! !

Beste medewijkbewoners

Langs deze weg willen wij, bestuur Stg. Dierdonkdagen, al
onze vrijwilligers, sponsoren en iedereen die het jaarlijkse
Dierdonkweekend een warm hart toedraagt bedanken voor
hun onmisbare steun het afgelopen jaar.
Tevens willen wij u erop attent maken dat wij op zoek zijn naar
enkele enthousiaste mensen die ons bestuur zouden willen
komen versterken. Hebt u interesse, neem dan contact op via
ons secretariaat.
Tenslotte willen wij u hele prettige feestdagen en niets dan
goeds voor 2013 toe wensen en hopen u allen weer te zien
tijdens ons 17e Dierdonkweekend dat georganiseerd gaat
worden op:

6-7 en 8 september 2013

Namens het bestuur Stg. Dierdonkdagen:
John, Ton, Jan, Roland en Hans
Secretariaat p.a.
Hans van Rijt
Leeuwenborchweide 58
5709 SC Helmond
0492-559897

Blaaskapel “Doar zin ze”
Sinds mei beschikt Helmond (Brouwhuis) over een blaaskapel,
welke niet verbonden is met een carnavalsvereniging en
optreedt op niet commerciële basis.
De bezetting bestaat op dit moment uit 12 muzikanten, die
plezier hebben in het maken van muziek. De muziek die
gespeeld wordt, is voor iedereen herkenbaar en ligt dus lekker
in het gehoor. Natuurlijk geven wij een knipoog naar het
carnaval, maar dat zal pas lukken in het volgend seizoen. Door
onvoorziene omstandigheden is een gat geslagen in de trompet
sectie en daar kunnen we nog wel wat muzikanten gebruiken.
Andere instrumenten zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Speel je trompet of een ander instrument en wil je met een
koppeltje gezellige mensen muziek maken, aarzel dan niet.
Bel 517665 en misschien heb je plots een nieuwe vrijetijdsbesteding.
Repetities zijn wekelijks op woensdag van 20.30 – 22.00 uur in
gemeenschapshuis “De Loop” in Brouwhuis.
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Programma januari 2013 Filmhuis Helmond
Company Orheim

Vr. 4 jan 14.00 uur vr. 4 jan. 19.30 uur zo. 6 jan. 20.45 uur ma.
7 jan. 20.00 uur di. 8 jan. 21.30 uur vr. 11 jan. 21.30 uur zo. 13
jan. 20.30 uur di. 15 jan. 19.30 uur wo. 16 jan. 14.00 uur
In de jaren ‘80 woont de familie Orheim in de Noorse stad
Stavanger. Iedereen in het gezin probeert zijn eigen droom
na te jagen. Toch kunnen ze allemaal moeilijk omgaan met
het dagelijks leven. Vader Terje is voor de buitenwacht een
gerespecteerd schoolinspecteur, maar in werkelijkheid een
veeleisende man die zijn vrouw Sara en Jarle voortdurend
vernedert en voor het blok zet. Zijn obsessieve alcoholgebruik
maakt het er niet beter op. Puberzoon Jarle vindt zijn uitweg
via muziek, politiek activisme en meisjes. Maar thuis vecht hij
nog altijd om voor zichzelf op te komen. Jaren later krijgt Jarle
een bericht dat hem noodgedwongen herinnert aan iets wat hij
liever was vergeten: zijn kindertijd met zijn vader in Stavanger.
Toen hij nog Orheim heette.
Regie: Arild Andresen

Die Kinder vom Napf

Vr. 4 Jan. 21.45 uur za. 5 jan. 19.30 uur zo. 6 jan. 15.00 uur di. 8
jan. 19.30 uur wo. 9 jan. 10.30 uur wo. 9 jan. 14.00 uur
De kinderen van het Zwitserse bergdorp Napf hebben een
kilometers lange weg naar het dal te gaan om hun school in
Romoos te bezoeken. ‘s Middags wordt de lange tocht terug
naar boven gemaakt waarna de klusjes op de boerderij wachten.
Het vee moet verzorgd worden, de oogst binnengehaald of het
hek gerepareerd. Ondanks al het werk blijft er genoeg tijd over
om te spelen op de alpenweides, op te treden met de fanfare of
te volksdansen. En te fantaseren over Änziloch, waar de wind en
de donder en de kreten van roofdieren uitnodigen tot verhalen
over geesten en goden. Toch trekken steeds meer families weg
uit het gebied.
Regie: Alice Schmid

dat Roman zich niet zal kunnen handhaven in de maatschappij
buiten de gevangenismuren. Na vele mislukte pogingen, vindt
Roman een baantje bij het gemeentelijke mortuarium in Wenen.
Daar wordt hij op een dag geconfronteerd met een overleden
vrouw die zijn achternaam draagt. Ondanks dat snel blijkt dat
deze vrouw niet zijn moeder is, is zijn nieuwsgierigheid gewekt.
Voor de eerste keer gaat hij op zoek naar de vrouw die hem vlak
na zijn geboorte afstond.
Regie: Karl Markovics

Amour

Do. 17 jan. 20.00 uur vr. 18 jan. 14.00 uur za. 19 jan. 21.30 uur
zo. 20 jan. 20.00 uur ma. 21 jan. 21.30 uur di. 22 jan. 20.00 uur
vr. 25 jan. 14.00 uur vr. 25 jan. 21.30 uur za. 26 jan. 20.00 uur
zo. 27 jan. 19.30 uur ma. 28 jan. 20.00 uur do. 31 jan. 20.00 uur
vr. 1 feb. 21.45 uur di. 5 feb. 14.00 uur
Met filmprijzern overladen drama van meesterfilmer Haneke,
die hiermee zijn tweede Gouden Palm voor beste film won in
Cannes 2012, slechts vier jaar nadat hij hetzelfde presteerde
met “Das Weisse Band”.
‘Amour’ vertelt het verhaal van twee gepensioneerde
muziekleraren, Georges en Anne. Het koppel woont in een
appartement in Parijs. Samen hebben ze een muzikale dochter
die met haar gezin in het buitenland woont. Anne heeft
progressieve dementie. Wanneer ze ook een herseninfarct krijgt,
waardoor één kant van haar lichaam verlamd raakt, ziet Georges
de vrouw van wie hij zo veel houdt voor zijn ogen verdwijnen.
Regie: Michael Haneke

Trishna

Do. 3 jan. 20.00 uur za. 5 jan. 21.30 uur zo. 6 jan. 18.30 uur di.
7 jan. 14.00 uur vr. 11 jan. 14.00 uur za. 12 jan. 19.30 uur zo.
13 jan. 15.00 uur ma. 14 jan. 20.00 uur wo. 16 jan. 10.30 uur
Trishna ontmoet de welgestelde Britse Jay Singh die naar India
is gekomen om in het hotelbedrijf van zijn vader te werken. Na
een ongeluk gaat Trishna voor Jay werken. De twee worden
verliefd. Ondanks hun gevoelens voor elkaar ontkomen ze niet
aan de druk die voort komt uit een veranderende samenleving,
waarin industrialisatie en verstedelijking de verschillen tussen
de dorpsgemeenschap en de moderne stad benadrukken.
Trishna’s lot is dat ze verscheurd wordt tussen de tradities van
het familieleven en de dromen en ambities die haar opleiding
haar hebben gegeven.
Regie: Michael Winterbottom

Atmen

Do. 10 jan. 20.00 uur vr. 11 jan. 19.30 uur za. 12 jan. 21.45 uur
zo. 13 jan. 18.30 uur di. 14.00 uur di. 15 jan. 21.45 uur
De 18-jarige Roman Kogler zit zijn straf uit in een jeugdgevangenis.
De helft zit er inmiddels op en mogelijke voorwaardelijke vrijlating
behoort nu tot de mogelijkheden. Helaas zijn zijn kansen hierop
klein: hij heeft geen familie, geen vrienden en het lijkt erop
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Amour

Sister

Za. 19 jan. 19.30 ma. 21 jan. 19.30 uur di. 22 jan. 14.00 uur wo.
23 jan. 10.30 uur wo 23 jan 14.00 uur
Simon woont alleen met zijn aantrekkelijke zus Louise, hun
ouders zijn in geen velden of wegen te bekennen. Omdat Louise
geen baantje vol kan houden en voornamelijk geïnteresseerd is
in mannen komt er weinig geld binnen. Om te overleven steelt
Simon ski-uitrustingen van rijke toeristen om die te verkopen.
Een kleine, maar winstgevende bijverdienste. Als Louise weer
eens werkloos wordt, profiteert ze mee van het handeltje van

Simon dat steeds beter begint te draaien. Zo wordt zij steeds
afhankelijker van hem. En dan neemt het lot een choquerende
wending.
Regie: Ursula Meier

The Broken Circle Breakdown

Do. 24 jan. 20.00 uur di. 29 jan. 14.00 uur di. 29 jan. 19.30 uur
wo. 30 jan. 10.30 uur wo. 30 jan. 20.00 uur
Als Elise en Didier elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste
gezicht. Ze zijn echter totaal verschillend. Zij heeft haar eigen
tattooshop, hij speelt banjo in een band. Hij praat, zij luistert.
Hij is overtuigd atheïst en tegelijkertijd een naïeve romanticus.
Zij is de nuchterheid zelve. Wanneer dochter Maybelle geboren
wordt, is hun geluk compleet. Maar het lot slaat toe als Maybelle
ernstig ziek wordt. Kan een relatie dit gevecht doorstaan als
twee personen zo van elkaar verschillen of laat de liefde je op
het belangrijkste moment dan toch in de steek?
Regie: Felix van Groeningen

keus. Je verlooft je, trouwt, en slijt je dagen als huisvrouw.
Rose Pamphyle heeft andere plannen. Ze reist af naar het
Normandische Lisieux en solliciteert voor secretaresse bij
een verzekeringsmaatschappij. Haar sollicitatiegesprek
verloopt dramatisch, totdat Louis, de knappe manager, Rose
achter een typemachine bezig ziet. De jonge vrouw krijgt de
baan, op voorwaarde dat ze onder begeleiding van Louis aan
typewedstrijden mee gaat doen. De gedeelde liefde voor
competitiviteit blijkt echter in de praktijk moeilijk samen te
gaan met de liefde voor elkaar.
Regie: Régis Roinsard

Italy Love It or Leave It

Vr. 25 jan. 19.30 uur zo. 27 jan. 17.00 uur di. 29 jan. 21.45 uur
Luca en Gustav zijn twee jonge Italianen die de afgelopen jaren
veel van hun vrienden hebben zien vertrekken naar Berlijn,
Londen en Barcelona. Stuk voor stuk creatieve en talentvolle
mensen die in Italië geen toekomst meer zien. Ze zijn de hoge
levenskosten zat maar ook de onzekerheid over een baan,
het feodale universiteitssysteem en de algemene reactionaire
houding en onverschilligheid inzake mensenrechten en de
vriendjespolitiek.
Regie: Régis Roinsard

Seven Psychopaths

Vr. 1 febuari 14.00 uur za. 2 feb. 19.15 uur zo. 3 feb. 20.45 uur
ma. 4 feb. 21.45 uur di. 5 feb. 19.15 uur wo. 6 feb. 20.00 uur
Misdaadkomedie van de maker van “In Bruges” over scenarist
Marty die inspiratie zoekt en zijn twee vrienden die honden
kidnappen.
Marty, scenarioschrijver zonder inspiratie, zoekt hulp voor
zijn script “Seven Psychopaths” bij zijn beste vriend Billy, een
werkloze acteur en parttime dognapper, maar wordt en passant
meegesleurd in de criminele onderwereld van Los Angeles. Op
het moment dat Billy en zijn handlanger Hans de schattige Shih
Tzu van gangster Charlie ontvoeren, blijkt dat er met Charlie niet
te spotten valt. Hij is onvoorspelbaar, extreem gewelddadig en
bereid om de ontvoerder van zijn hondje te doden. Tot overmaat
van ramp krijgen Marty en Billy ook nog eens onverwacht
bezoek van psychopaat Zachariah– en zijn witte konijn. Marty
heeft uiteindelijk genoeg inspiratie voor zijn script, maar of hij
het nog na kan vertellen…
Regie: Martin McDonagh

Populaire

Za. 2 feb. 21.45 uur zo. 3 feb. 18.30 uur ma. 4 feb. 19.15 uur di.
5 feb. 21.45 uur wo. 6 feb. 10.30 uur
Franse feelgood romantische komedie over de 21-jarige Rose
Pamphyle die zich verzet tegen haar toekomst als huisvrouw en
zich wil bewijzen als secretaresse.
In het Frankrijk van 1958 heb je als jonge vrouw niet veel

Populaire

Pudding T (2012) (kinderfilm)

Zo. 27 jan. 12.00 uur wo. 30 jan. 14.00 uur zo. 3 feb. 12.00 uur
wo. 6 feb. 14.00 uur
Animatiefilm waarin de verlegen en kwetsbare jongen Ivan een
magisch drankje krijgt, waardoor hij de beste in alles wordt

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

Zorg voor alle generaties!

E
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. 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.
Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl

Activiteiten Tienerhuis Skatepark en Jibb
Activiteitenoverzicht Tienerhuis

Voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk

Welzijn Nieuwe Stijl
In het kader van het nieuwe werken van de LEV-groep doen wij
een beroep op jullie eigen inbreng en ideeën. Heb je zelf als
buurtbewoner leuke ideeën en lijkt het je wat om dit te gaan
organiseren in het Tienerhuis? Dat kan! Kom gerust eens langs,
dan bespreken we samen de mogelijkheden!
Wij doen ons best om ons gezicht meer te laten zien in de
wijk. Ook voor daar geldt hetzelfde: spreek ons aan! We zijn
altijd op zoek naar vrijwilligers die samen met ons aan de slag
willen gaan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marissa Spijkerman of Bart Hoes.
Inloop jongeren
Voor jongeren is er dagelijks wat te doen in het Tienerhuis. Je
kunt bijvoorbeeld tafelvoetballen, poolen, darten, gewoon ge
zellig kletsen met je vrienden en vriendinnen en nog veel meer!
Jongensclub
Vind jij het leuk om ergens bij te horen, maar toch de touwtjes
in eigen handen te hebben? Dan is de jongensclub iets voor jou!
Als deelnemer van de jongensclub bepaal JIJ wat we gaan doen.
Van een breakdance workshop, tot een workshop rap of het
organiseren van jullie eigen feest... Als jullie idee mogelijk is,
wordt dit samen met jullie georganiseerd! Wil je meedoen?
Schrijf je dan in! Dit kan bij Manfred Smit van het Tienerhuis.
Zumba
Vind jij het leuk om lekker te bewegen op leuke muziek en toch
ook aan je conditie te werken? Kom dan iedere donderdag
avond naar het Tienerhuis van 19.30 tot 20.30 uur. Het is voor
jong en oud, dus iedereen is welkom! Kun je een keertje niet?
Geen probleem, je kunt elk moment instromen.
De kosten zijn €15,00 euro voor een maandkaart. Als er een
keer een les niet doorgaat wordt dit natuurlijk van de prijs
afgehouden. Wil je meedoen? Kijk dan op onze website en meld
je aan!
Disco
Vind je het leuk om lekker te feesten met je vrienden en vrien
dinnen? Kom dan iedere eerste vrijdag van de maand naar het
Tienerhuis! De entree is gratis en iets te drinken of te eten kost
maar €0,75,Inloopochtend ouderen
Iedere woensdagochtend is er van 10.00 tot 12.00 uur een
inloop voor ouderen. Er is dan van alles te doen. Een gezellig
potje kaarten, bingo spelen, kaarten maken of gewoon even
gezellig kletsen onder het genot van een kopje koffie, het kan
allemaal. De entree is gratis en voor €1,- kunt u onbeperkt koffie
en thee drinken! Dus kom gerust langs. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie? Manfred Smit, beheerder van het Tienerhuis.

Binnenprogramma 2012
Maandag
Inloop
15.00-17.00u
Workshop op aanvraag
18.00-20.00u
Dinsdag
Wordt vervolgd
Woensdag
Inloopochtend ouderen
10.00-12.00u
Inloop
13.00-17.00u
Donderdag
Inloop
15.00-17.00u
19.30-20.30u
Zumba
Vrijdag
Jongensclub
15.00-17.00u
Disco (1e vrijdag v/d maand) 19.00-22.30u

10-17 jaar
10-17 jaar

55+
10-17 jaar
10-17 jaar
alle leeftijden
10-15 jaar
10-17 jaar

Contact Tienerhuis Skatepark
Manfred Smit, beheerder - 0492- 556957
www.tienerhuis.nl
www.jwhelmondoost.hyves
Contact LEV-groep
Marissa Spijkerman, jongerenwerker
06-14890283 / marissa.spijkerman@levgroep.nl
Bart Hoes, opbouw werker
06-48604496 / bart.hoes@levgroep.nl

Veel activiteiten met
Jibb in de kerstvakantie

Zoals tijdens alle schoolvakanties heeft Stichting Jibb ook
tijdens de kerstvakantie weer een vol programma. Voor € 2,per activiteit kan er deel genomen worden aan de activiteiten.
Programma
Donderdag 27 december
Ki-Aikido, Kangoo Jumps, Jibb Spellenmiddag
Vrijdag 28 december
Jibb’s Zwemspektakel, Kindertafeltennisfeest (GRATIS),
Hip Hop
Woensdag 2 januari
Jiu-Jitsu, Fitness, Sport- en spelmiddag
Vrijdag 4 januari
Taekwondo, Kickboksen
Zin in een leuke vakantie?
Geef je op via www.jibbhelmond.nl of
Stuur een mail naar: activiteiten@jibbhelmond.nl
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www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71
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Januari in het Annatheater Helmond
Zaterdag 5 januari: 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: 19.00 uur proefles, 20: 30 uur tangosalon

Vanaf 7 januari 2013 gratis proeflessen acteren op
de Jeugdtheaterschool Annatheater

In de week van 7 januari beginnen de cursussen op onze
Jeugdtheaterschool weer. Vanaf deze dag kunnen kinderen en
jongeren gratis en vrijblijvend een les volgen. Zie voor dag en
tijd cursussen op www.annatheater.nl .
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano
professionele acteerlessen. Vanaf januari wordt er gewerkt aan
een presentatie voor het toneelweekeinde “Anna Presenteert”
op 1 en 2 juni 2013.
Vanwege de grote belangstelling voor de cursussen voor
kinderen en jongeren vanaf 11 jaar wordt er een nieuwe
cursus op woensdagavond aangeboden. Proefles voor deze
acteercursus is op woensdag 9 januari van 18.30 tot 20.00 uur.
Meer informatie: Lavínia Germano, telefoon: 0492 54 75 73 /
laviniagermano@annatheater.nl .

Goed is Goed met Flat

(theater, lezing en liedjesprogramma) vrijdag 18 januari
Goed is Goed producties brengt u een avondje contemplatieve
waanzin metgrillig theater, weerbarstige filosofie en botermalse
liedjes van Lieve Louise en de Fanfare.
Hoofdact: Boy Jonkergouw: FLAT (60 minuten)
Flat is een talige tapdans op de kartelrand van de psyche. Een
vulkaaneruptie van ontroerende en vermakelijke waanzin. In
deze intense solovoorstelling speelt acteur Maarten Hutten 11
personages uit het leven van Bas. Bas is een intelligente jongen
van 27 met een stevig gevoel voor humor. Sinds enige tijd is hij
de grip op zijn leven kwijt. Hij zit klem tussen de bemoeizucht
van zijn dominante moeder en zijn angst op eigen benen te
staan. Bas woont alleen op een klein flatje, waar hij steeds
meer in zichzelf gekeerd raakt en een koude oorlog voert
met Jackie, zijn poesje. Door de razendsnelle rolwisselingen
en grote grapdichtheid, is
FLAT boeiend tot en met
de laatste seconde.
Voorprogramma:
Lezing Filosoof Wouter
Kusters (ca. 30 min)
Filosoof en schrijver Wou
ter Kusters is de auteur van
Pure Waanzin, waarvoor
hij in 2004 de Van Hels
dingenprijs ontving voor
het beste werk op het
grensgebied van psychiatrie
en filosofie, en in 2005 de
Socrateswisselbeker voor
het meest prikkelende
filosofieboek in Nederland.
In dit essay laat hij zien

dat waanzin geen concept is dat uitsluitend beheerd en
uitgesproken wordt door psychiaters, maar een grensgebied
waarin kunstenaars, filosofen en zelfs ‘normale mensen’ zich
bewegen.
Naprogramma: Lieve Louise en de Fanfare (30 minuten)
Louise Donker en Lieve Lamerichs een brengen een liedjes
programma met zelfgeschreven, Nederlandstalige liedjes over
hunkering en troost.
Bekijk de trailer op http://louisedonker.nl/lieve-louise
aanvangstijd: 20.30 uur entree: € 15,00
reserveren via reserveren@annatheater.nl of tel. 06-28104333

Vanaf 21 januari: Mindfulnesstraining

Mindfulness leert je bewust in het leven te staan en beter omgaan met stress en de moeilijkheden van alledag; het kan leiden tot minder piekeren, beter doorslapen, minder stress en
meer kunnen genieten van ‘de kleine dingen des levens’.
De training wordt verzorgd door Susanne Biemans en Marielle
van den Heuvel, gecertificeerd trainer en psycholoog. Voor meer
info. of opgave voor de training of een proefles, zie http://www.
congruens.nl/mindfulness.html of bel 06-10849315.
data cursus: 21-1, 28-1, 4-2, 18-2, 25-2, 4-3, 11-3, 18-3.
tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Oproep aan amateurtoneelgroepen en vertellers:

Pirandello weer in het Annatheater, maar nu in het teken van
de barbaren. In juni 2013 zal het vierde Pirandello Concours
plaatsvinden in het Annatheater te Helmond. Het vierde
concours maakt deel uit van een groter project dat als titel
«Barbaarse tijden» heeft gekregen en loopt tot en met 2014.
Toneelgezelschappen en vertellers, maar ook individuele makers
die affiniteit hebben met het thema, kunnen zich aanmelden
voor het Concours. Wij zijn geïnteresseerd in alle soorten van
bijdragen, ook buiten het concours en buiten mededinging.
U kunt de Flyer (pdf) van het concours, de feitelijke gegevens en
de gedachten achter de thematiek vinden op de website www.
pirandello-nederland.nl
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van
het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Weer Winterkampioenen bij hockeyclub Bakel
Maar liefst zeven teams van Hockeyclub
Bakel behaalden de wintertitel en dat
is in de historie van deze club nog niet
vaak gebeurd. Het gaat dus goed met HC
Bakel! Het meisjes D1-team liet er vanaf
het begin geen misverstand over bestaan
wie de sterkste was in haar poule. De
afgelopen 10 wedstrijden werden door
het team van de coaches Paul Vogels en
Martin Rutten in winst omgezet. Zonder
puntverlies kampioen dus en dat was
terecht reden voor een feestje.
Ook het meiden C1-team van HC Bakel
kon de kampioensvlag hijsen en de
champagnefles ontkurken.
Vanaf eind november a.s. trainen maar
liefst 9 Bakelse teams in Sporthal ‘t Zand
en doen zij mee aan de zaalcompetitie.
Meer info over de club staat ook op de
website www.hockeyclubbakel.nl
Heb je zin om ook te gaan hockeyen in
Bakel? Dat kan. We hebben instroom
mogelijkheden voor jong en oud en voor
beginners en toppers! Voor senioren
hebben we zelfs een speciale aanbieding
tijdens ons 35-ste jubileumjaar: als je
vóór 1 januari a.s. lid wordt betaal je voor
de rest van het seizoen 2012-2013 slechts
€ 35. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk.
Wil je hiervan gebruik maken of wil je
meer informatie: neem dan contact op
met Astrid v.d. Pol, tel 343784.

Nieuwelingen starten weer in 2013
Na de winterstop zal er weer een nieuwe
beginnersgroep starten. Ben je tussen
de 6-9 jaar en wil je ook graag gaan
hockeyen. Geef je op, vraag ook een
vriendinnetje en je zult zien hoe leuk het
is. Je kunt vier keer gratis meetrainen en
daarna een keuze maken of je door wilt
gaan.
We maken de groep niet te groot om
het spelletje en de techniek zo goed
mogelijk te leren. Dus zorg dat je erbij
bent en geef je snel op. Dat kan door een
mailtje te sturen naar jongstejeugd@
hockeyclubbakel.nl.
Voor vragen kun je terecht bij de trainer
van de nieuwelingengroep: Mandy
Geurts, tel 343346.

Met meiden C1-team behaalde ook de
wintertitel. Felicitaties voor Lisa van Bragt,
Jessie de Bruijn, Sofie Dankers, Sanne
van Dijk, Noa Dominicus, Saske Hendrix,
Adriana Hoeks, Lotte Hoenderkamp,
Vera Klap, Eva Koolen, Femke de Leeuw,
Isa Obdeijn, Therese en Fréderique
Robberecht, Mila Stock, Britt Strijbosch
en Joyce van Vlerken.

Fijne jaarwisseling en tot ziens bij
Hockeyclub Bakel in 2013!
Meisjes D1 van HC Bakel werd zonder
puntverlies winterkampioen. Een dikke
proficiat voor Maxime van Dijk, Iris
Hamers, Emilia Hoeks, Tessa v.d. Horst,
Floor Jongen, Lotte van Kalsbeek, Isabelle
Manders, Isabel Rutten, Kristie Rutten,
Nina Santegoeds, Hanna Savelsberg,
Noa v.d. Veen, Marit Vogels, Anouk van
Walsem, Bregje v.d. Waterbeemd en Vera
Wijffels. Succes in de zaalhockeycompetitie
en volgend jaar in een sterkere poule!
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”
En als je ermee gespeeld hebt, kun je
het net zo goed ook opeten. Opgegeten
kerstversiering bezorgt de dierenarts elk
jaar weer interessant operatiewerk. Het
komt namelijk vaak vast te zitten in de
maag of darmen en verliest dan toch snel
zijn feestelijke uitstraling.

Winterse perikelen
Het is alweer december, maar de echte
winter laat nog even op zich wachten.
December is een maand vol feest.
Sinterklaas, Kerst, Oud-en-nieuw. Spe
culaas, Chocolade, Gezelligheid, Eten
en drinken, Open haard en als het een
beetje meezit sneeuw en ijspret. Ikzelf
kijk hier altijd reikhalzend naar uit. En
zodra het enigszins kan is hier op de
kliniek de koektrommel gevuld met
pepernoten (meestal door het toedoen
van ondergetekende).
Zoals in elke andere tijd van het jaar kent
ook december zijn eigen ‘gevaren’ voor
onze huisdieren. Omdat voorkomen altijd
beter is dan genezen wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken u te wijzen op
een paar van deze problemen.
Chocolade en andere ‘lekkernijen’
Wat voor ons een genot is kan voor
honden en katten levensgevaarlijk
zijn. Chocoladevergiftiging komen we
helaas nog wel eens tegen. Vooral pure
chocolade kan erg gevaarlijk zijn voor
honden en katten. Dus pas op waar u
de chocoladeletters en kerstkransjes
neerzet. Indien u uw hond of kat onver
hoopt toch betrapt, waarschuw dan
zo snel mogelijk een dierenarts, deze
kan hem of haar met een injectie laten
braken. Ook macadamianoten (vaak in
luxe notenmelanges of kerstpakketten)
zijn giftig voor onze huisdieren (ze kunnen
verlammingsverschijnselen geven). En de
kerstster, het mooie plantje dat in vele
huiskamers te vinden is in december, kan
ernstige symptomen geven zoals braken,
diarree, lusteloosheid en trillen.

Vuurwerk
Veel honden en katten zijn bang voor
vuurwerk. Wanneer u weet, of verwacht
dat uw dier last gaat krijgen van zijn
vuurwerkangst rond de jaarwisseling is
het aan te raden vooraf te bedenken hoe
u hem het beste kunt helpen deze dagen
door te komen
Enkele Tips:
• Houd uw dier in een rustige en
vertrouwde omgeving, laat katten
niet buiten
• Blijf zelf rustig, nerveus gedrag van de
eigenaar neemt de hond over
• Laat uw hond nooit alleen thuis,
breng hem eventueel naar een
pension als het niet anders kan (deze
liggen vaak wat afgelegen, waardoor
de knallen minder hard zijn)
• Geef uw dier afleiding, bijvoorbeeld
een gevulde Kong, activityball of zijn
favoriete speeltje
• Troost uw hond niet (ook niet bestraf
fen!), hiermee beloont u onbedoeld
het angstgedrag
• Wanneer uw huisdier de neiging
heeft weg te lopen, zorg er dan voor
dat deze een halsband draagt met uw
adres.

Na het lezen van deze uiteenzetting zou je
bijna vergeten dat december vooral een
feestmaand is.
Via deze weg wil ik iedereen namens het
hele team van dierenkliniek “Brouwhuis”
een fijne kerst toewensen en alvast een
gelukkig en gezond 2013.
Stef Koolen, Dierenarts
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op
www.dierenkliniek.com

Kersversiering
Katten spelen graag met alles wat ritselt
en glimt. Kerstslingers en engelenhaar
voldoen perfect aan deze omschrijving.
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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!

Uw mobiliteit is onze zorg!
T

Reparatie & onderhoud | Leasing | Huurauto’s | Autoverzekeringen
Pechhulp ANWB Wegenwacht | Zomer/winterbanden

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

Waardebon
Een waardebon voor een gratis huurauto bij reparatie
of onderhoud bij Auto Mertens in Bakel of Gemert.
NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.

www.automertens.nl
Bakel | Bolle akker 13
T. 0492-340765
E. bakel@automertens.nl

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING
MET HET

COMPLETE

ASSORTIMENT

VAN TIEL

BAKEL

Gemert | Scheiweg 9
T. 0492-341006
E. gemert@automertens.nl
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

KWALITEIT EN
LAGE PRIJZEN.
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN
VAN

20%
TOT 60%

1500 M SLAAPVOORDEEL
2

Johan Habraken - Bakel

Extra voordeel
scoren?

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Meld u nu aan via

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

www.c1000.nl/
actiemail
Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Uw mobiliteit is onze zorg!
4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW Bakel • 0492-341280

Waardebon
Een waardebon voor een gratis
huurauto bij reparatie of onderhoud
bij Auto Mertens in Bakel of Gemert.

www.automertens.nl

Winter 2012
Exclusieve collecties!

v.d. Poelstraat 1
Bakel
0492-344291

R

Damesmode

Onze
hoofdmerken:

TRAmOnTAnA
AnnA ScOTT
AngelS JeAnS
YeST

Angels Jeans Wear! wie kent het niet?
De perfecte (hoge)pasvorm,
ultra stretch en in meerdere modellen.
Vanaf Januari weer nieuwe collectie

Domani • Dorpsstraat 32 • 5761 BN Bakel

Tot ziens in Bakel!

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

HUISARTSENPRAKTIJK DIERDONK
WATERLELIESINGEL 20
5709 PD HELMOND

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

M.H.W. STRIJBOS
(TEL. 558732)

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

BEZOEK VOOR MEER INFORMATIE ONZE GEHEEL
VERNIEUWDE WEBSITE
WWW.HUISARTSENPRAKTIJKDIERDONK.NL

F.A.T.C. VAN VIJFEIJKEN
(TEL.514121)

BEIDE PRAKTIJKEN ZIJN GEOPEND VOOR
INSCHRIJVING VAN NIEUWE PATIËNTEN
(POSTCODES 5709 EN 5704)

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

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

f
1
19-4 2012
10 08 17
Coendersberglaan
63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

N

Computerhulp nodig?
Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471

H

Parochie H. Lambertus
Vieringen met de feestdagen en de jaarwisseling
Kerstavond Maandag 24 december 		
Paulus 		
17.30 u (Gezinsviering)
Lambertus
18.00 u (Gezinsviering)
Jozef 		
19.30 u (Avondmis)
Paulus 		
19.30 u (Nachtmis)
Jozef 		
21.30 u (Nachtmis)
Edith Stein
21.30 u (Nachtmis)
Lambertus
23.30 u (Nachtmis)
Eerste Kerstdag Dinsdag 25 december
Jozef 		
9.30 u
Paulus 		
9.30 u
Lambertus
11.00 u
Edith Stein
11.00 u
Tweede Kerstdag Woensdag 26 december
Alleen Jozef
9.30 u
Oudjaar Maandag 31 december
Jozef 		
17.00 u (Met Mannenkoor Lambardi)
19.00 u
Paulus 		
Nieuwjaar Dinsdag 1 januari
Lambertus
11.00 u
Edith Stein
11.00 u
Kerst voor kinderen
Zoals ieder jaar vieren wij op kerstavond de geboorte van Jezus
in de Lambertusparochie.
Wij hebben twee kinder- en gezinsvieringen waar julie naar toe
kunnen komen met papa’s en mama’s.
In de PAULUSKERK om 17.30 uur.
In de STADSKERK ST. LAMBERTUS om 18.00 uur

Samen zijn in onze kerken op zaterdag 12 januari
De kerk Edith Stein, de Pauluskerk, de St. Jozefkerk en de
Lambertuskerk, ze zijn open op zaterdagmiddag 12 januari van
13.00-16.00 uur. U bent van harte welkom!
Wij organiseren een middag waarop we samen zijn. Een mooie
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Tijdens deze
middag zijn er allerlei activiteiten in onze kerken. Deze staan
allemaal in het teken van samen zijn. Wij geloven er in dat door
samen te zijn, door elkaar echt te kennen, we samen sterker
zijn dan alleen.
In alle vier de kerken is er tijdens deze middag een eigen
aantrekkelijk programma. Afhankelijk van de kerk die u bezoekt:
samen foto’s kijken of laten maken, samen zingen, samen
iets drinken en nog veel meer. Heeft u vragen of wilt u de
kerk gewoon een keer bekijken? Op deze middag kan het. Het
programma per kerk ontvangt u in januari.
Reserveert u nu alvast 12 januari 2013 van 13.00 – 16.00 in uw
agenda.

Tijdens deze laatste viering is er een geweldig kerstspel, waarbij
kinderen mogen meedoen. In het kerstspel beelden de kinderen
de geboorte van Jezus uit.

Deze activiteit organiseren wij in het kader van de jaarlijkse Actie
Kerkbalans. Wilt u mee voorbereiden of op zaterdagmiddag 12
januari meehelpen in één van onze kerken? Graag. Stuur een
mail naar diaken@heiligelambertus.nl

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
zaterdag 18.30
H. Jozef, Tolpost		
			
zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
ma, wo, vr 19.00
Weekdagen: Jozefkerk. 		
		
en di, do 9.00

Bereikbaarheid:

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

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
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
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond

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
• Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
Kinderfeest 23 december
Samen met de jeugdkerk en enkele
ouders zullen de kinderen uit de kinder
nevendienst dit jaar het kerstspel “De
meetellers” opvoeren.
In dit spel beleven we Lucas’ kerstverhaal
vanuit de herberg. De herberg wordt

uitvergroot tot een vijfsterrenhotel,
“Grand Hotel Vijf Sterren”, waar geen
plaats is voor arme sloebers zoals herders
en ‘s nachts aan kloppende ongetrouwde
stelletjes. De waard verwijst ze door naar
het Éénsterrenverblijf op het veld.
Naarmate het kerstverhaal zich buiten de
herberg ontrolt, krijgt men in de herberg
wroeging: die vijf sterren, dat is toch niet
alles....
Als de gasten Maria, Jozef en Jezus
bezocht hebben, besluiten ze de weg
van de herders te volgen en het goede
nieuws de wereld in brengen. De
volkstellingformulieren van de keizer
kunnen we dan nog goed gebruiken. De
herberg blijft leeg achter.

Iedereen, jong en oud, is weer van harte
uitgenodigd om het kinderkerst feest met
ons mee te vieren!
PKN - Pastoraat
Zoals we in de kerk bij elkaar zijn vormen
we een gemeenschap van mensen die
naar elkaar omzien. Het pastoraat in
onze gemeente is een van de manieren
waarop we dat vorm geven. We proberen
aandacht te hebben voor ouderen in onze
wijk, zieken, of mensen in een moeilijke
situatie zoals een echtscheiding of
werkloosheid. Maar ook onderling zien
we om naar elkaar, bijvoorbeeld in de
vele ontmoetingsmomenten zoals in de
kerkdienst, daarna bij het koffiedrinken,

of in de gespreksgroepen waarin we
samen een weg zoeken in geloofs- en
levensvragen.
Er zijn trainingen, cursussen en
ondersteunend materiaal om het
pastoraat mogelijk te maken. Omzien
naar elkaar, daar maken we graag werk
van.
Afscheid Henk Blauw
Tijdens de feestelijke dienst van 14
oktober namen we afscheid van Henk
Blauw als onze hoofdorganist. Samen
stonden we stil bij ‘de juiste toon’, en
wat een echt (kerk)lied voor ons kan
betekenen. We zijn dankbaar voor wat
Henk in de muzikale begeleiding van onze
gemeente heeft willen betekenen. Als
teken van dankbaarheid en waardering
werd aan hem een zilveren draaginsigne
van onze landelijke kerk uitgereikt.
Terwijl Henk van enige afstand betrokken
blijft bij de muzikale en liturgische
ontwikkeling van onze gemeente zal Alex
Bron hem opvolgen als organist tijdens
de eredienst. Daarnaast blijven ook
Istvan Eperjesy en Arjan Mooy het orgel
bespelen. Wat een rijkdom!
Diaconie - SuperSociaal
In Nederland leven 5 tot 10% van alle
huishoudens onder de armoedegrens.
In Helmond gaat het om circa 400
huishoudens. SuperSociaal wil mensen
tijdelijk helpen met levensmiddelen;
met als doel weer te kunnen beschikken
over voldoende eigen inkomsten om
boodschappen te doen in de gewone
winkel. Betrokkenen blijven een eigen
verantwoordelijkheid houden en worden
daar op aangesproken en ondersteund
bij het vinden van inkomsten, werk en
hulp. SuperSociaal werkt nauw samen
met organisaties die hulp aanbieden met
betrekking tot wonen, inkomstenbeheer,
schuldsanering, werk, sociale activering
en persoonlijke begeleiding naar een
persoonlijk hulptraject. De Diaconie heeft
vertrouwen in de brede aanpak en wil dit
Helmondse initiatief steunen.
Zie ook www.supersociaal.nl.
Actie schoenendoos
De kindernevendienst heeft 41 dozen
beplakt en gevuld.
Geweldig toch!!
Alle lezers wensen wij een gelukkig
Kerstfeest en een gezegend en blij 2013!
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Veel woonplezier gewenst met een lage WOZ-waarde!
Namens alle medewerkers van ons kantoor wil ik u op de allereerste plaats Prettige Feestdagen toewensen!
Ook dit jaar kunt u weer de vertrouwde service en informatie van ons kantoor verwachten. Onze dienstverlening hebben wij het komende kwartaal, wederom uitgebreid met een unieke en goedkope taxatieservice.
Dit alles in het kader van uw WOZ-beschikking die begin januari weer op de mat zal vallen. Let u vooral
op de hoogte van de WOZ-waarde! Is deze niet te hoog? U betaalt anders te veel belasting voor zowel uw
woning, inkomen als eventueel successie. Wij zijn uiteraard zeer goed op de hoogte van de meest recente
waardeontwikkelingen en de referentieobjecten die worden gebruikt bij het tot stand komen van uw WOZwaarde. Nogmaals: ben kritisch op deze waarde!
Heeft u hier vragen over? Wilt u een bezwaarprocedure starten en heeft u hiervoor een taxatie of ander
advies nodig, dan kunt u mij bereiken op: alwin@woonplezier.nl of 0492-549055.

Alwin Greefkes, Makelaar

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

