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Hoekbank Vincent met verstelb
en kleuren. Optioneel

949,1.529,-

TV-wand Punto: vitrinekast,

Salontafel Caruso

tv opzetkast, hangkast en
wandschap vanaf
Ook dressoir, salontafel
r.
en eetkamertafel leverbaa

140 x 80 cm krasvast
e
bovenblad, 22 mm dik, fram
rvs, chroom of in div.
kleuren en maten, v.a.

999,-

229,-

Zolang de voorraad strekt

149,-

59,-

vanaf

739,-

Salontafel Intro met
onderblad, 100 x 45 x 60,
van 149,- voor

Boxspring Marit

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

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

739,829,160 x 200 cm nu 929,180 x 200 cm nu 1.019,-

120 x 200 cm nu
140 x 200 cm nu

4171 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

59,-

Het is weer wit
Weer een nieuwe Gazet en weer een
voorwoord. Nu zult u zich afvragen wat
de naaststaande foto’s te maken hebben
met de titel? Wel niets of we moeten
terug naar ongeveer een 40 jaar geleden
toen van carnavalszaterdag op zondag
ongeveer 35 cm sneeuw viel.
Nu we nog geen nieuwe hoofdredacteur
hebben is het voor ons 1 x per 2 Gazets
een voorwoord schrijven en dan is het
natuurlijk moeilijk om origineel te blijven.
Maar dan vanochtend, slechts enkele
uren voordat deze Gazet weer naar
de drukker moest was er de inspiratie.
Weer een witte deken, zou dit de laatste
zijn voor deze winter of krijgen we nog
meer? In elk geval hebben we vandaag
de voorpagina nog aan dit actuele thema
aangepast. Mocht u ook interesse hebben om mee denken en te werken aan
de Gazet (vele handen maken immers
licht werk) neem dan eens contact met
ons op, redactie@dierdonk.org of via tel
0492-517210.
Een Gazet, deze maand met hindernissen maar uiteindelijk is hij er dan toch
weer. Om deze hinderissen volgende keer
te voorkomen vragen we even de aandacht van de inzenders. Ook deze maand
ontvingen wij weer kopij waar de foto’s
in het word- of pdf document waren ingesloten. Deze foto’s verliezen dan veel
aan kwaliteit, dus nogmaals wil ik alle inzenders er op attent maken dat foto’s los
bij het artikel moeten worden gemaild.
Ook willen we graag dat u als inzender
het telefoonnummer vermeld waarop u
te bereiken bent. Dit is vaak gemakkelijker
dan mailen voor aanvullende info.
In deze Gazet natuurlijk aandacht voor
het voorbije carnaval en weer veel nieuwe
zaken. Zo maakt MoetNiks het uitstapje
met de bus weer bekend en is er aandacht
voor de 80-90 jaren party in april van de
wijkvereniging en Parkzicht. Naast het
wekelijks hardlopen en schilderen is er

nu ook een initiatief om te komen tot een
badmintonclubje bij de wijkvereniging.
Verder aandacht voor fietsen, wandelen,
natuur en het lijkt wel erg vroeg maar ook
de kindervakantieweek kondigt zich alweer aan. Maar voor die tijd kunt u eerst
nog uw paaseitjes kopen bij de Scouting
Paulus Helmond-Oost/Dierdonk.
Politiek bedrijven we niet in het voorwoord, daarvoor hebben we onze columnisten voor. Mij moet toch even van
het hart dat er de toezegging is dat de
Draaiorgels in Helmond blijven. Dit omdat
ik eigenlijk een beetje ben opgegroeid
met de orgels van zaal Bocken, die op
slechts 50 meter van mijn geboortehuis
in de Blinkertsestraat stond. In een ingezonden stuk in het ED werd geschreven
dat bij een jaarlijks bezoekersaantal van
600 deze net zo goed uit Helmond konden
verdwijnen. Niet is er bij stil gestaan sinds
het Draaiorgelmuseum is ingelijfd bij het
Speelhuis er geen reclame meer voor is
gemaakt. Groepen en mensen blijven
dan ook weg. Bij deze dus een oproep
om massaal naar ons cultureel erfgoed en
muziek te gaan luisteren en zeker weten
dat Dierdonkers u al eens zijn voorgegaan,
zoals de leden van MoetNiks.
Nog even terug naar het begin van het
voorwoord, toen het dus zo zwaar wit
van de sneeuw was tijdens carnaval. Op
zondag/maandag werd de optocht route
geruimd om toch op dinsdag de optocht
te laten trekken. Ook de Blinkertsestraat
werd toen meegenomen, zo belangrijk
waren toen onze orgels, en zo hebben de
foto’s dus toch weer te maken met de titel
van het voorwoord.
Voor zover deze keer dus een wat ander
voorwoord. Ik wens ik u weer veel lees
en informatieplezier toe, en kinderen
vergeet de Rebus niet op te lossen.

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. 11 en 25 maart
RESTAFVAL:
Ma. 4, 18 en za.30 maart
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 11 en 25 maart ten westen
en wo. 13 en 27 maart 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
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
(534726
N.Raaijmakers
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk, (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
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
Wijkopzichter 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
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Voorwoord door Frank Smits.
Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en
Ellen Niessen.
Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, bustocht naar
Münster en Fotodier.
Ingezonden: Wandelgroep Grotel’s Hof, Tourclub ’81,
Alpe D’Huzes
Zaterdag 6 april: Gezellige avond met muziek uit de 80-er en
90-er jaren.
Column Dierdonk 3D: Rampetampers 2.0.
Nieuws van uw Wijkraad, vervolg N279 en Praktijkschool
Helmond
Wijknieuws: Bererboot, Spring, Tennisvereniging Dierdonk en
s.v.z. kunstwerk stichting Carat.
Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.
Ingezonden: Brabants VerkeersveiligheidsLabel Basisschool
Dierdonk.
Rampetampers: carnaval 2013 is weer voorbij.
Ingezonden: Annatheater “De Goede Mens van Sezuan” en
gratis proefles acteren.
Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.
Ingezonden: Scouting Paulus: Jantje Beton en Paaseitjes.
Uitgelicht: De installatieman
Ingezonden: Volop zaalhockeyen bij hockeyclub Bakel.
Programma Filmhuis.
Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”,
Kindervakantieweek, Toneelvereniging Gaudeamus en
Schoolpannenkoeken voor senioren.
Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.

Inhoud

5

huisd
r
e
v
n
ij
z
ij
W
!
Let op

Konings

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Van Lieshout Stoffering
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
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•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling
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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.
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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

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Minder raadsleden

Gemeenteraden zullen in de
toekomst misschien minder leden
tellen. De Tweede Kamer heeft op
donderdag 14 februari daartoe een
wetsvoorstel aangenomen.

De fracties van VVD, PvdA en 50Plus
steunden het initiatiefwetsvoorstel
van het Kamerlid Heijnen (PvdA)
om het aantal raadsleden terug
te brengen tot het niveau van
voor de dualisering van het
gemeentebestuur in 2002. Door
de dualisering verdwenen de
wethouders uit de gemeenteraad. Het aantal raadsleden nam niet
echter af, waardoor het aantal gemeentelijke politici steeg. Met zijn
wetsvoorstel wil Heijnen dit weer corrigeren.

verhoging van 92 stemmen. Deze verhoging zal met name invloed
hebben op het aantal kleine partijen dat nu met een of twee
raadsleden vertegenwoordigd is. De pluriformiteit zal hierdoor
wellicht verminderen. Aan de andere kant wordt de raad er dan
toe gedwongen om meer op hoofdlijnen te sturen en minder in
details te treden.
Of de wet door de Eerste Kamer komt is natuurlijk nog de vraag
daar de VVD, PvdA en 50Plus daar geen meerderheid hebben. Wij
hopen voor de zomer te weten of Helmond in 2014 33 of toch het
huidige aantal van 37 raadsleden zal krijgen.
Ellen Niessen

Het terugbrengen van het aantal raadsleden zal leiden tot een
bezuiniging van tientallen miljoenen. Ongeveer 29 miljoen euro is
de verwachting.
Voor de Helmondse situatie zal dat betekenen dat er vier
raadszetels van de 37 komen te vervallen. De kiesdrempel die in
2010 810 bedroeg zal met een zelfde opkomst 908 worden, een

Afval scheiden

In de vorige Gazet stond bij het voorwoord een fraaie foto van
vele lege flessen die rondom de overvolle glasbakken waren
neergezet na de jaarwisseling. Eén
van de te trekken conclusies is dat
er flink gedronken was tijdens de
kerstdagen en de jaarwisseling.
Als je goed kijkt valt er nog een
conclusie te trekken: Dierdonkers
scheiden hun afval goed! Niet alleen
brengen zij massaal hun overbodig
glaswerk naar de glasbak maar zelfs
als de bakken vol zijn, scheiden zij
de rondom die bakken geplaatste
flessen en potten keurig in groen
en wit glas! Ik vind dat u een
compliment verdient wijkgenoten!

AH in Dierdonk kunt u dus voortaan inzamelzakken voor plasticafval ophalen.
De onderzoeksresultaten wezen overigens ook nog eens op de
besparing op de afvalstoffenheffing die gescheiden inzameling
oplevert, vele tientjes per huishouden per jaar kan dat schelen!
Er zijn mensen die denken dat “het milieu” uit de mode is. Dat blijkt
gelukkig niet waar te zijn! Ook mijn artikeltje over zwerfafval langs
de wegen leverde destijds veel reacties op. Het vergt vaak maar een
kleine inspanning; lege verpakkingen mee naar huis nemen, lege
flessen naar de glasbak brengen, plastic in de speciale zakken doen
en het blijkt zoveel (gemeenschaps-) geld uit te sparen.
Dierdonkers: ga zo door, met een kleine moeite spaart u niet alleen
het milieu maar ook uw portemonnee!
Mirjam van der Pijl

Dat keurig scheiden van het afval is overigens iets dat we in
Dierdonk met de rest van de Helmonders gemeen hebben. In de
onlangs uitgebrachte resultaten van een landelijke monitoring
kwam Helmond naar voren als stad waar bovengemiddeld goed
werd gescoord op gescheiden afvalinzameling! De ophaaldienst
van het Kringloopbedrijf werd hierbij geprezen om hun frequente
ophaaldienst van oud papier en hierbij sluit ik mij graag aan.
Ook plastic wordt bovengemiddeld goed ingezameld in Helmond.
Dat deze inzameling populair was onder onze stadgenoten wist
ik al. Niet voor niets diende onze PvdA-fractie in november een
motie in om de uitgifte van de inzamelzakken gemakkelijker en
effectiever te maken. Ik was al door veel mensen aangesproken
over de hoeveelheid zakken die zij ontvingen (vaak te veel) en
het feit dat zij deze niet konden teruggeven, of dat zij alleen extra
zakken konden halen op het stadskantoor. Gelukkig la er al een
plan klaar om de uitgifte via de supermarkten te regelen. Ook bij

Politiek
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MoetNiks mededelingen
De Dierdonkers hebben weer zin in een uitstapje. Dat blijkt uit
de vele keren dat gevraagd werd naar datum en doel van de
jaarlijkse bustocht.
We zijn er uit: Op donderdag 16 mei gaan we naar de stad
Münster in Duitsland.
U kunt elders in deze Gazet nadere bijzonderheden lezen.
Ook nu weer hebben we een zeer voordelige aanbieding: De
kosten bedragen voor leden van de wijkvereniging € 35,- en
voor niet-leden € 45,-.
U kunt zich vanaf nu opgeven. Wees er snel bij! De ervaring leert
dat de bus snel vol is.
Ook melden we nu al dat we voor 23 april een excursie
georganiseerd hebben naar het geheel vernieuwde gebouw van
Industrieel Erfgoed. We worden daar om 14:00 uur ontvangen
met koffie en cake. Na een korte inleiding zien we een nieuwe
film die door de eigen AudioVisuele Dienst is gemaakt. Daarna
kan iedereen de vernieuwde exposities zien met betrekking tot
het Helmondse industriële verleden.
De kosten voor deze excursie bedragen € 2,50 per lid. Niet-leden
betalen € 5,U kunt zich telefonisch opgeven op nummer 512 516. De
betaling moet uiterlijk 14 april binnen zijn. Dat kan tijdens het
koersballen of d.m.v. een enveloppe, voorzien van uw naam in
de brievenbus van Rhulenhofweide 10.
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Verenigingsnieuws

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand maart:
Zondag 17 maart 10:30 uur. 3de winterwandeling in de omgeving
van Dierdonk. De koffie staat vanaf 12:00 uur klaar in Parkzicht.
Donderdag 28 maart De laatste computercursusochtend van
dit winterseizoen
Vrijdag 29 maart 13:30 uur naar Het Filmhuis. We zien daar de
film The Master.
De film speelt zich af na de 2de Wereldoorlog, waar de
intellectuele man Lancaster Dodd (Hoffman) een nieuwe
religieuze organisatie opricht. Phoenix speelt de rol van de
getraumatiseerde marinier Freddie Sutton, die na de oorlog
verward thuiskomt en al snel de rechterhand wordt van
Lancaster. Maar naar mate de organisatie populariteit begint
te winnen, krijgt Sutton twijfels over de organisatie en de
gedachten van zijn “Meester”.
De film begint om 14:00 uur en wij verzamelen om 13:45 uur in
de foyer van Het Filmhuis.

Onze jaarlijkse bustocht voert naar Münster
Waaraan doet deze plaatsnaam ons denken? Voor veel van
ons zal dat de geschiedenisles van vroeger zijn: Het einde
van de tachtigjarige oorlog in 1648, bekend als de vrede van
Münster. Inderdaad een historisch moment: Victorie voor de
Prins van Oranje en voor de Zeven Provinciën. Voor de Zuidelijke
Nederlanden betekende het uiteindelijk de degradatie tot
wingewest.
Deze historische gebeurtenis doet al vermoeden dat Münster
niet zomaar een stad in het Rijnland/Westfalen was.
Hoewel Münster tijdens de tweede wereldoorlog heel zwaar
gebombardeerd is, is de plaats weer helemaal in zijn oude glorie
hersteld. We kunnen nu genieten van schitterende bouwwerken;
schilderachtige straatjes; mooie parken en een groot kasteel.
Veel leuke winkels en gezellige terrasjes zorgen dat de stad, óók
voor de fun-zoekende bezoeker de moeite waard is.
Omdat er zoveel te zien en te beleven is, hebben we besloten
om zo weinig mogelijk te organiseren zodat iedereen zelf kan
kiezen wat hij of zij wil doen of bezoeken.
Om ons gemakkelijk door de stad te kunnen bewegen,
ontvangen alle reizigers een dagkaart voor de Münster Bus. Dit
is een toeristische dubbeldekker bus die elk uur door de stad
rijdt en waarbij u steeds uit en in kunt stappen. Iedereen bepaalt
dus zelf het dag plan en de plaatsen die hij of zij wil bezoeken.
Om u alvast in de stemming te brengen beschrijven we nu hoe
we bij de eerste bushalte komen en wat er bij de volgende haltes
te beleven valt.
Onze reisbus zet ons af bij het Mercure Hotel Münster City. Dit
hotel moet u goed onthouden omdat we daar om 17:00 uur
terug moeten zijn voor het diner.
Van daar lopen we via een mooie laan naar het Centraal Station.
Daar stappen we op de bus. De eerste stop is de Engelenschanze.
Daar is een park dat u uitnodigt tot een wat langer verblijf.
De volgende halte is de Klemensstraβe. U bent dan dicht bij de
Stubengasse, het nieuwste zakencentrum van Münster dat in
scherp contrast is met de idyllische ronde Klemenskerk. Dicht
hierbij is de volgende halte: de Prinzipalmarkt met daarop de
Lambertuskerk en het Raadhuis, dat het beeldmerk van de stad is.
Onder de Domberges komen we bij de volgende halte de
Spiekerhof in het stadsdeel Kiepenkerl. Daar kunt u in de
originele Köpi-Stuben genieten van de gedegen Westfaalse
gastronomie.
We rijden nu het stadsdeel Kuhviertel in. Rond de halte
Rosenplatz vinden we de talrijke studentenkroegjes en de
werkelijke achtergrond van de Wilsberg-scène. Vervolgens
rijden we naar de Schlossplatz. Daar zien we het kasteel van
Münster met daar achter het schilderachtige Kasteelpark en
de botanische tuin.
De volgende halte is de Goldene Brücke/Aaseeterrassen met
de aanlegplaats voor de Aaseeboot; de mooie sculpturen en de
gastronomie van de A2 am See.
Dan passeren we de halte Rothenburg, waar u interessante
winkels aantreft. Ook bent u dan in de buurt van het
Picassomuseum en de statige herenhuizen aan de Königstraβe.
We vervolgen onze tocht en komen bij de halte Domplatz.
Tijdens een korte pauze kunt u de Paulus Dom in zijn volle
pracht aanschouwen. Van hieruit kunt u ook met de stadsgidsen

een rondleiding door de stad maken. Daarvoor moet u dan
wel zelf een kaartje kopen. Met een grote boog rijden we
vervolgens naar de halte Tibusstraβe. Hier staat het traditionele
Stadstheater van Münster.
Dan rijden we weer naar het oude stadsgedeelte. In de schaduw
van het oude Kramer ambt huis ligt de halte Alter Steinweg,
met direct daar tegenaan het Besitos. In het rijden, zien we
het prachtige barokke Erbdrostenhof. Bij het Mauritztorhaus
buigen we af naar het Centraal station, alwaar we de rondrit
begonnen zijn.
Ons advies is om eerst een keer de hele tour te maken en
dan vervolgens naar de plaatsen te gaan die u het meeste
interesseren.
De planning voor deze dagtocht op donderdag 16 mei is als volgt:
07:45 uur De bus komt aan bij de parkeerplaats bij Parkzicht
08:00 uur We vertrekken richting Duitsland. Zorg dat u op tijd
bent. We wachten niet.
09:30 uur We stoppen bij het Van der Valkrestaurant in Moers
voor koffie en gebak.
10:30 uur Verder naar Münster.
11:30 uur Aankomst bij het Mercure Hotel Münster. Aansluitend
wandeling naar het Centraal Station.
17:30 uur Verzamelen bij het Mercure Hotel voor het 3-gangen
dinerbuffet.
20:00 uur Vertrek bus vanaf de plaats waar we ’s ochtend
uitgestapt zijn.
22:00 uur Aankomst Dierdonk, bij de parkeerplaats bij Parkzicht.

Onze busreis is inmiddels een activiteit waarvoor veel
belangstelling is. Daarom vragen wij belangstellenden om zich
vóór 27 maart op te geven. Houdt er rekening mee dat er slechts
50 plaatsen zijn en dat die snel geboekt zijn. In verband met de
Duitse grondigheid wijzen wij erop dat de boeking pas geldt
als u betaald heeft en dat de boekingen dan definitief zijn. Dit
betekent dat u niet kunt annuleren en dus bij onverhoopte
problemen zelf voor vervangers moet zorgen, dan wel een
annuleringsverzekering moet hebben.
De kosten bedragen € 35,- per lid van de wijkvereniging. Nietleden betalen € 45,- per persoon. In dit bedrag is begrepen: de
reis per touringcar; koffie met gebak in Moers; een dagkaart
voor de Münster Bus en het 3-gangen diner.
U kunt zich opgeven bij en betalen aan Jeanne de Jong,
Rhulenhofweide 10, tel. 512 516.
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New born fotografie ....
Wil je meer weten over onze club kijk dan op
onze website www.fotodier.nl of mail naar
voorzitter.fotodier@gmail.com

Fotoclub Dierdonk bestaat alweer enkele jaren. Toen deze net
opgericht werd, was ik de enige dame in het gezelschap. Ik
was bang dat ik, met mijn leeftijd van 28 zomers jong, destijds
buiten de boot zou vallen, maar wat heb ik me daar toch in
vergist.
Ja het klopt nog steeds dat het grootste gedeelte van de club
uit mannen bestaat en de gemiddelde leeftijd op 40+ ligt, maar
ondertussen ben ik er ook wel achter gekomen… Hoe ouder,
hoe gekker…
Wat me opvalt is dat we op een gegeven moment allemaal
een voorkeur krijgen voor een bepaald onderwerp. Dit kan
natuurfotografie zijn maar ook portret, architectuur, urbex,
noem het maar op. Binnen de fotografie is er een legio aan
specialisaties te vinden. De afgelopen maanden heb ik, in
verband met opdrachten, met 2 specialisaties kennis mogen
maken en wel new born en productfotografie. In deze editie
van de Gazet hoop ik jullie een beeld te kunnen geven van wat
er bij deze 2 specialisaties allemaal komt kijken.
Bij new born fotografie fotografeer je pasgeboren baby’s. Ik kan
je verzekeren, het lijkt heel makkelijk maar het valt zo tegen…
Baby’s kun je niet instrueren, je kunt niet zeggen houd je hoofdje
nou iets schuiner of kun je even een beetje naar links kijken…
Ja je kunt het wel zeggen maar ze geven daar geen gehoor aan,
neem dat maar van mij aan...

Veiligheid van de baby staat voorop. Zo’n klein wondertje kan
zijn temperatuur niet zelf regelen en dus dien je dit voor hem te
doen. Zorg dus dat de ruimte waarin je fotografeert aangenaam
van temperatuur is en ben met 2 personen. Je wilt niet hebben
dat zo’n klein hummeltje van een paar dagen oud uit zijn mandje
valt omdat hij zich ineens uitrekt.
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Omgevingsgeluiden zorgen er vaak voor dat de baby lekker
doorslaapt. Zet een muziekje op of zelfs een föhn, die kun je
dan ook weer gebruiken om de baby lekker warm te houden.
Bedenk van te voren wat je met je foto wilt bereiken. Maak de
foto dus al in gedachte zodat je alles kunt voorbereiden voordat
je de werkelijke foto gaat maken.
En ach geniet want niets is mooier dan dit prille geluk te mogen
vastleggen.

... of toch liever productfotografie?
Productfotografie is denk ik toch wel mijn passie. Toen ik net
begon met fotograferen moest ik mijn camera nog ontdekken
en daarnaast zegt men; proberen is leren. Aangezien mijn man
niet als Calvin-Klein model wilde dienen, moest ik iets anders
zoeken. Iets wat geduldig was met mij want tja ik was immers
nog lerende. Het fotograferen van eten is zo ontstaan en in de
loop der jaren doe ik dit nog steeds met veel plezier.
Afgelopen maand mochten we weer, net als voorgaande jaren,
de studio in met Johan Bakels. Dit jaar geen modellen maar een
echte opdracht. Eén die precies in mijn straatje lag, namelijk
het fotograferen van eten. Die ochtend bleek wel weer dat ook
hier maar een paar dingen essentieel zijn. Voorbereiding is alles
in het fotograferen van eten. En ja als je een studio hebt is dat
meegenomen maar het kan ook simpeler.

De onderkant van een grote bananendoos met een groot wit
vel erin kan perfect dienen als ministudio. Met een beetje
creativiteit kom je dus een heel eind maar wat voor mij vaak
al volstaat is: Daglicht van een zonnige dag, een mooie schaal
of een prachtig bord, eten, geduld en voilà u kunt aan de slag.

Ook hier geldt weer: wat wil je met je foto bereiken? Waarvoor
ga je hem gebruiken? Het beste is om dit al vooraf te bedenken
om zo het beste resultaat te krijgen.
Het is belangrijk dat je rust creëert in je foto zodat de aandacht
ook echt naar je onderwerp gaat en niet naar bijvoorbeeld een
onrustige achtergrond.
Gebruik van scherptediepte en een goede compositie kunnen
je onderwerp ook versterken.
Uitzonderingen daargelaten maar in principe is de gouden regel:
Het moet er smakelijk en puur uitzien.
Als je gaat watertanden bij hetgene dat je ziet, is je foto geslaagd.
En onthoud… proberen is leren!
Veel plezier dus met proberen.
Daphne van Leuken
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Nieuws van Wandelgroep Grotel’s Hof
Wandel -en Nordic Walkingclub Grotel’s
Hof loopt al vele jaren elke zaterdag- en
zondagochtend (weer of geen weer) vanaf
half tien een tocht door natuurgebied
Grotelse Heide/Stippelberg van circa
anderhalf uur. De wandelaars lopen bijna
allemaal met Nordic Walking stokken,
omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit
een veel actievere manier van wandelen
is. Er wordt gewandeld op twee of drie
verschillende niveaus.
Tevens wordt minstens eenmaal per
maand een dagtocht georganiseerd elders
in het land. Deze tochten duren meestal
ruim een hele ochtend (max 15 kilometer)

en hebben een koffiepauze of eventueel
een lunchpauze. De route wordt met GPS
uitgezet en wordt perfect voorbereid. Er
zijn o.a. tochten geweest langs het strand
van Wassenaar, de Veluwe, Mookerheide,
Zuid Limburg en nog veel meer.
Deelname aan alle activiteiten van de
wandelclub is gratis en vrijblijvend. Er
is geen sprake van lidmaatschap, er is
slechts een mailinglijst die de deelnemers
regelmatig op de hoogte houdt.
Wil je graag op een sportieve en gezellige
manier fit blijven?
Kom dan eens kijken op zaterdag- of

zondagochtend om half tien bij Herberg
Grotel’s Hof, Grotel 5 te Bakel. Er is ook
eventueel een gecertificeerde wandel- en
Nordic Walking-instructeur beschikbaar
om je goed op weg te helpen. Lopen met
stokken is niet verplicht maar wel aan te
raden. Als je eenmaal gewend bent om
met stokken te lopen wil je nooit meer
anders!
Voor informatie kun je contact opnemen
met Lean Brugmans, leanbrugmans@
gmail.com of bellen naar 0492-386020
Agenda: (vertrek rond 9.00 uur)
zondag 24 maart Brandevoort
zondag 28 april Meinweg Limburg

Nieuw seizoen Tourclub ’81 Helmond

Tourclub ’81 Helmond is een toerfiets
vereniging die tot doel heeft om elke
zondagochtend in de periode maart tot
oktober in groepsverband de recreatieve
wielersport te beoefenen. Aan de zondag
ochtendritten nemen zowel dames
als heren deel. Vertrek is, afhankelijk
van de afstand, tussen 8 en 9 u vanaf
winkelcentrum Geyssendorfferstraat/
Straakvense Bosdijk. De snelheid waar
mee wordt gefietst is afhankelijk van de
omstandigheden maar zal nooit boven de
30 km/u uitkomen. De afstanden die wij
dan fietsen, liggen tussen de 65 en 120
km, met altijd ergens een gezellige koffie
pauze.
Voor personen die nog weinig ervaring
maar wel een basisconditie hebben is het

dan geen probleem om bij de groep aan te
sluiten. Het begin van het seizoen, zondag
10 maart, is daarom hèt moment om te
starten!
De vereniging heeft ongeveer 100 ritten
op papier en opgeslagen in een GPS,
voldoende om elke zondagochtend in een
andere windrichting te vertrekken.
Tijdens de ritten heeft de club de beschik
king over een volgauto waarin reserve
materiaal aanwezig is en in geval van nood
deelnemers kunnen worden vervoerd.
Naast het lidmaatschap van de vereniging
ben je automatisch lid van de Nederlandse
Toer Fiets Unie (NTFU). Dit lidm aat
schap geeft onder andere recht op een
fietsverzekering waarin onder andere de
vergoeding van materiële schade aan de
fiets en persoonlijke eigendommen ten
gevolge van een ongeval zijn geregeld.
Is je interesse gewekt en wil je meer we
ten over fietsen in groepsverband kijk dan

Ik doe mee aan de Alpe D’Huzes
Ik woon in de wijk Dierdonk, Tamariskbeek
1, op 6 juni doe ik mee aan de Alpe
D’Huzes, fietsen is voor mij bijzaak, het
belangrijkste vind ik is dat ik mee kan
doen om donaties te verkrijgen ten
behoeve van het kankerfonds.
Er zijn zaken die geen toelichting behoe
ven, een daarvan is kanker, ik wil graag
het kankerfonds steunen.
Mijn levensovertuiging is boeddistisch,
en ik ben vereerd dat, Geshe Ngawang
Zopa, hij is een tibetaanse boeddistische
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monnik, op 18 maart naar Helmond komt
om mijn project aan huis in te zegenen.
Zoals je op mijn actie pagina kunt zien
wil ik ook mede namens de mensen in
Dierdonk meedoen, eigenlijk gaat het
helemaal niet om mij, maar ik hoop dat
we samen een bijdrage kunnen leveren,
het verschil kunnen maken.
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/acties/geertsjaj/jurgen‐geerts/
Jurgen Geerts

op onze website www.tc81.nl of neem
contact op met onze secretaris.
Correspondentieadres : Maarten van Raak
Altenahof 4 5709 LX, Helmond
0492-514185 / 06-52676017
email info@tc81.nl

Nieuw activiteit wijkvereniging

Badminton

We hebben het allemaal wel eens ge
speeld, zomaar voor de lol, zonder een
netje en lijnen op de grond. Meestal ging
het om het “hoedje” zolang mogelijk in
de lucht te houden.
Heeft U interesse om een avond in de
week recreatief badminton te spelen in de
gymzaal van Parkzicht. Graag aanmelden
via mail tonvisschedijk@hotmail.com of
via een briefje met naam en adres in de
brievenbus van Dierdonklaan 49.
Wij nemen dan contact met U op.

Zaterdagavond 6 april 2013,
Gezellige avond met muziek uit,
de 80-er en 90-er jaren

DE AVOND UIT VOOR DE DERTIG PLUSSERS IN DIERDONK
• Entree is gratis
• Leden van de wijkvereniging ontvangen 2 gratis consumpties
• Discotheek  aanwezig
• Mogelijkheid tot het aanvragen van verzoeknummers
• Kortom de gelegenheid voor een gezellig avondje uit in uw eigen wijk dierdonk

Aanvang 20.30 Uur
Parkzicht
Deze avond wordt u aangeboden door:
De wijkvereniging
i.s.m. S.C.C.D. Parkzicht
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Rob Jacobs

tuinaanleg

www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647
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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 •

Dierdonk 3D: Rampetampers zittingsavond
Uw DierDonkDetectieve heeft begin
februari in het geheim de zittingsavond
van Carnavalsvereniging De Rampetampers
bijgewoond. Ik ben zo onder de indruk dat
ik in deze rubriek die vrijwilligers nog een
keer wil bedanken en in het zonnetje wil
zetten. Nu niet in algemene zin zoals in de
Gazet van februari 2012 maar specifiek
over de zittingsavond.
Op zaterdag 2 februari was het weer
tijd voor de jaarlijkse zittingsavond
in Parkzicht. Het begon goed. Ik was 1
van de 40 gelukkigen en kreeg van de
wijkvereniging een gratis kaartje. Het ging
minder goed verder. Ik zat op tijd aan de bar in Parkzicht
maar er kwam maar niemand. Bleek de zittingsavond in de
gymzaal plaats te vinden. In de gymzaal, hoor ik u denken.
Hoe kun je daar een ‘oergezellige zittingsavond’ organiseren?
Het antwoord is:’ Met heel veel inzet van heel veel
vrijwilligers’. Wat een werk is daar verricht. De vloer
van de gymzaal was volledig bedekt met tapijttegels, de
versieringen aan de wanden waren geweldig, de bar was
prominent aanwezig in een mooi aangeklede ruimte, er was
enorm veel licht en geluid. Op het grootse podium stond de
ton klaar voor de kletsers en er was plek voor de gehele
Raad van Elf, de prins, burgemeester, vorst en de meisjes
van de dansgarde. Maar dat is nog niet alles. Op het podium
zaten ook nog 10 Durbloazers. In de zaal stonden circa 300
stoelen en die waren allemaal gevuld. Een geweldige start
van een zeer geslaagde, lange avond.

studentenflat een fles schoonmaakmiddel
met schimmel. Had Dirk ook nog nooit
gezien. Schoonmaakmiddel.
De hoogtepunten werden bewaard tot het
einde. De amusentsgroep Stenzel, Kivits
en Mendel was erg goed. Klassieke muziek
in een slapstick-jasje. Perfect getimed
en geweldig gezongen en gespeeld. Als
laatste kwam kletser Rob Scheepers (uit
Sterksel) als echtscheidingsadvocaat. Hij
herkende bijna iedereen in de zaal, alleen
was iedereen een partner doorgeschoven.
Zijn improvisatietalent is groot en dat
gebruikt hij om de zaal te bespelen en de
prins door de mangel te halen.
De afterparty in Parkzicht was niet aan mij besteed. Het
was immers al half 1 . Ook de akoestiek in Parkzicht is niet
bevorderlijk voor het gehoor als daar de Raad van Elf staat
te zingen terwijl de band nog hard durbloast.
Rampetampers, ik wil jullie (mede namens 300 wijkbewoners)
hartelijk bedanken dat jullie met 80 vrijwilligers deze
schitterende avond hebben georganiseerd. Ik heb een
geweldige avond gehad en ben sinds lange tijd weer eens in
een gymzaal geweest en heb naar klassieke muziek geluisterd
geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com

Het publiek werd getrakteerd op 4 amusementsgroepen en
op 4 kletsers. Elke keer als een artiest opkwam en vertrok
werd er massaal geklapt op de noten van de opzwepende
muziek van de band. De sfeer zat er al direct goed in.
Het bier vloeide rijkelijk (rondgebracht door vriendelijke
vrijwilligers) en er werd veel gelachen. Met name bij de
dames van Dubbel Trubbel die een geweldig pak aanhadden
zodat zij als baby’s werden gedragen door hun ouders. Ook
de klets van de voor mij onbekende Dirk Kouwenberg als
Leidse Student was geweldig. Rob Geus ontdekte in zijn
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Nieuws van uw Wijkraad.

Wijkactiepunt;

Na een geslaagde nieuwjaarsreceptie
het afscheid van twee gewaardeerde
wijkraadsleden, een wijkbezoek
aan onze wijk door een tevreden
burgemeester Elly Blanksma, gaan
we verder met het realiseren van
h et w i j ka c t i ep l a n 20 1 3 - 2 0 14 .
In onderstaande tekst zal ik enkele
actiepunten die momenteel in
uitvoering zijn kort toelichten.

gerichte vragen stellen over onderwerpen zoals: Stedelijke
ontwikkeling, sport, onderwijs, openbare orde en veiligheid,
communicatie, jongerenbeleid, verkeer en vervoer, enzovoorts.
Een hoogtepunt van deze dag zal zijn de onthulling van
het Carat kunstwerk. Het kunstwerk is ontworpen door
twee kunstenaars uit onze wijk en zal een plek gaan
krijgen aan het begin van de Dierdonklaan. Wij hopen, in
samenwerking met de wijkverenigingen, de basisschool
Dierdonk, de wijkbewoners en al de andere genodigden van
deze dag een onvergetelijk evenement te kunnen maken.
Wijkactiepunt;

Jongeren betrekken bij de ontwikkeling van de wijk: Buurtpreventie.
Wijkraadsbestuurslid Eveline van de Poel en Jongerenopbouwwerker Geoffrey Lemmens zijn er samen in geslaagd enkele
jongeren te enthousiasmeren tot het vormen van een jongerenwijkraad. Deze jongerenwijkraad bestaande uit enkele jongeren
uit onze wijk vergaderen regelmatig op donderdagavond in het
wijkcentrum Parkzicht. Op deze avond wordt gebrainstormd
hoe zij de wijk voor de jeugd aantrekkelijker kunnen maken.
Enkele onderwerpen; Het zoeken naar een geschikte hangjongerenplek, hoe de jeugd van Dierdonk in beweging te brengen
(het organiseren van een sportdag), een geschikte plaats voor
de skate-ramp enzovoorts.
In de volgende Gazet zal de jongerenwijkraad zichzelf inclusief
hun doelstellingen aan u voorstellen.
Wijkactiepunt;

Wijkbezoek van het college op zaterdag 08 juni 2013.
Op zaterdag 8 juni dit jaar zal het college van wethouders
en de burgemeester een werkbezoek brengen aan de
wijk Dierdonk. Het college zal onder begeleiding van de
wijkraad een rondleiding door de wijk maken. Tijdens
de rondleiding zullen de wethouders en burgemeester

Er hebben zich het afgelopen jaar nogal wat inbraken
voor gedaan in onze wijk, daarom is het idee geopperd
opnieuw een wijkpreventieteam te formeren. De wijk
Dierdonk heeft altijd een wijkpreventieteam gehad echter
deze is dusdanig uitgedund dat extra aanvulling nodig
is om dit wijkpreventieteam nieuw leven in te blazen.
Samen met de politie en het anti-inbraakteam zal er op en nog te
vermelden datum een in Parkzicht een buurtpreventievoorlichting
worden georganiseerd. Zaken zoals inbraak preventie en het
vormen van een buurtpreventieteam zullen hier ter sprake komen.
Dit was weer het laatste nieuws van uw wijkraad, wij hopen u
middels deze kolom op de hoogte te houden van de activiteiten
en gebeurtenissen in onze wijk.
Tot ziens in onze wijk,
Wijkraadvoorzitter Dierdonk
Nico Tuip

Praktijkschool Helmond krijgt restaurant
leerlingen. De opleiding die aangeboden gaat worden zal veel
toevoegen aan de status van Praktijkschool Helmond omdat
deze opleiding nog niet in Helmond wordt aangeboden.
Generaal Snijderstraat 51 5703 GR Helmond
Tel. 0492-505360
fax. 0492-505361

Enige tijd geleden is Praktijkschool Helmond begonnen met de
bouw van een nieuw restaurant. De bouw van het restaurant
is geschat op 4 maanden en in maart 2013 wil het restaurant
haar deuren kunnen openen.
Met de komst van het restaurant wil de Praktijkschool een
actieve bijdrage leveren aan de leef - en woonomgeving van de
wijkbewoners en heeft daarnaast het doel de betrokkenheid
met de wijk te vergroten. Het restaurant krijgt de beschikking
over een geoutilleerde keuken die de school graag openstelt
voor een breder publiek.
De komst van het restaurant leidt tot uitbreiding van de horeca
activiteiten en geeft meer uitstroom mogelijkheden voor de
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Mocht u vragen hebben over het restaurant of onze horeca
afdeling, dan kunt u contact opnemen met de school.
Met vriendelijke groeten

Het vervolg N279.
Mogelijk dat u enigszins verbaasd bent in ons wijkblad een
stukje aan te treffen dat zich voor het oog af lijkt te spelen in
Brouwhuis en Rijpelberg. Niets is echter minder waar, ook in de
wijken Dierdonk en Helmond- Noord zal men in de toekomst
mogelijk nog meer hinder gaan ondervinden van de N279
dan als nu al het geval is. Echter zeker zo belangrijk is dat de
kans op gezondheidsproblemen ( COPD ) flink zal toenemen
en wat te denken van naar verwachting een 12 tal vroegtijdige
overlijdensgevallen. Helmond-Noord en Dierdonk werken op
het gebied van de problematiek met de N279 nauw samen met
de twee eerder genoemde wijken. Om die reden wilden we u
de onderstaande info niet onthouden.

Welkomstwoord bij de officiële indienststelling van
de meetpunten van luchtkwaliteit.
Op 22 januari zijn wij, in samenwerking met de wijkraden
Brouwhuis en Rijpelberg, gestart met het meten van de
luchtkwaliteit boven onze wijken. Dit precies 2 maanden nadat
wij, op initiatief van de heer Zaroy, de volksvertegenwoordigers
(ook wel raadsleden genoemd) geïnformeerd hebben over:de
gevolgen voor onze leefomgeving door opwaardering van de
N279 en/of NOC.
Bij de voorbereiding voor deze informatieavond stootten wij op
veel rapporten over vervuilde lucht boven Europa en Nederland.
Wat bleek: wij hebben de eer te wonen in de regio met de meest
vervuilde lucht van West Europa.(samen met Milaan in Italië)
Daarbij, kennen wij hier de grootste concentratie veehouderij.
Dit alles heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid.
Ondertussen werden wij geïnformeerd dat Milieudefensie een
landelijke actie startte voor het meten door particulieren van
luchtvervuiling. (Zie hiervoor de website van Milieudefensie en
ga naar Gezonde Lucht.)
Wij wilden graag eens weten en constateren hoe de kwaliteit
van onze lucht er voor staat met andere woorden:

zeer grote gevolgen hiervan zullen wij u later informeren of lees
onze nieuwsbrieven (aanmelden via schonelucht@brouwberg.nl)

Wat doen wij met onze meetresultaten ?

(actie duurt 1 jaar)

Wij zullen de resultaten bekend maken ook wanneer blijkt dat
alle tot nu toe gedane metingen verkeerd zijn en dat wij schone
lucht inademen. (Laten wij het hopen)
Wanneer dit zo is dan zullen wij de plannenmakers voor
verbreding verzoeken voor het behoud van de gezonde situatie
Wanneer bevestigd wordt dat de vervuiling hier al zeer groot is
dan zullen wij dit ook meedelen. Maar dan ook met een dwingend
verzoek om de situatie niet te verergeren. Het is bekend dat
de kosten voor de gezondheidszorg enorm zullen stijgen.
Hier wonen mensen die recht hebben op een gezonde leefomgeving,
iets waar sommige milieuorganisaties aan voorbij gaan.
Tenslotte:
Wij willen goed en betrouwbaar geïnformeerd worden over
huidige stand van de luchtverontreiniging. Wij proberen te
achterhalen of bepaalde ziektes hier meer voorkomen dan
elders.
In maart hebben wij een volgende afspraak met onze
volksvertegenwoordigers. Ook hen willen wij goed informeren
en ook transparant. Dit wil zeggen de hele waarheid en niets
anders dan de waarheid (wij willen niets achterhouden)
Nb. Op 28 maart as. vindt er in Parkzicht om 19.30 een
vervolg bijeenkomst plaats n.a.v. ons eerste overleg met onze
volksvertegenwoordigers ( gemeenteraadsleden ) in De Brem
op 22 november jl.
Namens de Wijkraad Dierdonk in samenwerking met de drie
andere wijken.

is er wel vervuiling?
Daarom doen wij mee aan actie: Gezonde Lucht met twee
meetpunten, 1 in beide wijken.
Van anderen (zoals de overheid) horen wij dit niet. (In Brabant
zijn wij de enige meetpunten)
Wij beschouwen de uitkomsten van deze metingen als een
nulmeting. Het doel van een nulmeting is om de huidige situatie
te beschrijven waarmee latere metingen vergeleken kunnen
worden, verbetering of verslechtering.
Twee maanden geleden informeerden wij onze volksvertegenwoordiging al hierover. Daarom hadden wij de raadsleden Zarroy, van der Pijl en Niessen uitgenodigd voor de starthandeling.
(Mevr. Niessen was jammer genoeg verhinderd)

Waarom willen wij dit weten:

Uit onderzoek van o.a. Rijks Waterstaat zal een verbrede N279
zeer veel vrachtverkeer opleveren, verkeer van Rotterdam naar
Duitsland. (Een verbreding die volgens Rijks Waterstaat totaal
overbodig is omdat zij de A2, A50 en A67 aanpakken)
Alleen dat verkeer geeft al grote luchtverontreiniging. Over de
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Première musical Hippie hotel bij De Bereboot

Vanwege het grote succes van het afgelopen jaar, presenteren wij binnenkort
met trots de musical “Hippie hotel” bij
De Bereboot. Voor sommige leerlingen
van de Dierdonk school komt hij bekend
voor. De leerlingen van groep 8 hebben
het stuk vorig jaar ook gespeeld.

Dit keer willen wij hem graag met de
oudste Bereboot kinderen (Zuid Westers)
aan u laten zien, met dank aan school!

Wilt u bij de voorstelling aanwezig zijn,
laat het ons dan weten vòòr dinsdag
5 aart aanstaande via de mail;

Waar gaat de musical over?
Hotel Rembrandt dreigt failliet te gaan.
De gasten klagen, het personeel is
ontevreden en de eigenaars Frans en
Chantal kunnen het allemaal niet meer
aan. Hun laatste hoop is een culinaire
avond voor een aantal geldschieters
om het hotel te redden. Een goed idee,
zo lijkt het..................... Totdat de band
‘Beautiful Soul’ zich komt melden voor
een overnachting. Frans wil de band
(met hippie look) wegsturen maar van
zijn vrouw mogen de bandleden blijven.
Tijdens de culinaire avond worden er
diamanten gestolen en de hippies zijn
direct verdacht. Maar waarom wordt
iedereen ineens zo vrolijk van de soep?
Waar komt die vreemde culinaire verslaggever ineens vandaan?
Wie probeert het hotel te saboteren?

bso@bereboot.nl
Musical Hippie hotel
Zaal: Schateiland (theater De Bereboot)
Dinsdag 5 maart, aanvang: 18.00 uur tot
+/- 19.00 uur
Zaal open: 17.45 uur
Tot ziens bij de Bereboot!
Wendy Vriens, pedagogisch medewerkster
en uitvoerster
Wendy Verboom, Coördinator BSO,
Kinderdagverblijf De Bereboot

Ambulance op peuterspeelzaal Hummeldonk

Afgelopen periode hebben we op de
peuterspeelzaal allerlei activiteiten
gedaan met het thema ‘ziek zijn’.
Het boekje ‘beer is ziek’van Judith
Koppens stond tijdens dit thema centraal.
Dit boekje werd elke week voorgelezen
en met de kinderen werden gesprekjes
gevoerd over ‘wat is ziek zijn?’, ‘wat moet
je doen als je ziek bent’, ‘wat doet mama
als jij ziek bent’.
In de peuterspeelzaal is een dokterskamer
ingericht met allerlei bijbehorende
spulletjes. De kinderen konden hier
allerlei rollenspelletjes spelen en bekend
raken met de verschillende materialen.
Er zijn een heleboel nieuwe woorden
geleerd zoals: de stetoscoop, troosten, de
thermometer, pijn, de pleisters, vallen, het
verband, de ambulance, de brancard enz.
De kinderen hebben een dokterskoffer
met inhoud gemaakt. Ook is al die tijd
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natuurlijk goed voor zieke beer gezorgd.
Jammer genoeg zijn een aantal kinderen
in deze periode ook echt ziek geweest.
Enkelen van hem hebben de afsluiting
hierdoor gemist. De afsluiting was erg
spannend, want er kwam een echte
ambulance op de peuterspeelzaal. Om de
kinderen hierop voor te bereiden is er in
de kring gepraat over de ambulance: ‘wie
weet wat een ambulance is?’, ‘wanneer
ga je met de ambulance?’, ‘wat doet de
ambulance?’, ‘wie heeft er wel eens een
ambulance gezien?’, ‘wie heeft er wel
eens ineen ambulance gekeken?’ Ook is
er een ambulance van papier geplakt.

Toen de vader van Brit met de ambulance
kwam mochten de kinderen allemaal
binnen kijken. Zieke beer was ook
meegenomen en werd in de ambulance
weer beter gemaakt. Er was veel te
zien en ook werden een aantal dingen
voorgedaan zoals het zuurstofmetertje
op een vinger en het laten zien van de
hartslag van een peuter op de meter. De
kinderen vonden het spannend, maar ook
heel erg leuk en leerzaam.
Meneer Geluk nogmaals bedankt namens
alle peuters en leidsters van de peuterspeelzaal.

Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat (2)

Zoals beloofd volgt hier de stand van
zaken m.b.t. het kunstwerk.
Wij, Petry en Jos, hebben al menig uurtje
doorgebracht in het atelier van Petry aan
de Uilenburcht. We hebben besloten om
eerst het beeld van de vrouw te maken.
Daarna volgt de brug.

Er wordt eerst een staketsel gemaakt
van roofmate(een soort tempex). Hier
wordt de eerste vorm in aangegeven.
Het beeld wordt in werkelijkheid 1 meter
en 85 centimeter groot. Vervolgens
wordt dit bedekt met boetseerwas.
Deze procedure is nodig om het beeld in
brons te laten gieten. De eerste stappen
zijn gezet. De grove vorm zit erin en nu
gaan we over tot het uitwerken van het
beeld, zodat er straks een trotse dame
over de brug wandelt. Daarnaast lopen
er ook gesprekken met de gemeente over
de precieze plaatsing en vergunningen.
Al bij al zijn we lekker bezig en de
samenwerking verloopt uitstekend.
Wordt vervolgd
Petry en Jos

Voor een korte impressie zie de foto’s die
gemaakt zijn door Niek de Jongh.

TV Dierdonk | Tennis club Helmond
Weet jij iemand van 18 jaar of ouder
die graag kennis wil maken met de
tennissport?
Zorg er dan voor dat deze persoon zich
aanmeldt voor deze introductiedag ( geen
kosten aan verbonden).

MAAK KENNIS MET TENNIS
Op 24 Maart kan men kennis maken met
tennis tussen 10.00 en 13.00 uur.

Met sportieve groet,
Tennisvereniging Dierdonk, Helmond

Laat deze persoon in trainingskleding
komen en wij zorgen er voor dat er
rackets en ballen zijn. Onze trainer Paul
Kuijken gaat U enthousiast maken.
Informeer al je vrienden, kennissen en
familie en laat ze kennis maken met de
tennissport op 24 maart.
Aanmelden hiervoor per mail:
paulkuijken@home.nl of
telefonisch 073-5943511/06-22613795
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Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar

De nieuwe fiets
Voor zijn verjaardag had Tim een nieuwe
fiets gekregen. Rood met gouden
biezen erop. Van zijn oma had hij er een
fietscomputer bij gekregen en daarop kon
Tim precies zien hoe hard hij reed en ook
hoeveel kilometer hij al had gereden. Tim
was zo trots op zijn fiets als een aap met
zeven staarten!

Als hij maar naar een winkel in de buurt
moest, dan pakte hij zijn fiets al. Er zat
een goed slot op en Tim vergat nooit
om zijn fiets op slot te zetten. Tot die
noodlottige dag!
Tim was met een vriendje Koos aan het
spelen toen mama opeens vroeg of Tim
even een pakje boter bij de supermarkt
wilde halen. Alle twee de jongens
sprongen op hun fietsen om zo snel
mogelijk weer thuis te zijn. Koos kwakte
zijn fiets tegen de winkelpui en Tim zette
hem netjes op zijn “pootje”. Samen holden
ze de winkel binnen, pakten razendsnel
de boter en renden naar de kassa. Drie
minuten later stonden ze weer buiten. De
fiets van Koos stond er nog. Maar de fiets
van Tim was nergens te bekennen. Heel
in de verte zagen ze een jongen heel hard
wegrijden. Allebei dachten ze hetzelfde:
“Daar gaat Tim’s fiets!”
De volgende dag was het zaterdag.
Tim had de hele nacht bijna geen oog
dichtgedaan! Steeds moest hij aan zijn
mooie, nieuwe fiets denken. Waar zou die
nou zijn? Om hem een beetje af te leiden
stelden papa en mama voor om samen
met Tim’s zusje een fijne boswandeling
te gaan maken. Dat wilde hij wel! Met
de auto gingen ze naar een bos in de
buurt. De auto werd op de parkeerplaats
neergezet en de wandeling begon. Papa
koos een heel andere weg dan ze vroeger
wel een paar keer gelopen hadden.
“Verdwalen we nou niet?”, vroeg Petra,
het zusje van Tim nog. Maar papa zei, dat
hij nooit ergens verdwaalde dus ook nu
zou het wel goed gaan.

Na een wandeling van een klein uur
kwamen ze op een open plek in het bos.
En wat zagen ze daar? Tegen aan boom,
aan de rand van de open plek stond een
jongensfiets! Tim rende er meteen op af.
Het was precies de goede maat voor hem
maar van wie zou die fiets nou zijn?
Terwijl ze naar de fiets aan het kijken
waren hoorden ze opeens stemmen in
de verte. Een man zei: “Nou hoop ik toch,
dat die boef de fiets hier ergens heeft
neergezet! Ik ben nu al doodmoe van al
dat lopen!”. Papa en Tim keken elkaar
aan. Dat waren een stelletje schurken!
Papa trok de fiets gauw mee, holde er
een pad mee af en verborg de fiets in de
struiken. Mama en Petra waren gevolgd
en alle vier hielden ze zich heel stil. Van de
weg af waren ze niet meer te zien.

De boeven (het waren er twee)
waren ondertussen op de open plek
aangekomen. “Ik zie nergens een fiets!”,
schreeuwde de ene. “Nee, ik ook niet!”,
riep de ander. Ze bleven nog even
rondscharrelen, maar na een kwartiertje
gingen ze allebei weg!
“Voorlopig heb jij een fiets”, zei papa,
“maar we moeten wel aan de politie
vertellen wat er gebeurd is!” Dat was
Tim wel met hem eens. Zodra ze weer
thuis waren, zouden ze meteen de politie
bellen. De fiets fietste lekker, maar niet zo
goed als de fiets die ze van Tim gestolen
handden. Papa, mama en Petra liepen
en Tim zat prinsheerlijk op de gevonden
fiets. Toen ze op een mul stuk bospad
kwamen gebeurde er wat vreemds!
Opeens viel Tim zo maar van de fiets
af. “Kijk nou eens!”, riep hij. In zijn hand
had hij een handvat van het stuur van de
fiets. Dat was opeens losgeschoten en
daardoor was Tim gevallen! Papa kwam
meteen naar hem toe maar toen hij het
handvat er weer op wilde schuiven zag hij,

dat er wat in de holle buis van het stuur
zat. Voorzichtig probeerde hij dat er uit te
trekken en opeens schoot het los. Het was
een linnen zakje. Papa voelde eens aan
het zakje. Er zat iets hards in! Hij maakte
het zakje open en tot zijn verbazing rolden
er wel 15 heel kostbare edelstenen uit het
zakje in zijn hand!
Die stopte papa maar gauw in zijn
broekzak. Daarna maakte hij het handvat
weer vast en zo gingen ze op weg naar de
parkeerplaats.
Toen ze weer thuis waren zette Tim meteen
het nieuws op de radio aan. Zouden ze wat
zeggen over een juwelendiefstal? En ja
hoor! De nieuwslezer vertelde, dat dieven
in hun woonplaats 15 kostbare stenen van
de plaatselijke juwelier hadden geroofd!
Tim kon zijn oren niet geloven! Diefstal
in Nieuw Roden! Papa belde meteen de
juwelier op.

O, wat was die man blij! Samen met papa
ging Tim de stenen terugbrengen. Tim
vertelde aan de juwelier hoe hij eerst zijn
fiets was kwijtgeraakt en hoe ze toen een
andere fiets gevonden hadden met de
stenen erin. De juwelier was zo blij, dat
hij de kostbaarheden weer terug had, dat
hij tegen Tim zei: “Wij gaan samen naar
de fietsenmaker en daar mag jij de
mooiste fiets uitzoeken, die ze daar
hebben!”
En nog diezelfde dag reed Tim weer
op een splinternieuwe fiets. Zelfs een
fietscomputer betaalde de gelukkige
juwelier! Zijn vorige fiets heeft hij nooit
teruggezien maar deze fiets heeft een
heleboel extra herinneringen voor hem.
En denk maar niet, dat hij die fiets ook
maar 1 minuut alleen laat zonder dat hij
op slot staat!
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Kleurplaat

Oplossingen op pag 31.
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Schoonheidssalon

ch onheid
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Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

yentill

Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
C

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
i
5

0

k

Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

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

uw mei 2012 pdf
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30-3 201
13 4 Helmond
: 0
Coendersberglaan
63
Tel: 06Ǧ53382407

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

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

www.coolenloodgieter.nl
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Geopend: dinsdag t/m zaterdag

het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BLV)

Al enkele jaren hangt er een bordje bij
onze ingang met daarop de afbeelding van
het Brabants VerkeersveiligheidsLabel
(BVL). Eind november hebben we een
2e steekproef gehad om te zien of wij
nog steeds voldoende kwaliteit voor
verkeerseducatie bieden.

of lopend naar school komen nog
overzichtelijker het plein betreden.
Daarnaast hebben we gekeken naar de
oversteekplaats voor voetgangers en
fietsers ter hoogte van de Albert Heijn
en bekeken of het nog veiliger kan. Zodra
we meer informatie vanuit de gemeente
hebben zullen we u informeren.

Voor nu een verkeersveilige groet vanuit
Basisschool Dierdonk,
Nazan Schillings, adjunct-directeur

Tijdens de steekproef wordt uitgebreid
gekeken of we verkeerslessen volgens een
methode aanbieden, of we meedoen aan
het verkeersexamen, zowel praktisch als
theoretisch, of we aandacht besteden
aan de ‘dode hoek’, of we ons inspannen
voor een overzichtelijke en veilige
schooluitgang, welke contacten we
hebben met ouders, wijk, gemeente en
politie als het gaat over verkeer.
Omdat we aan al deze, en nog veel meer
onderdelen, voldoen, hebben we recent
van de provincie Noord-Brabant het
besluit mogen ontvangen dat ons BVLlabel gehandhaafd blijft omdat “we ruim
voldoende aandacht besteden aan alle
verkeerszaken.”
Van de 11 te verdienen sterren hebben
we ze alle 11 (!) behaald. En daar zijn we
natuurlijk hartstikke trots op!
Kiss & Ride
Omdat verkeersveilig een constant punt
van aandacht is kunnen we u mededelen
dat we op dit moment met de gemeente
in gesprek zijn over het aanleggen van een
Kiss&ride strook aan de Nijendaldreef,
aan de kant van de vijver.
Doel daarvan is dat we een plek creëren
waar ouders hun kinderen veilig kunnen
afzetten/ophalen. Op deze manier kun
nen de ouders en kinderen die fietsend

Jaarlijks krijgen alle leerlingen uit groep 8 les over
de (on-)veiligheid van een vrachtwagen

Het verkennen van de nieuwe fietsroute naar het
voortgezet onderwijs

Ingezonden 25

Rampetampers carnaval

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

In deze Gazet fotoimpressies van actieviteiten van
de Rampetampers
Traditiegetrouw beginnen we in Dierdonk een week voor carnaval
met onze tradionele zittingsavond. Op deze avond hebben we
naast het amusement en geklets, ook een van oze leden op
mogen nemen in het selecte gezelschap van Grootviziers. Paul
van deze kant nogmaals van harte gefeliciteerd.

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

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

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

Nooit vakantie
Waarom neem jij nooit
vakantie?”, vraagt een
ambtenaar aan zijn collega. “Ik kan echt niet
weg”, zegt de collega.
“Waarom niet? Kan het
bedrijf jou niet missen?”,
vraagt de man weer.
“Makkelijk,” antwoordt zijn
collega, “maar ik wil niet
dat ze dat te weten komen.”

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk
26 Rampetampers

het feest 2013 zit er weer op

Op deze pagina’s ziet u
impressies van de kapellenavond, de optocht waar de niet
deelnemers aan de optocht
vanaf een podiumwagen
konden kijken hoe wij onder
de titel:

een verdienstelijke 6 e prijs
hebben gehaald, bij de
categorie wagens. Verder het
ophalen van de Jeugdprins en
Jeugdprinses
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

Computerhulp nodig?

•

www.bbtegels.nl

Yoga brengt je in balans

Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

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

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

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

Carnaval , nog meer impressies!

Op deze pagina volstrekt willekeurig impressies van
het ophalen van Prins, het openingsfestijn bij Westende, de avond voor de Eeuwsels, de disco-avond
en de kindermiddag. Verder hebben wij dit jaar op
Dinsdag met de jeugdraad een bezoek gebracht aan de
kindermiddag van de Brandeliers. Na afloop hebben wij
genoten van een lekkere rijsttafel. Binnenkort hopen wij
de foto’s online te hebben op www.rampetampers.nl.
Op 2 maart of beter gezegd op het moment dat deze
Gazet in uw bus valt zijn wij weer aanwezig op het
boekenbal voor carnavalsbladen. Ook dit jaar nemen
wij weer deel aan de wedstrijd voor het beste Bloaike
in de Voorste Vennen te Drunen. Wij zullen in de
volgende Gazet berichten over het resultaat.
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Het Annatheater in Helmond viert in 2013 haar 10-jarig
jubileum en pakt daarom groots uit. Huisgezelschap Vreemd
Beest speelt in de maand maart 10 voorstellingen van het
toneelstuk “De Goede Mens van Sezuan”.
Dit wereldberoemde werk werd door de Duitse schrijver Bertolt
Brecht in 1943 geschreven. Zeventig jaar na de eerste opvoering
is “De Goede Mens” nu te zien in uw eigen Annatheater en
actueler dan ooit. Onder de inspirerende regie van Lavínia
Germano laten de spelers van Vreemd Beest de zoektocht van
drie goden zien naar een goed mens. “Als er geen enkel goed
mens op de wereld te vinden is dan moeten wij er maar een
einde aan maken”!
Drie goden dalen neer op aarde en zoeken een plek om de nacht
door te brengen. Al snel blijken de inwoners van Sezuan niet
meer onder de indruk van goden te zijn en het drietal dreigt de
nacht op straat door te moeten brengen. Uiteindelijk vinden
ze een slaapplaats bij het hoertje Shen Té. In ruil voor haar
gastvrijheid belonen de goden haar met een aardig geldbedrag.
Met dat geld opent Shen Té haar eigen tabakswinkeltje. Door
haar vrijgevigheid trekt ze iedereen aan: schuldeisers, daklozen
en klaplopers. Ieder met zijn eigen verhaal of smoes om een
graantje mee te pikken. Kan ze ‘nee’ zeggen, maar toch een
goed mens blijven én haar huur betalen?
Het antwoord op deze vragen vind u in de voorstellingen

try
out

7( )/8/10/12/15/16/17/19/22/23 maart 2013

10 jaar annatheater helmond
grafis h on werp De Twee Snoeken s He toge bosch

regie: Lavínia Germano / aanvang: 20.00 uur, (10 en 17 maart: 14.00 uur) / entree: €15 CJP en try out €10 / reserveren@annatheater.nl / 06 28 10 43 33 / www.annatheater.nl

Annatheater jubileert met “De Goede Mens van
Sezuan”

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.

Data voorstellingen: 7 maart (try-out),
		
8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23 maart 2013
aanvang:
20.00 u, behalve op 10 en 17 maart (14.00 u)
€ 15,00 (CJP, CKV en try-out € 10,00)
entrée:		
reserveren:
reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333

Maandag 11 maart gratis proefles acteren voor
volwassenen in het Annatheater
Misschien weet je niet wat je je bij acteerlessen voor moet
stellen. Op maandag 11 maart om 19.45 uur begint de cursus
acteren in het Annatheater en kun je gratis een proefles volgen
om te kijken of het iets voor je is.
Voorjaarscursus 2013: werken vanuit toneeltekst
In deze cursus nemen we een toneeltekst als uitgangspunt om
scènes vorm te geven. Tekstanalyse, tekstinterpretatie en het
spelen van een rol vanuit een bestaande toneeltekst komen
aan bod. Deze cursus is zowel voor beginners als gevorderden
geschikt omdat er eventueel in niveaugroepen gewerkt gaat
worden.
De cursus wordt met een presentatie op maandag 22 april 2013
afgesloten. Data en tijd begin cursus en proefles: maandag 11
maart van 19.45 tot 21.15 uur.

30 Wijknieuws

Voor informatie: Lavínia Germano, tel. 0492-547573,

e-mail: l.germano@chello.nl of laviniagermano@annatheater.nl

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een REBUS maar eerst de
oplossing en de prijswinnaars van de maand Februari.
De oplossing in de woordzoeker had natuurlijk ook alles te
maken met carnaval. De juiste oplossing was “RAMMETJES
VIEREN SPROOKJESCARNAVAL”

De REBUS

Er waren deze keer zelfs 26 inzendingen. Zijn de kinderen
in Dierdonk zo carnavalsminded? In elk geval waren alle
inzendingen goed, dus moest er weer geloot worden. Deze keer
heeft Jan van Duren , Secretaris van de Wijkvereniging weer 3
prijswinnaars getrokken die op 21 februari hun prijs hebben
ontvangen. Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars
vlnr: Jente van Vugt, Kevin Knol en Lisa van der Burgt

Kinderafdeling

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand een rebus, en deze heeft alles te maken met iets
wat eigenlijk pas volgende maand gaat plaats vinden.Uitleg over
de REBUS is overbodig en hij is niet echt moeilijk dus jongens en
meisjes zet hem op. Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar.
CMY

Een moeder stapt met haar
6 kinderen in de lift van een
groot warenhuis. De liftbediende vraagt: “Waar moet
U zijn, mevrouw?”
“De kinderafdeling”, antwoordt de vrouw.
Waarop één van haar kinderen zegt:
“Nee mam, niet nog eentje,
we zijn al met z’n zessen!”

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Uiterste inzenddatum is deze keer: Vrijdag 15 maart 2013.
De oplossingen van deze REBUS 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.
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KOM GEZELLIG
SPORTEN
Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
DéDé Danceballet, TeaKwon-Do,
Yoga, Darten, Senioren Fitness.
Squash actie
8x een half uur squash en een squashracket (dat je mag houden)
voor slecht € 49,95 p/p

Scouting Paulus: Jantje Beton en Paaseitjes

Jantje Beton collecte 4 t/m 9
maart 2013
Van 4 t/m 9 maart 2013 wordt de jaarlijkse
Jantje Beton collecte georganiseerd: een
collecte voor en door het jeugdwerk bij
u in de buurt.
Scouting Paulus collecteert al jaren in
haar eigen wijken, Helmond-oost en
Dierdonk. De Jantje Beton Collecte is
zo georganiseerd dat de helft van de
collecteopbrengst is bestemd voor de
collecterende vereniging en blijft dus
dicht bij huis.
De andere helft van de opbrengst gebruikt
Jantje Beton voor speelprojecten in heel
Nederland. Ook van die helft is al veel
geld in Helmond terecht gekomen.
Elke avond tussen zes en acht uur
gaan leiding en scoutingleden met
de collectebus op pad om deze klus
te klaren. Zo kan Scouting Paulus
Helmond-oost / dierdonk mede dankzij
de collecteopbrengst een zinvolle
vrijetijdsbesteding voor de jongeren en
kinderen uit uw buurt organiseren.
Geef daarom aan de Jantje Beton
Collectant en help de kinderen uit uw
omgeving om lekker buiten te kunnen
spelen.

Paaseitjes verkoopactie Za- En op zaterdagochtend 16 maart trekken
we met alle leiding en leden onze wijken
terdag 16 maart 2013
Voor alweer het vierde jaar op rij
organiseert Scouting Paulus Helmondoost / dierdonk ook dit jaar een grote
chocolade paaseitjes verkoopactie.
Half februari krijgen de bevers, welpen,
scouts, explorers een lijst mee naar
huis met de bedoeling om zoveel
mogelijk zakjes chocolade paaseitjes
per intekening te verkopen. Zij gaan dan
bij familie, buren en andere bekenden
vragen of zij ook een zakje willen kopen
om zo Scouting Paulus Helmond-oost /
dierdonk financieel te ondersteunen.
Enkele weken later maar natuurlijk ruim
voor Pasen worden de zakjes bij de koper
door de leden zelf afgegeven.

Helmond-oost & dierdonk in, om huis
aan huis aan te bellen. De kinderen
zullen u dan vragen of u ook een zakje
met overheerlijke chocolade paaseitjes
wilt kopen. Wij hopen natuurlijk dat u ook
één of meer zakjes wilt kopen en onze
scoutinggroep hiermee financieel wilt
ondersteunen.
Voor een zakje van 200 gram echte
chocolade Scouting Paulus eitjes betaald
u slechts € 2,50. Naast deze overheerlijke
lekkernij houdt u er in elk geval een goed
gevoel aan over.
Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
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Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404
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Uitgelicht: De installatieman
In zijn geheel eigenhandig gebouwde
Brandevoortse woning ontvangt Otto
van Duijnhoven, “De Installatieman”,
me allerhartelijkst. Vol bewondering
kijk ik om me heen in dit ruime, keurig
afgewerkte en sfeervol ingerichte huis.
Deze man moet wel gouden handjes
hebben, denk ik…
Vol enthousiasme verteld Otto over zijn
bedrijf, zijn vak en zijn producten. Maar
met net zoveel vuur vertelt hij van zijn
mooie tijd bij de luchtmacht. Voor zijn
“nummer”, dienstplicht dus, kwam hij
bij de luchtmacht terecht. Het werk, de
kameraadschap en de mogelijkheden
die defensie en met name de luchtmacht
hem boden deden hem besluiten na zijn
dienstplicht te blijven als militair voor
beroepsbepaalde tijd. Hij was gelegerd
op Groep Geleide Wapens “De Peel”
maar het werk bracht hem over de hele
wereld. En daarnaast had hij ook nog de
mogelijkheid zijn opleidingen af te ronden
en zijn technische specialisaties te halen.
Voordat hij in dienst ging werkte Otto
bij het installatiebedrijf van Jan Bartels.
Als hij zijn militaire carrière beëindigd
besluit hij zijn eigen bedrijf te starten. De
eerste jaren is hij regelmatig werkzaam
als onderaannemer maar momenteel
werkt hij alleen nog voor particulieren.
Er is nog maar één aannemer die hij het
vergunt om hoofdaannemer voor hem te
zijn: Toon van den Elsen van KBO (onlangs
in deze rubriek ook “uitgelicht”).
Otto zelf huurt een vast team van ZZP-ers
in om hem bij (grote) klussen bij te staan.
Mensen met wie hij al vele jaren werkt en
van wie hij weet dat hij zijn klanten aan
hen kan toevertrouwen.
Met veel van zijn klanten heeft Otto een
jarenlange zakelijke relatie opgebouwd
en u begrijpt dat hij deze niet in de
waagschaal wil stellen.
De installatieman doet vooral veel aan
CV-onderhoud. Ook voor vervanging van
uw CV-ketel is Otto van Duijnhoven de
man bij wie u aan het goede adres bent.
Deze gastechnische erkend installateur
is bij de branche-organisatie UnetoVni aangesloten en dat staat voor
hoogwaardig vakmanschap. Hij is officiële
dealer van Nefit en Itho Cv-ketels. Otto
levert 24/7 service. Hij laat u dus nooit
lang in de kou te zitten, nog figuurlijk, nog

letterlijk, mocht een van uw apparaten
u in de steek laten. Zijn vaste ZZP-ers
vormen de “achterwacht” als Otto van
Duijnhoven zelf niet kan.
Ook voor het plaatsen van Quookers en
drukverhogers voor uw woning heeft De
Installatieman alles in huis. En van hét
topsysteem onder de waterontharders
kan Otto u alles vertellen. Een revolutio
nair systeem dat met behulp van o.a.
een speciale hars en onthardingszout
als filter de waterhardheid met wel 10
punten terug kan brengen. Ter illustratie:

in Dierdonk komt die hardheid in de
buurt van de 13 punten en dat kan dus
tot 3 terug! Sterker nog: dit topsysteem
dat de hinderlijke kalkresten in uw (vaat)
wasmachine, koffiezetter en waterkoker,
evenals de irritante kalkvlekken die
waterdruppels in keuken en badkamer
achterlaten, sterk kan doen verminderen,
kan hij voor u komen installeren.
Veel van zijn klanten wonen in Dierdonk.
Hij werkt dan ook graag in onze wijk.
En dat is wederzijds want hij merkt nog
steeds dat de mond-tot-mond reclame
zijn werk doet en dat nieuwe Dierdonkse
klanten vaak door eerdere klanten
worden aangebracht.
Niet gek als je hem hoort praten over
de manier waarop hij te werk gaat. Een
stofzuiger erbij als hij een gat moet
boren is niet meer dan normaal. Alles
opgeruimd en aangeveegd opleveren is

ook standaard. “Ik werk bij de mensen
thuis, ik ben me er altijd van bewust dat
ik zuinig moet zijn op hun spullen. Niets
beschadigen, netjes werken en als ze
het me vragen zelfs mijn schoenen uit.
Vergeet niet dat ik bovendien altijd alert
moet zijn want ik werk met water en met
gas”.
Het persoonlijke contact met de klanten
maakt zijn werk zo aantrekkelijk. Hij voelt
goed aan of mensen juist wel of juist
niet een praatje willen maken. Veel van
zijn klanten werden in de loop der jaren

goede kennissen. Zij vertrouwen hem
vaak de sleutel van hun huis toe, zodat
hij aan het werk kan als zij niet thuis zijn.
Zoekt u iemand die u kan helpen bij gas,
water, centrale verwarming, loodgieters
werk, waterontharding en onderhouds
contracten? Kijk eens op de website van
De Installatieman:
http://www.deinstallatieman.nl,
want gouden handjes weet u nog……?
Mirjam van der Pijl
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FIETS REPARATIES
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook voor particulieren!

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

edrijf
b
s
r
e
d
Schil

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

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249

“Behang zorgt
voor de juiste
accenten in uw
interieur”
fb.com/Driessen.Helmond

Een van de eenvoudigste manieren om een ruimte onmiddellijk een totaal andere uitstraling te geven is het aanbrengen van een
stijlvol behang. De keuze hierin is niet altijd makkelijk, want behang is er in allerlei soorten kleuren, stijlen en dessins. Bij Driessen
Interieurs in Helmond vindt u een zorgvuldig geselecteerd assortiment merken en materialen. Onze deskundige adviseurs zijn
op de hoogte van de laatste trends en zorgen ervoor dat uw interieur de door u gedroomde uitstraling krijgt. Wij helpen u graag
bij de juiste keuze voor zowel behang als gereedschap. Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie,
creatieve ideeën en deskundig advies.

Mierloseweg 86, 5707AP Helmond, (0492) 53 50 66
info@driessenhelmond.nl, www.driessenhelmond.nl

(advertorial)

Gratis inloopspreekuur Logopediepraktijk
Brouwhuis/Dierdonk
Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
organiseert wekelijks gratis inloop
spreekuren (niet in de schoolvakanties).
Elke dinsdag tussen 13.30 en 14.00 uur
Elke woensdag tussen10.30 en 11.00 uur
Locatie Brouwhuis (in Residentie Brouw
horst, tegenover het station in Brouwhuis).
Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behandelt
problemen op het gebied van commu
nicatie. Deze problemen kunnen zich
voordoen op het gebied van:
• Eten en Drinken, ook pré-verbale
logopedie
• Afwijkende mondgewoonten
• Gehoor
• Spraak
• Taal
• Adem / Stem
• Dyslexie
Onze logopediepraktijk is een allround
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kunnen
bieden op alle genoemde gebieden.
Vanaf heden kunnen wij ook kinderen
begeleiden die problemen hebben met
lezen en spellen!

Eerste zaalhockeykampioen bij
hockeyclub Bakel
Maar liefst negen Bakelse teams zijn
op dit moment actief in de zaalhockey
competitie. Er kan rustig geconcludeerd
worden dat het prima gaat. De Bakelse
teams presteren goed en de meeste
teams hebben zich in de top-3 genesteld.
Het belangrijkste is dat de spelers veel
techniek leren van het zaalhockeyen
en ook veel plezier hebben met het
spelletje. Dat is in ieder geval geslaagd.
De meiden van Bakel MB2 moesten
aantreden tegen de nummer twee op
de ranglijst: Boxmeer. In Boxmeer was
een nipte 6-5 overwinning behaald. Als
het Bakelse team thuis zou winnen zou
dit direct het kampioenschap in de zaal
betekenen.
De Bakelse meiden wisten wat er
van ze verwacht werd en onder luid
applaus van de vele supporters zaten
ze er meteen goed scherp boven op.
De doelpunten bleven goed vallen en
gedurende de wedstrijd werd een mooie
en gelijkmatige 9-0 overwinning behaald.
De champagnefles kon geopend worden.
Het eerste zaalhockeykampioenschap

van Hockeyclub Bakel is binnen. Proficiat
meiden. Ook fijn dat dit team in februari
op het veld in de tweede klasse gaat uit
komen, want dan zijn er weer uitdagingen
volop aanwezig.
Er zullen overigens nog wel een paar
kampioenschappen voor Hockeyclub
Bakel volgen gezien de stand in de poules.
Heb je zin om ook te gaan hockeyen in
Bakel? Dat kan. We hebben instroom
mogelijkheden voor jong en oud en
vo or beginners en toppers! Wil je
meer informatie: neem dan contact
op met Astrid v.d. Pol, tel 343784 of
stuur een mailtje naar jongstejeugd@
hockeyclubbakel.nl
Tot ziens binnenkort op het veld bij
Hockeyclub Bakel!

Er zullen geen screeningen meer door de
GGD op basisscholen worden verzorgd.
Daarom is het belangrijk dat u als ouders/
verzorgers alert blijft op eventuele
signalen die erop wijzen dat logopedische
behandeling nodig is.
Wij zijn altijd bereikbaar op ons algemeen
telefoonnummer: 0492-558360.Onze
logopediepraktijk in Brouwhuis is iedere
werkdag geopend van 8.30 tot 17.30 uur.
In Dierdonk (Waterleliesingel 18) zijn wij
op maandagmiddag geopend van 13.00
tot 18.15 uur.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.

Het meisjes MB2-team van Hockeyclub Bakel werd ongeslagen zaalhockeykampioen. Proficiat aan
Sien Bijnsdorp, Floor van Boesschoten, Rosan Bouwmans, Fleur Hüsken, Jesse van de Laar, Myrthe
Laurijssen, Nadeche van Lieshout, Sophie Manders, Fleur van den Reek, Lisanne van Uden, Fenne
Vereijken, Eline Verhulst, Jente Vogels en de coaches Rik Hüsken en Jan-Paul van Houtum.
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Programma maart 2013 Filmhuis Helmond
The Hypnotist

Do. 7 mrt. 20.00 uur vr. 8 mrt. 14.00 uur za. 9 mrt. 21.30 uur zo.
10 mrt. 18.15 uur di. 12 mrt. 21.30 uur wo. 13 mrt. 10.30 uur
Zweedse thriller van Lasse Hallström ( What’s eating Gilbert
Grape, Chocolat) naar de bestseller van Lars Keppler over
een hypnotiseur die zijn eigen belofte - om niemand meer te
hypnotiseren - breekt om levens te kunnen redden
Tien jaar nadat Erik Bark heeft besloten zijn leven als hypnotiseur
naast zich neer te leggen, vraagt inspecteur Joona Linna hem om
hulp bij een moordzaak. Erik heeft geen andere keuze en brengt
een zwaargewonde onder hypnose. Plots wordt Erik getroffen
door een reeks gewelddadige gebeurtenissen. Hij had gezworen
om nooit meer iemand onder hypnose te brengen. Nu breekt hij
zijn belofte om levens te redden, maar zet daarmee zijn eigen
leven op het spel.
Regie: Lasse Hallström

Une Vie Meilleure

Vr. 8 mrt. 19.30 uur zo. 10 mrt. 20.45 uur ma. 11 mrt. 19.30 uur
di. 12 mrt. 14.00 uur vr. 15 mrt. 21.45 uur zo. 17 mrt. 15.00 uur
di. 19 mrt. 19.30 uur wo. 20 mrt. 10.30 uur
Yann en Nadia worden halsoverkop verliefd als ze elkaar voor
het eerst ontmoeten. Ze besluiten samen een restaurant te
openen in een buitenwijk van Parijs. Wanneer de financiering
van het pand een ramp blijkt, moet Nadia een baan aannemen
in Montreal om de boel rond te krijgen. Ze moet haar zoontje
Silmane bij zijn stiefvader achterlaten en vertrekt naar Canada.
Na een tijdje verdwijnt Nadia ineens spoorloos, Yann blijft achter
om het restaurant tot een succes te maken. Samen met Slimane
ziet Yann een oneindige rij van schuldeisers aan zich voorbij
trekken.
Regie: Cédric Kahn

The Sessions

Vr. 8 mrt. 21.45 uur za. 9 mrt. 19.30 uur zo. 10 mrt. 15.00 uur ma.
11 mrt. 21.45 uur di. 12 mrt. 19.30 uur wo. 13 mrt. 14.00 uur
Drama van Ben Lewin (zelf polio slachtoffer) vertelt het
aangrijpende en tevens verrassend grappige verhaal van een
man, verlamd door polio, die op 38-jarige leeftijd besluit zijn
maagdelijkheid te verliezen.
Zoals zoveel mannen denkt Mark O’Brien regelmatig aan seks.
Het enige probleem: sinds Mark op zijn achtste polio opliep, ligt
hij vanaf zijn nek verlamd op bed. Na de zoveelste verliefdheid

die op niets uitloopt, besluit hij op zijn achtendertigste dat
het er toch maar eens van moet komen. Hij huurt Cheryl, een
zogenaamde sekssurrogaat, in om hem klaar te stomen voor
zijn eerste keer.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal en onder andere winnaar
van de publieksprijs op het Sundance Festival in 2012. Helen
Hunt is genomineerd voor een Oscar voor haar rol als Cheryl.
Regie: Ben Lewin

Offline

Do. 14 mrt. 20.00 uur vr. 15 mrt. 14.00 uur za. 16 mrt. 19.30
uur zo. 17 mrt. 20.30 uur ma. 18 mrt. 19.30 uur di. 19 mrt. 21.45
uur wo. 20 mrt. 14.00 uur
Na een gevangenisstraf van zeven jaar heeft Rudy
Vandekerckhove een duidelijk doel voor ogen. Hij wil opnieuw
aan de slag als hersteller van wasmachines. Ook hoopt hij
op een verzoening met het gezin dat hij achterliet. Ondanks
de steun van de gepensioneerde kapster Denise en van zijn
vriend Rachid, wordt geen van beide plannen een succes. Net
wanneer een hereniging uiteindelijk toch nog in zicht lijkt,
neemt het verleden opnieuw de bovenhand en komt Rudy
voor de moeilijkste beslissing van zijn leven te staan. ‘Offline’
is het speelfilmdebuut van de Gentse regisseur-scenarist Peter
Monsaert. De soundtrack werd verzorgd door de Belgische
rockgroep Triggerfinger.
Regie: Peter Monsaert

No

Vr. 15 mrt. 19.30 uur za. 16 mrt. 21.45 uur zo. 17 mrt. 18.00 uur
ma. 18 mrt. 21.45 uur di. 19 mrt. 14.00 uur vr. 22 mrt. 19.30 uur
zo. 24 mrt. 15.00 uur di. 26 mrt. 14.00 uur di. 26 mrt. 21.30 uur
In 1988 wordt de Chileense dictator Pinochet door de Verenigde
Naties verplicht tot het houden van een landelijk referendum.
Met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ zal de bevolking beslissen over het
voortbestaan van het regime. De oppositie krijgt van de militaire
junta dagelijks vijftien minuten zendtijd op de nationale televisie
om hun boodschap over te brengen. De jonge reclame-hotshot
René Saavedra wordt door de oppositie gevraagd om de ‘NO’
campagne te leiden. De vastberaden Saavedra weet met zijn
positieve en kleurrijke campagne de murw geslagen bevolking
te mobiliseren in de strijd om de toekomst van hun land.
“No” won de Art Cinema Award in Cannes 2012 en is
genomineerd voor de Oscar 2013 voor beste buitenlandese film.
Regie: Pablo Larraín

Jagten

The Sessions

38 Filmhuis

Do. 21 mrt. 20.00 uur za. 23 mrt. 21.45 uur zo. 24 mrt. 18.00 uur
ma. 25 mrt. 19.30 uur wo. 27 mrt. 10.30 uur.
Drama van Thomas Vinterberg (Festen, Dear Wendy, Submarino)
over een kleuterleider die onterecht wordt beschuldigd van
kindermisbruik
Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte
wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het
ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws
verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich
tegen hem te keren. De eens zo hechte lokale gemeenschap valt
uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit is verklaard.
Regie: Thomas Vinterberg

Jagten

Io e Te

Vr. 22 mrt. 14.00 uur vr. 22 mrt. 21.45 uur za. 23 mrt. 19.30 uur
zo. 24 mrt. 20.15 uur ma. 25 mrt. 21.45 uur di. 26 mrt. 19.30
uur wo. 27 mrt. 20.00 uur.
Verloren ziel Lorenzo wil het liefst met rust gelaten worden.
Om aan een verplichting te ontkomen, verzint hij een handige
leugen waardoor hij een hele week alleen in Rome kan zijn.
Maar zijn plannen vallen in het water wanneer plotseling zijn
halfzus Olivia, het gedoodverfde zwarte schaap van de familie,
voor zijn deur staat. In eerste instantie wil Lorenzo niets van
Olivia - beeldschoon, brutaal en gevaarlijk – weten, totdat hij
zich realiseert dat ze elkaar misschien wel kunnen helpen.
Regie: Bernardo Bertolucci

The Master

Do. 28 mrt. 20.00 uur vr. 29 mrt. 14.00 uur ma. 1 apr. 20.00 uur
di. 2 apr. 20.00 uur
Freddie Quell is een verwarde marinier die na afloop van de
Tweede Wereldoorlog allerhande baantjes aanneemt en zich
telkens verliest in de alcohol. Bij toeval komt hij op de privéboot
terecht van Lancaster Dodd, een charismatische intellectueel die
leiding geeft aan een eigen religieuze beweging. Freddie raakt
in de ban van Dodds onorthodoxe ideeën en wordt opgenomen
in diens familiekring. Als de organisatie van buitenaf onder vuur
komt te liggen, probeert de opvliegende Freddie zijn meester
met harde hand te beschermen. Dodds jonge echtgenote Peggy
vreest echter dat de getraumatiseerde Freddie niet meer te
redden valt.
Regie: Paul Thomas Anderson

Reality

Vr. 1 mrt. 19.30 uur zo. 3 mrt. 17.00 uur vr. 29 mrt. 19.30 uur
za. 30 mrt. 21.45 uur di. 2 apr. 14.00 uur wo. 3 apr. 10.30 uur
Luciano is een visboer in Napels en erg geliefd in zijn buurt.
Een vriendelijke man die nooit een gelegenheid voorbij laat
gaan om zijn klanten en talloze familieleden te amuseren. Op
een dag halen zijn kinderen hem over om auditie te doen voor
de populaire tv reality show Big Brother. Het idee dat Luciano
beroemd zou kunnen worden, veroorzaakt grote opwinding in
zijn familie en de hele buurt. Hoewel het Luciano zelf in het begin
niet zoveel kan schelen, raakt hij zelf toch ook geobsedeerd

door het idee. Luciano verliest langzaam maar zeker zijn grip
op de realiteit. Zijn droom om onderdeel uit te maken van een
wereld van glamour en glitter, ontwricht zijn leven en dat van
zijn familie.
Winnaar van de Grote Juryprijs op het filmfestival van Cannes
in 2012.
Regie: Matteo Garrone

The Broken Circle Breakdown

Vr. 29 mrt. 21.45 uur za. 30 mrt. 19.30 uur zo. 31 mrt. 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

Mees Kees (kinderfilm)

Zo. 24 mrt. 12.00 uur wo. 27 mrt. 14.00 uur zo. 31 mrt. 12.00
uur wo. 3 apr. 14.00 uur
Mees Kees, de nieuwe invalmeester, geeft heel anders les dan de
juf omdat hij nog stagiair is. Gelukkig helpen de kinderen hem
met lesgeven. Met rekenen zetten ze de tafels ondersteboven.
En omdat er een voedselproject is eten ze boterhammen in de
klas. Behalve Tobias, want die krijgt nooit brood mee. Dat komt
omdat zijn vader dee-oo-oo-dee is en zijn moeder de hele dag in
bed ligt. Mees Kees deelt zijn boterhammen met Tobias, neemt
hem mee flipperen en laat hem gezellig ‘nablijven’. De strenge
directrice Dreus vindt het maar niets ... Familiefilm.
Regie: Barbara Bredero,

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Hoveniersbedrijf

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

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

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

- 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!
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 zwanger
schapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot
gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in onze woonzorgcentra en thuiszorgwinkels bij
u in de buurt, of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn!
op www.zorgboogmagazine.nl

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

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Auw!, brokjes…

In februari is er de landelijke actie
‘maand van de gebitscontrole’, waarbij
er extra aandacht wordt geschonken aan
gebitsproblemen bij huisdieren.
Gebitsaandoeningen komen veel vaker
voor dan door veel mensen wordt
gedacht.
Tandplaque en tandsteen kunnen naast
een onaangename geur uit de bek
ook zorgen voor (pijnlijke) tandvlees
ontstekingen en parodontitis, daarnaast
vormt het een verhoogd risico voor pro
blemen elders in het lichaam (bijvoorbeeld
hart- en nieraandoeningen). Als er zich
eenmaal tandsteen heeft gevormd is
de enige manier om hier goed vanaf te
komen een professionele gebitssanering.
In het begin van dit jaar wordt Cooky bij
ons aangeboden omdat hij veel last lijkt
te hebben van zijn gebit. Cooky is een

hoogbejaard reutje van 14, die ondanks
zijn hoge leeftijd nog heel fit en levendig is.
Hij heeft de laatste tijd echter wat moeite
met het kauwen van zijn brokjes en hij
krabt regelmatig met zijn pootje naar zijn
linkerkaak. Bij onderzoek van zijn bekje
blijkt dat er zich behoorlijk wat tandsteen
heeft opgebouwd rond zijn kiezen en
hoektanden en dat voornamelijk aan de
linkerkant ook sprake is van geïrriteerd en
ontstoken tandvlees.
Het is duidelijk dat Cooky hier veel last
van heeft en dat hij erg geholpen zou
zijn als we zijn gebit eens goed onder
handen zouden nemen. Gezien zijn
leeftijd vormt de noodzakelijke narcose
bij deze behandeling echter een zeker
risico. In overleg met de eigenaar wordt
besloten toch door te gaan met de
behandeling en om de risico’s van de
narcose zoveel mogelijk te beperken
wordt eerst een screening gedaan van
de nier en leverfunctie middels een
bloedonderzoek. Hier komen gelukkig
geen afwijkingen uit naar voren.
Terwijl we bezig zijn met zijn gebitje
wordt duidelijk waarom hij juist van zijn
linkerkaak zoveel last heeft. Cooky mist
zijn grote knipkies!! Die is waarschijnlijk
‘rot’ geworden en uitgevallen. Maar op de
plek waar de kies zat voelen we wel een
hard puntje in zijn kaak. Een röntgenfoto

leert ons dat er een wortelpunt is
achtergebleven en dat het kaakbot
hieromheen ontstoken is geraakt. Die
moet er dus uit! En dat valt niet mee,
maar uiteindelijk lukt het met het nodige
geduld om de boosdoener los te werken
en te verwijderen!
Na afloop komt Cooky weer goed bij uit
de narcose. Hij krijgt een antibioticumkuurtje mee en knapt weer goed op. Zijn
brokjes gaan weer vlot naar binnen, en die
vieze lucht uit zijn bekje is ook verleden
tijd. Cooky blij, baasje blij, wij blij!
Stef Koolen, Dierenarts
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op
www.dierenkliniek.com

Wilgen knotten in ’t Groot Goor

2 Werkzaterdagen voor IVN-leden en
vrijwilligers

In overleg met de gemeente gaan leden
van het IVN en andere vrijwilligers op 2
zaterdagen in maart in ’t Goor de wilgen
knotten. Deze activiteit past eveneens in
de bedoeling van IVN-Helmond om meer
bekendheid te geven aan het bestaan van
deze Vereniging voor Natuurbescherming
en Educatie.
De eerste natuurwerkdag was een
groot succes: op één dag werden bijna
4.000 stuks bosbomen in natuurgebied
De Bundertjes aangeplant. Hiervoor
kwamen spontaan bijna 50 vrijwilligers
opdraven. Het resultaat was geweldig !
Ook nu staan deze doelen weer volop
in de picture. Op zaterdag 9 maart
en op zaterdag 16 maart worden alle
knotwilgen langs de diverse wandelpaden
in ’t Goor gesnoeid. Dit dient eens per

drie jaar te gebeuren, anders worden de
uitschietende takken te dik en te zwaar
waardoor de knot kan openbreken en
de boom verloren kan gaan. Vóór half
maart moet het werk gedaan zijn, omdat
daarna het broedseizoen van de vogels
begint. Iedereen die zich wel eens op
een verantwoorde manier lichamelijk
wil inzetten is welkom om te komen
meehelpen. Het werk is niet moeilijk en
omdat er niet gewerkt zal worden met
elektrisch gereedschap (alleen hand
gereedschap) is het ook veilig om te doen.
Op zaterdag 9 maart om 9 uur wordt
er verzameld aan de Akkerweg nabij
Tuincentrum Coppelmans bij de slagboom
op het fietspad en worden de ongeveer
50 wilgen in die omgeving ontdaan van
hun uitschot.
Op zaterdag 16 maart komen de knot
wilgen aan de beurt in de omgeving van de

Heeklaan, nabij
de schutsbomen
van het Houtse
Gilde.
Het IVN probeert natuurlijk de sfeer
optimaal te houden door voortdurend
koek en zopie aan te bieden, waaronder
ook een kleine lunch voor iedere
deelnemer. Natuurliefhebbers die willen
komen meehelpen wordt gevraagd hand
schoenen en laarzen mee te brengen
en indien mogelijk ook takkenschaar of
beugelzaag. Ook ladders van 3 à 4 meter
zijn welkom, omdat het IVN zelf niet
voldoende gereedschap en materiaal
denkt te kunnen leveren.
Wel even aanmelden, telefonisch via
06-23 06 33 43 of viae-mail aan
regts027@planet.nl. Kijk van te voren ook
eens op www.ivn.nl bij afdeling Helmond
voor meer informatie.
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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!

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING
MET HET

COMPLETE

ASSORTIMENT

VAN TIEL

BAKEL

HONDENVOER
MEDIUM REGULAR 15 KG
MAXI REGULAR 15 KG
NU € 10,00 EXTRA KORTING !!!
-----------------Nu bij aankoop van 1 pak hooi 2½ kg
Of
1 pak stro 2½ kg
Of
1 pak houtvezel 4 kg

NU 2E PAK ½ PRIJS
--------------Regelmatig hebben wij jonge
konijntjes, cavia’s en hamsters

Een zondagse maaltijd
begint bij
C1000 Johan Habraken
Nu ook op zondag open!
C1000 Johan Habraken
Sint Wilbertsplein 4
5761 BK BAKEL

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.30 - 20.00
08.00 - 20.00
08.00 - 18.00
16.00 - 19.00

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek
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NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.
KWALITEIT EN
LAGE PRIJZEN.
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

oux

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

1500 m2 slapen

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

EWOON

COMPLETE
AKTIE FIXET BAKEL

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Uw mobiliteit is onze zorg!

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

www.automertens.nl

Van Tiel • FIXET BAKEL
Dorpsstraat 29 • 5761 BL BAKEL • 0492-341295

Tot ziens in Bakel!

Kindervakantieweek 2013
Het is alweer de 20e keer dat een kindervakantieweek voor
de kinderen uit de Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk wordt
georganiseerd. Wij zijn druk met de voorbereidingen om het
een bijzondere feestweek te maken. Schrijf daarom alvast in je
agenda dat dit van 5 t/m 9 augustus 2013 zal worden gehouden.
Inschrijven kan tussen 19:30 en 20:30 op 28 maart, 2 april en
10 april 2013 in Wijkhuis de Brem.
Het inschrijfgeld voor donateurleden is € 30,- voor niet
donateurleden € 40,-. Het donateurlidmaatschap kost € 5,- per
jaar. Hiervoor worden door het jaar heen meerdere activiteiten
gedaan. Het lidmaatschap eindigt automatisch op 31 december
2013. Donateurlid worden kan tegelijk met de inschrijving voor
activiteiten.
Dan nog de website deze zal binnenkort online gaan: www.
kindervakantievertierhelmond.nl
Dus schrijf je in, want jullie doen toch ook mee? En kijk vast
rond voor een enthousiaste leiding voor je groepje zodat de
week nog leuker word.
Werkgroep KinderVakantieVertier Helmond

Toneelvereniging Gaudeamus

Toneelvereniging Gaudeamus brengt u ;

EEN VERHUIZING EN ANDERE
ONGEMAKKEN
Een komedie van Carl Slotboom onder
regie van Anja van Boekel en Willie van
Duren.
De uitvoeringen vinden plaats in wijkhuis
De Zonnesteen aan de Rijnlaan 91 op
Zaterdag 9 en 16 maart en de zondag 10
en 17 maart. Aanvang 20.00 uur, de zaal
gaat open om 19.00 uur.
Het echtpaar Koenen gaat verhuizen

naar een al lange tijd leegstaand heren
huis maar worden door de buurvrouw
Cornelia Zijtveld gewaarschuwd voor
onverklaarbare gebeurtenissen in dit
huis sinds hier een moord heeft plaats
gevonden.
Niet alleen de familieleden maar ook
de verhuizers dragen bij aan algehele
verwarring die ontstaat tijdens de
verhuizing en worden door de bijdrage
van de secretaresse en KPN personeel
zodanig opgevoerd dat er een medium
aan te pas moet komen om klaarheid te
brengen in de algehele verwarring. Of
hierdoor de trubbels worden opgelost
staat nog te bezien want de problemen
dreigen de pan uit rijzen.
Het wordt in ieder geval een avond lachen

en vermaak om de komische situatie’s en
misverstanden die u een onvergetelijke
avond zullen bezorgen.
De toegangsprijzen bedragen voor leden
van de Zonnesteen 5,00 euro en voor de
niet leden 6,50 euro.
Het verdient wel aanbeveling om te
reserveren om teleurstelling te voorko
men want de regel vol is vol is zeker van
toepassing. Dit is mogelijk op telefoon
515355 of bij de leden van Gaudeamus
Wij, leden van Gaudeamus wensen u in
ieder geval een heel genoeglijke avond en
hopen dat u aan deze avond net zo veel
plezier beleeft als wij tijdens de repetities
hebben gehad met het instuderen van
deze komedie.

Schoolpannenkoeken voor senioren
Jong bakt voor oud. Op vrijdag 15 maart
a.s. doet openbare basisschool De
Straap voor de vijfde keer mee aan de
Nationale Pannenkoekdag. Leerlingen
uit de bovenbouw bakken en serveren
‘s middags overheerlijke pannenkoeken.
Er valt te kiezen uit allerlei smaakvariaties
zoals bacon, kaas, banaan, of stroop.
Ook het oudhollandse snoep zal niet
vergeten worden. Tijdens het eten kunt
u kijken naar een aantal leuke optredens
van de kinderen. Senioren, en met
name grootouders, worden van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn.
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Enkele kinderen van de school wonen in
de wijk Dierdonk en zij hopen dan ook op
veel belangstelling van hun wijkgenoten.
Het smulfeest vindt plaats in wijkcentrum
De Brem, Rijpelberg. De zaal gaat open
om 13.00 uur en er zal worden geserveerd
tot ongeveer 15.00 u. De zaal sluit
omstreeks 15.30 u. Entree en pannen
koeken zijn gratis, de drankjes zijn voor
eigen rekening. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden bij wijkcentrum De Brem
of basisschool De Straap.
Aanmeldingsformulieren liggen er klaar.

Parochie H. Lambertus
Vastenactie 2013:
Christenen in Pakistan weer hoop geven
“De Christenen in Pakistan leven onder enorme economische,
sociale, religieuze en politieke druk”, zegt pater Jimmy Lindero,
een van de paters van de Mill Hill in Pakistan. Hij vraagt om
steun voor de mensen van de Kohli stam in Karachi, Pakistan.
Hij vervolgt: “Omdat ze een minderheid in een islamitisch land
vormen hebben ze te maken met discriminatie in alle gebieden
van hun leven en leven ze met een constante angst voor de
‘blasfemiewetten’ en de islamitische extremisten.” Het bisdom
Karachi is het thuis van veel verschillende stammen, waarvan de
mensen vaak werken als goedkope fabrieksarbeiders, dagloners
voor grootgrondbezitters. Met name de Christenen behoren
tot de minsten uit de samenleving en zijn vaak doelwit van
discriminatie, valse beschuldigingen, mishandelingen, aanslagen
en zelfs moderne slavernij.
De Katholieke Kerk in dit bisdom werkt al vele jaren met veel
ijver en passie voor de vrijheid en verbetering van de sociale
omstandigheden van deze mensen. Zo werkt de Kerk al jaren

met de mensen van de Kutchi Kohli stam. Dit begon in de
jaren 70 door de paters van de Mill Hill en is altijd doorgegaan
en door de lokale Kerk overgenomen. De Kutchi Kohli’s zijn
boeren zonder land en zij zijn dus gedwongen om voor de
grootgrondbezitters te werken. Ze zijn erg arm en leven van
minder dan 1 dollar per dag.
De missie en het pastoraat van de Katholieke Kerk onder hen
helpt ze een beter bestaan op te bouwen, maar, nog belangrijker,
geeft ze hun gevoel van eigenwaarde en zelfrespect weer terug.
Van de 400 gezinnen in het gebied hebben er 50 besloten om
bij elkaar in de directe nabijheid van de kapel te gaan wonen.
Zo geven ze concreet vorm aan het gemeenschapsleven,
midden tussen de moslim meerderheid, waartoe ze zich als
Katholieken geroepen voelen. Ook een kerkgebouw waar ze
door de Eucharistie en catechese worden gesterkt is hier enorm
belangrijk voor. Daarom vraagt het bisdom van Karachi om
financiële steun om deze kerk te kunnen bouwen. Ook onze
eigen Lambertusparochie wil hier graag aan bijdragen. In het
weekend van 9 en 10 maart zal er in de 5 missen in onze parochie
gecollecteerd worden voor deze katholieken in Pakistan. Zodat
ze een kerk kunnen bouwen die zal helpen hun jonge geloof op
te bouwen en te versterken. Helpt u mee?
Wat:
Vastenproject voor
de Kutchi Kohli
Katholieken in
Pakistan
Wanneer:
9 en 10 maart
Waar:
collecte tijdens één
van de 5 missen in
het weekend
Waarom:
Deze katholieken hebben onze steun hard nodig en we vormen
samen met hen één christelijke familie

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
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

Bereikbaarheid:
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
Voorjaarsmarkt
Op 2 maart is er weer van 11.00 tot
15.00 uur een voorjaarsmarkt in de
Bethlehemkerk.
Te koop:
• Boeken
• Zelfgemaakte kaarten
• Sieraden
• Kinderspeelgoed
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

Er zijn gezellige zitjes waar u kunt bij
kletsen en genieten van:
• Koffie met gebak
• Soep
• Pannekoeken.
En doe mee met de verloting en win
mooie prijzen.
De opbrengst van de voorjaarsmarkt is
voor:
“Hug a baby” in Zuid Afrika en
“Vluchteling als naaste”
Hartelijk welkom voor het hele gezin.
		
Joke
Kerk in Actie
Kerk in Actie, dat is letterlijk geloof in
uitvoering, in Nederland en daarbuiten.
Kerk in Actie wil namens de kerken en
gemeenten in Nederland staan naast
mensen die hulp nodig hebben, omdat
wij ons in het geloof met hen verbonden
weten.
Het werk is ondergebracht in zes pro
gramma’s:
Werelddiaconaat, Noodhulp, Zending,
Kinderen in de knel, Fairclimate en
Diaconaat in Nederland.

46 Kerknieuws

*Zending:
Kerk in Actie brengt mensen wereldwijd
in aanraking met de bevrijdende kracht
van het evangelie. We bieden steun aan
lokale kerken in het buitenland, hun evan
gelisatiewerk, hun theologische oplei
dingen, hun onderwijs en jeugdwerk We
stimuleren gesprekken tussen christenen
en anders gelovigen en het benutten van
nieuwe media.
Met een Bijbel onder de arm de rimboe
in. Die associatie roept het woord “zen
ding” gemakkelijk op. Maar de zending
in de 21e eeuw is meer dan dat. Zending
is tweerichtingsverkeer. Als Christenen
wereldwijd kunnen we elkaar inspireren
en versterken.
Die gezamenlijkheid zoekt Kerk in Actie.
We vinden onderlinge verbondenheid
en samenwerking van geloofsgemeen
schappen belangrijk. Wij ondersteunen
partnerkerken met financiën en mens
kracht, met name in die gebieden waar
geloofsg emeenschappen kwetsbaar
zijn door geweld, onrecht en armoede.
Samen bouwen we aan levendige en
gastvrije geloofsgemeenschappen waar
bevrijding, verzoening en bemoediging
kunnen ervaren.

U het idee, wij het lokale netwerk en de middelen

eet u o da u goed
rzek rd bent?

Samen bereiken we meer dan alleen Deze kernwaarden komen voort uit het coöperatieve gedachtegoed van
de bank en om die woorden nóg meer inhoud te geven investeren wij in de Helmondse wijken. Wij stellen daarvoor ons netwerk, onze kennis en per wijk € 10.000 aan financiële middelen beschikbaar. Onze eigen Rabo ambassadeurs helpen u om dit geld goed te besteden maar zij delen ook hun brede netwerk en brengen mensen
met elkaar in verbinding. Door samen te werken kan iedereen zich ontplooien zoals hij of zij dat wil. Samen sta je
sterker en kom je verder dan alleen. Dat is de opvatting waar we al een eeuw lang in geloven. De Rabo wijkambassadeurs zijn medewerkers van Rabobank Helmond die in dezelfde wijk wonen als u en die graag samen met
u in de wijk investeren.
De voorwaarden
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Sander Veldhoen
Ambassadeur Brandevoort

Annemarie Hesemans
Ambassadeur Dierdonk

Dily van Bokhoven
Ambassadeur Mierlo-Hout

Willy Timmers
Ambassadeur Rijpelberg

s.veldhoen@helmond.rabobank.nl

J.W.J.C.Hesemans@helmond.rabobank.nl

o.m.a.bokhoven@helmond.rabobank.nl

W.H.M.Timmers@helmond.rabobank.nl

Wendy Maas
Ambassadeur Brandevoort

Ellen van Kollenburg
Ambassadeur Dierdonk

Jan Korbijn
Ambassadeur Mierlo-Hout

Willeke van de Meerakker
Ambassadeur Stiphout

W.M.M.Maas@helmond.rabobank.nl

E.H.H.Spann@helmond.rabobank.nl

J.Korbijn@helmond.rabobank.nl

W.F.Meerakker@helmond.rabobank.nl

Lisette Michielsen
Ambassadeur Brouwhuis

Angela Hölzken
Ambassadeur Helmond Noord

Jacques van Schijndel
Ambassadeur Mierlo-Hout

Homan Coolen-Ching
Ambassadeur Warande

A.J.M.Holzken@helmond.rabobank.nl

J.F.L.M.Schijndel@helmond.rabobank.nl

H.Coolen-Ching@helmond.rabobank.nl

E.H.M.Veghel@helmond.rabobank.nl
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Marion Werff
Ambassadeur Brouwhuis

Ingrid Heusschen
Ambassadeur Helmond Oost

M.M.Werff@helmond.rabobank.nl

W.F.A.G.Heusschen@helmond.rabobank.nl

Roland van de Kerkhof
Ambassadeur Centrum

Hans van Gogh
Ambassadeur Helmond West

R.Kerkhof@helmond.rabobank.nl

H.N.M.Gogh@helmond.rabobank.nl
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De ambassadeurs
van Rabobank Helmond
Rabobank. Een bank met ideeën.
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Heeft u een goed
idee?
u
een
goed
idee?
Laat het ons weten! Dat kan via www.ambassadeurshelmond.nl of door het sturen van een mail
s weten
Dat kan v a ww
ambas
naar
een ambassadeur
van uw
wijk.

www.rabobank.nl/helmond
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NIEUW IN VE
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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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Hoe bereiken wij de koper van uw woning?
Er staan momenteel veel woningen te koop: ook in Dierdonk. Een woning kopen zou dus een gemakkelijke opgave kunnen zijn voor de koper (‘Hij hoeft maar te kiezen!’); wij merken juist het tegenovergestelde! De koper
bekijkt, vergelijkt, twijfelt en zoekt naar de ideale combinatie van de diverse woningen. Hierdoor duurt zijn
koopbeslissing vaak veel langer dan een aantal jaar geleden. Dit tot grote frustratie van iedere woningverkoper!

5 succesfactoren om hier als woningverkoper op te anticiperen
en ervoor te zorgen dat de unieke koper uw woning koopt?
•
•
•
•
•

Zorg voor een fantastische, unieke presentatie!
Zoek de makelaar die de unieke eigenschappen kan benadrukken via ieder mogelijk te gebruiken medium!
Communiceer regelmatig met uw makelaar om de beste strategie uiteen te zetten!
Ga in zee met de makelaar met het grootste relatienetwerk: veel klantmomenten, veel verkopen!
Kies voor Broeckx-Praasterink Makelaars (tel. 0492 – 54 90 55)!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

