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Nieuwsblad voor Dierdonk

Uitgelicht: van Gemert Wonen en Slapen
Ik heb een afspraak gemaakt met Rolf
van Gemert, telg van de 4de generatie
van de familie die de scepter over het
woonbedrijf zwaait en loop de ruime
toonzaal binnen.
Rolf van Gemert brengt me direct naar het
kantoor waar kopieën hangen die bewijzen
dat het bedrijf inmiddels meer dan 125-jarig
bestaat. Het oudste bewijs is een kopie van
een factuur uit 1887 maar het bedrijf moet
al ruim daarvoor zijn opgericht door Van
Gemerts overgrootvader. In de Veestraat
opende … van Gemert in de jaren 80 van de
19de eeuw een winkel in garen, band, tapijten
en meubelstoffen. Ook foto’s van het pand
dat later werd betrokken op de hoek van de
Veestraat en de Markt. Een mooi tijdsbeeld
geeft de personeelsadvertentie uit die tijd
(jaren 60) waarin gevraagd wordt om een
“beschaafde juffrouw met MULO-opleiding”.
Rolf van Gemert is trots op zijn bedrijf en de
geschiedenis ervan. “We behoren tot de localheroes zoals deze geschiedeniswand bewijst”.
Weliswaar heeft het bedrijf enige tijd in
Geldrop het domicilie gevonden, in 1985 kwam
het terug naar Helmond. In 1972 was inmiddels
een filiaal in Tilburg gestart dat ondanks een
grote brand in 1995 daar is gebleven.
Dat Rolf van Gemert de vierde generatie is
die in het bedrijf actief is lag niet direct voor
de hand. In zijn jonge jaren had hij helemaal
geen interesse in het vak van meubelverkoper.
Anders dan zijn vader, die na de HBS direct
op het kantoor aan het werk ging, is Rolf
van Gemert aanvankelijk een andere richting
ingeslagen. Op zijn 17de verliet hij het
ouderlijk huis en na een opleiding aan de
Sociale Academie werd hij opbouwwerker in
de oude wijken van Nijmegen. Op zijn 30ste
keerde hij terug naar Helmond om alsnog in
het woonbedrijf te gaan werken.
“Door de opgedane ervaringen kon ik toen
goed naast mijn vader staan en was ik in staat
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het bedrijf te gaan overnemen”, verklaart
Van Gemert. Het stokje zal niet worden
overgedragen aan zijn eigen kinderen en zo zal
dus uiteindelijk het bedrijf in andere handen
overgaan. Hij neemt het zijn 3 dochters,
“menswetenschappers”, zeker niet kwalijk.
“Met zo’n bedrijf moet je getrouwd zijn, het
is een keuze voor ‘t leven waar je niet zomaar
uit kan stappen. Het geeft je vrijheid omdat
je eigen baas bent maar het schept veel
verplichtingen naar je klanten en met name
naar je personeel”, vertelt Rolf van Gemert.
“De tijden zijn erg veranderd”, zegt van Gemert,
“kleine zelfstandigen bestaan bijna niet meer
want voor hen naakt vaak de armoedegrens.
Mede daarom is 80 tot 90% van de bedrijven
gefilialiseerd. Mijn vader kon nog zoals hij dat
noemde ‘stront op een stokje’ verkopen in
de jaren 70 maar in de jaren 90 is dat in een
sneltreinvaart veranderd”.
Van het verkopen van een product ging het
naar het vinden van een oplossing van de
problemen van de consumenten: het mooi en
gerieflijk aankleden van een huis . “Onze taak
is nu: het ontzorgen van de consument”, vat
Van Gemert zijn rol samen. “Daarom zijn we
ook van generalist naar specialist in segmenten
gegaan. Naast Van Gemert Wonen en Slapen
bestaat nu Profijt Meubelen voor de onderkant

van de markt dat uit voorraad meubels biedt
voor mensen met een smallere beurs en hen
die snel een woning willen inrichten. Aan de
andere kant van de markt opereert Van Gemert
met Het Binnenhuis dat topmerken meubels
verkoopt als Leolux en Topvorm. “Wij bieden
daar, indien gewenst, een totaalconcept mét
vloerbedekking en gordijnen”. Van Gemert
Wonen en Slapen zit daartussen als betaalbaar
toegankelijk specialist. Een goed voorbeeld
vormt de met 20 andere winkels ontwikkelde
formule Mixsit (http://www.mixsit.nl) waarbij
de klant zelf een bankstel naar eigen wens en
stijl kan samenstellen. Rugleuning, elementen,
zijkanten, poten; alles kan de klant zelf, met een
deskundig advies van Van Gemerts personeel,
combineren. Ook de Prescott boxsprings zijn
een mooi voorbeeld van een goede prijskwaliteit verhouding. Van Gemert levert in
tegenstelling tot de gebruikelijke 3 jaar hierop
5 jaar garantie.
“Wat met elkaar in overeenstemming moet
zijn dat zijn de clicks en bricks”, zegt Rolf van
Gemert. Dat moet hij me even uitleggen.
Clicks blijkt te staan voor internet surfen naar
meubelen en bricks staat voor de toonzaal
waarin de meubelen daadwerkelijk ervaren
worden. Vooral stoelen en banken, daar wil
met ín zitten voordat tot aankoop wordt
overgegaan en dat maakt dat mensen toch naar
de winkel komen. “In de ze tijd van internetverkoop is dat voor ons een reden van bestaan.
In onze branche komen de klanten toch naar
de winkel om het zitten uit te proberen”, stelt
Van Gemert vast.
Dat is maar goed ook, want in deze tijd
van crisis, met minder huizenverkoop met
minder verhuizingen tot gevolg, heeft de
meubelbranche het ook moeilijk. Ondanks dat
staat er elke week wel ergens in Dierdonk een
auto van Van Gemert of één van de andere
twee tot het bedrijf behorende winkels om
meubels af te leveren.
Rolf van Gemert adverteert graag in de
wijkbladen van Dierdonk en Brandevoort.
“Mooi vormgegeven bladen die kwaliteit
uitstralen”, zegt van Gemert. Een compliment
dat onze redactie ter harte mag nemen. Als ik
afscheid neem van Rolf van Gemert herhaalt hij
nogmaals de worden van zijn vader: stront op
een stokje verkopen. “Dat kan tegenwoordig
echt niet meer maar het telkens vernieuwen,
dat is een heel leuke uitdaging in dit vak”.
Ik dwaal nog een tijdje rond in de toonzaal,
verlekkerd kijkend naar alle mogelijkheden om
een woning fraai aan te kleden.
Mirjam van der Pijl

Een wat ander voorwoord, wel belangrijk!
Wie komt ons versterken

nummer 1 augustus 2013 € 4 95

Het leven in Helmond
vanaf het midden van de negentiende eeuw

Anderhalve eeuw leven langs ‘De Knaal’

Uitgeverij Optima & Heemkundekring Helmont

Voor u ligt de laatste Gazet van 2013,
weer zijn we 11 nummers verder. Al meer
dan één jaar maken we de Gazet met zijn
drieën, en het lukt ons nog steeds, echter
zou het prettiger zijn als we er nog een
redactielid bij zouden hebben. Ondanks
diverse herhaalde oproepen is dit tot nu
toe niet gelukt, in tegenstelling tot een
oproep voor bezorgers, hiervoor hebben
zich 5 “sollicitanten” gemeld. Wie durft de
uitdaging aan! Zullen we als beloning vast
een redactie etentje in het vooruitzicht
stellen? Stuur maar een mail aan redactie@dierdonk.org .

Voor diegene die afgelopen maand niet
hebben gepuzzeld is het aan de aandacht
ontsnapt dat we vorige maand al de 25e
prijspuzzel in de Gazet hadden staan.
We hebben dat niet vorige maand reeds
belicht want dan was de oplossing van
de puzzel al bekend geweest. (zie pag.31)
Naast de jaarvergadering van de wijkvereniging hebben ook diverse clubjes weer
wat activiteiten ontplooid, waarvan ons
deze keer de Jeugddisco heeft bericht,
en waarbij onze geheimagent PD7 de
spooktocht onder de loep genomen.
Tijdens de jaarvergadering heeft Heidi
Swinkels afscheid genomen van het bestuur van de Wijkvereniging en heeft Ivo
Dolmans het stokje overgenomen. Ook
carnaval is weer losgebarsten waarvan
acte door de Rampetampers. In het septembernummer heeft doorbijtertje Lucy
Snijders laten weten dat ze enkele weken
in Kenia de tandheelkundige zorg op zich
zou nemen, in dit nummer een verslag
van haar belevenissen. En onze vaste
rubrieken uitgelicht en Medi-seinen.
Voor wat betreft uitgelicht vindt u deze
op pagina 2 een herhaling uit september
2012, betreffende van Gemert wonen en
slapen. De reden hiervoor is dat er in het
complex brand heeft gewoed waardoor
de collecties bij Prijt, van Gemert en het
Binnenhuis, die rookschade hebben opgelopen eerst vervangen dienen te zijn en
deze daardoor momenteel gesloten zijn.
Dit resulteert er ok in dat men ook even
de advertenties gestopt heeft. Wij hopen
ze snel weer als adverteerder op pagina
2 te mogen begroeten. Ook leest u dat
Parkzicht (de Stichting Cultureel Centrum
Dierdonk) afscheid moet nemen van hun
voorzitter en op zoek zijn naar een nieuw
“Talent”.
Onze wijk is weer een stukje mooier
geworden, naast de 4 bloembakken die
geadopteerd zijn door Fried van Rijt, zijn
ondertussen ook de overige bloembakken
weer op orde. HTN vloer en tuin, beter
misschien nog bekend als Rob Jacobs

Tuinaanleg heeft deze opgave op zich genomen. Hiervoor hartelijk dank. Wel om
onze wijk ook in de toekomst leefbaar te
houden bent u natuurlijk op 21 november
naar Parkzicht geweest om de doorlopende voorlichting over de Noord-Oost
corridor(N279) betreffende de procedure
inspraak bij te wonen. Deze inspraak procedure is nu geopend en het is zaak om
nu uw stem te laten horen wat u er van
vindt. Dit is, ook digitaal, nog mogelijk
tot en met 16 december 2013 via www.
brabant.nl/noordoostcorridor (Inspraak
Notitie Reikwijdte en Detailniveau).
Momenteel word door uitgeverij Optima
(Vianen ut) in samenwerking met de
Heemkundekring Helmont het magazine
“Het leven in Helmond” uitgegeven. Dit
blad belicht het cultureel erfgoed van
de gemeente Helmond. Het wordt in
full color uitgegeven en heeft een zeer
verzorgde vormgeving. Het blad kost in
de winkel (Supermarkt, boekhandel en
Primera’s) € 4,95. Het concept van het
blad is om mensen te bereiken die nooit
een museum bezoeken of lid zijn van een
Heemkundekring. Het blad verschijnt om
de 6 a 7 weken en heeft iedere keer een
ander thema: Kermis en Carnaval, Cultuur, Textiel, Onderwijs, Geloof, Metaal,
Voeding etc. Iedere aflevering heeft ca. 60
afbeeldingen. Voor een bewoner van Helmond leuke en interessante boekjes, die
ik ook van harte aan wil bevelen. Om ze
nog interessanter te maken wil men graag
in contact komen met mensen die aanvullende foto’s, tekst of kennis hebben over
het verleden. U kunt zich daartoe wenden
tot Hans Uijtdewilligen, 06-24254668 of
h.uytdewilligen@hccnet.nl.
Tot slot, wilt u uw kerst en/of uw nieuwjaarsgroet kwijt in de Gazet van Januari,
dan mail dat tot 3 december naar redactie@dierdonk.org. Ook met deze Gazet
wensen wij jullie weer veel lees- en puzzelplezier.

Voorwoord
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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
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 2, 16 en 30 dec.
Ma. 9 en 23 dec.
RESTAFVAL:
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 2, 16 en 30 dec. ten westen
en wo. 4 en 18 dec. ten oosten
van de Dierdonkhlaan.

One
Down

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels
(515221.
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
Hans Hendriks
(347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
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
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

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 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200
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Redactie:
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Advertenties:
Frank Smits (517210)
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Redactieadres:
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5709SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org
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De Gazet is een uitgave van de
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 3 december.
Volgende verschijningsdatum rond:

19 december.

3

Voorwoord door Frank Smits.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

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

8

Verenigingsnieuws: Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk
2012-2013

13

Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, Dansgroep
zoekt nieuwe enthousiaste lerares.

15

Verenigingsnieuws: Toneelvereniging Maskerade, Jeugddisco
en Fotodier.

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25

Dierdonk 3D: Spooktocht 2013.

26

Rampetampers: Nieuwe prinsen in Dierdonk en 11-11 in
Keulen

29

Nieuws van de Wijkraad

30

Ingezonden: Politie.

31

Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag.

33

Ingezonden: Scouting Paulus,

35

Uitgelicht: MB Advies.

36

Ingezonden: Reisverslag Kenia.
Ingezonden: Parkzicht.

38

Programma Filmhuis. December, januari in het Annatheater

43

Bakelse Kerst-Cultuurmarkt

44

Ingezonden: Zomaar een dagje Dierenkliniek Brouwhuis,
Honden Winter Wandeling, Dokido jubileum wijn en MediSeinen.

48

Ingezonden: Basisschool Dierdonk.

45

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

Inhoud

5

“NAAILES IN DIERDONK “
H

eb je belangstelling om naailes te
volgen, wil je leren omgaan met een naaimachine, eenvoudige veranderingen aan kleding verrichten, kleding voor
jezelf of je kinderen maken en dat alles onder deskundige
begeleiding?
Y

M

Neem dan kontakt op met Liesbeth Bloks de Kimpe,
coupeuse/lerares.
CY

Holterbergweide 32
5709 MP Helmond
Tel: 0492 – 511642
Mobiel: 06 - 34502290

Lek in stoomboot van de Sint.
Sinterklaas vaart met z'n pakjesboot op zee. Plotseling stoot het
schip op een rots.Er zit een gat in
de bodem waardoor het water
naar binnen gutst. Maar dan komt
één van de Pieten op een idee en
begint ernaast nog een gat te
boren.
"Piet, wat doe je nou?"
roept Sint.
"Ja," zegt Piet, "Zo kan het water
er ook weer uitstromen."...

Van Lieshout Stoffering
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Konings

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

voor Verf en Behang

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

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

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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.

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Begroting 2014
Tijdens de behandeling heeft de
VVD twee moties ingediend die
gezamenlijke met CDA-SDOH-HBD66-Trots zijn ondertekend en die
beiden zijn aangenomen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

• De middelen die voor Brabant
Culturele Hoofdstad bestemd
waren zullen worden ingezet
voor:
Geluidswerende maatregelen N279
Herstructurering Induma West
Renovatie sluizen nr. 8 en 9
Aanleg overslaghaven op Varenschut
Nieuw zwembad
Cultuur

• Een verzoek is gedaan tot het plaatsen van een camera op
het Winkelplein Heistraat om vandalisme tegen te gaan

Verder hebben wij het college verzocht de volgende
onderwerpen op te pakken:
• Afschaffen precariobelasting voor bedragen kleiner dan 50
Euro.
• Deregulering: Met name ook aandacht voor regelgeving
die het vrijwilligerswerk in de weg zitten.
• Inzetten op versterking techniekeducatie m.n. voor vmbo
en mbo waarbij bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
veel nauwer gaan samenwerken.
• Instellen van 1 meldpunt voor criminaliteit zodat er goede
cijfers zijn waarop het beleid aangestuurd kan worden.
Speciale aandacht is gevraagd voor het onderzoeken
van mogelijkheden om mensen met een uitkering een
maatschappelijke tegenprestatie te laten leveren zodat
iedereen mee kan doen en niemand langs de kant blijft staan.
Ellen Niessen

Daarnaast heeft de VVD samen met het CDA een motie
ingediend voor:
• Bijdrage voor City app, initiatief van Winkeliersvereniging
en Centrummanagement. Deze motie heeft het echter
helaas niet gehaald.

De Hennepgeurkaart
Bij de vergadering waarin de raad
de begroting voor 2014 moest
vaststellen hebben we als PvdAfractie een motie ingediend die we
Motie Wietkaart/Hennepgeurkaart
hebben genoemd.
Wij hebben in deze motie voorgesteld te besluiten om in Helmondse
wijken en industriegebieden waar
illegale hennepteelt veel voorkomt
een wietkaart/hennepgeurkaart te
verspreiden. Dit zal dan in overleg,
en zo mogelijk cofinanciering, met de politie, de taskforce
drugsbestrijding, de nutsbedrijven, en de woningcorporaties
moeten gebeuren.
Wat is een wietkaart/hennepgeurkaart? Het is een soort
kraskaartje waar de geur van hennep in zit.
Hennepteelt (wietteelt of cannabisteelt) komt veel voor in
onze gemeente en regio. Het is illegaal en kan zorgen voor
brandgevaar door kortsluiting (bv door illegale stroom aftap)
en voor lekkages. Daarmee vormt het een gevaar voor de
(verhurende) huiseigenaar en de omwonenden. Illegaal
afgetapte stroom resulteert in financiële verliezen bij de
energieleveranciers die uiteindelijk weer door de klanten,
u dus, van deze maatschappijen moeten worden betaald.
Bovendien zijn illegale hennepkwekerijen en criminele
organisaties gemakkelijk aan elkaar te linken.

De PvdA vindt dan ook dat op alle mogelijke manieren deze
(thuis)kweek ontmoedigd moet worden.
In Rotterdam en Den Haag is een proef gedaan om mensen
kennis te laten maken met de geur van hennep via de
wietkaart om zo illegale hennepteelt te herkennen en te
helpen beëindigen. Deze proef is zeer succesvol gebleken.
Stedin, de netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad
en één van de deelnemers in de proef, deed daarna een
onderzoek waaruit is gebleken dat 75 procent van de 30.000
ontvangers de kaart heeft gelezen en gebruikt. Negen van de
tien ontvangers gaven aan hennepkwekerijen te gaan melden
nadat ze de kaart hadden ontvangen, vooral om persoonlijke
redenen zoals hun eigen veiligheid, een hoge energierekening
of het risico op brand.
Ook in Amstelveen, Heerlen, Tilburg en Breda is vorige maand
een dergelijke kaart verspreid.
We waren erg gelukkig met de reactie van de portefeuillehouder veiligheid, in casu burgemeester Blanksma, die aangaf dit
idee graag te gaan uitvoeren. Zij wil de kaart zelfs in de gehele
gemeente laten verspreiden. Tevreden constateerden we dat
de raad unaniem besloot om deze motie aan te nemen. U zult
dus binnen afzienbare tijd zo’n geurkaart in de brievenbus
krijgen. Gooi hem dan niet weg maar gebruik hem goed. Voor
uw veiligheid en die van uw buurtgenoten!
Mirjam van der Pijl,

Politiek
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2012-2013
Inleiding

Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2012
t/m 30 juni 2013. Weer veel activiteiten georganiseerd. Onze vereniging is
financieel gezond. In dit jaar is er een
badmintonclubje van start gegaan en
heeft Happy Face gelukkig een vervolg
gekregen. De samenwerking met de
Stichting Dierdonkdagen is nog nadrukkelijker geworden.

Bestuur

Het bestuur, vrij klein van samenstelling, bestond uit Gerard
Bosmans (wnd. voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Jeroen
Schoonen (penningmeester) en Heidi Swinkels (gewoon bestuurslid). Daarnaast heeft Ivo Dolmans een jaar meegedraaid
als kandidaat bestuurslid. Het bestuur stimuleert en faciliteert
de activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de vele vrijwilligers
en actieve coördinatoren die het dagelijkse regelwerk binnen
de diverse clubs voor hun rekening nemen.

Ledenadministratie

De wijkvereniging heeft veel leden. Het jaar begonnen we met
409 leden. In het verenigingsjaar zijn er nieuwe leden genoteerd terwijl er ook leden hebben opgezegd, meestal door
verhuizing. Per 1 juli 2013 hadden we 419 leden. De contributie is slechts € 13,50 per gezin of € 6,75 voor een alleenwonende.
De betaling van de contributie stuit nogal eens op problemen.
De ledenadministratie moet ieder jaar 100 tot 150 aanmaningen rondbrengen en dat zorgt voor veel extra werk en kosten.

Feestavond vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk is
op zaterdag 8 december 2012 een feestavond georganiseerd.
Met veel enthousiasme werd in 8 groepen het spel “Wie is de
Mol” gespeeld. Daarna hebben we genoten van een drankje
en luxe hapjes. De avond was erg leuk.

Kunstwerk “overbrugging”

Het door de Stichting Carat aan de wijk Dierdonk geschonken
kunstwerk is inmiddels tijdens een feestelijke bijeenkomst op
8 juni geplaatst op een markante plek bij binnenkomst in de
wijk in de Dierdonklaan. Het kunstwerk genaamd “overbrug-

Kalender alle bewoners

Vanwege het 15-jarig bestaan van de vereniging hebben wij
een jaarkalender samengesteld met foto’s uit Dierdonk, veelal
gemaakt door leden van onze fotoclub Fotodier. De kalender
werd rond de jaarwisseling verspreid.

ging” dat tijdens “Kunst in Dierdonk” in 2012 als winnend ontwerp werd gekozen, is ontworpen en vervaardigd door Petry
Claassen en Jos van der Donk. Wij hebben als wijkvereniging
een bijdrage van € 1.000,- toegezegd in de kosten van aanlichting van het kunstwerk.

Jaarvergadering
Welkom nieuwe bewoners

Afgelopen jaar zijn wij feitelijk gestart met het aanbieden van
een welkomstpakket aan de nieuwe bewoners van de wijk.
Het pakket bestaat uit een fles wijn met Dierdonketiket, een
bak om het oud papier in te verzamelen, een Dierdonkey, een
pen en een jaar gratis lidmaatschap.

Gratis kaarten

Dit jaar hebben wij voor het eerst onder de leden een aantal
gratis kaarten verloot. Het betrof de toneelvoorstelling van
Maskerade “One flew over the Cuckoos Nest” in november
2012 en de zittingsavond van de Rampetampers in februari 2013. Voor beide avonden hebben wij 40 kaartjes verloot.
Ook hebben wij de kapellenavond voor de leden gratis toegankelijk gemaakt.
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De jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk heeft plaatsgevonden op maandag 22 oktober 2012 om
20.30 uur in Parkzicht. Het verslag van die vergadering is gepubliceerd in de Gazet van oktober 2013.

De Gazet

Ook dit jaar heeft de Gazet weer bij alle Dierdonkers 11 x gratis in de brievenbus gelegen. Ondanks dat de redactie sinds
september 2012 nog maar uit 3 personen bestaat weten zij
het toch elke maand weer voor elkaar te krijgen om er een
meer dan professioneel blad van te maken. De lay-out wordt
met grote zorg iedere uitgave verzorgd door Sylvia Neve en
Jos van den Eijnden, en Frank Smits voor de advertentie- en
kinderpagina’s. De prijspuzzel is zeer geliefd. Nauwelijks een
uur nadat de eerste gazet verspreid is, is de eerste oplossing
al in de mailbox te vinden. Gemiddeld ligt de deelname op

25 reacties. De loting wordt per toerbeurt verricht door de
bestuursleden van de wijkvereniging. De prijswinnaars zijn
erg trots om in de Gazet te mogen staan. Om het mogelijk te
maken dat we het blad kosteloos kunnen blijven verspreiden
onder alle Dierdonkers hebben we natuurlijk de inkomsten
uit advertenties hard nodig. Mede door de uitstraling van
het blad hoeven we niet aan actieve acquisitie te doen maar
melden nieuwe adverteerders zichzelf. In dat opzicht merken
we niets van de crisis. Wel hebben we dit verenigingsjaar veel
nieuwe adverteerders die slechts 1 of 2 maal adverteren. Het
is Frank Smits die de contacten met de adverteerders tot
stand brengt en deze op professionele wijze onderhoudt. Een
dankbaar maar flink karwei.
De redactie verzorgt ook de samenstelling en keuze van de
redactionele inhoud. Ray Nicholson verzorgt al weer enkele
jaren een kleurplaat en een spelletjespagina voor de jeugd.
Voor de rubriek uitgelicht tekent Mirjam van der Pijl terwijl
onze geheim-Agent PD7 ook al weer een aardige tijd de mens
achter de vrijwilligers een gezicht geeft in zijn rubriek Dierdonk 3D. Verder zijn we natuurlijk ook afhankelijk van onze
andere vaste kopij-leveranciers. Soms krijgen we incidenteel
kopij aangeleverd die Dierdonk raakt, zoals onze 2 zwanen
met hun 7 dwergjes. De coördinatie van de bezorging is per 1
januari door Sylvia Neve overgenomen van Mario van Balkom.
Bezorgklachten kunnen bij haar gemeld worden of via redactie@dierdonk.org. Natuurlijk kunt u de Gazet enkele dagen
na de bezorging digitaal lezen op de site van Dierdonk, www.
dierdonk.eu.
Wij krijgen regelmatig mooie positieve reacties op het blad.
Onze dank daarvoor. De redactie is ook trots op ‘onze Gazet’.
Dit jaar zijn 4 professionele pakketten van Adobe aangekocht.
3 van deze pakketten zijn nu in gebruik en wij hopen dat dit
het 4e pakket ook snel een weg vindt naar een nieuwe medewerker. Vele handen maken licht werk en kan er nog meer
aandacht besteed worden aan de eindredactie. Al met al nog
genoeg uitdagingen om de Gazet ook het in het 15e verenigingsjaar tot een succes te brengen!

er kan worden doorgelinkt naar een aantal andere verenigingen of clubs in Dierdonk. Het aantal wijzigingen is beperkt tot
circa 1 per maand. Dit is te weinig om actueel en compleet te
zijn. Het bestuur is van mening dat er een duidelijker beleid
gemaakt moet worden ten aanzien van de website.

Jeugddisco

Afgelopen jaar hebben 4 nieuwe mensen het roer van de
jeugddisco overgenomen. Enkelen waren al een paar jaren
actief als disco-vrijwilliger en wilden graag dat de disco door
zou blijven gaan. Het is immers nog steeds een succes bij de
basisschooljeugd. We hebben meteen ook een frisse wind laten waaien door 2 nieuwe DJ’s te vragen. De DJ’s van JM Light
vonden het jammer om te moeten stoppen, maar wij waren
van mening dat we eens wat anders moesten proberen en
een soort van nieuwe generatie een kans geven. Het is een
succes. De nieuwe jongens , Wouter en Joost, gaan prima in

op onze wensen en vinden het erg leuk om te doen. Ook doen
we iets meer aan PR. Afgelopen jaar waren de disco’s meestal
nog beter bezocht dan andere jaren. Het hoogtepunt was een
disco waar 140 kinderen kwamen. We hebben naast de disco
in de tent tijdens de Dierdonkdagen, 2 themadisco’s gedaan.
Eind oktober een Halloween-disco met aangepaste muziek,
schmink en verkleedde kinderen. De laatste disco was weer
een beach-disco. Dit jaar willen we een derde themadisco
bedenken, waarschijnlijk iets met een dans demonstratie/
workshop. Natuurlijk houden we elke disco nog steeds een
danswedstrijd met prijsjes, dat blijft een leuke stimulans om
de dansvloer op te gaan. We hebben ook nog afscheid genomen van enkele vrijwilligers waarvan het jongste kind de
basisschool heeft verlaten. Maar we hebben weer minstens
zoveel nieuwe mensen bereid gevonden om ons te komen
versterken. Aangezien de meeste disco’s zo goed bezocht
werden dat we met 8 vrijwilligers per avond de bezetting wat
krap vonden, hebben we nu 10 mensen per avond ingezet. Totaal hebben we 16 vrijwilligers en 3 reserve mensen.

Feestavond 80 en 90-er jaren

Website

De website www.dierdonk.eu is van wijkvereniging en wijkraad gezamenlijk. Alle belangrijke berichten worden daarop
geplaatst, er is info en nieuws van alle clubs opgenomen en

Na de Classic Hits Night van vorig jaar hebben we dit jaar op 6
april in Parkzicht wederom een feestavond georganiseerd. De
avond had als thema de jaren tachtig en negentig. De muziek
werd verzorgd door twee diskjockeys. Een dansleraar werd
ingehuurd om de basisbeginselen weer wat bij te spijkeren.
Voor de leden was uiteraard de toegang inclusief twee consumpties gratis. De avond die door zo’n 60 mensen werd bezocht, is zeker voor herhaling vatbaar.
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Vervolg jaarverslag....
MoetNiks

Ook dit jaar is er weer een heel gevarieerd programma door
MoetNiks georganiseerd.
Van oktober tot mei elke woensdagochtend koersbal in Parkzicht. In deze periode zijn er op de donderdagochtenden computerworkshops gegeven door Carel van der Zanden. Verder
werd er een bezoek gebracht aan een lunchpauzeconcert in
Eindhoven, twee keer naar de film in het Filmhuis en een ex-

cursie naar het Industrieel Erfgoed in Helmond.
De Kerstbijeenkomst was weer zeer geslaagd en de drie winterwandelingen met het afsluitende kopje koffie trekken altijd
een vaste groep deelnemers.
In de zomerperiode: elke woensdagochtend is er weer Jeu de
Boules gespeeld en het jaarlijkse toernooi op 17 juli was druk
en zeer geslaagd. We hebben drie korte fietstochten gereden
in deze periode. De dagfietstocht op 25 juni naar Griendtsveen/Heusden en een afsluitend etentje in de Bosparel was
mede door het goede weer top.

Bustocht

Op 16 mei was onze jaarlijkse bustocht, deze keer is er gekozen voor Duitsland. Münster was een schot in de roos. We
doen ons best om volgend jaar wederom iets verrassends te
verzinnen.

Toneelgroep Maskerade

Na het grote succes van de komedie “Jaloezieën” van vorig
jaar hebben zij dit jaar wederom een spraakmakend toneelstuk neergezet. Onder regie van Dirk van de Pol heeft de Dierdonkse toneelgroep zich vastgebeten in het stuk “One flew
over the Cuckoo’s nest” Maar liefst 12 enthousiaste spelers
hebben een moderne bewerking neergezet van deze klassieker van formaat. De gelijknamige film heeft destijds op veel
mensen diepe indruk gemaakt zodat de verwachtingen hooggespannen waren. Het stuk is in november 2012 maar liefst 8
keer opgevoerd in een uitverkocht Annatheater.

Dierdonkkoor Didoko.

Het Dierdonkkoor bestaat alweer 9 jaar. Volgend jaar okt/nov
vieren we ons 10 jarig jubileum met een spetterend optreden.
De repetities vinden plaats in Parkzicht op de dinsdagavonden. Er zijn weer volop optredens geweest. Vanwege het
slechte weer kon het Carat-concert op 26 augustus helaas niet
doorgaan. In november is er, samen met 9 andere koren, opgetreden in Lakei tijdens een korenavond. Verder gezongen in
verzorgingshuis Rivierenhof en Ameide maar ook in Parkzicht
waar wij een kerstconcert hebben gegeven met gastoptredens van Ria van Reyt (klarinet) en Pilar Bosch (cello). Verder
was het lenteconcert met een gastoptreden van het Moluks
koor Nar Ewav zeer de moeite waard. Op 8 juni waren we present bij de onthulling van het Caratkunstwerk in de wijk. Per 1
juli 2013 bestond het koor uit 24 leden. Het koor staat onder
leiding van dirigent Wil Bolenius. Tijdens uitvoeringen worden
we begeleid door Lodewijk Holzken.

Knutselclub

Op de donderdagavonden van half 7 tot 8 uur wordt er in
Parkzicht met groot plezier geknutseld door zo’n 11 kinderen.
Er worden allerhande leuke werkjes gemaakt met kwaliteitsproducten. Ook wordt er veel gewerkt met spulletjes uit de
natuur. Dit gebeurt met de hulp van een aantal hulpouders.
Speciale dank gaat uit naar Miranda Mooijen en Heidi Swinkels die de knutselclub al jaren verzorgen. Miranda heeft aangegeven ermee te stoppen; haar taken worden overgenomen
door Mieke van Rijt. Kees Paaps is al jaren onze trouwste hulp.
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Country-line dance

“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het
twaalfde jaar in Parkzicht. Harry en Annie Geurts hebben er
nog steeds veel zin in om nieuwe line-dansen te leren aan
de groep enthousiaste dansers, variërend van beginners
tot gevorderden. Elke vrijdagavond wordt er gedanst, behalve als er kinderdisco is. Er worden meestal twee nieuwe

countrydansen per maand geleerd, maar ook oudere dansen worden herhaald. Er worden zowel line-dansen geleerd,
waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, die je met zijn
tweeën danst. Kom gerust eens kijken (en/of meedoen). Het is
op de vrijdagavond altijd erg gezellig.

Voortuinenwedstrijd

Vorig jaar heeft Ton Visschedijk de draad van de voortuinwedstrijd weer opgepakt. Je hoeft je niet meer aan te melden
maar in principe komt elke voortuin in aanmerking en doet
automatisch mee. Er worden twee categorieën onderscheiden, voortuinen van tussenwoningen en voortuinen van
vrijstaande- of hoekwoningen. In elke categorie werden zo’n
25 tuinen genomineerd en gefotografeerd door de jury en de
bewoners konden tijdens de Dierdonkdagen stemmen op hun
meest favoriete voortuin.

Dartteam

Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat inmiddels uit 9 leden en
heeft zich stevig in de 2e divisie van de dartcompetitie van
de Peelland Dartbond gevestigd. Het team speelt elk jaar
26 dartwedstrijden. De 13 thuiswedstrijden vinden plaats in
wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. De nieuwste aanwinsten zijn 2 zonen van darter Herman Meulendijks, Luc en
Stan. Het lukt nog net niet een 2e team te maken omdat veel
darters veel verhinderingen hebben. In juni 2012 bestond het
dartteam 5 jaar. Om dit te vieren zijn nieuwe dartblousen aangeschaft, inclusief het logo met een Dierdonkey met dartpijl.
In april 2013 is in Parkzicht een officieel Peelland Dartbond
toernooi georganiseerd. Mede door het mooie weer was het
aantal deelnemers beperkt tot 24, met name darters van buiten de wijk.

Fotoclub Fotodier

Kort en Louis van de Werff. Momenteel is Fotodier bezig om
een nieuw bestuur voor dit seizoen samen te stellen.

Kunst in Dierdonk (KID)

Veelzijdig, kleurrijk, fantastisch, briljant, buitengewoon,
grandioos, prachtig, te gek, magnifiek, schitterend, super,
wondermooi en geweldig waren slechts enkele woorden die
we hoorden tijdens KID 2012. Dat het wederom een eclatant
succes was moge duidelijk zijn. Van ruim 250 bezoekers bij
de fotografen in Parkzicht tot gemiddeld 130 bezoekers bij
de verschillende kunstenaars. Dit jaar zijn de adressen beter
zichtbaar gemaakt door vlaggen/banners met het logo van
KiD. Er waren werken van 25 kunstenaars en 17 fotografen.
De werken varieerden van zandsculpturen, moderne kunst,
stillevens, natuurlijke kunst, videokunst, vilten, keramiek,
naakten, glaskunst, brons, plastieken, beeldhouwwerken,
sculpturen, mozaïek werken, landschapskunst, fotografie,
maskers en Afrikaanse- en Balinese kunst. Ook de fotografen hadden een behoorlijk oeuvre: vogels, macrofotografie,
mensen, Urbex(oude gebouwen en objecten), landen en landschappen, impressies, vergezichten,etc. Het prachtige weer
was volgens sommigen te danken aan de stam van Afrikaanse
beelden die bij José Luiten stond opgesteld en daar een zonnedans aan het uitvoeren waren. Wat deze tentoonstelling zo
bijzonder maakt is dat alle kunstenaars, voorafgaand aan de
start om 13.00 uur, ook bij elkaar gaan kijken.
Bijzonder vermeldenswaard is dat Lucy Snijders bijna al haar
kunstwerken verkocht heeft en dat al dat geld naar een goed
doel in Kenia gaat. U kent Lucy wel …... de mondhygiëniste bij
het medisch centrum.

Het seizoen 2012-2013 was wederom goed gevuld. Zo heeft
Fotodier het afgelopen jaar o.a. Parkzicht voorzien van foto’s,
is de club er op uit getrokken om Keulen, Thorn, Antwerpen
en natuurgebied De Peel te fotograferen. Daarnaast hebben
we workshops verzorgd in nachtfotografie en productfotografie. Tenslotte hebben we weer een bijdrage mogen leveren
aan Kunst in Dierdonk middels een voor de club zeer geslaagde expositie in Parkzicht welke we ook het komende jaar weer
gaan uitvoeren.
Dat Fotodier een actieve club is blijkt ook uit het feit dat er
naast de oude garde zich telkens weer nieuwe leden aanmelden. De ene heeft weer wat meer ervaring met fotografie dan
de andere, maar wij zien het dan ook als taak van de gehele
club om eenieder op een hoger niveau te krijgen. Het afgelopen seizoen bestond het bestuur uit Ad van Duren, Jeroen de
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Vervolg jaarverslag....
Schildersclub

Vorig jaar is de schildersclub nieuwe stijl gratis toegankelijk
gemaakt voor de leden van de wijkvereniging. Onder leiding
van Edy van Elshout wordt er donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur geschilderd. Maakt niet uit op welk niveau je schildert. Bij Kunst in Dierdonk hebben de schilders hun resultaten
getoond in Parkzicht. Helaas moeten wij constateren dat ondanks de gratis deelname er slechts enkele leerlingen zijn.

Creativiteitsworkshops

Pascalle van der Donk heeft afgelopen verenigingsjaar weer
een gevarieerd programma verzorgd aan crea-avonden in de
maanden oktober t/m februari.
Voor slechts € 7,50 konden de leden deelnemen. Er zijn het
afgelopen jaar een viertal workshops geweest en die zijn, zonder uitzondering, allemaal druk bezocht. Het kerstbloemschikken was daarbij het meest populair. De onderwerpen waren:
porselein schilderen, vilten, kerstdecoratie en ketting rijgen.

Dansvereniging

In oktober 2012 is een nieuwe dansgroep van start gegaan.
Zo’n 18 kinderen dansen wekelijks een uurtje onder de enthousiaste leiding van Ellen van Turnhout. De vorig jaar opgerichte dansgroep Happy Face stopte heel onverwacht. Het
bestuur vond dit erg jammer en hebben we gezocht naar mogelijkheden om deze activiteit te continueren. We zijn blij dat
we Ellen bereid hebben gevonden om voor de kinderen een
doorstart te maken.

Badmintonclub

Hardloopgroep

Het is alweer het derde jaar van de hardloopgroep. Elke zondag om 9.30 uur verzamelen 4 tot 8 personen zich om 5 kilometer hard te lopen. Een gezellige en sportieve activiteit. De
groep mag nog wel wat groeien in aantal.

In het voorjaar 2013 hebben wij het initiatief genomen voor
het oprichten van een badmintonclubje in Dierdonk. Voor een
proefperiode voor de rest van het jaar hebben wij de gymzaal
bij Parkzicht gehuurd van de gemeente voor 1,5 uur per week
op de dinsdagavond. Het aantal spelers varieert tussen de vijf
en tien.
oktober 2013
Secretaris wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren

Afscheid Heidi Swinkels
Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van wijkvereniging Dierdonk op 28
oktober heeft het bestuur afscheid
genomen van Heidi Swinkels. Heidi heeft
jaren als bestuurslid een belangrijke rol
gespeeld. Zij was het aanspreekpunt
voor de knutselclub, schilderclub,
dansgroep en jeugddisco. Daarnaast
heeft zij de Classic Hits Nights en de
spooktocht mede georganiseerd. Haar
gezelligheid en haar relativerende kijk
op problemen waren in het bestuur van
groot belang. Wij zullen haar missen.
Heidi, bedankt.
Jan van Duren, Jeroen Schoonen, Ivo
Dolmans en Gerard Bosmans
P.S.: Mocht u interesse hebben om het
bestuur te versterken, neemt u dan contact op met het bestuur
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu.
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MoetNiks mededelingen
We zijn gelukkig weer in de gezelligste maand van het jaar!
Liefst drie feesten die we in de huiselijke kring kunnen
vieren: Sinterklaas, Kerstmis en de Jaarwisseling.
Dat breekt de lange, natte en donkere winter!
Voor MoetNiks betekent het ook dat we samen Kerstmis
vieren. In alle afgelopen jaren zorgden we zelf voor een
gezellig spellenprogramma. Deze keer hebben we voor de
afwisseling hulp van buiten ingeroepen.
Velen van u hebben ongetwijfeld al eens het TV-programma
Ik houd van Holland gezien. Wij spelen een variatie op dit
programma, onder de titel Ik houd van Kerstmis.
Er worden teams gevormd die middels een teamleider,
tegen elkaar spelen. Het accent ligt daarbij op competitie en
teamgeest, waarbij kennis over het heden en het verleden
een belangrijke rol spelen. Dit alles doorspekt met humor en
hilarische gebeurtenissen en feiten.
Alle teamleden zijn van belang en hebben een waardevolle
inbreng in het team en in de competitie.

Op deze manier willen wij een nieuwe impuls geven aan onze
kerstviering en dank zij onze helpsters Marion en Annie zal
dat zeker gaan lukken.
We beginnen de kerstviering met koffie en gebak. En we
sluiten af met het nuttigen van lekkere portie goulash met
stokbrood.
Woensdag 18 december 10:00 uur MoetNiks Kerstviering
Iedere wijkbewoner kan zich voor deze ochtend aanmelden
t/m woensdag 11 december bij Jeanne de Jong, tel. 512516.
De kosten bedragen € 5,- voor leden van de wijkvereniging.
Niet leden betalen € 8,-.
We verwachten rond 13:00 uur klaar te zijn.
Wij wensen alle Dierdonkers heel goede Kerstdagen en een
fijne jaarwisseling.

Dansgroep zoekt nieuwe
enthousiaste lerares
Onder de vlag van de wijkvereniging is al
jaren een dansgroep actief. In eerste instantie onder de naam Happy Face maar
na een doorstart werd dat de dansgroep
van Ellen en Saskia. Helaas hebben zij
aangegeven binnenkort te willen stoppen. Het bestuur van de Wijkvereniging
zou het erg jammer vinden als dit ook
het einde van de dansgroep zou betekenen. Bij deze dan ook een dringende
oproep voor een nieuwe danslerares.
Het zou erg fijn zijn als er kandidaten zijn
die enthousiast de meidendansgroep
onder hun hoede willen nemen.
Uiteraard kunnen de danseresjes ook
aansluiting zoeken bij de CV Rampetampers voor de groep dansmariekes. Wij
beseffen dat dit een andere insteek kent
maar wij willen de ouders en de danseressen daar zeker op attenderen.
Heeft u interesse stuur dan een mail naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu .
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Maskerade maakt ‘De Ingebeelde Zieke’ springlevend

Na het grote succes van ‘One ﬂew over the Cuckoo’s Nest’ bijt Toneelgroep
Maskerade zich met ‘De Ingebeelde Zieke’ opnieuw vast in het wereldrepertoire. Met behoud van de oorspronkelijke verhaallijn en met een vette knipoog
naar het heden heeft de Dierdonkse toneelgroep deze wereldberoemde 17e
eeuwse komedie van Molière op hilarische wijze binnenstebuiten gekeerd.
Onder regie van Dirk van der Pol belooft Maskerade een dolkomisch theatraal
spektakel met een hoog barokgehalte, mooie muziek, kekke kostuums, zoete en
zure slagroompruiken, vrolijke verkleedpartijen, chronische valwinden en
talloze klysma’s.

Hoveniersbedrijf

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

Verhaal:

De onuitstaanbare hypochonder Argan slijt zijn dagen in het bijzijn van op geld
beluste doctoren en klaagt over hun hoge rekeningen. In de hoop op gratis 24/7
medische verzorging wil hij zijn hitsige dochter Angelique - zeer tegen haar zin
in - uithuwelijken aan de niet bepaald knappe zoon van zijn lijfarts. Argan’s
verzorgster (met de broek aan) en zijn behaagzieke tweede vrouw hebben
echter - ieder op hun beurt - heel andere plannen. Verwarringen en hilarische
verwikkelingen zijn het gevolg…

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!
p
c
p f
:3 :23
www.cajoosten.nl
info@cajoosten.nl
Sinterklaas en Zwarte piet in
de woestijn
Zwarte Piet en Sinterklaas lopen
door de woestijn. Vraagt Sinterklaas aan Zwarte Piet: "Waarom
heb jij eigenlijk een raam bij je,
Zwarte Piet?"
"Oooh Sinterklaas", antwoordt
Zwarte Piet:"Als ik het te warm
krijg doe ik het raam open.



Kasteel:

De voorstellingen worden gespeeld op - nota bene - het prachtige kasteel van
Helmond. Voor de duur van de voorstellingsperiode wordt het kasteel omgetoverd tot het huis van de schatrijke en kerngezonde Monsieur Argan. We
schrijven Parijs, 1673 en welke ambiance past daar beter bij?

Voorstellingsdata:

De repetities zijn in volle gang en er wordt met veel plezier hard gewerkt. De
première staat gepland op woensdag 19 maart 2014 om 20.00 uur. Voorstellingen op 20, 21 en 22 maart (20.00 uur) en op 23 maart (14.00 uur en 20.00 uur).
Toegangskaarten kosten 12,50 Euro. De online kaartverkoop start op 1 januari
2014 op onze website (www.maskeradehelmond.nl). Wilt u verzekerd zijn van
een plaats in het feeërieke kasteel van Helmond, dan kunt u zich nu al aanmelden via info@maskeradehelmond.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, het aantal kaartjes en de voorstellingsdatum.

Vrienden van Maskerade:

Onze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Helmond
en Wijkvereniging Dierdonk. We kunnen uiteraard nog meer ﬁnanciële hulp
gebruiken. U maakt ons erg blij door vriend te worden van onze toneelvereniging. In ruil daarvoor krijgt u jaarlijks twee vrijkaartjes voor één van onze
voorstellingen. Aanmelden kan door minimaal 30 Euro te storten op rekening
NL59RABO01301496 t.n.v. Toneelverenging Maskerade o.v.v. ‘vriend maskerade’ en uw naam en adresgegevens. U kunt zich ook aanmelden via info@maskeradehelmond.nl. Voor geïnteresseerde bedrijven hebben wij diverse
sponsormogelijkheden. Wij informeren u graag.

www.maskeradehelmond.nl

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

drijf
e
b
s
r
e
Schild

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249
K

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

Toneelvereniging Maskerade
De repetities van toneelvereniging Maskerade voor de nieuwe productie “De Ingebeelde Zieke” zijn weer in volle gang:
In maart 2014 gaan wij dan ook een geweldige lustrumvoorstelling op de planken zetten. Deze keer spelen wij op een
zeer bijzondere locatie! En waar dat is, houden wij nog even
voor ons. In de volgende Gazet vertellen wij meer! In ieder
geval belooft Maskerade een hilarische theaterbelevenis met
een hoog barokgehalte, een onuitstaanbare hypochonder,
een hitsige dochter, kwakzalvers en talloze klysma’s. De voorstellingen staan gepland op 20-21-22-23 maart 2014.
Zie: www.maskeradehelmond.nl
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W I N T ERACTI E
Inloopmiddag Zondag 8 december 2013

Ik ben Ine Jacops-van Knippenberg en ik zit al flink wat
jaren in het kappersvak. Velen van jullie zullen mij vast
wel eens hebben zien rondrijden. Zes jaar geleden ben
ik, onder de naam:

er
mb nen
e
c
e
ij
In d gord
w
u
bij

tis
a
r
g ng*
ri
e
o
v

namelijk een eigen bedrijfje begonnen als ambulant
kapster.

vraag naar d

Mocht je het leuk vinden om
te komen kijken dan ben je
van harte welkom.
Het adres is:
Nijendaldreef 16.

Binnenzonwering
Buitenzonwering

rd
e

Ik droomde al lange tijd van een eigen kapsalonnetje en
die droom is nu werkelijkheid geworden. Acht december
tussen 13:00 en 15:00 uur houd ik een inloopmiddag.

Gordijnen

n

“Straight & Curly,”

*

ev

oo

aa
rw

Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:

Misschien tot dan.

facebook.com/smitsensmits

Groetjes Ine
www.straight-curly.nl

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

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

Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

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

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Jeugddisco: een terugblik op Halloween
Vrijdag 1 november was er weer de
eerste disco van het nieuwe schooljaar
in Parkzicht. Het thema was Halloween.
Veel kinderen waren mooi verkleed. De
zaalversiering was helemaal aangepast
en de DJ’s hadden naast de populaire
muziek ook geweldige, griezelmuziek.
Sommige kinderen vonden het wat
spannend, maar over het algemeen
was het een hele leuke, druk bezochte
avond. Er waren maar liefst 202 kinde
ren aanwezig!
Er werd gedanst, geschminkt, gedronken
(limonade) en gesnoept en er werden
spontane dans-battles gedaan.
Heel leuk!
Wij hopen dat jullie de smaak te pakken
hebben en weer gezellig komen dansen
in het nieuwe jaar, op 17 januari.
Tot dan !
Monique, Astrid, Johan en Ingrid
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Cees Gruyters: geëngageerd fotograaf:
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar voorzitter.fotodier@gmail.com

‘DE MENS ACHTER DE FOTO’
Cees weet zich verbonden met zijn medemens. Hij legt deze
passie op eigen wijze vast in zijn foto’s.
In dit interview gaat het vooral over portretfotografie en
parkeert hij zijn interesse voor architectuurfotografie.
Portretfotografie kent natuurlijk een breedspectrum en ook
hier heeft hij een keuze in moeten maken.
Hij heeft mij uitgelegd hoe de portretfoto’s tot stand komen.
Hoe hij mensen weet te betrekken tijdens een fotosessie en ik
zie dit terug in zijn portretbeelden.
De ongedwongenheid, de ontspanning en het eigene van
degene die wordt gefotografeerd.
Hij sluit aan bij de interesse van degene die hij wil portretteren.
Begint daar een praatje over, zorgt voor een goed contact,
laat mensen in ‘hun wezen’ zoals Cees het uitdrukt en neemt
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rustig de tijd om foto’s te nemen. Gaande weg dit contact pakt
hij in de groeiende sfeer van ‘zichzelf zijn’, het moment voor
zijn portretfoto’s.
Hij laat mij foto’s zien van het verloop van een aantal
sessies. Daarin voel en zie ik een band groeien tussen
fotograaf en gefotografeerden. Deze verbinding stelt Cees
in de gelegenheid die beelden vast te leggen zoals hij als
portretfotograaf graag wil.
In zijn beelden wil hij het eigenen van de mens vangen; zoals
de persoon zich voordoet, zoals iemand is. “ Dit vind ik wel zo
mooi. Het gaat mij niet om een mooi wenselijk plaatje”.
Hier voel ik het begaan zijn met en zijn passie voor fotografie.
Cees maakt om de drie maanden fotosessies van het 1ste
levensjaar van zijn kleinkinderen. Mooi, vrolijk, speels en leuk
voor later, vind ik en tevens specialiseer je je in fotografie en
fotobewerking.( Lightroom en Photoshop)
Hoe hij het aanpakt? “ Laat bijv. tijdens opname van kinderen,
hen met iets leuks spelen, laat ze hun gang gaan”. Mijn
aanvulling hierbij is: Cees engageert zich, legt gevoelige en
juiste contactmomenten vast, pakt een sfeervolle compositie
en tjakka.
Hobbyfotograaf.kees@kpnmail.nl
internet http://hobbyfotograafkees.webklik.nl

Hier volgen foto’s die bij uitstek laten zien op welke manier hij
foto’s wil verbeelden. Ik vind deze foto’s hartverwarmend. Ik
heb er geen ander woord voor en vind dat ik bij meer uitleg
deze beelden tekort kan doen.
Cees: “Gewoon, eenvoudig, zoals het is, zoals mensen zich
willen laten fotograferen. Zij weten het best hoe en wat.
Maak daarvan gebruik.
In de lift na een bezoek aan oma en opa. Beiden konden
niet aanwezig zijn bij hun bruiloft. In de lift stond een
voorbijganger. Mooi moment om vast te leggen”.

Lot; zo vrolijk, zo vrolijk

kleindochter Lot; eenvoud

fotosessie, cadeau van zoon aan moeder; liefde

Cees fotografeert nu dertig jaar en is begonnen bij fotograaf
Wijnen, Geysendorfferstraat in Helmond. “ Ik heb daar geleerd
om een foto van grote teen tot einde, scherp te stellen”.

Hij is en voelt zich betrokken bij muziek en bij de mensen van
de Stichting ‘De Rimbo Band’. Een Streekorkest voor mensen
met een verstandelijke beperking/ www.rimboband.nl.

Cees speelde vroeger klarinet en kan zo een aantal pupillen
muzikaal begeleiden. Naast deze taak vervult hij ook het
fotografische gedeelte ten behoeve van de P.R..
Ik vermoed dat door deze werkzaamheden hij in staat is
prachtige foto’s te maken van de optredens en leden van
deze band. Voor hem is het een uitdaging de eigenheid van de
leden van de band zo ideaal mogelijk op foto weerde geven.
Met dank aan Cees Gruyters.
Namens clublid fotodier, Jose Luijten
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WÉRKT VOOR U

CosCom

ICT Service aan huis en op de zaak.

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

Corstiaan Stoeffe
Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

info@coscom.nl
www.coscom.nl

SINTERKLAAS AANBIEDING !
LAMINAAT XXL

NU

€ 24,95

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

INCL. ONDERVLOER + LEGKOSTEN
Showroom
Binnen en buiten

VLOERTEGELS DIV.

NU
www.htnvloer-tuin.nl
Duizeldonksestraat 18 (einde Engelseweg)
5705 CA Helmond T. 0492 - 792499

€ 37,95

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

INCL. LEGKOSTEN
Y

De Sint is sip!
Een beetje droevig kijkt Sinterklaas uit
het raam van zijn grote paleis in Spanje.
Zijn mondhoeken hangen naar beneden.
Zijn ogen staan sip. De pieten hebben
het ook al gemerkt, zij sluipen heel
zacht door het kasteel. Dat doen ze om
Sinterklaas niet te storen. Want als de
SpeelgoedtestPiet weer eens met een
kinderstraaljager door de gang vliegt
en heel hard optrekt om de trap op te
vliegen dan is er natuurlijk veel herrie.
En dan; dan zucht de Sint diep. Heel
diep. Zo diep dat alle Pieten er verdrietig
van worden.

“Tja Piet, “zegt de Hoofdpiet tegen
de opperkokpiet, “maak er maar iets
lekkers van. Dat vindt Sinterklaas vast
erg lekker.”De opperkokpiet schudt
zijn hoofd. “Nou, Piet”zegt hij met een
bedenkelijk gezicht, “ik weet het niet.
Sint eet niet altijd zijn bord leeg. Soms
is het alsof ik voor niets sta te koken
hier. Wat vind jij Piet?,”vraagt hij aan
de veegpiet die net de keuken staat te
vegen,”vind jij dat Sinterklaas goed eet?
Jij brengt ook altijd zijn eten op zijn
kamer.”

En die keer, toen de PepernotenPiet wel
duizend pepernoten had gebakken met
rotjes erin? Wat een rotzooi was het
toen! Overal pepernotenkruimels. En
die knallen! Dagen ging het door, en het
was niet eens oud en nieuw. Eigenlijk
moesten de Pieten wel vreselijk lachen
om al die knallen. Ze hadden ook wel
eens stiekem een pepernoot naar elkaar
gegooid hoor. BAM deed de pepernoot
dan. Lachen joh. Maar de Hoofdpiet
vond het veel te gevaarlijk, die
knalpepernoten. Net als een straaljager
voor kinderen. “Nee, daar komen
ongelukken van,”zei de Hoofdpiet. Wel
jammer, vonden de pieten hoor.

“Ja, ik heb een idee.”Alle pieten kijken
naar Piet. “Weten jullie nog die keer
dat we in Doetinchem aankwamen.
Toen die gekke man daar stond? Kom,
hoe heet hij ook al weer? Kom, help me
eens?” “WARBOEL,” schreeuwen een
stuk of 10 pieten tegelijk.”Nee. Jaaah,
Cool.” Alle pieten tetteren door elkaar
tot de hoofdpiet twee handen vol met
pepernoten strooit. Dat helpt. Als alle
pieten hun mond vol hebben kunnen ze
niet praten. En dat is lekker rustig.
Al snel is duidelijk wat er gaat gebeuren.
De hoofdpiet stapt naar de telefoon en
belt met Nederland. Met Sander. En
als Sander hoort wat er aan de hand is
dan komt hij meteen nar Spanje. Met
het vliegtuig. Want met de stoomboot
zou het te lang duren. Gelukkig is
Sander er snel. Als hij binnenkomt moet
Sinterklaas al een beetje glimlachen. En
als Sander begint met Warboel, samen
met een heleboel spaanse kindertjes,
dan begint Sinterklaas te lachen. Hard te
lachen. Het duurt niet lang of de tranen
van het lachen stromen over de wangen
van Sinterklaas.

De veegpiet denkt ook even na.”Mmm,
daar zeg je wat Piet. Het lijkt wel alsof hij
niet altijd honger heeft.”Hij kijkt naar de
Hoofdpiet.”Weet je wat Piet?. Volgens
mij moet Sinterklaas gewoon een keer
lekker lachen. Dat helpt altijd.” “Daar
zeg je wat Piet,”zegt de Hoofdpiet,”dat
is een goed idee. Wat vind jij Piet?.”En
zo beginnen ze plannen te maken. Ze
verzinnen van alles. “Een piet die in een
taart valt. Twee pieten die tegen elkaar
op lopen.” En zo nog veel meer. Een hele
lange lijst.
Hoor, alweer een zucht van Sinterklaas.
Waarom is de Sint toch zo sip? Dat is
toch niet goed? De Grapjespiet is ook al
langs geweest bij Sinterklaas, maar dat
hielp niet. Anders heeft Sint wel schik als
de Grapjespiet bezig is. Maar nu? Nee,
Sint blijft maar zuchten. Een paar jaar
geleden had Sint ook al een dipje. Het
zal wel met de leeftijd te maken hebben.

pieten staan met een ernstig gezicht na
te denken. Denk denk.

Zo komt het dat Sinterklaas weer
vrolijk is. Hoe het nu kan dat hij sip was
weet hij niet. Maar dat geeft ook niet.
Sinterklaas is weer vrolijk!. En nu gaat hij
snel 5 december vieren! Met kadootjes,
voor iedereen!

Maar wat ze ook doen. Het helpt niet.
Sinterklaas kijkt naar de piet die een
grote taart in zijn gezicht krijgt. Hij moet
een klein beetje glimlachen. Een heel
klein beetje.
“Dat gaat zo niet goed, Pieten,”zegt
de Hoofdpiet,”we moeten iets anders
verzinnen.!” Denk, denk, denk. Alle
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best

Bezoek nu onze Kerstshow

t/m 29 december
iedere zondag open van
12.00 tot 17.00

Openingstijden
Ma t/m Do
V
Za
Zo

09 30
09 30
09 30
12 00

18 00 uu
20 00 uu
17 00 uu
17 00 uu

Tuincentrum de Biezen
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
www.tuincentrumdebiezen.nl

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
i
os p
3
7
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

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

www.coolenloodgieter.nl

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

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

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

Dierdonk 3D: Spooktocht 2013

Als DierDonkDetective ben ik
voortdurend op zoek naar de
organisatoren van alle activiteiten
in onze mooie wijk. Al ruim een
jaar lukt het om elke maand een
persoon of een groep personen te
bedanken voor hun inzet. Denkt
u bijvoorbeeld aan de wijkraad,
tennisclub, ouderengroep Moet
Niks, Stichting Dierdonk Dagen,
redactie van de gazet en wijkagent.
Deze maand moest ik echt under
cover om een en ander voor u uit
te zoeken. Wie zitten achter de
spooktocht 2013? Dat vroeg ik
mij af. Het antwoord is eigenlijk
schokkend, dus lees maar snel
verder.
De eerste Spooktocht in Dierdonk
werd in 2011 georganiseerd door
Heidi Swinkels en Gerard Bosmans
van het bestuur van wijkvereniging
Dierdonk. Er werd gestart bij
Food For Fun aan het begin van de
Dierdonklaan, waarna een enge tocht
door de Bakelse Bossen volgde. Ruim
50 Dierdonkenaren trotseerden de
gevaren en genoten van dit nieuwe
initiatief. Bij de evaluatie bleek dat
er meer schrikeffecten mochten
zijn. In 2012 zou daar rekening mee
worden gehouden. Via contacten
met het Dr.-Knippenbergcollege
en de jeugdwijkraad werden vele
spoken gerekruteerd en stond niets
een succesvolle tweede editie in de
weg. Althans, bijna niets. Het enige
probleem was dat er meer spoken
bleken te zijn dan deelnemers.
Conclusie: de spooktocht werd
geannuleerd.

Wie zitten dan achter de
Spooktocht 2013?
Wie meent dat deze activiteit
toch een toekomst heeft? Welke
wijkbewoner durfde de organisatie
aan? Antwoord: niemand. De
organisatie van de Spooktocht 2013
was in handen van buurtvereniging
Ons Nest uit Helmond-Noord! Zij
organiseerde al jaren een succesvolle
spooktocht in Natuurgebied De
Bundertjes en zochten een nieuwe
locatie. Die locatie werd het
Bakels Bos. De inschrijving werd
opengesteld voor de leden van
buurtvereniging Ons Nest en voor
alle mensen uit Dierdonk. Leden van
wijkvereniging Dierdonk mochten
zelfs gratis deelnemen.
Op 15 november was het zover,
maar wel na een grote wijziging.
De spooktocht vond toch weer
plaats in de Bundertjes omdat de
spoken waren verdwaald in het
Bakels Bos. Tijdens een eerdere
zoektocht naar geschikte plekken
voor ophangingen en ingravingen
konden ze de uitgang namelijk niet
vinden. Na een omzwerving via de
Rijpelberg kwamen ze verkleumd
thuis en besloten dus alsnog in de
Bundertjes te blijven.

tocht voerde door de weilanden (met
mist) via vele plekken met schrik
effecten. Gigantische spinnen
webben, veel technische effecten,
mooie spullen en spoken die in hun
rol bleven.
Ons Nest, bedankt voor de enorme
inzet en het openstellen van de
inschrijving. Ik schaam me wel een
beetje dat wij uit Dierdonk maar
met 9 personen mee wilden doen.
Wat is dat toch? Wat willen wij dan
wel? Wat moet er georganiseerd
worden om ‘iedereen’ op de been
te krijgen (behalve de feestavond
tijdens de Dierdonk Dagen).
Heeft u een idee? Stuur dat naar
secretariaatwijkvereniging@
dierdonk.eu of naar mij.
Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)

Het aantal deelnemers was 75. Uit
Dierdonk deden slechts 9 mensen
mee (van de 5000 wijkbewoners!). De
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Nieuwe prinsen in Dierdonk
Prins Ruurd Jan d’n Urste wordt in zijn zware taak bijgestaan
door Ceremoniemeester John, Burgemeester Koen, Vorst
Peter en de wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde
en Showgroep.
Voor de 2 e keer in zijn Vader en
Zoon gelijktijdig prins bij de
Rampetampers

Jeugdprins

Op zaterdag 9 november 2013 is Prins
Ruurd Jan d’n Urste in Residentie Parkzicht,
als Prins van de Rampetampers in de wijk
Dierdonk voorgesteld. In het bijzijn van zijn
echtgenote, kinderen, familie, bekenden en diverse bevriende
carnavalsverenigingen werd hij om 11 minuten over half elf na
het voorlezen van diverse hints in de zaal aangewezen. Ruurd Jan
is naast Prins ook voorzitter van de dit jaar 50 jarige vereniging.
Hij volgt daarmee Prins Gerard d’n Twidde op.
Ruurd Jan d’n Urste is in het dagelijks leven beter bekend als
Ruurd Jan Leenders en heeft de carnavaleske leeftijd van 44
jaren. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Trespa in Weert
als Shiftleader bij de Unit “Persen en Voorbeleggen”. Hij is
getrouwd met Miriam en heeft 2 kinderen waarvan Danique
de dansgarde versterkt en Werner hem mee mag voorgaan als
Jeugdprins als Werner d’n Urste van de Rammetjes. Overigens
zijn beide ook nog actief bij Mulo, Ruurd Jan als trainer en
Werner als keeper bij de E3.

Voorafgaand aan de prinsbekendmaking was het de beurt aan
de jeugd. Na een waardig afscheid van Jeugdprins Matthijs
d’n Twidde en Prinses Danique d’n Urste van jeugdraad “de
Rammetjes werd onder het toeziend oog van de jeugdige
inwoners van de wijk Dierdonk, ouders, kennissen en “de
Rampetampers” de nieuwe jeugdprins bekend gemaakt. Prins
Werner d’n Urste zal dit jaar de scepter zwaaien over “de
Rammetjes” de jeugdafdeling van de Rampetampers.
Geheel aan het thema “Rammetjes daar zit muziek in” werd
de nieuwe jeugdprins van de Rammetjes onthuld in residentie
“Parkzicht” te Dierdonk. Prins Werner d’n Urste is in het
dagelijks leven Werner Leenders en maakt al vijf jaar deel uit
van De Rammetjes en weet dus wat carnaval vieren is. Later op
de avond werd bekend dat zijn vader Ruurd Jan als Prins Ruurd
Jan d’n Urste de Rampetampers als hoogheid voor zal gaan. Het
carnaval zit hem dus in het bloed. Ceremoniemeester Thijmen,
en Vorst Finn en de wijze jeugdraad zullen hem natuurlijk tijdens
alle feestelijkheden vergezellen. Zij zullen met zijn allen op een
fantastische manier laten zien dat in hen muziek zit.
Beide prinsen en hopen dat vele Dierdonkers tijdens carnaval,
de gezellige middagen en avonden, komen bezoeken om er
samen met hen een te gekke en een zeer gezellig feestelijk 50e
carnavalsjaar voor de Rampetampers in 2014 van te maken.
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11-11 in Keulen
Na Maastricht in 2012 zijn we dit jaar toch weer met
een kleine delegatie naar Keulen getogen.

Om 08.00 uur vertokken we met een 9 pesoonsbusje met BOB
aan het stuur. Ondanks dat het een maandag was werd rond
10.30 geadviseerd niet meer naar de Heumarkt te gaan daar
deze met 30.000 man vol was, maar........! Wij waren er al. In
deze `Hochburg` van het duitse carnaval was het dus al heel
vroeg erg druk. Zo druk dat er één ding was wat men niet kon
doen, namelijk OMVALLEN.

bewegingvorm was mogelijk maar pas later in de middag was
het ook weer mogelijk om wat vrijer te bewegen.

De carnavalisten tijdens 11-11 komen in Keulen uit alle
windstreken zoals Schwarzwald, Turiingen Saksen etc. maar
ook uit Nederland van Oldenzaal ,tot Enkhuizen en Maastricht,
en de creaties van poesjes tot kerstbomen.

Dit jaar in geel/groen met uniforme steken, niet alleen voor de
herkenbaarheid, maar ook om elkaar wat gemakkelijker terug
te kunnen vinden stonden we in Keulen op de Heumarkt. Een
biertje was wel schrikken, € 2,50 voor 0.25 maar dan wel in een
milieuvriendelijk glas gemaakt van mais en na 6 weken in het
milieu afgebroken, althans schrijft de sponsor van deze wel mooi
bedrukte glazen. Om de hoek waren de 0,5 blikken voor € 2.00
verkrijgbaar. Ontzettend gezellig en een dag zonder wanklanken.

Precies 11 seconden voor 11 minuten over 11 werd met het
aftellen begonnen zoals we ook kennen bij oud op nieuw. Bij dit
nieuw carnavalsjaar ging geen vuurwerk maar confetti de lucht
in. De hele dag muziek van de lokaal en ook landelijk bekende
stemmingmakers, waarbij men niet stil kon blijven staan. Ja deze

Dit jaar hoefden we ons niet te haasten om weer naar Helmond
te komen waardoor we lekker relaxed konden gaan eten en
op ons gemak de reis naar huis konden aanvaarden. Moe en
voldaan waren we rond de klok van 22.00 weer thuis.
Voor diegene die mee geweest zijn wederom een dag om niet
te vergeten en jammer dat we dit niet in Helmond hebben.
Volgend jaar op 11-11 gaan we zeker weer of.....!
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KOM SPORTEN
EINDEJAARSACTIE

(ook leuk als sint of kerstkadootje)

2 maanden
onbeperkt sporten
Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

Voor slechts

€ 49,50

- Geen inschrijfgeld. U was in 2013 geen lid van Sport Citadel!
- Inschrijven voor deze actie kan tot 31 december

SPECTACULAIRE
SQUASHAANBIEDING
8x een half uur squash en een
squashracket (dat mag je houden)
voor slechts € 49,95 p/p.

TE HUUR RUIMTE
IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2)
Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.
Voor meer informatie zie achterzijde van de flyer.

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick,
Po erkick, Body lift,
Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do

Nieuws van de Wijkraad
Adoptie wijk plantenbakken.

Tuinaanleg Rob Jacobs heeft aangeboden de plantenbakken
die in onze wijk staan kosteloos te voorzien van planten.
Inmiddels heeft deze actie plaats gevonden en zijn de bakken
voorzien van een buxus bol omringd door witte viooltjes wat
het geheel weer een fraai en verzorgd uiterlijk geeft.
Namens de wijkraad willen wij Tuinaanleg Jacobs hiervoor
hartelijk bedanken.

Jongeren brengen wijk in beweging!

Twee jongeren van de jongerenwijkraad Dierdonk, voorzitter
Oussama Elidrissi toekomstig sportinstructeur en bestuurs
lid Servie de Bie, hebben samen het plan opgepakt om een
trimparcours te realiseren. Langs de bestaande looproute
van 8,5 kilometer, aan de buitenzijde van onze wijk , worden
er als het aan beide sportfanaten ligt enkele trimtoestellen
geplaatst.
De financiering hiervan is in handen van de Rabobank (wijken
fonds), de gemeente en de wijkraad (burgerinitiatieven).
Als beiden jongeren het hebben over trimtoestellen moet u
denken aan, klim, hang en evenwichtstoestellen om been,
rug, arm en buikspieren glad en soepel te maken terwijl u
uw wekelijks trimrondje rond onze wijk aflegt. Omdat wijk
Rijpelberg een zelfde initiatief heeft opgepakt en er over de
uitvoering van het plan al regelmatig onderling overleg heeft
plaats gevonden, zal er mogelijk vanuit deze samenwerking
sprake zijn van een aaneengesloten trimparcours van meer
dere kilometers. Beide jongeren zijn hier erg enthousiast
over en praten nu al over het organiseren van een jaarlijks
terugkerend sportevenement die misschien wel tijdens de
Dierdonkdagen gehouden kunnen worden. De wijkraad is blij
met dit (burger)initiatief en wenst beide uitvoerders veel suc6
toe tijdens de realisatie hiervan.
Nico Tuip Wijkraadvoorzitter Dierdonk.
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Nieuws van onze wijkagent
buitenlamp van een schoolgebouw
gestoken waardoor de lamp gedeeltelijk
weg smolt. Onzinnige vernielingen wel
ke grotere gevolgen hadden kunnen
hebben.
In dit nummer van de Gazet geef ik
weer een opsomming van de diverse
incidenten binnen onze wijk Dierdonk.
In de wijk is extra politiesurveillance
geweest omdat we in onze wijk maar
last blijft houden van inbraken in
auto’s. In dit artikel vraag ik daarom
ook om uw medewerking. Ik hoop dat
we eindelijk een keer het tij kunnen
keren door het rapaille welke debet
is aan dit soort criminaliteit aan te
houden.
Diefstal fietsen:
Uit een tuinhuisje achter een woning
aan de Parnassiasingel werd een fiets
weggenomen. Het tuinhuis werd opge
broken en de fiets werd vermoedelijk
over de afgesloten tuinpoort getild. Een
andere fiets werd weggenomen vanuit
een opgebroken schuurtje bij een wo
ning aan de Pinksterbloembeek. Deze
diefstallen werden gepleegd tussen 12
oktober 19.00 u en 14 oktober 11.00 u.
Diefstal VW Golf:
Vanaf de Schovenhorstweide werd
30 op 31 oktober een grijze VW Golf
weggenomen. Deze auto was voorzien
van het kenteken 12-TBR-4.
Diefstal vogels:
Uit een volière, staande achter een
woning aan de Vliehorstweide, werden
ongeveer 50 vogels weggenomen. Deze
diefstal vond plaats tussen maandag 28
oktober 14.30 en dinsdag 29 oktober
10.00 uur. Om de vogels te kunnen weg
nemen heeft men op diverse plaatsen
het gaas vernield.
Baldadigheid:
Een bewoner van een woning aan de
Malaxisbeek trof op 31 oktober de
resten van een ei aan op een ruit van
zijn woning. Met het nodige werk kon
de zaak weer geschoond worden.
Een ergerlijke vernieling, gelukkig zon
der grote gevolgen, vond plaats bij het
gebouw van de basisschool. Het eerste
weekend van november hadden enkele
onverlaten twee stuks vuurwerk in een
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Bijtincident:
Zondag 20 oktober werd aangifte ge
daan van een bijtincident door een
losgebroken hond. Deze hond had een
andere hond gebeten. Dit hondje raakte
gewond en moest behandeld worden bij
de dierenarts. Tegen de eigenaar van de
losgebroken hond wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Zwerver:
Vanaf donderdag 24 oktober ontvingen
we diverse meldingen van een man
welke met zijn auto zou verblijven op het
parkeerterrein Dierdonkpark. Volgens
meldingen zou de man dronken zijn en
hij zou diverse malen schennis hebben
gepleegd. De man heeft er enkele
dagen verbleven alvorens hij daar weer
vertrok. Uit het door mij ingesteld on
derzoek bleek dat de diverse meldingen
over de schennispleging “van horen
zeggen” was. Een enkele getuige welke
ik sprak deed geen aangifte van dit
strafbaar feit waardoor ik geen procesverbaal kon opmaken.
Inbraak auto’s:
Op 22 en 23 oktober werd ingebroken in
twee auto’s welke geparkeerd stonden
aan de Molencatedreef. Ook een auto
aan de Arcenlaan was doelwit. Een
getuige had twee jongens op een rode
scooter weg zien rijden. Helaas kwam
deze laatste info pas gedurende de dag.
Zoals ik al eerder in mijn berichtgeving
heb medegedeeld blijven de inbraken in
auto’s maar doorgaan, ook in onze wijk.
Uit de diverse meldingen een aangiftes
blijkt dat diverse van dit soort inbraken
waren gepleegd door twee personen op
een scooter. Was er eerst sprake van de
donkere scooter met een uitzonderlijk
geluid, bij deze inbraak sprake van een
scooter in de kleur rood met een witte
streep.
Extra surveillance in de wijk heeft ook
nog niet geleid tot de aanhouding van
bij
dader(s). Uw hulp hebben we daar
nodig. Schroom niet om bij iets ver
dachts direct de politie te bellen, ook al
is dit in de nachtelijk uren.

Overlast jeugd:
Afgelopen periode hebben we enkele
meldingen gehad van buurtbewoners
welke geluidsoverlast ondervonden van
een groep jeugd welke zich veelvuldig
ophouden op het veldje aan De Kromme
Geer. Tijdens de controles werden door
mij of door de collega’s geen overlast
geconstateerd. Inmiddels is deze groep
besproken binnen het Jeugd Preventie
Team. Jongerenopbouwwerk is met de
jeugd in gesprek.
Veilig van en naar school.
In samenwerking met enkele kinderen
en leerkrachten van Basisschool Dier
donk is een controle gehouden op het
op de juiste wijze brengen en halen van
leerlingen.
Samen met school, de gemeente en
een verkeersouder zijn we bezig om de
schoolomgeving nog veiliger te maken.
Dit gebeurd niet alleen door eventuele
fysieke aanpassing maar vooral door
goeie onderlinge afspraken te maken
over de wijze van het gebruik van de
openbare ruimte en het schoolterrein.
Het schoolteam heeft daar al aandacht
voor gevraagd via hun nieuwsbrief
naar ouders/verzorgers van hun leer
lingen. Ook u kunt mee werken aan
die verkeersveiligheid door het goede
voorbeeld te geven aan de leerlingen.
Door mij zal de komende weken extra
aandacht worden geschonken aan de
omgeving van de school. Hopelijk hoef
ik niet vaak mijn boekje te voorschijn te
halen want een bekeuring kost al gauw
90 euro.
uw Wijkagent, Hein Albers

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een Rebus, maar
eerst de oplossing van het lettervierkant en de
prijswinnaars.
In totaal waren er 20 inzendingen waarvan een “bijna
goed”. De oplossing was als volgt “Dit is de vijfentwintigste
prijspuzzel. Wij wensen jullie veel puzzelplezier.” Uit de 19
goede inzendingen is weer geloot. Deze keer heeft Gerard
Bosmans, waarnemend voorzitter van de Wijkvereniging
weer 3 prijswinnaars getrokken die op 20 november hun
prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto de gelukkige
prijswinnaars

Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00.Uiterste inzenddatum is deze keer vroeg en wel:

Maandag 9 december 2013.
De Rebus

P=E

i
bu=

B=sk

-s

m=w

o=i


b=n

st=
ga

Oplossing Rebus
vlnr: Isabelle Seegers, Luka Vucic en Tamara de Greef.

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand hebben we weer een rebus. Hier hoeven we
niet veel uit te leggen. Bekijk het voorwerp en wijzig dan
een of meerdere leters in het woord zoals bij het voorwerp
aangeven. Bij een + bestaat het te zoeken woord uit meerdere
lettergrepen. Vul de oplossing in op de stippellijn, en je ziet
wat er in de zak van Sinterklaas zit. Deelname is weer mogelijk
vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.
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Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel 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.
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Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu

1695,=

Nieuw: Caresse boxsprings

Vanaf 6 december kerstbomen.
Peter Kuijpers,
Rootvlaas 2 te Bakel
06-10690888
EXTRA geopend 3 & 4 en 17 t/m 20 dec. tot 20.00 uur. GRATIS kadobonnen*
* Voorwaarden zie onze website www.allesvoorjepaard.nl

HippoCare Liessel
Alles voor paard en ruiter

Kennelweg 3 - 5757 RJ Liessel
Tel. 06 - 15435834

K
Openingstijden:
Woensdag: 13.30 - 18.00 u
Vrijdag: 10.00 - 20.00 u
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

GESLOTEN: 6 dec en 27 dec t/m 7 jan

Weg Helmond/Bakel
Achter tankstation Texaco

www.allesvoorjepaard.nl

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

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

Scouting Paulus: Nationale Natuurwerkdag
nog even wat spanning, want een van
de vrijwilligers heeft een jeep met
lier en daarmee heeft hij een enorme
boomstam het bos in gesleept.
Na een ochtend hard werken is het
tijd voor soep en broodjes en werd
er nog wat uitgedeeld aan boekjes en
gadgets en daarna naar huis voor een
welverdiende(en hard nodige) bad.
En wat de scouts ervan vonden om
hieraan mee te doen … “Dit is zoooo
cool !!!”
Op zaterdag 2 november nam een
record
aantal van ruim 14000 vrij
wil
ligers deel aan de nationale Natuur
werkdag, verspreid over 464 locaties
door het hele land. Het landschap
kreeg een grote opknapbeurt …
… en, natuurlijk was scouting paulus
erbij! ☺
Een groot deel van de scouts activiteiten
vindt plaats in de natuur, spellen, kam
pen, tochten lopen, noem het maar op,
dus, het is niet verkeerd dat ons leden
een keertje de andere kant van de
medaille zien en een steentje bijdragen
aan het behoud van de natuur.
Uitgerust met bijlen, schoppen, zagen
en touwen zijn 24 scouts en 6 leiding
de uitdaging aangegaan… Op naar de
Stiphoutse bossen!
Eerst even uitleg gekregen van iemand
van het IVN en Gemeente Helmond, wat
er gedaan moest worden, en natuurlijk,
waarom het zo belangrijk is om dit te
doen. Daarna is de groep opgesplitst in
kleiner groepjes en vol enthousiasme
zijn ze aan de slag gegaan. Terwijl
een deel van de scouts met bijlen
en schoppen rondom het Wasven
alle jonge dennen en berken gingen
verwijderen, hebben andere groepen
zich bezig gehouden met het ontleden
van omgewaaide bomen. Zagen, hakken
en daarna de takken en stronken met
touw het bos in sleuren. Waarom? Om
het behoud van de vennen en de heide
rondom de vennen, anders zijn de ven
nen over een aantal jaren helemaal weg
– ingenomen door het bos.
Na een uurtje hard werken was er
even pauze en dan wisselen van de
activiteiten zodat iedereen alle werk
zaamheden een keer hadden gedaan.
Aan het einde van de ochtend is er

Toen liepen we terug en kregen we
daar tomaten of erwten soep. En een
broodje natuurlijk. Met kaas of ham
erop. Of een krentenbol met boter. Echt
een hele leuke ervaring om een keer
mee te maken. En de tijd vloog voorbij.

Lees even het verslag van Nicky Duijme
link: Hallo scouts,
Vandaag gingen we iets speciaals doen.
We gingen namelijk meedoen aan de
Natuurdag. Daarvoor gingen we eerst
met z’n allen een stukje fietsen. Een
stukje naar het Stiphoutse bos. Toen
we daar aankwamen gingen we ,met
Coline van Gemeente Helmond, naar
het Wasven waar we zouden gaan
werken voor de natuurdag. Toen we
daar aankwamen zagen we daar al
iemand bezig met een kettingzaag.
Maar van Coline moest hij daarmee
ophouden omdat wij dat met de hand
zouden moeten zagen. Dus de man was
opgehouden en er waren nog een paar
andere omgevallen bomen waarvan we
de zijtakken van af zouden zagen. Dus
daar gingen we het eerste uur mee aan
de slag. Toen gingen we ruilen, maar
eerst wat te drinken en een koekje. We
gingen weer aan de slag en moesten
nu hele kleine boompjes omhakken.
Ook weer een uurtje of zo. Daarna
ging de man met de kettingzaag ons
showen hoe je een stam met een jeep
weg kon halen en gaven we hem een
applaus omdat het gewoon was gelukt.

Dus ik ga volgend jaar vooral mee als we
ons dan weer opgeven met de scouting.
Groetjes, Nicky Duijmelink
Wil je meer weten over de natuur
werkdag, kijk dan op de website
www.natuurwerkdag.nl
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Wij wensen
iedereen
prettige
feestdagen
en een
voorspoedig
2014

I.v.m. met het 40 jarige huwelijksfeest van
onze ouders zijn wij zaterdag 21 december
gesloten.
Op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari zijn
wij i.v.m. de feestdagen gesloten.
Openingstijden:
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!
0492-347425
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Massage rug, nek en schouders
40/45 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl
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www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

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 •

Uitgelicht: MB Advies
Via het met een hoog traliehek om
heind, maar open en net terrein, van
de buuronderneming loop ik naar de
voordeur van het pand waar MB Advies
is gehuisvest. Het is even klimmen, de
trappen op naar de tweede etage van
het rode gebouw op de hoek van de
Engelseweg en de Churchilllaan. Een
ruim, licht en kleurrijk kantoorpand
waar veel moderne kunst van Kunst
& Ko te vinden is vormt de dagelijkse
werkomgeving van Martien van den
Berg.
Samen met zijn vrouw Peggy van den
Berg-Aarts en twee vaste medewerkers
en één freelance fiscalist vormt hij het
team dat zowel ondernemers als ook
particulieren kan voorzien van bijna
alle aspecten van financieel advies.
Martien noemt op mijn verzoek enkele
sectoren op van ondernemingen die hij
zoal als klant heeft. Een divers rijtje met
onder andere de metaalsector, zakelijke
dienstverlening, detailhandel volgt maar
wat zijn bedrijf niet doet is landbouw.
Dat blijkt een wel heel specifieke sector
te zijn.
Het gaat om de mensen
achter de getallen
Het is heel goed mogelijk dat u Martien
kent zonder dat u zijn klant bent. Deze
Dierdonker was ooit medeoprichter
van ons wijkhuis Parkzicht. Voor
ánderen actief zijn is voor Martien
een vanzelfsprekendheid. MVO, Maat
schappelijk Verantwoord Ondernemen
is niet alleen zijn eigen levenswijze
maar ook zijn motto. Met verve
draagt hij het uit. Maar ook naast zijn
onderneming maakt hij zich dienstbaar.
Als vicevoorzitter en jeugdtrainer is
hij actief voor zijn voetbalclub MULO.
Zijn ogen twinkelen als hij er over
spreekt. Maar ook Stichting Jibb (Jeugd
in Beweging Brengen), waarvan hij
bestuurslid is, heeft zijn hart. Jibb is
opgericht om de 70% niet-sportende
kinderen binnen Helmond met sport
en beweging in aanraking te brengen.
Besprekingen en vergaderingen van Jibb
en Mulo vinden vaak overdag plaats
op zijn kantoor en dat maakt dat zijn
gewone werk dan blijft liggen. Martien
heeft echter geen 9 tot 5 mentaliteit
en dat werk wordt dus gewoon in de

avonduren gedaan. Hij is zo gezegd dagin-dag-uit maatschappelijk bezig.
MB Advies bestaat sinds 2007. Martien
werkt al sinds 1988 in de financiële
wereld. Eerst in de accountancy, zowel
zelfstandig als in dienstverband. Zijn
vrouw Peggy heeft hij op kantoor
ontmoet en komt dus ook vanuit die
hoek. Zij vult hem nu dan ook prima
aan in hun gezamenlijk bedrijf. Peggy
doet meer het HRM-gerelateerde
werk, Martien is vooral de veelzijdig
adviseur. Cijfers áchteraf verzamelen en
vergelijken en vertellen wat er fout ging
is wat elke accountant kan doen maar
een ondernemer laten inzien wat deze
cijfers voor de toekomst betekenen
en waar bijgestuurd moet worden is
wat MB Advies een bijzonder bedrijf
maakt. Martien wil het zelfbewustzijn
van ondernemers vergroten. Hij kan
een klankbord zijn bij zowel de opstart
als de groei van een bedrijf maar
ook als er gesaneerd moet worden.
Verandertrajecten zijn de specialiteit
van Martien. Bij dat alles vindt Martien
nazorg erg belangrijk, de klant helpen
op het juiste spoor te blijven.
Daarnaast is hij ook echtscheidings
adviseur, voornamelijk bij ondernemers.
Hij helpt vechtscheidingen te voor
komen. Daar advocaten normaal ge
sproken bij een echtscheiding voorna
melijk juridisch adviseren is het juist
noodzakelijk om de consequenties in

de toekomst in beeld te brengen. Daar
waar nodig fiscaal of bedrijfseconomisch
adviseren en bijsturen is daarom een
absolute must.
Juist hier komt het motto van Martien
en van Peggy tot uiting. “Uiteindelijk
gaat het om de mensen achter de
getallen”.
Op de website van zijn bedrijf schrijft
Martien ook blogs. Hierin legt hij inge
wikkelde financiële zaken op een simpel
te begrijpen manier uit. Dit komt ook
weer voort uit zijn drang mensen
vooruit te helpen. Dat Martien echt
geïnteresseerd is in mensen blijkt ook
als hij ook mij naar mijn werkzaamheden
vraagt. We dreigen de tijd te verliezen
in een geanimeerd gesprek maar voor
ons beiden geldt dat er nog meer te
doen is. Thuis kijk ik met nog meer
nieuwsgierigheid op de website van MB
Advies: www.mbadvieshelmond.nl
En ook daar ontvouwt zich overduidelijk
hun levenshouding. In alle takken van de
advieswerkzaamheden geldt voor hen:
“Het lijkt te gaan om cijfers. Wij zien dat
anders. Ons werk gaat uiteindelijk om
mensen. Wij creëren zekerheid, inzicht”.
Niet voor niets is hun bedrijfsslogan:
MB Advies, brengt financiële en organi
satorische rust en zekerheid.
Mirjam van der Pijl
PS Hartelijke dank aan H@nny van Rijt die mij
voor deze rubriek heeft bijgestaan toen ik door
een armbreuk even niet inzetbaar was.
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Reisverslag Doorbijtertje Kenia
Lucy Snijders is werkzaam als preventie
assistente bij Tandartspraktijk Dierdonk
in het Medisch Centrum. Een jaar ge
leden las zij in een magazine voor
tandartsassistentes, een artikel waar
“menslievende doorbijters” gevraagd om
2 weken te werken in het achterland van
Mombassa als tandarts, mondhygiëniste
of assistente in samenwerking met de
Stichting
Tandheelkunde Kenia. Ze
heeft zich meteen opgegeven om mee
te gaan als vrijwilligster. Op 6 oktober
is ze vertrokken, en hier volgt haar
reisverslag:

gegaan. Vanuit Mombasa 2 uur hob
belen in een busje de binnenlanden in
naar de Mulunguni primary school. Een
school met ongeveer 700 kinderen en
10 leerkrachten, ja, zelfs een klas met
102 leerlingen!!

Tja, hoe begin je een reisverslag over
een reis die zoveel indruk op me ge
maakt heeft? De eerste woorden die
in me opkomen zijn: bijzonder, indruk
wekkend, fantastisch. De hele reis is
gegaan zoals ik graag hoopte. En dan
heb ik het echt over alles!
Na een lange reis op zondag 6 oktober
zijn we ‘s maandags meteen aan de slag
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Er is geen water en geen elektriciteit,
geen speelgoed, geen lesmateriaal. We
mogen 2 klaslokalen gebruiken, 1 voor
de sterilisatie en tevens “keuken”, en 1
als praktijkruimte. De kinderen uit die
2 klassen krijgen buiten onder de boom
les zolang wij daar aan het werk zijn.
Per klas komen de kinderen op controle
bij de 5 tandartsen die onze groep rijk is.
De staat van hun gebitten vond ik best
goed, natuurlijk ook geen invloeden
van snoep, zure drankjes en veel eet/
drinkmomenten per dag, daarentegen
hebben ze ook geen tandenborstels
en tandpasta voor dagelijkse reiniging.
Om hun tanden te reinigen gebruiken
veel Kenianen een stokje met punt.
Na de controle en eventueel een
behandeling kregen de kinderen een

pen of ander klein cadeautje. Dapper
zijn ze, deze kinderen die nog nooit
een tandarts bezocht hebben en zo
rustig de controle en/of behandeling
ondergaan. Er zijn veel kiezen getrokken
die cariës bevatten en melkelementen
die nog in de mond stonden na het
wisselen. Ook heb ik samen met Lieke
de tandarts een jongen erg blij gemaakt
met het opbouwen van zijn afgebroken
voortand. Daarnaast hebben we onge
veer 100 locals van hun pijn af geholpen.
Ik heb een enorm abces gezien, de
vrouw had kunnen overlijden aan dit
abces als ze niet geholpen was met
tandheelkundige hulp en antibiotica.
Ook heb in mijn leven nog nooit zoveel
tandsteen gezien, mijn handen jeukten
als preventieassistente maar dit had
natuurlijk geen prioriteit.
Een ander groepje met 2 tandartsen in
opleiding gingen naar de klassen om
poetsinstructie te geven. De kinderen
kregen van ons een tandenborstel die ze
mochten houden en wat tandpasta erop,

Beëindiging Voorzitterschap
Na acht jaar voorzitterschap bij Park
zicht heb ik afgelopen maand het
bestuur medegedeeld dat het tijd is
voor een nieuwe voorzitter.

ze gingen fanatiek aan de slag. Prachtig
om te zien, de mooie bruine kinderen,
hun schoolkostuum dat bestaat uit een
roze bloes en blauwe rok/broek en alle
gekleurde tandenborstels.
Wat heb ik genoten van de mooie
vriendelijke Kenianen, hun cultuur, het
landschap, de geur, de samenwerking
met een fantastische groep fanatieke
mensen. Nog erg onder de indruk van
de werkdagen heb ik nog een safaritrip

gemaakt met 3 anderen uit de groep
en zo 2 indrukwekkende weken Kenia
afgesloten. Een reis om nooit meer te
vergeten.
Lucy Snijders

De afgelopen jaren heb ik diverse wisse
lingen in het bestuur en beheer mogen
meemaken. Wisselingen die tel
kens
weer voor nieuwe inzichten hebben
gezorgd, wisselingen die ervoor gezorgd
hebben dat er een degelijk fundament
is gerealiseerd voor de toekomst van
Parkzicht, zowel bestuurlijk, financieel,
organisatorisch als in de uitvoering. Met
veel respect heb ik de afgelopen jaren
mogen samenwerken met vrijwillige
bestuurders als Herman van Zoelen en
Hans van Rijt, maar ook met beheerders
als Erna van Hees en Willy van Aerle.
Collega’s die zich met hart en ziel in
zetten op een goed functionerend
wijkgebouw. Daarnaast wil ik zeker niet
alle overige vrijwilligers vergeten te be
danken, dankzij deze ondersteuning kan
Parkzicht de wensen van onze gasten
nog steeds realiseren.
Als voorzitter heb ik gedurende deze
jaren voornamelijk een rol in de sturing
en besluitvorming gehad. De architec
tonische onlogische inrichting van het
gebouw is gedurende de jaren de rode
draad geweest van het verbeteringsplan.
Binnen de mogelijkheden die we hadden
zijn we tot een meer dan acceptabele
bezettingsgraad gekomen, gerelateerd
aan de wensen van onze wijkbewoners.
Als bestuur ben je continue op zoek naar
verbeteringen en investeringen die het
gebruik van Parkzicht nog aangenamer
maakt voor de toekomst, binnen het
daarvoor beschikbare budget. De
toekomst zal voor het bestuur voor
namelijk het continueren van dit proces
zijn met daarbij komende nieuwe uit
dagingen, o.a. toezicht op minimum
leeftijd alcoholgebruik.

vervolgens kijken wat de taakverdeling
zou kunnen zijn voor de toekomst.
Bij dezen dan ook een oproep voor
gegadigde die bij het lezen van dit
verhaal twijfelen of ze moeten reageren,
gewoon doen! Een bestuursfunctie is
een serieuze maar tegelijkertijd zeer
leerzame functie. De medebestuurders
en overige vrijwilligers zijn kanjers die
graag willen helpen om je succesvol te
laten zijn, pak deze uitdaging. Indien je
geïnteresseerd bent kun je dit kenbaar
maken bij het secretariaat, Hans van Rijt
secretaris@parkzicht-dierdonk.nl
Medebestuursleden, vrijwilligers en ver
enigingen, bedankt voor het vertrouwen
en de samenwerking. Ik wens Parkzicht
een succesvolle en gewaardeerde toe
komst toe,
Marc Raaijmakers

Vanwege mijn diverse landelijke be
stuursfuncties en mijn dagelijks werk
als directeur van een Middelbare
Horecaschool ben ik tot het wijze be
sluit gekomen om afscheid te nemen
– als voorzitter – van Parkzicht. Met
het bestuur hebben we afgesproken
op zoek te gaan naar een vervangend
bestuurslid, in de loop van het
aankomend jaar kan het nieuwe bestuur
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Programma december Filmhuis Helmond
La Vie d’Adèle

Do. 5 dec. 19.30 uur vr. 6 dec. 19.30 uur zo. 8 dec. 15.00 uur
ma. 9 dec. 19.30 uur di. 10 dec. 14.00 uur
Op haar vijftiende twijfelt Adèle er niet aan: meisjes horen
uit te gaan met jongens. Maar wanneer ze Emma ontmoet,
een jonge vrouw met blauw haar, wordt haar hele leven op
z’n kop gezet. Emma geeft Adèle de kans om haar verlangens
te ontdekken, om zich te laten gelden als vrouw en als
volwassene. Te midden van haar omgeving, gaat Adèle op
zoek naar zichzelf.
De film, gebaseerd op de stripboeken van Julie Maroh, is
de winnaar van de Gouden Palm op het filmfestival van
Cannes 2013. Voor het eerst in de geschiedenis van Cannes
werd de Gouden Palm voor Beste Actrice gedeeld door de
hoofrolspeelsters Léa Seydoux en Adèle Exarchopoulos.
Regie: Abdellatif Kechiche

Borgman

Vr. 6 dec. 15.45 za. 7december 21.30 di. 10 dec. 19.30 uur
di. 17 dec. 14.00 uur di. 14 dec. 19.30 uur
Donkere, boosaardige vertelling van Alex van Warmerdam
over de komst van een mysterieuze buitenstaander in een
strakke villawijk.
De zwerver Camiel Borgman heeft zijn zinnen gezet op een
yuppengezin bestaande uit een arrogant echtpaar, hun drie
kinderen en het kindermeisje.
Met zijn handlangers neemt hij eerst de enorme tuin onder
handen. En vervolgens de gezinsleden....
Borgman zit vol visuele vondsten en is even droogkomisch en
vilein als zijn zeven vorige films.
Regie: Alex van Warmerdam

Blackfish

Vr. 6 dec. 14.00 uur di. 10 dec. 21.30 uur vr. 13 dec. 19.30 uur
za. 14 dec. 21.30 uur zo. 15 dec. 15.00 uur ma. 16 dec. 21.30 uur
Documentaire over het houden van orka’s in gevangenschap,
naar aanleiding van een gruwelijk incident waarbij een orka
trainster gedood werd.
Blackfish vertelt het verhaal van de orka Tilikum, levend en
optredend in Sea World Orlando, die in de loop der jaren
verantwoordelijk was voor drie doden, met als laatste
slachtoffer zijn trainster.
Regiseusse Cowperthwaite combineert schokkende beelden
met emotionele interviews om de uitzonderlijke natuur van
het beest te ontdekken, ze toont de wrede behandeling van
deze diersoort in gevangenschap, de levens en verliezen

Blackfish

38 Filmhuis

van de trainers en de druk die wordt uitgeoefend door de
miljarden omzettende “zeepark”-industrie.
Deze documentaire daagt iedereen uit om de relatie van
de mens met de natuur te overwegen en toont hoe weinig
wij mensen hebben geleerd van deze hoogst intelligente
zoogdieren.
Regie: Gabriela Cowperthwaite

Gabrielle

Do. 12 dec. 20.00 uur vr. 13 dec. 14.00 uur za. 14 dec. 19.30
uur zo. 15 dec. 19.00 uur ma. 16 dec. 19.30 uur di. 17 dec.
21.45 uur
Gabrielle geniet van het leven en heeft een uitzonderlijke
gave voor muziek. Martin, de liefde van haar leven, heeft ze
leren kennen bij het koor waarmee ze oefent voor een groot
optreden op een muziekfestival. Gabrielle en Martin zijn
onafscheidelijk. Toch kunnen zij vanwege hun verstandelijke
beperking de liefde voor elkaar niet beleven zoals ze het
liefst zouden willen; de families en maatschappelijk werkers
stellen grenzen aan hun verlangens. Geconfronteerd met
haar beperkingen doet Gabrielle er alles aan om haar
zelfstandigheid te bewijzen en haar vrijheid te winnen.
Regie: Louise Archambault

What Maisie Knew

Do. 19 dec. 20.00 uur vr. 20 dec. 14.00 uur zo. 22 dec. 15.00
uur ma. 23 dec. 21.30 uur di. 24 dec. 19.30 uur zo. 29 dec.
15.00 uur ma. 30 dec. 21.30 uur
Drama over de zevenjarige Maisie die verscheurd wordt door
de scheiding van haar ouders, Susanna, een rock ‘n roll icoon,
en Beale, een charmante kunsthandelaar.
Beide ouders beginnen een relatie met andere partners, maar
het gevecht om de voogdij van Maisie blijft doorgaan. Maisie is
een stil meisje maar een goede observeerder. Ze begint steeds
beter te begrijpen hoe egocentrisch, onverantwoordelijk
en beschadigd haar ouders eigenlijk zijn. Terwijl de nieuwe
relaties van haar ouders ook stuklopen, probeert Maisie een
hele nieuwe familie in elkaar te zetten voor zichzelf.
Regie: Scott McGehee, David Siegel

Just the Wind

Vr. 20 dec. 19.30 uur za. 21 dec. 22.00 uur zo. 22 dec. 19.00
uur ma. 23 dec. 19.30 uur di. 24 dec. 14.00 uur
Hongaars drama over een zich bedreigd voelende Romafamilie.
Het nieuws van alweer een racistische moord op een lid van
de Roma gaat als een lopend vuurtje door een Hongaars
dorpje. De daders zijn gevlucht en de politie lijkt niet veel te
doen. Voor het nabij wonende Roma-gezin van Mari is deze
moord een bevestiging van haar angstige voorgevoelens.
Haar echtgenoot woont in Canada. Hij wil dat Mari, hun twee
kinderen Anna en Rio en opa Toni zo snel mogelijk naar hem
toe komen. Angstig voor een nieuwe aanval probeert het
gezin de dag door te komen. Tegen de avond, als het donker
wordt in het dorp, kruipt de familie dicht tegen elkaar aan.
Een onverwacht geluid doet ze opschrikken, maar ze wuiven
het weg als ‘slechts het geluid van de wind’.
Regie: Benedek Fliegauf

The Young and Prodigious T.S. Spivet

Do. 26 dec. 20.00 uur vr. 27 dec. 14.00 uur vr. 27 dec. 21.30 uur
za. 28 dec. 19.30 uur vr. 3 jan. 19.30 uur za. 4 jan. 21.30 uur
ma. 6 jan. 19.30 uur di. 7 jan. 21.30 uur
T.S. Spivet woont op een ranch in Montana met zijn moeder
die geobsedeerd is door de morfologie van kevers, zijn
vader (een cowboy die honderd jaar te laat is geboren) en
zijn 14-jarige zus die ervan droomt Miss America te worden.
T.S. is een wonderkind met een passie voor cartografie en
wetenschappelijke uitvindigen. Op een dag krijgt hij een
onverwacht telefoontje van het Smithsonian Museum. Hij
krijgt te horen dat hij de winnaar van een zeer prestigieuze
prijs is voor zijn ontdekking van een machine die uit zichzelf
blijft bewegen. Hij wordt uitgenodigd op een receptie waar
hij een speech moet geven. Zonder iemand op de hoogte te
brengen trekt hij met een goederentrein door de Verenigde
Staten met als eindbestemming Washington DC.
Regie: Jean-Pierre Jeunet

problemen uit haar jeugd niet langer kan negeren. Daardoor
raakt het broze evenwicht tussen haar leven en werk echter
uit balans. Ze moet een uitweg vinden uit haar crisis, die
haar op de rand van een inzinking brengt, maar haar ook
onverwacht een sprankje hoop biedt..
Regie: Destin Cretton

Prince Avalanche

Do. 2 jan. 20.00 uur vr. 3 jan. 14.00 uur vr. 3 jan. 21.45 uur zo.
5 jan. 19.00 uur ma. 6 jan. 21.45 uur di. 7 jan. 19.30 uur
Humoristisch drama met Paul Rudd en Emile Hirsch als
twee snelwegwerkers die de zomer van 1988 met elkaar
doorbrengen.
Alvin en Lance vormen een vreemd koppel. Voor een klus
reizen ze in de zomer van 1988 van de stad naar het platteland.
In een afgelegen, door brand verwoest bos moeten ze
verkeerslijnen kalken op een eindeloze snelweg. Lance voelt
zich eenzaam, ver weg van feestjes en meisjes. De serieuze
Alvin is juist in zijn element. In de lange, broeierige zomer
ontmoeten ze slechts één ander persoon, een mysterieuze
vrachtwagenchauffeur die hen sterke drank geeft en dan even
onverwacht weer verdwijnt als hij opdook.
Regie: David Gordon Green

Zarafa (kinderfilm)

The Young and Prodigious T.S. Spivet

Short Term 12

Vr. 27 dec. 19.30 uur za. 28 dec. 21.45 uur zo. 29 dec. 19.00 uur
ma. 30 dec. 19.30 uur za. 4 jan. 19.30 uur zo. 5 jan. 15.00 uur
di. 7 jan. 14.00 uur
Drama over een medewerkster bij een jongerenopvangtehuis
die een relatie aangaat met haar collega.
De twintiger Grace is begeleider in een opvanghuis voor
tieners. Ze houdt van haar werk en ontfermt zich met hart
en ziel over de kinderen, hoewel ze zelf worstelt met haar
onverwerkte verleden. Als Jayden, een begaafde, rusteloze
tiener naar het opvanghuis komt, merkt Grace dat ze de

Zo. 29 dec. 12.00 uur ma. 30 dec. 14.00 uur zo. 5 jan. 12.00 uur
wo. 8 jan. 14.00 uur
Franse animatiefilm over de jonge Maki die bevriend raakt
met de giraffe Zarafa en spannende avonturen beleeft
Maki ontsnapt uit de handen van slavenhandelaren en raakt
bevriend met de giraffe Zarafa. Samen doorkruisen ze de
woestijn, ontmoeten ze een piraat, een koning en reizen
ze van Afrika naar Parijs. Nederlands gesproken. Animatie,
Familiefilm.
De film is gebaseerd op een historische gebeurtenis: Koning
Karel X kreeg een giraffe van Mohammed Ali van Egypte.
Regie Rémi Bezançon.
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009

Zarafa
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288
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K3 Feestbox
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www.bbtegels.nl

Zwarte piet is verkouden

Huur nu een K3 feestbox voor het kinderfeestje van je dochter.

Voor 10 kinderen € 65,00

Zwarte Piet was na een natte
koude nacht op het dak
verkouden geworden.

Doeselaar
Events

Hij ging naar de apotheek en
vroeg aan de verkoper:
heeft u iets tegen hoesten?".

Kijk voor meer informatie bel naar 06-42072504 of mail naar
info@doeselaarevents.nl
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van de
laatse nieuwtjes www.facebook.com/DoeselaarEvents

Antwoord die verkoper:
"Nee hoor, ga gerust uw gang."
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December/begin januari in het Annatheater
zaterdag 14 december:
HEJMEN, een muzikale
theatervoorstelling
HEJMEN is een productie van theater
groep Hertog Zout. Het is een muzikale
en poëtische voorstelling over de
zoektocht naar een thuis. Over een
plek waar je sowieso goed genoeg
bent, waar je stevig omhelsd wordt
en te horen krijgt dat alles goed komt.
Een voorstelling over ontheemding
en verhalen over lange reizen, onher
roepelijke keuzes, de stem van een
moeder en afscheid.
Een aantal vluchtelingen en immigranten
werkt mee aan deze voorstelling. Ze
vertelden hun verhaal aan de regisseur,
ze spelen mee, of ze steken achter de
schermen de handen uit de mouwen.
HEJMEN won de BLVRD PITCH 2013 in
Den Bosch.
HEJMEN kwam tot stand in samen
werking
met
VluchtelingenWerk
Nederland en Amnesty International.
aanvang:
20.00 uur
entree: 		
€ 15,Twee of meer kaarten € 10,-/stuk
reserveren: reserveren@annatheater.nl
of 06 - 28104333
zaterdag 5 januari: Tangosalon
Voor alle tangoliefhebbers weer een
gezellige salon op onze vloer die zijn
gelijke niet kent. En de bar is natuurlijk
ook open.
Informatie: www.tango-ahora.nl
aanvang: 19.00 uur proefles, 20:30 uur
tangosalon

Vanaf 6 januari: Toneelspelen
in het Annatheater!
Kom een gratis proefles volgen op onze
Jeugdtheaterschool.
Goed acteren kun je leren! Je weet van
film en TV hoe spannend het kan zijn.
Als er goed geacteerd wordt, vergeet je
dat het niet echt is. Door toneellessen te
volgen vind je het ook opeens niet meer
eng om voor de klas te staan. En het is
natuurlijk hartstikke leuk om samen met
anderen een toneelstuk te maken.
“Voordat ik onder toneel ging was ik
verlegen en durfde ik niks en toen ik
eronder was gegaan durfde ik ineens
keiveel” (Manon, 11 jaar)
Geïnteresseerd? In de week van 6
januari beginnen onze lessen weer.
Ga naar de website en kijk wanneer je
gratis een proefles kunt volgen.

Voor meer informatie:
Jeugdtheaterschool Annatheater,
Lavínia Germano,
telefoon: 0492 54 75 73, e-mail: info@
annatheater.nl; www.annatheater.nl
Verwacht eind maart
2014: ‘Sneeuwwitje’
door productiegroep
van Jeugdtheaterschool
Annatheater
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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KERST-CULTUURMARKT 2013
ZONDAG 8 DECEMBER IN BAKEL
11.00 TOT 17.00 UUR
21e editie

Letter-puzzeltocht door het centrum!
Doe mee en maak kans op een reis!
We geven er 2 weg!
Pak je koffer
maar vast in!
Tot 8 december!
Centrum Bakel.

De organisatie is in handen van
OndernemersVerenigingBakel en ClubZonderNaam

www.ondernemersbakel.nl

Bakelse Kerst-Cultuurmarkt,
zondag 8 december 2013
In nauwe samenwerking met de
Bakelse Ondernemersvereniging (OVB)
organiseert de Stichting Club Zonder
Naam (CZN) dit jaar voor de 21ste keer
een Kerst-Cultuurmarkt met veel kunst
en culturele activiteiten. Deze KerstCultuurmarkt vindt plaats op zondag
8 december a.s. op en rondom het St
Wilbertsplein in Bakel.
Van 11 tot 17.00 uur kunnen de kraam
pjes in de tenten op het St Wilbertsplein
en de exposities in het Parochiehuis,
Fysiotherapie/Rabobank, Diepstraten
zaal, Huisartsenpraktijk, evenals de
Heemkamer, de Schutskamer en het
Muziekhofke aan het Gildepad worden
bezocht. Ook zijn er diverse winkels
voor het publiek geopend. Tevens zijn
er op het podium in de tent voor de
kerk, en op het podium in zaal ‘De
Zwaan” diverse muzikale optredens te
bewonderen.
Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken.
Activiteiten Kerst-Cultuur
markt 2013 van 11 u tot 17 u
Marktplein:
Diverse tenten op het St Wilbertsplein
waarin een interessant assortiment
cadeau- en gebruiksartikelen worden
gepresenteerd en lekkere hapjes en
drankjes kunnen worden geproefd.
Ook zijn diverse winkels geopend en
zorgen een aantal horecaondernemers
voor lekkernijen op hun gezellige ter
ras. Talrijke optredens staan gepland

uit vroegere tijden. Vuurkorven, kerst
versieringen en muziek maken het
geheel sfeervol. Men kan een rondrit
door Bakel maken met “De Goede
Moordenaar”, een rijtuig van het
Boerenbondsmuseum te Gemert.
Parochiehuis:
Expositie van schilderijen, aquarellen
en tekeningen van Bakelse kunstenaars
en van de KBO-schildersgroep. Te
vens geeft Chantal van Doornen hier
een demonstratie van het maken van
Quilten. Ook kan men hier een beeld
houwer aan het werk zien en er is nog
een foto-expositie.
Fysiotherapie/Rabobank:
Beeldende kunst, keramiek, fotografie,
schilderkunst, experimentele amateur
kunst en sierraden.
Diepstratenzaal:
Huisvlijt, geschenkartikelen en speel
goed. Tevens vertellen vier Bakelse
pelgrims, Frans Baas, Johannes Belle
makers, Piet Rutten en Ton Teerling,
over hun ervaringen en geven informatie
over hun (wandel)tochten naar Santiago
de Compostella.
Huisartsenpraktijk:
Foto-expositie van fotoclub Contrast.
Aan het Gildepad:
Openstelling van de Heemkamer, de
Schutskamer van het St. Willibrordus
gilde en het Muziekhofke.
Letter-puzzeltocht:
Door de ondernemersvereniging wordt
op deze dag een letterpuzzeltocht
georganiseerd waarbij 2 reizen te win
nen zijn. Een wedstrijdformulier is te
verkrijgen bij de koffiekraam van OVB,
deze kun je vinden in tent nr 2 op het

St Wilbertsplein. Deze puzzeltocht
voert langs alle deelnemende locaties
waar men een gestempelde letter kan
ophalen waarvan dan een slagzin ge
maakt moet worden.
De trekking vind plaats op het podium
in de tent voor de kerk op het St
Wilbertsplein om 16.30 uur. De winnaars
worden direct bekendgemaakt.

en ook dit jaar weer gratis koffie met
cake aangeboden door de onder
nemersvereniging. Werkstukjes van
leerlingen van beide Bakelse basis
scholen hangen tentoongesteld in
enkele tenten.
Een oliebollen- en hamburgerkraam
zorgen voor de inwendige mens. Een
heuse smid demonstreert een ambacht
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
echter bij ons moet blijven voor verder
onderzoek (röntgenfoto’s of dergelijke),
dan klikt iets in haar hoofd. Blijkbaar
vindt zij de aanval de beste verdediging,
en als een echte wolvin verweert ze
zich. Voor ieders veiligheid kunnen de
onderzoeken dus niet zonder verdoving
gebeuren, ook al is dit een extra
belasting en stress voor haar lichaam.

“De dingen zijn niet altijd wat
ze lijken te zijn”
Gisteren hoorde ik van een kennis dat
haar dochter onder een paard terecht
gekomen was toen deze plotseling
onwel werd. Gelukkig kwam de dochter
er goed van af (ze had ‘slechts’ een
hersenschudding), maar het bewijst
dat je in de omgang met dieren steeds
alert moet blijven en dat een situatie
plotseling kan omslaan van goed naar
slecht.
Zo komt er in onze praktijk een hond die
in haar leven al veel meegemaakt heeft.
Dora is een gevoelig dier met regelmatig
huidklachten,
maagdarmproblemen,
last van de ogen, een bult in de huid,
... . De bezorgde eigenaar is steeds
alert op signalen dat er iets niet pluis
is en wacht gelukkig niet te lang af
voordat ze het laat controleren. Zolang
de eigenaar in de buurt is, is Dora
de liefste hond van de wereld. Als ze

Stress kan meer effect hebben op een
dier, dan we denken. Het moeilijke is dit
te achterhalen. Vaak kan dit pas door
het uitsluiten van een heleboel andere
oorzaken. Bij dieren met langdurige
of terugkerende klachten van slechte
eetlust, braken, plasproblemen, ...
kan stress de oorzaak zijn. Een hond
die braakt tijdens de chemokuur van
zijn baasje en geen klachten meer
heeft als de eigenaar genezen is... Een
hond die zware epilepsie vertoont

terwijl zijn maatje ernstig ziek is...
Een kat die plots naast de bak plast,
omdat er een baby geboren is... Een
verhuizing, wegwerkzaamheden met
veel lawaai, een nieuwe partner, ... het

kan de dagelijkse structuur van een
dier verstoren en op die manier voor
stress zorgen. Met mogelijk medische
klachten tot gevolg. Gelukkig bestaan er
tegenwoordig meerdere producten die
kunnen helpen om het stressniveau bij
het dier te laten dalen.
Een plotselinge verandering hoeft
trouwens niet altijd slecht te zijn.
Tijdens de avonddienst belde een erg
ongeruste eigenaar. Molly, de kat,
was net binnengekomen: ze verloor
druppeltjes bloed en was erg onrustig.
Op het eerste gezicht was er nergens
een wond te bespeuren en ze leek geen
last te hebben van pijn. Volgens de
eigenaar kwamen de druppeltjes bloed
uit de vagina. Na enig doorvragen bleek
Molly niet gesteriliseerd. Dit kon dus
een baarmoederontsteking zijn, wat
een ernstige aandoening is ... . Er was
echter nog een andere mogelijkheid.
Het advies was om haar te volgen als
ze weer naar buiten ging. En ja hoor...
lekker beschut tegen kou en regen lag
daar een nestje met 4 pasgeboren,
maar gezonde kittens. Molly was pas
bevallen! Van een verrassing gesproken!
Joke Jolling
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onzeFacebook-pagina.

Honden Winter Wandeling
Noteer in je agenda!

Zondag 15 december
16.00 de hond uitlaten.
WAAR:		
start Parkzicht,wandeling door en om Dierdonk
WIE:		
alle hondenliefhebbers van Dierdonk met hond,familie,buren en vrienden
MEENEMEN:
veiligheidsvestje
DAARNA om +/- 17.30 in Parkzicht:
		
Erwten-,tomatensoep en chocolademelk en iets lekkers voor de hond
OPGEVEN:
n.hurk@chello.nl, hoeveel personen?
We zien je op 15 december!
Hart voor Honden Dierdonk
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DOKIDO
JUBILEUM WIJN

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

In 2014 bestaat ons koor 10 jaar. Om
dit te vieren gaan wij optredens voor u
verzorgen in het Anna-theater op 25 en
26 oktober en 2 november. Om dit te
financieren verkopen wij deze heerlijke
Merlot in speciale Didoko-jubileumuitvoering.
De flessen kosten 5 euro. U kunt ze
bestellen door een mailtje te sturen
naar info@didoko.nl
Een leuk sinterklaas- of kerstcadeau!
Voor meer info:
kijk op Didoko.nl of mail naar
info@didoko.nl
Wilt u ook eens komen zingen?
Dat kan !!! Tijdens een van onze
repetities, dinsdagavond in
Parkzicht, Dierdonkpark 6,
5709 PZ Helmond
van 20.00 tot 22.00 uur.

“MOEKE NAS”

Begin jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw, was “Moeke Nas” een
begrip in Nijmegen en verre omgeving.
Moeke Nas runde een “friettent”. Het
was een stevige oudere vrouw, steevast
gehuld in een wit schort (nou ja wit)
met ontblote bovenarmen. Ze trok zich
niets aan van de indertijd geldende
regels. Openingtijden bijvoorbeeld lapte
ze aan haar laars. Zo kon je bij haar tot
diep in de nacht terecht voor een friet
met satésaus en mayonaise en een lek
kere bal gehakt. Menig maal heb ik na
een nacht doorzakken genoten van
zo een “vette hap”. Heerlijk! In die tijd
stond ik nog niet zo stil bij het gevaar
van verzadigde vetten en een te hoog
cholesterol. Thans heb ik er min of meer
mijn beroep van gemaakt.
Wat is cholesterol? Cholesterol is een
belangrijke stof voor het lichaam onder
andere nodig om cellen, hormonen en
gal aan te maken. Cholesterol wordt in
het lichaam geproduceerd en verwerkt
in de lever. Daarnaast wordt cholesterol
uit de voeding opgenomen. Er zijn
verschillende soorten cholesterol. Er
bestaat een “goed cholesterol”, het
HDL-cholesterol en een “slecht choles
terol”, het LDL-cholesterol. Een te hoog
LDL-cholesterol is één van de risico
factoren voor het krijgen van hart- en
vaatziekten. Wanneer de bloedwaarde
jarenlang te hoog is kan dit leiden tot
“aderverkalking” met als eindfase
het totaal dicht gaan zitten van het
aangedane bloedvat.
Andere factoren die het risico op harten vaatziekten kunnen vergroten zijn
Diabetes
Mellitus
(“suikerziekte”),

een verhoogde bloeddruk, roken,
overgewicht, onvoldoende lichaams
beweging, stress en nog niet zolang
geleden “ontdekt” een actieve vorm
van reuma. Het spreekt voor zich dat
een combinatie van factoren het risico
alleen maar vergroot! Wanneer is het
verstandig uw cholesterol te laten
controleren? Mensen met klachten of
klinische verschijnselen wijzend op harten vaatziekten. Mensen zonder klachten
maar met een risicofactor als eerder
beschreven. Mensen met een zoge
naamde “familiaire belasting” (hart- en
vaatziekte bij 1e graads familieleden
(ouders, broers, zussen) voor de leeftijd
van 65 jaar). Mensen waarbij in de fami
lie meerdere mensen bekend zijn met
een te hoog cholesterol. Onderzoek bij
gezonde mensen is over het algemeen
weinig zinvol.
Wat kunt u zelf doen om uw risico te
verlagen. Stop met roken! Eet gezond
en gevarieerd met voldoende groeten
en fruit. Vermijd zo veel mogelijk
verzadigde vetten (volle melkproducten,
volvette kaas, vet vlees, snacks) en kies
in plaats daarvan voor onverzadigde
vetten (magere melkproducten en ma
gere kaas, mager vlees (kip of kalkoen),
vis, olie en vloeibare dieetmargarine
en braadproducten). Zorg voor vol
doende lichaamsbeweging. Drink niet
meer dan 2 glazen alcohol per dag en
liefst niet elke dag. Streef naar een nor
maal gewicht passend bij uw lengte.
Blijft het cholesterolgehalte ondanks
deze maatregelen te hoog dan kunnen
medicijnen, zogenaamde “cholesterol
verlagers” of “statines” zinvol zijn. Dit
zal altijd en individuele afweging zijn
in overleg met uw huisarts (of diens
praktijkondersteuner).
De “friettent” van Moeke Nas is inmid
dels overgenomen door haar dochters
Anna en Sien. Maar Moeke Nas zit voor
altijd in mijn hart. Ze heeft mede kleur
gegeven aan een fantastisch studenten
leven in Nijmegen in een tijd “toen geluk
heel gewoon was”! Moeke bedankt!
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan!
Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos
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Dé Kerstmarkt in Bakel

Zondag 8 december
van 10.00-17.00 uur

Ook tijdens de gezellige kerstmarkt in ons
dorp bent u bij ons allen van harte welkom!

Kom kerst-sfeer proeven bij onze ondernemers!

Bloemsierkunst &
Woondecoratie

‘Like’ en ‘deel’ 2Byoux op
Face-book en maak elke maand
opnieuw kans op een mooi
nieuw artikel van ons!!!

Bart van Well

NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.

Sieraden en
Accessoires
Van de Poelstraat 1 • 5761 BW Bakel
0492-344291 • www.2byoux.nl

KWALITEIT EN
LAGE PRIJZEN.
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

Óok voor
autoverhuur
Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

24/7

b e re

ik b aa

r

Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

Voor een
advies
M
d goed
T enl gezond
C
ti k
voor groot en klein,
e
m n
Drogisterij
Habraken
Tou
WKanters
ll

Groente & Fruit
José
Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761| 576
BW
fj
BX BAKEL
k l | 0492
T: 0492-341331, F: 0492-340342

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

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Geniet van onze
héérlijke
wild gerechten

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL

E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl

• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •
• Tel. 0492 - 342200 •
• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

Openingstijden

iedere Zondag

Vlees zoals

Schoolstraat 23 • 5761 BV Bakel • T (0492) 345161

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

12:00 uur
18:00 uur

BS Dierdonk maakt zich klaar voor de feestdagen

Sinterklaas
Vanaf de aankomst van Sinterklaas in
Nederland op 16 november, heeft alles
op basisschool Dierdonk weer in het
teken gestaan van Sinterklaas.
Op dinsdag 26 november hebben alle
kinderen de schoen weer mogen zetten.
De kinderen van groep 1-2 zijn daarvoor
zelfs ’s avonds naar school toegekomen,
tijdens een heus pyjamafeest. Een erg
gezellige avond, met wat lekkers en
natuurlijk veel Sinterklaasliedjes.

Kerst
Als Sinterklaas ons land heeft verlaten
en de geur van pepernoten weer
weggetrokken is, wordt alles op
basisschool Dierdonk in gereedheid
gebracht voor de kerst. De kerstbomen
zorgen voor extra kerstsfeer in de klas.
De gangen worden mooi aangekleed en
uit de klaslokalen zijn de kerstliedjes te
horen.
Op woensdag 18 december vindt het
(inmiddels traditionele) kerstbuffet
plaats. Iedereen zorgt voor wat lekkere
hapjes en met de eigen klas wordt daar
’s avonds lekker van genoten.

De groepen 3 bezochten het kasteel van
Sinterklaas en de groepen 4 hebben een
heuse Pietenspeurtocht gelopen.
We hopen dat de goedheiligman zich
op 5 december weer op school zal laten
zien, voor de kinderen zal dat een groot
feest worden! De groepen 1 t/m 4 zijn
druk bezig met het voorbereiden van
een optreden voor de Sint. De groepen
5 t/m 8 werken al een tijdje aan een
surprise voor het Sinterklaasfeest in de
klas.
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De kerstviering op 20 december staat
in het teken van het thema ‘Goed
gehoord!’. We staan er dan bij stil dat er
naar iedereen geluisterd moet worden.
Machtigen op de aarde zorgen er wel
voor dat ze goed gehoord worden. Hoe
harder de machtigen schreeuwen, des
te zwakker klinken de stemmen van de
armen, kinderen en verschoppelingen.

Toch zijn deze stemmen juist ook
belangrijk om te horen.
Het thema van de kerst sluit dan ook
erg goed aan bij het goede doel waar wij
geld voor in willen zamelen, ‘de arme
kinderen in Nederland’, zodat ook deze
stemmen gehoord gaan worden.

Parochie H. Lambertus
Bij het sterven van Tri …
Op 12 oktober hebben we in de Edith Steinkerk de uitvaart
van Tri gevierd. Tri was een Vietnamees, die vanuit NoordVietnam naar Europa was gekomen om priester te worden.
Die via Frankrijk op het Sint-Janscentrum kwam, maar ver
strikt raakte in de regelgeving van ons verenigd Europa, de
taal, de eisen. Een man die op de vlucht was, op zoek naar
God en zijn dienst, maar het niet vond hier. Die uiteindelijk op
straat kwam te staan, alleen, verlaten. Een mens, beeld van
God, op straat…
Ik heb hem gekend in het seminarie. Een lieve, zachtmoedige
en dienstbare jongeman. Opeens was hij weg, hij mocht niet
in ons land blijven… Niet wetend waar hij gebleven was,
hoorde ik pas onlangs dat hij na zoveel omzwervingen hier
in Helmond op straat was beland, en zo was hij ineens terug
op mijn pad. Opgevangen door de toegewijde vrijwilligers
van de Stichting Vluchteling als Naaste, die uiteindelijk bij
hem stonden toen hij niet meer beter werd van de gevreesde
ziekte, opnieuw heen en weer geslingerd tussen regels en
wie hij was als mens, maar toch menswaardig gestorven in
Hospice Valkenhaege.
Het grijpt me aan en doet me huiveren. Men spreekt zo
gemakkelijk over vluchtelingen en uitgeprocedeerde asiel
zoekers. In de ogen van de politiek en het harde oordeel van
de wereld, lijkt het alleen te gaan over anonieme ‘nummers’,
mensen die niet ‘van ons’ zijn, alsof ze er niet hadden mogen
zijn. Illegaal en niet-gekend. Opeens krijgt zo’n vluchteling een
menselijk gezicht en een naam. Opeens blijkt hij door zoveel
mensen, ook in onze parochie, gesteund te worden: Tri, of
Pierre zoals men hem ook kende. Een broeder in Christus,
gedoopt, geroepen. Getalenteerd met vele gaven. Een man
uit een volk met zoveel volksgenoten in onze eigen parochie.
Opeens blijkt dat er ook ruimte is voor deze armen – want
dat zijn ze – en dat ze een naam krijgen in het hart van ons,
katholieken in Helmond… Een vluchteling. Een man die alle
tegenslag van de wereld heeft gehad. Een mens, een kind van
God. Hij werd maar 44 jaar oud…

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
18.30
			
zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
zondag 9.30
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk. 		
ma, wo, vr 19.00
		
en di, do
9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pater S. Benjamin
(523421 simonbenja@yahoo.com
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109

Het laatste wat wij als parochie voor hem konden doen, was
hem een waardige uitvaart uit ons midden mogen geven.
Opdat God hem nu het vaderland mag hebben gegeven wat
deze man zijn leven lang heeft gezocht.
Pastoor Seidel
Vluchteling als naaste
Hierboven schreven we over het sterven van Tri. Een man die
tussen de wal en het schip was verkommerd als niemand zich
om hem had bekommerd.
Wie waren degenen die hem hebben opgevangen, en in
hem het gelaat van Christus hebben gezien? Dat waren
de vrijwilligers van de Stichting Vluchteling als Naaste.
Een stichting die oorspronkelijk voortkomt uit onze EdithSteingemeenschap, en waarin nog steeds een groot aantal
actieve parochianen in alle stilte en bescheidenheid, aan
werkt.
Vanuit het evangelie, waar de barm
hartige Samaritaan en de werken van
barmhartigheid, het voorbeeld zijn
van concrete naastenliefde, opent de
stichting de deur voor vluchtelingen en illegalen, om ze een
thuis te bieden, maar ook om ze concreet te helpen, met de
procedures, met blijvende opvang, met een toekomst. Vanuit
een visie en een geloof. Dat een mens geen nummer is, maar
liefde en respect verdient, waar hij/zij ook vandaan komt.
Daartoe is de stichting inmiddels een hele organisatie gewor
den, waarbij zeer velen betrokken zijn. Men heeft nu sinds
kort een groot pand aan de Kanaaldijk ter beschikking, volledig
gesponsord door giften, en volledig bemand door vrijwilligers.
De activiteiten van deze stichting verdienen onze steun.
Helmond staat midden in een grote wereld en wij hebben
als leden van de Kerk een roeping om ons hart te openen. De
mens in nood woont soms niet ver weg… en krijgt een naam
als we onze ogen en oren openen.
Webiste: www.vluchtelingalsnaaste.nl
rekening nummer t.b.v. Donaties en giften: 1810.58.758

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
Kinderkerstfeest zondag 22

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 de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
Joke van der Vange
Arcenlaan 10		
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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december
Zoals elk jaar weer wordt er in de Bethle
hemkerk op de vierde adventszondag,
dit jaar op zondag 22 december, het
kinderkerstfeest gevierd. Kinderen uit
de kindernevendienst en de jeugdkerk
zullen, met medewerking van enkele
ouders, het kerstspel opvoeren. Na de
dienst is er in de ontmoetingsruimte,
het Valkennest, chocolademelk voor de
kinderen en koffie voor de ouders, met
wat lekkers erbij.
Iedereen wordt hierbij van harte uitge
nodigd om het kinderkerstfeest met ons
mee te vieren!
Kerstmiddag voor ouderen
op 19 december in de
Bethlehemkerk.
De diaconie organiseert al 10 jaar een
warme sfeervolle kerstmiddag waarin
het gaat om viering en ontmoeting.
De viering met muziek, gedichten,
een kerst
verhaal, overweging en een
gezellige pauze.
Daarna vooral het “ontmoeten” onder
het genot van een hapje en een drankje.
De diaconie hoopt weer op een grote
opkomst.
Zomaar een project van Kerk
in Actie
Medisch werk Ghana.
Toegang tot basisgezondheidszorg
en de bestrijding van hiv/aids horen
tot de millenniumdoelen en zijn het
belangrijkste thema voor Kerk in
Actie in Ghana. De Presbyteriaanse
Kerk in Ghana is één van de grootste
aanbieders van basisgezondheidszorg
op het platteland van Ghana. Naast het

verlenen van medische zorg in één van
hun klinieken en ziekenhuizen houden
ze zich ook bezig met preventieve
gezondheidszorg. Medewerkers van
de klinieken trekken de binnenlanden
in om moeilijk bereikbare dorpen
medische zorg te bieden, maar ook om
hen voorlichting en ondersteuning te
bieden voor o.a. hiv/aids, voeding en
malaria.
Website
Voor de website heeft een enthousiaste
reporter zich gemeld. Zijn naam is Paul
Bakker. Hij wil graag leuke interviews
voor onze website maken en langs die
weg onze gemeente beter leren kennen.
Paul zal samen met Erik Jager optrekken
om deze nieuwe inhoud op onze website
vorm te geven. Het eerste interview zal
plaatsvinden met Ed Heinen, voorzitter
van de beroepingscommissie. Verder
staat er een interview gepland met
Annechien van Haeringen over het
jeugdwerk.
Memoriam
Margreet de Leeuw. De mede-ge
meente
leden van de Bethlehemkerk
leven met je mee en wensen je veel
kracht en steun toe om nu zonder je
man Ed en papa van Reinier, Auke,
Wybout en Femke samen verder te
kunnen gaan.

We staan
graag voor u
klaar

nu en in de
toekomst.

Op diverse manieren bereikbaar
Als lokale Rabobank staan we graag elke dag voor u klaar. Daarom kunt u steeds
meer bankzaken eenvoudig zelf regelen via uw computer, Ipad en smartphone. Maar
u kunt ons ook bellen voor vragen of advies. We zijn bereikbaar op (0492) 594 594.

www.rabobank.nl/helmond
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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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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Herstel van de woningmarkt is een feit!
Al sinds de zomer bespeuren wij een voorzichtig en broos herstel van de woningmarkt. Meer
bezichtigingen, meer aanvragen voor informatie met als resultaat meer concrete verkopen. In
juli en augustus verkochten wij ondanks de vakantieperiode gemiddeld meer woningen dan
voorgaande jaren. Vooral in de maanden september en oktober was het herstel echt meetbaar
doordat wij 50% meer verkopen hadden dan de maanden hiervoor. Wij zien dat onze aanpak en
presentatie zorgt voor aantoonbaar meer transacties dan in het recente verleden.
Wij gaan uit van een structureel herstel en hopen u dit in het nieuwe jaar ook te kunnen
melden. Bent u ook benieuwd naar de verkoopmogelijkheden van uw woning? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op, tel: 0492-549055 / e-mail: alwin@woonplezier.nl

Alwin Greefkes, Makelaar

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

