Editie Maart 2014

Nieuwsblad voor Dierdonk

Lid worden van de wijkvereniging
Wijkvereniging Dierdonk is een bruisende wijkvereniging in een tamelijk jonge
wijk.
De vereniging heeft een hoge bezettingsgraad en de kosten voor het lidmaatschap zijn laag gehouden (slechts €
13,50 per jaar per gezin)
Met deze prachtige Gazet als pronkstuk en een prachtige website www.
dierdonk.eu biedt de vereniging tal van
activiteiten.
Een greep uit de activiteiten:
 De Jeugddisco voor onze jongere
wijkbewoners.
 De Classic Hits Night voor de oudere
jongeren in de wijk.
 Moet Niks, de vereniging voor de
oudere wijkbewoners die regelmatig
uitstapjes organiseert en ook de oudere wijkbewoners bijspijkert middels de Computerclub
 De Knutselclub voor de creatieve
jonge Dierdonkers

 Toneelgroep Maskerade, die in 2012
een prachtige opvoering verzorgde
van ‘One flew over the cuckoo’s nest’.
 Didoko, het koor dat in 2014 alweer
10 jaar bestaat
 Country-line dance, “The Silver Valley
Countryline Dancers” dansen voor
het elfde jaar in Parkzicht.
 Voortuinenwedstrijd
 Dartteam Parkzicht ‘07
 Fotoclub Fotodier
 Kunst in Dierdonk (KiD)
 Creativiteitsworkshops
 Dansgroep voor de jeugd
 Hondenwinterwandeling
De wijkvereniging steunt ook de Stichting Dierdonk Dagen
U ziet dat onze vereniging veel activiteiten biedt, waarbij de leden aantrekkelijke kortingen genieten.
Twijfel niet, en geeft u op middels
onderstaande strook of via de website
www.dierdonk.eu

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
.........................................................................
Adres:
.........................................................................
Postcode:
....................................................
Tel.: 0492 ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Carnaval gestart

gevonden

Trouwring
Beste wijkbewoners,
Onlangs heb ik een (gouden?)
trouwring met inscriptie gevonden
bij de speelplaats (schommel) aan
de Holterbergweide. De ring kan bij
mij worden opgehaald, mits men de
inscriptie kent natuurlijk. Ik heb bij de
Stadswacht al navraag gedaan, maar
daar is geen vermissing gemeld.
Met vriendelijke groeten,
J.v.Woudenberg

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................

Holterbergweide 2
tel. 511147
e-mail: johan.vw@tele2.nl

De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende
verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709PM Helmond
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ter illustratie niet de gevonden ring
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KIEZEN
Deze maand is er heel wat te kiezen. Zo
kun je er voor kiezen om op wintersport
te gaan maar je kan er ook voor
kiezen om carnaval te gaan vieren.
Als je carnaval gaat vieren kun je ook
weer kiezen. Kies je voor carnaval in
onze wijk dan kies je voor goedkoper
consumpties. Kies je voor de stad, dan
kies ook voor duurdere consumpties. Zo
kun je op zondag kiezen om de optocht
in de stad te bekijken maar je kan er
ook voor kiezen om deze op hetzelfde
tijdstip of tijdens de herhalingen vanuit
de luie stoel te bekijken. Zover bijna
genoeg over carnaval. Wij vinden het
belangrijk dat carnaval in Dierdonk
gevierd wordt dus als u er toch voor
moet kiezen, kies dan voor carnaval
bij onze eigen in Dierdonk gevestigde
carnavalsvereniging de Rampetampers,
ooit op verkiezingscampagne met lijst
11, wij zijn voor carnaval.
Dat brengt ons er op dat u ook op
19 maart kunt kiezen, en ook dat is
merkbaar in deze Gazet. De een na de
andere politieke partij verdringt zich
bijna op de advertentiepagina’s om te
laten zien dat er wat te kiezen valt.

gaan van de januari Gazet hebben we
gewoon de 14 dagen cyclus doorgeteld.
Echter het ophalen van het oud papier is
gewoon in de even weken gebleven, en
ja 2013 eindige met een oneven week
en 2014 begon met een oneven week.
Voor diegene die dit als lastig hebben
ondervonden, onze excuses.
Verder kunt u er voor kiezen om
met bestaande activiteiten van de
wijkvereniging mee te doen of een van
de nieuw geïntroduceerde activiteiten,
zoals Thai Chi of Musical les. Ook de
wijkraad is actief en alhoewel u daar
niet direct kunt kiezen kunt u er wel
voor kiezen om inspraak te hebben in
het wijkactieplan of misschien kiest u er
voor toe te treden tot de wijkraad.
Als u niet weet wat te kiezen dan kunt
u nog altijd naar de tandarts want die
weet wat kiezen zijn. Dit slaat natuurlijk
nergens op maar wat u ook kiest, als u
dit voorwoord nu al gelezen heeft, dan
kiest u er in elk geval voor om met veel
leesplezier deze Gazet verder te lezen.
Met redactionele groet,

Over advertentiepagina’s gesproken,
uiteraard zijn wij voor de gratis verspreiding in onze wijk afhankelijk van
de inkomsten hieruit. Misschien heeft u
vorige maand gezien dat het wat minder
is geworden. Misschien iets voor de
ondernemers woonachtig en/of bedrijf
houdende in Dierdonk om er voor te
kiezen om zich regelmatig eens op een
van deze pagina’s aan de inwoners van
Dierdonk te presenteren.
Soms vragen wij ons ook wel af of u
er voor kiest om dit nieuwsblad van
Dierdonk te lezen. Ons is in de eerste
week van januari opgevallen dat veel
mensen wel in de Gazet kijken wanneer
het oud papier wordt opgehaald. Daar
er nog geen nieuwe afvalkalender
beschikbaar was met het ter perse
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 10 en 24 maart.
Ma. 3 en 17 maart.
RESTAFVAL:
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 10 en 24 maart. ten westen
en wo. 12 en 26 maart. ten
oosten van de Dierdonklaan.

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
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
(347014
Hans Hendriks
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
info@maskeradehelmond.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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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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Voorwoord door Frank Smits.
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Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Ellen
Niessen.
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Verenigingsnieuws: MoetNiks mededelingen, Kinderdisco,
cursus tai chi, cursus musical en toneel, Fotodier.

14

“Nieuws van de wijkraad: onze wijk nog beter en mooier te
maken. Wijkraad zoekt versterking!”

Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

15

Uit in Parkzicht, Dierdonk Golfkampioenschap.

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org
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18e Dierdonkweekend op 5, 6 en 7 september 2014.

19

Dierdonk 3D: Toneelgroep Maskerade.
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Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

Druk: Vane Druk v.o.f.

25

Ingezonden: Wethouder Stienen leest voor bij
kinderdagverblijf De Bereboot.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
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De Rampetampers.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)
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Column: Medi-Seinen.
Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag.

33

Nieuws van onze wijkagent.
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De hobby van … Hans Konings.

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.
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Aanmelden nieuwe leerlingen BSl Dierdonk.

38

Programma februari Filmhuis.

41

Ingezonden: Inventarisatie hondenfaciliteiten.
Annatheater en Scouting Paulus.

46

Ingezonden: Zaalhockeyseizoen afgesloten,
Spinningmarathon Sport Citadel Brouwhuis, Zomaar een
dagje Dierenkliniek Brouwhuis.
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Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.
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Ingezonden: Kieswijzer 2014.

14e jaargang nr. 3 – Editie maart 2014
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Erik van der Heijden
Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)
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logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
11 maart.
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum rond:
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VVD HELMOND:
Dat Werkt!

Uw kandidaten vanuit Dierdonk zijn:

Joan Damen
Ellen Niessen
Erwin Segaar

Lijst

4

De Ruit? Eruit!
Het ging er al vaker over in de columns
hier in de Gazet: De Ruit.
Met de Ruit bedoelen we in Helmond
voornamelijk het verdubbelen en
opwaarderen tot snelweg van de
N279, de Wolfsputterbaan. De PvdA
Helmond is daar tegen! Nut en
noodzaak zijn nooit ondubbelzinnig
aangetoond. De aanleg van 2 extra
rijstroken zorgt ervoor dat er veel
meer verkeer langs Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord
en Dierdonk raast. Wij zijn van mening dat de aanleg van
2 extra rijstroken niet noodzakelijk is, de knelpunten op
de N279 kunnen anders worden opgelost. Dit scheelt de
provincie en gemeente honderden miljoenen euro’s. Wij
zetten de Helmondse bijdrage liever anders in. De zorgen
van veel wijkbewoners zijn terecht! Het vele extra verkeer
veroorzaakt geluidsoverlast en zorgt voor een veel slechtere
luchtkwaliteit. De PvdA vindt het vanwege de overlast niet
meer van deze tijd om een snelweg dwars door een stad te
leggen. In ons verkiezingsprogramma hebben we dat ook
opgenomen.

Verkeer een nieuw onderzoek laat doen naar nut en noodzaak
van de aanleg van de weg en dat zij het gereserveerde geld
vooralsnog niet wil doorsluizen naar de provincie.
Onlangs werd in Helmond de structuurvisie behandeld.
Deze stelt het beleidskader vast op het gebied van
ruimtelijke ordening, tenminste tot 2030. De Ruit werd in dat
beleidsdocument opgenomen. Argument om de Ruit wel op
te nemen: hij kan altijd uit de structuurvisie worden geschrapt
als het niet doorgaat.
Met GroenLinks dienden we een amendement in om de hele
Ruit uit dat beleidsdocument te halen. Onze redenering was
de omgekeerd: mocht het ooit nodig zijn dan passen we de
structuurvisie aan door de Ruit er in te schrijven. Nu is dat
niet gewenst en niet nodig. We willen nergens de indruk
wekken dat wij deze snelweg door de stad aanvaarden. Wij
blijven zeggen: De Ruit? Eruit!
Mirjam van der Pijl

De korte lijntjes naar Provincie en 2de Kamer van een
landelijke partij blijken hier weer een groot voordeel. In de
provincie is de PvdA-fractie ook een tegenstander van de
aanleg. Met medewerking van de PvdA 2de Kamerfractie
van de PvdA is voor elkaar gekregen dat minister Schultz van

Laatste column voor de verkiezingen
De laatste column alweer voor de
verkiezingen op 19 maart. Een mooi
moment om samen met u terug te
kijken op wat wij als VVD binnen
deze coalitie in deze vier jaar hebben
kunnen realiseren. Een kleine greep
uit hetgeen we hebben gedaan:
•	
Zerotolerance beleid bij zware
vorm van overlast jongeren met de
invoering van de bestuurlijke boete.
• Cameratoezicht op risicovolle locaties ook buiten het centrum.
• De wijkagent is terug en de stadswacht wordt wijkgericht
aangestuurd.
• Openbare verlichting op industrieterrein aangepast zodat
camerabeelden goed uitleesbaar zijn.
• Lange omleiding rondom Dierdonk geëist bij mogelijke
verbreding N279
• Kunstgrasveld voor Voetbalvereniging Rood Wit.
• Vraaggestuurd ontwikkelen bedrijventerreinen BZOB
• Herstructurering Induma Oost
• Opening Automotive Facility Center Brainport op de
Automotive Campus
• Doorlopende leerlijn Automotive
• Oplevering van het Food Tech Park inclusief een aantal
innovatieve nieuwe bedrijven
• Peelsamenwerking opgestart voor de toekomstige
zorgtaken en passend onderwijs
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• Geen groei van bijstandsgerechtigden ondanks de crisis
• Verbetering samenwerking Atlant Groep: 40% meer mensen
in begeleiding naar werk
• Realisatie groot bezuinigingsprogramma zonder lastenverhoging voor de inwoners
• Afschaffing Precario onder de 50 euro
• Aanpak top 30 jeugdcriminelen
• Bouw Starterswoningen
• Kwaliteitsimpuls Centrum van De Kegelbaan, De Markt en
de Steenweg
• Herstructurering Binnenstad Oost met werkgelegenheids
projecten Heistraat en aanleg wijkpark
• Herstructurering Helmond West met bouw van Wijkhuis
Bredeschool De Westwijzer
• Herbouw Cacaofrabiek tot hotspot cultuur waarbij Lakei en
Filmhuis zijn samengevoegd
• Herinrichting van de Onze Lieve Vrouwekerk tot Theater het
Speeluis
• Aanpassing Energieprijzen naar beneden voor Evenementen
• Aanpak en herinrichting van waterberging Bakelse Beemden
• Lagere heffingskosten door scheiden afval.
Kortom veel om op terug te kijken en graag zouden we verder
gaan met het verwezenlijken van overige ambities.
In ieder geval wil ik u op deze plaats hartelijk bedanken voor
het in ons gestelde vertrouwen.
Ellen Niessen
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DOOF!

Yoga brengt je in balans

Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of
1 bel 06-55
11 2 327
11 968
0

Tijdens carnaval rijdt een man
slingerend over de weg en wordt
aangehouden door een agent. De
agent komt naast de auto staan
en vraagt waar hij geweest is."We
zijn in een paar cafe's geweest"
antwoord de man. "Juist ja,"
antwoord de agent en vouwt zijn
armen over elkaar, "Nu is het zo; Ik
volg u nu al een tijdje en merkte
op dat twee kruisingen terug uw
vrouw uit de auto is gevallen."
zegt de agent."GOD ZIJ DANK"
antwoordt de man. "IK DACHT AL
DAT IK DOOF WAS GEWORDEN..."

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

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

MoetNiks mededelingen
Wij zijn er uit!

Het reisdoel en het programma van onze busreis staat vast.
Alle reserveringen zijn gemaakt en we kunnen beginnen met
het boeken van de deelnemers.
Wat gaan we doen? We vertrekken om 08:30 uur bij parkeerplaats A.H. Ons eerste reisdoel is Zwolle. Na aankomst drinken we koffie of thee en versterken we de inwendige mens
met een lekker stuk appelgebak. Vervolgens gaan we een
rondvaart maken door de Zwolse stadsgrachten. We zien dan
deze schitterende Hanzestad vanaf het water.
Daarna hebben we enkele uren de tijd om op ons gemak de
oude binnenstad van Zwolle te bewonderen en/of op eigen
gelegenheid wat te eten of te drinken. Vervolgens brengt de
bus ons naar het kleine stadje Hattem. Daar worden we in
twee groepen langs de mooiste stukjes van deze oude Hanzestad geleid. We sluiten ons bezoek af met een heerlijk diner in
één van de gerenommeerde restaurants van Hattem.
Daarna brengt de bus ons netjes terug naar Dierdonk, alwaar
we rond 21:00 uur zullen aankomen.
Als u mee wilt met deze reis kunt u zich vanaf 6 maart opgeven bij Jeanne de Jong, onder gelijktijdige betaling van € 38,per lid van de wijkvereniging. Ook als u geen lid bent kunt u
zich opgeven. U betaalt dan € 48,- per persoon.
Gelieven een enveloppe met Uw naam/adres/telefoonnummer en het geld af te geven (of in de brievenbus te doen) bij
Jeanne de Jong, Rhulenhofweide 10.
Alleen degenen die betaald hebben zijn definitief ingeschreven. Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers maximaal 50 is en dat de volgorde van aanmelding én betaling
leidend is. U kunt altijd 512516 bellen om te informeren of er
nog plaatsen vrij zijn.
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Naast de wekelijkse koersbal op woensdagochtend en het
computercafé op donderdagochtend organiseren we een
wandeling in de omgeving van onze wijk op:
Zondag 16 maart Vertrek om 10:30 uur vanaf het wijkcentrum
Parkzicht. Na afloop drinken we nog wat in Parkzicht. Nietwandelaars zijn daar vanaf 12:00 uur ook van harte welkom
Vrijdag 21 maart gaan we naar de nieuwe locatie van het
Filmhuis in de Cacaofabriek. Op het programma staat de Belgische film “Marina”, gebaseerd op het leven van Rocco Granata. De film begint om 14:00 uur, samenkomst in de hal, zelf
kaartjes kopen.

!!!! KINDERDISCO !!!!
21 maart
Voor wie: alle kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten
Waar: in Parkzicht
Hoe laat: van 19.00- 21.30 uur
Nog even voor de ouders: willen jullie de kinderen svp binnen
komen ophalen. Alleen kinderen uit groep 8, die een briefje
bij zich hebben van hun ouders, mogen eventueel alleen naar
huis!
Het is fijn als jongere kinderen het telefoonnummer van hun
ouders bij zich hebben, indien ze eerder opgehaald willen
worden.
We zien jullie graag op 21 maart, tot dan !!
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LIJST
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SAMEN HET LEVEN DELEN
Misschien heb je nog nooit CDA gestemd. Vind je
dat te ouderwets, te degelijk.
Misschien heb je lang geloofd in economische
vooruitgang als heilig doel, van meer,
sneller en beter, van ieder voor zich en eigen
verantwoordelijkheid.
Misschien heb je ervaren dat het leven soms
anders loopt. Dat het leven misschien veel
minder ‘maakbaar’ is dan we graag willen
denken. Dat we niet alle problemen op kunnen
lossen, hoe graag we dat ook zouden willen. En
ben je moe geworden van al die politieke beloftes
die toch niet uitkomen. En krijg je meer behoefte aan eerlijkheid, aan waarden en normen,
aan afwegingen maken in plaats van het verhaal dat het onder de streep ﬁnancieel klopt.
Graag word ik ook de komende vier jaar jouw wethouder. Het worden geen gemakkelijke
tijden; extra bezuinigingen en nieuwe taken. Taken die een visie vereisen van samenwerking
tussen steden, een visie en inzet vereisen die verder gaan dan de volgende vier jaar. Met
moeilijke keuzes, maar wel met keuzes die we samen gaan maken. Omdat we jouw talent en
inzet voor Helmond zo hard nodig hebben. Omdat het leven, wanneer je het samen deelt,
zoveel ﬁjner en ‘rijker’ wordt.
Ik beloof geen luchtkastelen. Ik beloof dat ik me integer met passie en met deskundigheid zal
inzetten voor jou en onze stad.
Wil jij me jouw vertrouwen geven?
Stem dan op Lijst 1 plaats 2 Margreet de Leeuw-Jongejans

Margreet de Leeuw Nr. 2
OMDAT HET KAN!
www.cdahelmond.nl

Tai Chi: Ontspanning van lichaam en geest
Wilt u ook gezond bewegen?
Kom dan meedoen met de nieuwe cursus
Tai Chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)

Wat is tai chi?
Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin de ontspanning van lichaam
en geest centraal staan. Van oorsprong
maakte tai chi deel uit van de krijgskunst,
maar tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve ontspanning die
de gezondheid bevordert. De tai chi wordt
gegeven in de klassieke korte yang-stijl van
Cheng Man Ching. Deze bestaat uit 46 houdingen die in een vloeiende beweging achter
elkaar worden gezet. Samen vormen ze dan
de tai chi vorm.
Waarom tai chi?
Door het beoefenen van tai chi worden o.a.
de gewrichten soepeler, de bewegingen
vloeiender en de lenigheid verhoogd. Bovendien zorgt tai chi voor meer balans en
evenwichtsgevoel, waardoor het ook werkt
als valpreventie. Verder heeft onderzoek

ook aangetoond dat door het regelmatig
beoefenen van tai chi de botten sterker
worden, de bloeddruk lager wordt, het immuunsysteem verbetert en klachten van
mensen met fybromyalgie vermindert.

Benodigdheden?
Het enige wat nodig is voor het beoefenen
van tai chi is loszittende, gemakkelijke kleding en schoenen met een soepele zool
zonder hak.

Bovendien is tai chi een meditatie in beweging, waardoor het ook alle voordelen van
meditatie heeft, zoals stressvermindering,
ontspanning, rustgevendheid, verhoogde
concentratie en het maakt opmerkzamer en
bewuster.

Cursusprogramma maart-juli 2014
De lessen worden wekelijks op dinsdagavond
van 19:00-20:00uur gegeven in Parkzicht
(Dierdonkpark 6 in Helmond) van 18 maart
t/m 8 juli 2014. Er is geen les op 29 april. De
eerste les, op 18 maart, is een introductieles.
Daarna beslis je of je doorgaat met de beginnerscursus.

In tai chi is een goede lichaamshouding
de basis om te kunnen ontspannen en
de cursisten worden hierop individueel
gecorrigeerd. Hierdoor komt een bewust
wordingsproces op gang en de cursist
gaat zelf steeds beter voelen hoe een
goede lichaamshouding opgebouwd en in
stand gehouden kan worden, waardoor
spanningen in het lichaam losgelaten kunnen
worden.
Voor wie en door wie?
Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan
al vanaf de eerste les zelfstandig beoefend
worden. De tai chi lessen worden gegeven
door Jacqueline Thielen. Zij beoefent al 21
jaar tai chi.

Kosten Introductieles: € 5,- 18 maart
Beginnerscursus: € 75,- 15 lessen
(25 maart t/m 8 juli 2014 19:00-20:00 uur)
Aanmelding
Meedoen met de introductieles/cursus tai
chi staat open voor leden van Wijkvereniging
Dierdonk. Als je nog geen lid bent kun je
direct lid worden (zie pag. 2) en profiteer je
meteen van het speciale aanbod van slechts
€ 5,- per les. Geef je op voor de introductieles/cursus door een e-mail te sturen met
je naam, adres en telefoonnummer onder
vermelding van introductieles tai chi Dierdonk naar jacquelinethielen@hetnet.nl of te
bellen naar 0492-524250. Meer informatie:
www.taichimovement.nl

Musical en toneel lessen in Dierdonk!
Lijkt het je wat om toneel te spelen? Houd je van zingen en dansen?
Dat komt goed uit!
Binnenkort start er, in samenwerking met de Wijkvereniging
Dierdonk, een nieuwe cursus in parkzicht: ‘Musical en toneel’
Even voorstellen
De lessen zullen worden gegeven door Myrthe
Boot. Myrthe heeft o.a. gestudeerd aan de
‘Willem Nijholt Academie - voor musical en
muziektheater’ en heeft in 2012 haar eigen
theaterbedrijf ‘Juniper Producties’ opgestart.
www.juniperproducties.nl
Naast haar werk als docent en regisseuse in o.a. Son & Breugel en
Best, is Myrthe ook uitvoerend zangeres en actrice en treedt ze regelmatig op in de omgeving.
Myrthe woont sinds een paar jaar in Dierdonk en staat te popelen
om ook hier, aan de slag te gaan!
Lesopbouw
In de lessen gaan we eerst aan de slag met ‘de basis’.
Hoe gebruik je je stem op het toneel?
Welke emoties kun je allemaal spelen?
Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een voorstelling?
En... wat ziet het publiek eigenlijk?
Ook gaan we zelf scènes maken en lekker uitproberen en
improviseren.

Gazet maart 2014

Bijzonder aan de lessen is, dat we ook lekker gaan zingen.
Dit kunnen liedjes zijn uit bekende musicals zoals Tarzan, The Lion
King, Ja zuster Nee zuster, De tovenaar van Oz etc.
Maar ook Liedjes van Kinderen voor Kinderen of Herman van Veen
komen aan bod.
En bij deze liedjes horen natuurlijk ook hele leuke dansjes!
Presentatie/Voorstellingen
Ieder seizoen werken we naar een presentatiemoment. Dit kunnen
losse scènes zijn, of we maken onze eigen mini-musical. We
presenteren dan natuurlijk in vol ornaat! Dus met grime, kostuums
en decor, net zoals bij een echte voorstelling!
Ook is de wijkvereniging aan het kijken naar uitdagingen buiten de
deur; bijv. een optreden op de dierdonkschool of tijdens de jaarlijkse
Dierdonkdagen.
En... Begint het al te kriebelen? Schrijf je dan snel in via de site
www.MusicalenToneellesDierdonk.webs.com, dan gaan we lekker
aan de slag!
Praktische informatie
Voor jongens en meiden vanaf 7 jaar.
Lestijd: Woensdagmiddag, 14:00 -15:30
Locatie: Grote zaal, Parkzicht.
Contributie-informatie: € 10,50 p.m. voor leden en € 12,50 p.m. voor
niet-leden Wijkvereniging. Na inschrijving volgt exacte informatie
wat betreft de startdatum. (Maart ‘14)
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De foto’s van Annemarie Dolmans over …
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

Haar hart ligt bij bijzondere dingen. Je kunt je daar van alles
bij voorstellen. Zie wat Annemarie fotografeert vanuit haar
nieuwsgierigheid en fascinatie van het bijzondere in een
stad. Beelden waaraan je niet meteen denkt als je in een stad
rondloopt.

Schoenen op de Donaukade” in Boedapest, van Can Togay
en Gyula Pauer, 2005
Dit is een gedenkteken in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
Hier is over een lengte van 40 meter 60 paar metalen
schoenen te vinden aan de rand van de kade van de Donau.
Het monument is ter nagedachtenis aan de joden die langs de
oever van de Donau zijn gefusilleerd tijdens de pogroms. Deze
pogroms werden uitgevoerd door de Pijlkruisers, een met
nazi-Duitsland sympathiserende beweging.
De joden werden eerst gedwongen hun schoenen uit te
trekken en vervolgens op de rand te gaan staan. Hierna
werden ze doodgeschoten waarna ze in de rivier vielen en
door de stroming werden meegenomen.

Bij een rondleiding door Mont St. Michel in Normandië keek
ik een keer achterom waarbij deze trap, die overigens niet
toegankelijk was, mij opviel. Met name het licht wat door de
openingen schijnt is heel mooi terug te zien op de foto.
> Midden in Berlijn, tussen alle bezienswaardigheden, bevindt
zich zomaar een showroom met allemaal Bentleys. Hier kon
iedereen binnenlopen, ook toeristen. En je mocht de Bentleys
van zeer dichtbij bewonderen en er zelfs in gaan zitten. Iets
>
wat in Nederland ondenkbaar zou zijn.
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… bijzondere dingen tijdens stedentrips
Rectificatie
bij de foto van
Cees Gruyters.
Bij deze foto
is door Jose
Luijten een
foutieve
melding van
de kunstenaar
geplaatst. Dit
beeld staat
in Lambertushof Helmond en is
ontworpen en gemaakt door Leo
van Kraaij in 2012. Leo e.a. hebben
op eigen initiatief en kosten,
beelden geplaatst om zo kunst
dichter bij mensen te brengen.
Met excuses voor deze vergissing.
La Fayette of Quartier 207, ontworpen door de Franse
architect Jean Nouvel, 1996
In Berlijn is een warenhuis, La Fayette of Quartier 207 dat een
authentiek stukje Parijs in Berlijn is. Midden in de winkel is een
bijzondere glazen kegel waarin een kopie van de Eifeltoren
hangt. Deze foto is gemaakt van boven naar beneden aan de
buitenkant van deze kegel. Onderin ligt geld wat mensen erin
hebben gegooid.
Dit gedenkteken herdenkt de joden die tussen 1933 en 1945
zijn vermoord door de nazi’s.
Bovengronds is er 19000 m² aan betonplaten waar je tussen
door kunt lopen. Het bestaat uit 2711 betonblokken variërend
in hoogte van 20 cm tot 4,5 meter met een onderlinge
tussenruimte van 95 cm. Onder het veld met de blokken is
een expositieruimte ingericht.
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Fotograferen is een van de succesvolle hobby’s van Annemarie
echter tij
dens ons gesprek heeft zij mij ook duidelijk weten te maken
dat haar grootste kracht schuilt in het „genieten” van het
toeval. Ergens belanden, bijvoorbeeld een gezellig terrasje en
dan alle tijd verliezen achter een lekker pilsje. Zien wat erom
je heen gebeurt en nooit meer weg willen gaan. Zo kan zij
samen met haar partner intens genieten van het WK Voetbal.
Ik dacht bij mezelf: „Om jaloers op te zijn en houden zo.”
Met dank aan Annemarie
Namens clublid Fotodier Jose Luijten
Denkmal für die ermordeten Juden Europas”
Holocaustmonument, ontworpen door de Amerikaanse
architect Peter Eisenman, 2005
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Nieuws van de wijkraad
Helpt u mee onze wijk nog beter en mooier te maken?
Laten we maar meteen klare wijn schenken: we wonen met
z’n allen in één van de mooiste wijken van Helmond. Ons
Dierdonk is fysiek op orde en we kennen geen grote pro
blemen. Bewoners van Dierdonk slaan de veiligheid in de
eigen buurt hoger aan dan gemiddeld in Helmond. Verreweg
de meeste woningen zijn jong; ze zijn na 1990 gebouwd.
Wat betreft gemiddelde inkomens van huishoudens behoort
Dierdonk met De Warande tot de hoogste van Helmond. We
lijken het dus allemaal mooi voor elkaar te hebben. Toch zullen
we ons moeten gaan inspannen om het ook de toekomst goed
en fijn te hebben met elkaar.
De wijkraad wil samen met bewoners en met vrijwillige en
professionele organisaties die in de wijk actief zijn, een nieuw
wijkactieplan gaan maken. De activiteiten in het huidige wijk
actieplan lopen voorspoedig en zullen dit jaar worden, veelal
succesvol, afgerond.
Het nieuwe college van Helmond zal begin september naar
Dierdonk komen voor de wijktafel.
Daar zal de wijkraad het nieuwe wijkactieplan presenteren
aan de wijkbewoners en ondertekenen met alle partijen.
In het wijkactieplan staan activiteiten die door verschillende
partijen worden toegezegd en die binnen twee jaar worden
gerealiseerd. Het zijn heel concrete zaken, die bijdragen aan
vergroting van de leefbaarheid in de wijk. Het betreft acties,
waarvan de trekker zegt: “Ik ga dit doen.”

Misschien ook wel goed om te zeggen dat het wijkactieplan
dus geen wensenlijst is, zo van “Ik vraag aan een ander om dit
te doen.” Dat dus niet!
Ook de overheid vraagt van ons een actieve meedoen-hou
ding. De koning heeft het begrip participatiemaatschappij
geïntroduceerd. Ontwikkelingen op het terrein van welzijn en
zorg wijzen erop dat mensen steeds vaker een beroep zullen
moeten doen op buurtnetwerken. Het is goed om te beseffen
dat in Dierdonk al een kwart van de mensen 55 jaar en ouder
is. We zullen het dus echt samen moeten doen!
Als wijkraad vragen wij alle wijkbewoners samen met de
vrijwillige en professionele partijen in de wijk mee te denken
over welke zaken door de wijk zelf worden aangepakt de ko
mende twee jaar.
U wordt allen uitgenodigd voor een wijkbreed overleg op

Donderdag 20 maart, in Parkzicht, 19.30 uur
Samen werken aan nieuw wijkactieplan
Wij zien u dan!
Met vriendelijke groeten,
Nico Tuip, voorzitter wijkraad Dierdonk

Wijkraad zoekt versterking!
Voelt u zich maatschappelijk betrokken met uw wijk?
Heeft u per week nog enkele uren beschikbaar?
Bent u geïnteresseerd in een maatschappelijk en bestuurlijke functie?
Heeft u ideeën en u weet niet waarheen ermee?
Wilt u verandering en verbetering?
Meldt u dan aan voor een functie bij de wijkraad en gezamenlijk maken wij uw
ideeën realiseerbaar!
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
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Uit in Parkzicht
Op zondag 23 maart a.s. is Themafeest op 12 april
er een muzikale happening in
Op 12 april a.s. zullen wij vervolgens
Parkzicht.
De Helmondse Liederentafel
‘t Akkoordje zal deze middag
verzorgen met een optreden
waarbij gezellige meezingnummers
uit het heden en het verleden ten gehore gebracht zullen
worden.
Deze middag is gratis toegankelijk en de koffie en thee worden
u aangeboden door Parkzicht. Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur.

wederom
een
themafeestavond
organiseren in Parkzicht. We zijn nog in
overleg welk thema het deze keer gaat
worden en ook zijn we nog volop bezig
met de verdere invulling van deze
avond. Wij houden u op de hoogte.
In de volgende Gazet zal de verdere
informatie komen te staan. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.

Vooraankondiging

Dierdonk Golfkampioenschap 2014
Na een geslaagde primeur in 2013 kondigen wij de tweede editie
van het “DIERDONK GOLFKAMPIOENSCHAP” aan. Een golfwedstrijd
uitsluitend voor inwoners van onze prachtige wijk. Op zondagmiddag
25 mei aanstaande spelen wij op “Golfbaan Stippelberg” in Bakel
een Stableford wedstrijd over 18 holes. Ben jij minimaal in het bezit
van je GVB en wil jij je sportief meten met andere golfliefhebbers uit
Dierdonk, zet dan een uitroepteken in je agenda op zondagmiddag
25 mei. In de komende Gazet vind je het inschrijfformulier met de
nodige informatie. Zorg dat je tijdig inschrijft, want vol is vol!
Sportieve groeten,
Het Organisatiecomité.

Gazet maart 2014
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Frans Stienen nr. 1
OMDAT HET KAN!

www.cdahelmond.nl
Zingen

In een Café haalt een man aan de
bar een piepklein pianootje uit
zijn zak en zet het op de bar. Uit
een andere zak haalt hij een witte
muis te voorschijn en een heel
klein pianokrukje. Ten slotte haalt
hij een vlinder uit een doosje en
zet het op het pianootje. De muis
begint te spelen en de vlinder
begint zachjes te zingen. Iedereen
is stomverbaasd. "Hoe heb je het
klaargespeeld om de vlinder te
leren zingen?" vraagt iemand.
Waarop de man antwoordt: "De
vlinder zingt niet. Ik heb de muis
leren buikspreken."

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-C
verzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen-M
dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
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18e Dierdonkweekend
5, 6 en 7 september 2014

Beste medewijkbewoners.
Aangezien de winter dit jaar in geen velden of wegen te
bekennen is en wij als bestuur van Stg Dierdonkdagen alweer
de kriebels hebben over het aankomende Dierdonkweekend,
heeft de eerste vergadering alweer plaatsgevonden.
In het bestuur hebben inmiddels een paar wijzigingen plaats
gevonden. Onze voorzitter John is na een groot aantal jaren
gestopt als bestuurslid en langs deze weg willen wij hem
nogmaals hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet voor
het Dierdonkweekend.
Gelukkig hebben wij twee nieuwe bestuursleden, Hans
Jereskes en Annemarie Dolmans, mogen verwelkomen die,
na een jaartje de sfeer geproefd te hebben, inmiddels een
vaste plek in ons bestuur gevonden hebben. Hans Jereskes zal
het secretariaat op zich gaan nemen en Hans van Rijt heeft
de taak als voorzitter op zich genomen. Ton Visschedijk blijft
Penningmeester. Annemarie zal zich bezig gaan houden met
onze nieuwste activiteit die dit jaar de primeur zal krijgen
op vrijdagavond. Nadat de Battle off the Bands 2012 en de
D-J Battle 2013 niet het gewenste en verwachte resultaat
brachten gaan we het dit jaar over een andere boeg gooien.
Op vrijdagavond na de kinderdisco start voor de eerste keer
Dierdonk’s Got Talent. De talentenjacht voor jong en oud
waarbij gestreden gaat worden om een trofee en de eeuwige
roem. Zie de aankondiging elders in dit artikel. Verder zal de
samenwerking met de wijkvereniging nog verder worden
geïntensiveerd omdat zij dit jaar 15 jaar bestaan en dit
heuglijke feit willen vieren tijdens het Dierdonkweekend.
Wat dit aan extra festiviteiten op gaat leveren zal in de
komende maanden duidelijk gaan worden. Ook de wijkraad
heeft alweer ideeën om het weekend nog aantrekkelijker te
maken met o.a. plannen op het gebied van sport en spel.

Het knutselen op de zaterdagochtend blijft natuurlijk op het
programma staan, mede als het streetgolf toernooi in de
middag. Het is de bedoeling de hardloop wedstrijden naar de
zaterdagmiddag te verplaatsen. Dit mede omdat het gehele
minivoetbal toernooi naar de zondag verplaatst wordt, omdat
de voetballertjes dan geen competitie verplichtingen hebben.
Het volleybaltoernooi blijft uiteraard op de zondag
gehandhaafd.
Op zaterdagavond is er natuurlijk weer onze grandioze
feestavond met een band en we streven ernaar om ook dit
jaar weer uit te pakken met een artiest van naam. We zijn
hiernaar al volop aan het zoeken en hopen u in een van de
volgende uitgaven van de Gazet hierover meer te kunnen
vertellen.
Verder zijn we nog aan het brainstormen over een activiteit
rondom het weekend en zijn we bezig aan een invulling voor
de zondagmiddag die zich meer in de tent zal gaan afspelen.
We hopen dat uw interesse hiermee gewekt is en dat u de
datum van het aankomend weekend alvast op de kalender
markeert. Wij gaan ons nu eerst even op het komende
carnaval oriënteren en hopen de volgende maand meer
nieuws te kunnen brengen over het Dierdonkweekend 2014.
Met vriendelijke groet:
Ton, Jan, Hans, Annemarie, Roland en Hans
Secretariaat p.a. Hans van Rijt,
Leeuwenborchweide 58, 5709 SC Helmond, 0492-559897

Gazet maart 2014
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Michel van den Berg nr. 12
OMDAT HET KAN!

www.cdahelmond.nl
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

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

Dierdonk 3D: Toneelgroep Maskerade
heeft ze doen besluiten om uit te wijken
naar buiten Dierdonk. De link met
Dierdonk is dus wat verzwakt maar
een (groot) deel van de leden komt
uit Dierdonk en ze zijn ook lid van de
wijkvereniging.

Als DierDonkDetective ben ik voort
durend op zoek naar de organisatoren
van alle activiteiten in onze mooie
wijk. Het is al ruim een jaar gelukt
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, de jeugd,
bridgeclub One Down, de wijkagent en
wijkverpleegkundigen en de organisa
toren van de spooktocht. Deze maand
eindelijk aandacht voor mijn favoriet:
Toneelgroep Maskerade. Wie zijn dat
toch en hoe trekken zij elk jaar volle
zalen?

De jubileumvoorstelling ‘De ingebeelde
Zieke’ van Molière wordt in de raadszaal
van Kasteel Helmond gespeeld. Maar
liefst 6 keer, van 19 tot en met 23 maart.
Er zijn geen kaartjes meer. Op 8 februari
waren alle 6 voorstellingen namelijk al
uitverkocht. Wat een prestatie, zeker als
bedacht wordt dat een kaartje € 12,50
kost.
De eerste voorstelling vond plaats
in 2005, getiteld ‘Gouwe Handjes’.
Daarna waren nog 8 voorstellingen te
bewonderen in het Annatheater, te
weten: Alle Goden Dood (2006), Acht
Vrouwen (2007), Pygmalion (2008),
Kroongetuigen (2009), A Streetcar
Named Desire (2010), Lang en Gelukkig
(2011), Jaloezieën (2012) en One Flew
Over The Cuckoo’s Nest (2012). Stuk
voor stuk mooie voorstellingen van
hoog niveau. Dat zal ook de reden zijn
dat ze geen probleem lijken te hebben
met de kaartverkoop.

Misschien vraagt u zich af, hoe ik al
deze informatie in-cognito heb weten
te achterhalen. Het antwoord is simpel:
via hun fantastische website, www.
maskeradehelmond.nl . Ook hier spat
het professionalisme vanaf. Hier is
van een hobby echt werk gemaakt.
Schitterend.
Afsluitend wil ik concluderen dat
Maskerade een geweldige toneelgroep
is die het verdient om in het zonnetje
gezet te worden. Niet alleen door
massaal de voorstellingen te bezoeken
maar ook via deze weg. Succes met de
laatste loodjes en maak er wat moois
van.
Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)

Waarom nu ineens aandacht voor
deze toneelgroep, zult u denken. Een
eenvoudig antwoord heb ik voor u
klaar. Zij bestaan 10 jaar en spelen hun
jubileumvoorstelling in het kasteel van
Helmond.
Toneelgroep Maskerade is in 2003 op
gericht maar vanaf 2006 is Dirk van de
Pol hun artistiek leider en regisseur. De
Toneelgroep is een vereniging, die ook
onder de vlag van de wijkvereniging
Dierdonk valt, en bestaat uit een cast van
circa 7 personen, een vrijwilligersgroep
van 14 personen en maar liefst 28
sponsoren. Ze repeteren in de Kamenij:
elke dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.30 uur, soms op donderdagavond
en ook enkele zondagen (net voor de
voorstellingen).
Niet in het prachtige Sociaal Cultureel
Centrum Parkzicht in Dierdonk? Nee,
sinds enkele jaren zijn ze weg uit
Dierdonk. De slechte akoestiek en de
last van andere gebruikers van Parkzicht
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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

DAMES &
KINDERSCHOENEN!

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

WWW.STOERSCHOENMODE.NL
Slegersstraat 6, Mierlo-Hout

STOER! NUMMER
ÉÉN IN KINDERSCHOENEN
3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

Schoonheidssalon

Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8
M

v

yentill

Aanbieding

h nh id
peci li e
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Hotstone massage € 25,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

v

i
k

pag Lopers,
20 d Afzetpaaltjes/
6 dierdonk -zonder
afbreken
enOpblaasbare
uitvullen.pdf
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Warmhoud, Rode
Koord n, Ma
ktkramen,
Ab ahams &1Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee etc. etc.

5

0

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

Mijn naam is Gaby van den Waardenburg en
als advocate ben ik gespecialiseerd in het
ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht.
Mijn passie voor Helmond maakt dat ik mij
onder meer inzet voor:

.
.

Meer aandacht voor gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging langs
verkeerswegen. Ik pleit voor een
heroverweging van de plannen van
De Ruit;
Niet bouwen voor leegstand.
Ik ben Jochem van den
Bogaard, 20 jaar oud, derdejaarsstudent
bestuurskunde en woonachtig in Dierdonk.
Ik wil de stem van jongeren laten horen en
hen meer betrekken bij de politieke
besluitvorming. Ik zet mij graag in voor
onder meer de volgende punten:

.
.

Beter investeren in de begeleiding
van probleemjongeren;
Onderwijsaanbod binnen Helmond
verbreden, bijvoorbeeld met HBO-zorg.

Verboden Carnaval te vieren!
Er was eens...

en land waar de mensen dol waren
op carnaval. Er was één probleem:
ze dronken altijd veel te veel bier.
En daarom gebeurden er veel
ongelukken in het verkeer als
de mensen naar huis
gingen.

Rode neuzen verboden

De koning van het land dacht: “daar
moet ik wat aan doen. Al die dronken
mensen met hun rode neuzen. Ik
weet het al: rode neuzen zijn voortaan
verboden!” Maar de mensen verzonnen
er iets op: ze maakten hun gezicht wit
met schmink, zodat niemand kon zien
dat ze een rode neus hadden. En dus
verbood de koning ook witte gezichten.
Toen verborgen mensen hun gezicht
en hun rode neuzen met maskers
en feestmutsen. En dus werden ook
feestmaskers, hoeden en feestmutsen

liep langs een huis toen hij plotseling
binnen muziek hoorde. Nieuwsgierig
keek hij door het raam. Daar waren
mensen stiekem de verjaardag aan
het vieren van een ziek
kind. Ze hadden rode
neuzen opgezet om
haar vrolijk te maken,
er waren clowns met
witte gezichten en
verkleedkleren,
ze
lachten en zongen
een lied. De koning
herinnerde
zich
hoe zijn vader en
moeder vroeger dat
liedje zongen bij zijn verjaardag. Het
hart van de koning smolt. En hij begon
zachtjes mee te zingen met het liedje.

keken ze naar de koning. Maar deze
begon hartelijk te lachen. Hij schaterde
het uit. “Jullie hebben mij gisteren een
mooie les geleerd!” zei hij tegen de
soldaten. “Nu begrijp ik wat een domme
koning ik ben geweest! De regels zijn
er voor de mens, niet de mens voor de
regels! Vanaf vandaag mag iedereen
weer feestvieren. Maar ik maak één
nieuwe regel: iedereen die een rode
neus heeft wordt gratis thuisgebracht
door mijn soldaten!
En zo liep het toch nog goed af met het
carnaval in dat land. En de mensen daar
leefden nog lang en gelukkig!

Plotseling...

Ineens werd hij door twee soldaten ruw
vastgepakt. De koning schrok zich een
ongeluk! “U wordt gearresteerd! U heeft
een rode neus, en dat is verboden!” “JJa maar... zei de koning, dat komt
door de kou!” “U heeft een wit
gezicht, en dat is verboden!” “D-dat
komt door de schrik!” “U heeft een
feestmuts op, en dat is verboden!”
“D-dat is mijn kroon!” “U hebt zich
verkleed als de koning, en dat is
verboden!” “M..maar ik BEN de
koning!” stamelde de koning.
“Ja, ja!” zeiden de soldaten.
“En wij zijn zeker Bassie en
Adriaan? De echte koning
zou hier nooit staan zingen,
want zingen is verboden!”
De koning werd door de
soldaten naar de gevangenis
gebracht.

De volgende dag...

verboden.
Mensen gingen zich
verkleden, zodat de politie ze niet
zouden herkennen. Daarom werden
ook verkleedkleren verboden. En zo
kwamen er steeds meer regels. Je
mocht zelfs niet meer lachen en zingen!

Jaren later...

Jaren later, op een winteravond, liep de
koning over straat. Het was ijskoud. Hij
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De volgende dag, toen
het licht was geworden,
schrokken de soldaten
zich een hoedje, want
ineens zagen ze dat het
WEL de koning was!!
“W..we hebben alles
precies volgens de
regels gedaan” zeiden
ze. “Rode neuzen,
witte
gezichten,
feestkleren,
lachen
en zingen zijn toch
verboden?” En angstig
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Kleurplaat

Oplossing op pag 31.
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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
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu

1695,=

Nieuw: Caresse boxsprings

Wethouder Stienen leest voor bij
kinderdagverblijf De Bereboot

Woensdagochtend 22 Januari j.l. was de start van De Nationale Voorleesdagen.
We zijn die dag gestart met een ontbijt voor alle kinderen en daarna kwam de Helmondse Wethouder de heer Stienen om onze kinderen voor te lezen. Wat een feest
was dat! Het prentenboek ‘KRRR.. OKODIL! ‘ (het prentenboek van 2014) werd door
de wethouder met enthousiasme voorgelezen. Onze kinderen hebben genoten!
Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van de kinderen en vooral heel
erg leuk! Dit is dan ook de reden dat wij u samen met uw kind(eren) uitnodigen om
aan te sluiten bij een voorleesmoment bij kinderdagverblijf De Bereboot. U kunt
dan meteen van de gelegenheid gebruik maken om eens een kijkje te nemen bij ons
kinderdagverblijf!

Uitnodiging:

Dinsdag 25 maart om 09:30 uur wordt er interactief voorgelezen in een gezellige
sfeer door één van onze pedagogisch medewerksters. Hierbij mogen alle kinderen
met hun ouders aansluiten die dat leuk vinden. Iedereen is welkom! Wanneer u interesse heeft , kunt u zich opgeven via e-mailadres; mail@bereboot.nl, òf telefoon;
0492-475009.
Tot snel, bij Kinderdagverblijf De Bereboot!

NIEUW NIEUW!
Binnenkort bij De Bereboot;
Speelgroep voor peuters !

Binnenkort gaan wij bij De Bereboot starten met een
speelgroep voor peuters, De Kinderplaneet.
Deze vorm van opvang vindt plaats in de ochtenden
(ma t/m vr, van 08.45 uur tot 11.45 uur) en is voor
kinderen in de leetijd van 2,5 jaar – 4 jaar.

Speelgroep voor kinderen op zaterdag!

De Kinderplaneet verzorgt zaterdag oppas voor uw
kind (2,5 jaar – 8 jaar) in een agrarische omgeving,
Meer info: tel. 0492-475009, e-mail: mail@bereboot.nl

Bomenkap langs de Bakelse Aa
Waterschap Aa en Maas is in de
week van 24 februari gestart met
de kap van bomen langs de Bakelse
Aa bij Dierdonk.
Het kappen van de bomen gebeurt in
het kader van het project ‘Herinrichting
Bakelse Aa’ en vormt de voorbereiding
van de daadwerkelijke uitvoering.
In dit project wordt de Bakelse Aa
omgevormd tot slingerende beek en
wordt een waterberging aangelegd.
Om de beek te laten slingeren en de
waterbergingskade aan te leggen is
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ruimte nodig. Daarom worden op
verschillende plekken bomen gekapt.
Het oppervlak bomen dat wordt gekapt,
wordt volledig gecompenseerd op ver
schillende locaties in het projectgebied.

De nieuwe aanplant wordt gevarieerder.
In plaats van sparren en populieren
worden soorten als eiken, essen en
haagbeuken geplant.
De kap van de bomen wordt voor half
maart afgerond. In de zomer van 2014
wordt gestart met de daadwerkelijke
uitvoering van het project.
Via www.bakelsebeemden.nl kunt u op
de hoogte blijven van het verloop van
de werkzaamheden en meer informatie
over het project vinden.
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Dierdonks carnaval participeert
De Rammetjes op bezoek bij de
Kiezelkeikes op 16 februari

Niet alleen carnaval
in Dierdonk, ook wij
participeren al jaren met
zieken en ouderen

Ook dit jaar hebben de Rammetjes weer een bezoek
gebracht aan het Kiezelkeikesfeest. Onderstaand een korte
fotoimpressie

Op 11 februari hebben wij weer een
avond opgeluisterd in verpleegtehuis
Keijzerinnedael. Naast onze dansgarde
en showgroep traden daar ZEMAC en Qukske der Bai op voor
deze verzorgings-behoevenden. Traditioneel werd de muziek
verzorgd door de Biksbent en was ook de Hauwmauwers,
de eigen raad van de Zorgboog, van de partij. Bij het
binnentrekken werden de Hauwmauwers vergezeld van een
van onze raadsleden. Het woord werd afwisselend gevoerd
door Vorst Peter en Prinses Daphne van de Hauwmauwers.
Hier onder een kleine fotoimpressie.

Ons “Bloaike” 2014

“de Rampetamper” is uit. Als het goed is
heeft u deze uiterlijk op 16 februari weer
GRATIS in uw brievenbus ontvangen.
Mocht dit niet zo zijn meldt dit dan even
bij het secretariaat: 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl. Er zal er dan
alsnog een bezorgd worden.
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Nieuwsblad voor Dierdonk

...ook als het om fit zijn gaat
De Fitste Prins

Op 21 februari heeft onze prins een gooi gedaan naar de titel
“De Fitste Prins.” Aan dit evenement dat inmiddels alweer 14
jaar bestaat werd meegedaan door 10 verenigingen. Van deze
10 heeft Prins Ruurd Jan d’n Urste beslag weten te leggen op
de 4e plaats. De Fitste Prins is dit jaar voor het eerst in 14
jaren Prins Briek de 41e van de Keijebijters geworden. Zou dit
toeval zijn 41 <-> 14? Ook hiervan een korte foto impressie.

De oergezellige Zittingsavond

Op 22 februari was weer de oergezellige zittingsavond waar
van alles de revue passeerde. Met Zwets, Klets, dans, cabaret
en zelfs klassiek of “onderbroekenlol” werd het publiek
geamuseerd. Voor diegene die er niet geweest zijn, kunnen
we stellen: U heeft wat gemist! Maar volgend jaar heeft u
weer een kans.

Carnaval 2014

Als deze Gazet bij u in de bus valt dan is het al carnaval. Het
programma kunt u vinden in ons Bloiake, in een van de vorige
Gazets of gewoon op www.rampetampers.nl. Hier vindt u ook
meer foto’s. Prettige carnaval 2014

Gazet maart 2014
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Squash
is
een
fantastische sport om
te doen. Er is geen
sport te bedenken
waar je zo intensief en
met veel spelplezier
aan de bak kunt.
Samen op de baan
zonder een netje ertussen. Het knallen
van de bal op de
muur, daar krijg je een
kick van! Maar je tegenstander tijdens het
spel de verkeerde kant
opsturen
is
nog
veel
leuker.
Squash is conditie, reactievermogen
en
spelplezier in één!

Sport Citadel, Rivierensingel 90 Helmond
Tel. 0492 - 517180 www.sportcitadel.com

Advertorial

GRATIS
INLOOPSPREEKUUR
LOGOPEDIEPRAKTIJK

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Mensen met hooikoorts hebben vaker
last van eczeem en longaandoeningen
zoals astma.

BROUWHUIS/DIERDONK
Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
organiseert wekelijks gratis inloop
spreekuren (niet in de schoolvakanties).
Elke DINSDAG tussen 13.30 - 14.00 u
Elke WOENSDAG tussen 10.30 - 11.00 u.
Locatie: Brouwhuis (in Residentie
Brouwhorst, t.o. station Brouwhuis).
Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behan
delt problemen op het gebied van com
municatie.
Deze problemen kunnen zich voordoen
op het gebied van:
• Eten en Drinken, ook pré-verbale
logopedie
• Afwijkende mondgewoonten
• Gehoor
• Spraak
• Taal
• Adem / Stem
• Dyslexie
Onze logopediepraktijk is een allround
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kun
nen bieden op alle genoemde gebieden.
Vanaf heden kunnen wij ook kinderen
begeleiden die problemen hebben met
lezen en spellen!

Er zullen GEEN screeningen meer door
de GGD op Basisscholen worden ver
zorgd. Daarom is het belangrijk dat u
als ouders/verzorgers alert blijft op
eventuele signalen die erop wijzen dat
logopedische behandeling nodig is.
Wij zijn altijd bereikbaar op ons alg.
telefoonnummer: 0492-558360.
Onze logopediepraktijk in Brouwhuis is
iedere werkdag geopend van 8.30 tot
17.30 u. In Dierdonk zijn wij op maandag
middag geopend van 13.00 tot 18.15 u.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.
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“TOINE EN JACQUES”

Wanneer ik zeg “het afscheid van Toine
van Peperstraten als sportverslaggever
bij de publieke omroep”, waar moet u
dan aan denken? Juist! Jacques Herb,
schrijver en zanger van de tranentrekker
“Maar een Man mag niet huilen”. En dat
is dus wat Toine deed. Heel hard. Echt
ontroerend! Maar ja, dat mag dus niet,
althans volgens Jacques. Hoe dan ook:
tranende ogen. Heel vervelend en zeker
als dit ook nog eens gepaard gaat met
jeukklachten. Kortom ik wil het met u
hebben over hooikoorts.
Wat is hooikoorts?
Hooikoorts is een vorm van allergie voor
stuifmeel (pollen) van grassen, bomen
of planten en is seizoensgebonden. Op
de keeper beschouwd is “hooikoorts”
een vreemde benaming voor een aan
doening die weinig met “hooi” en al
helemaal niets met “koorts” te maken
heeft. Eigenlijk zou men beter kunnen
spre
ken van “gras- of boomtranen”
of “gras- of boomjeuk”. Hooikoorts is
een (te heftige) reactie van het afweer
systeem. Hooikoorts is zeer hinderlijk
maar kan geen kwaad. 10%-20% van
de Nederlandse bevolking heeft er
last van. De voornaamste klachten zijn
niezen, een verstopte- en/of loopneus,
jeukende en/of tranende ogen, een
droge keel en hoesten. In sommige
families komt hooikoorts meer voor dan
in andere. De aanleg voor hooikoorts
is reeds bij de geboorte aanwezig. De
klachten ontstaan in de loop der jaren
en nemen af met het vorderen van de
leeftijd.

Wat kunt u er zelf aan doen?
Probeer het contact met stuifmeel
zoveel mogelijk te vermijden. Houd
op zonnige en warme dagen de ramen
gesloten en draag buiten een zonnebril.
Ook kunt u een dun laagje vaseline
aanbrengen rondom de neusgaten,
waardoor het stuifmeel als het ware
blijft “plakken”. Er komt dan minder
stuifmeel direct op het neusslijmvlies
terecht. Volg het “hooikoorts weer
bericht” op radio en teletekst. Aan
zee, en hoog in de bergen zit er minder
stuifmeel in de lucht. Wellicht kunt
u hiermee rekening houden bij het
plannen van bijvoorbeeld uw vakantie.
Wat kan uw huisarts doen?
Er zijn diverse neussprays, oogdruppels
en “anti-allergie” tabletten die de
klachten kunnen verlichten. In overleg
met uw huisarts kan er een keuze
gemaakt worden. Op dit punt wil ik
even stilstaan bij de zogenaamde
immunotherapie of hyposensibilisatie.
Moeilijke woorden die u wat mij
betreft ook weer meteen mag ver
geten. Waar het op neer komt is dat
een kleine hoeveelheid stuifmeel- of
pollenoplossing dagelijks wordt toe
gediend met als doel de natuurlijke
afweerreactie te versterken. De totale
duur van de behandeling is 3 tot 5
jaar. Een zeer intensieve therapie dus
en alleen bedoeld voor zorgvuldig
geselecteerde patiënten. In mijn ogen
met name jonge mensen met een
allergie voor grassen en/of bomen.
Tot slot nog even iets over Jacques
Herb. Zijn grootste hit was natuurlijk
“Manuela”. Het is tevens een ode aan
mijn beroepsgroep.“De dokters vechten
door”! Prachtig, dank je wel Jacques!
Graag tot een volgende keer, en dat het
u tot die tijd meer dan goed moge gaan!
Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter:
@MathStrijbos
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UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Lieve tante!

Complete badkamers

Design radiatoren

Werner schreef een brief aan
tante:

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:

Lieve Tante, ik ben uw verjaardag echt niet vergeten hoor! Ik
wilde voor uw een cadeautje
sturen ik was van plan wat
zakdoeken voor uw te kopen
maar...........ik weet de maat van

t $V-ketels en onderhoudsabonnementen
t #BELBNFST t 4UBETWFrwarNJOH t 4BOJUBJS t 7MPFrverwarming
t VFSCPVXJOH  3FOPWBUJF t 3BEJBUPSFO FO EFDPSSBEJBUPSFO

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

uw neus niet?

www.josvanheugten.com

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

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een WOORDZOEKER,
maar eerst de oplossing van de vorige maand, de
REBUS.
In totaal waren er 27 inzendingen, daarvan 1 foutief
(spelfout) en 2 deelnemers waren pas 6 jaar. De oplossing had
natuurlijk alles met Valentijnsdag te doen en was als volgt:
“tot over je oren verliefd zijn.” Uit de juiste inzendingen is
weer geloot. Deze keer heeft Jan van Duren, secretaris van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op
19 februari 2014 hun prijs hebben ontvangen.
Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars.

vlnr: Sam de Kock, Manouk Wijffels en Jordan Voets.

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 een “gemakkelijke” woordzoeker.
zoek de woorden van links naar rechts, van rechts nar links
van boven nar beneden en van beneden naar boven. deze
keer hoef je niet diagonaal te zoeken. De overgebleven letters
plaats je achter elkaar op de oplossingsregel en klaar ben je.
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.

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.
Onder de goede oplossingen verloten wij
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is : Vrijdag 14 maart 2014.
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ASKRUISJE
ASWOENSDAG
BALONNEN
BEZEM,
BRAZILIE,
CARNAVAL,
CONFETTI,
COLA,
DWEILBAND,
ELF,
FLES,

GLAS,
HARING,
JOKER,
KIEL,
LACHEN,
LADDER,
LOPER,
MASKERS,
MUZIEK,
NAR,
OPTOCHT,

PIRAAT,
PRINSES,
RAAD,
SERPENTINES,
SNOEPJE,
STAFJE,
STEEK,
STOLA,
VERKLEDEN,
ZALEN,
ZWETS
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oplossing woordzoeker
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0492 - 51 78 61
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Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
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.

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

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

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

• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

Nieuws van onze wijkagent

Klachten rijden over fietspad en /of
trottoir
Regelmatig krijg ik klachten van bewo
ners aan de Dierdonklaan dat automo
bilisten gebruik maken van het fietspad
en/of trottoir, bijvoorbeeld omdat een
vuilniswagen bezig is met de route voor
het ophalen van het huisvuil. Met de
auto gebruik maken van het fietspad of
het trottoir is een strafbaar feit en dus
absoluut niet de bedoeling. Wanneer
ik constateer dat dit toch gebeurt zal ik
een proces-verbaal opmaken.
Overlast jeugd
De overlast door jeugd op de cirkel aan
De Kromme Geer is wel afgenomen,
maar helaas nog niet verdwenen. De
gesprekken met enkele jongeren en
ouders hebben onvoldoende resultaat
opgeleverd. Samen met het jongeren
opbouwwerk wordt gezocht naar een
oplossing. Vanuit de wijk zijn enkele
meldingen gekomen van overlast door
vuurwerk, hierbij is ook een vuilnisbak
vernield. De vermoedelijke daders
wisten te vluchten voordat ze konden
worden aangehouden. Onbekende
jongeren hebben diverse woningen be
kogeld met eieren en/of grind. Dit feno
meen heeft mijn aandacht maar ik heb
helaas nog te weinig informatie over
een dader of daders. Enkele jongeren
van het voortgezet onderwijs vonden
het nodig kinderen van de basisschool
lastig te vallen. Deze jongeren zijn aan
gesproken op hun gedrag en hun ouders
zijn geïnformeerd door een zogenoemd
“stopgesprek”.
Overlast loslopende hond
Op 16 en 17 januari zijn diverse mel
dingen binnengekomen van overlast
door een loslopende en blaffende hond.
Het dier is door de dierenambulance
opgehaald en tegen de eigenaar werd
proces-verbaal opgemaakt.
Vernieling aan auto
Op 19 januari is een persoon aange
houden wegens vernieling aan een
auto die stond geparkeerd aan het
Horstlandenpark.
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Inbraak bedrijf
Op 16 januari werd geprobeerd om in te
breken bij een bedrijf aan het Dierdonk
park. Alles werd vastgelegd door de
bewakingscamera’s maar helaas konden
de daders niet worden herkend.
Inbraak woning
Op maandag 27 januari werd ingebro
ken in een woning aan de Coenders
berglaan. De alarminstallatie deed
haar werk maar helaas waren de da
ders al gevlogen. Er wordt gelukkig
niets vermist. De betreffend woning is
gelegen aan de rand van de wijk. Aan de
randen van de wijk is de laatste weken
vaker ingebroken in woningen.
Diefstal uit auto’s
Na enkele weken zonder inbraken is
op de Zevenstersingel, Singravendreef,
Dwergvlasbeek, Walenburgweide en
Schovenhorstweide toch weer inge
broken in auto’s. Hierbij zijn navigatie
systemen en/of airbags buit gemaakt.

Vernieling aan auto
Op 19 januari is een persoon aange
houden wegens vernieling aan een
auto die stond geparkeerd aan het
Horstlandenpark.

werden niet aangetroffen op de
Leeuwenborchweide. Het opgegeven
kenteken kwam niet voor binnen
onze politieadministratie. De melding
en gegevens zijn wel vastgelegd in
onze administratie. Mocht u iets zien
waarvan u denkt dat dit mogelijk niet te
vertrouwen is, aarzel dan niet melding
te maken via telefoonnummer 09008844.
Preventie activiteit
Op donderdag 6 februari werd in het
kader van de inbraakpreventie binnen
het district Helmond ook een con
trole gehouden in onze wijk. Diverse
collega’s hebben enkele uren de wijk
gesurveilleerd en preventietips aan
wijkbewoners aangereikt middels o.a.
flyers. Binnen het district werden aan
houdingen verricht, dit hoefde binnen
onze wijk “gelukkig”niet te gebeuren.
Uw wijkagent, Hein Albers

Softdrugs in beslag genomen
Bij controle van inzittenden van een
personenauto aan de Springendaldreef
werd een kleine hoeveelheid softdrugs
aangetroffen bij één van hen. Deze
softdrugs zijn in beslag genomen maar
gezien de hoeveelheid werd verder geen
proces-verbaal opgemaakt.
Verdachte situatie
Naar aanleiding van een melding
dat personen met een auto zich
verdacht zouden ophouden op de
Leeuwenborchweide is een onderzoek
ingesteld. De auto en de personen
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Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...
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www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

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

De hobby van … Hans Konings
Vanaf januarinummer 2014 bevragen
we de mensen achter de advertentie
in ons wijkmagazine over hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Dit keer komt Hans
Konings van Konings Verf en Behang
aan het woord. Het bedrijf, dat zo’n 50
jaar aan de Geysendorferstraat zat is
sinds 2 jaar gevestigd aan de Engelse
weg.
Zaterdagavond
“In ieder geval niet de computer”’, is het
antwoord op mijn vraag naar de hobby
van Hans Konings.
Hij kan, zo vertelt hij, ermee overweg
maar heeft er buiten dat wat voor
het werk noodzakelijk is geen enkele
interesse in. Hij heeft het helemaal niet
zo met moderne apparaten. ”Het is zelfs
zo dat ik geen mobile telefoon heb. Ik
ben waarschijnlijk de enige ondernemer
in Helmond, en misschien wel in heel
Brabant, die zo’n ding niet heeft”.
Bereikbaar is hij toch wel, via de vaste
telefoon. Als hij niet op de zaak is, dan is
hij thuis. Behalve op de zaterdagavond.
Dan is hij, vaste prik, met zijn maten, in
zijn stamkroeg te vinden.
Benzine tanken
Hans Konings gaat al vanaf zijn 16de naar
zijn stamcafétje op de zaterdagavond
en een aantal van de vrienden van
toen ontmoet hij nog altijd op de vaste
avond op de vaste plek. “Ik blijf tot
sluitingstijd en ga dan met de taxi naar
huis” zegt Hans. Lekker een potje bier
vatten. Benzine tanken voor de hele
week noemt Hans Konings dat. Niet
zozeer het bier is de benzine als wel het
samenzijn, het buurten, de gezelligheid
met elkaar zorgen dat hij zijn energie
weer oplaadt voor de volgende week.
Zijn drukke bezigheden in de winkel
met verf, behang en alle materialen die
je daarbij gebruikt doet hij dan weer m
et hernieuwd plezier. Alleen als er een
verjaardag in de familie te vieren valt
slaat hij de kroeg over want familie gaat
voor!

sfeer aan en maakte hij dat tot zijn
nieuwe stamkroeg. “Daar komen men
sen van alle rangen en standen maar
iedereen is er gelijk, er gelden geen
verschillen. Er heerst de sfeer van een
gezellige oude Amsterdamse kroeg”,
zo verwoord Hans Konings het. En hoe
zo’n avond dan verloopt? “een beetje
cafépraat over van alles en nog wat
en er wordt ook regelmatig gezongen.
We gedragen ons als een stel jonge
jongens van een jaar of 18 en zo voelen
we ons dan ook. Maar er wordt nooit
geroddeld. In het uitgaan heb ik nog
nooit over een ander gesproken en als
ik weg ben weet ik ook dat ik wég ben,
er wordt niet achter mijn rug over mij
gesproken”.

overdoen, die eerste week. Maar een
tweede week ging het al iets makkelijker
en toen vond hij het toch wel heel erg
zonde van die week dat hij door de hel
ging om weer te beginnen.

Roken
We krijgen een discussie over roken
in de kroeg. Hans heeft daar geen pro
blemen mee. Des te opmerkelijker is
zijn verhaal over hoe hij zelf stopte met
roken. Dat gebeurde nota bene tijdens
Carnaval!
Het begon met een weddenschap.
Zijn maten dachten dat hij het niet zou
volhouden om, zeker met Carnaval, de
sigaretten te laten voor wat ze zijn. Hans
zette echter zoals hij dat zelf noemt een
knop om in zijn hoofd en verzette zich
tegen zijn behoefte aan een sigaret. Hoe
zijn maten het ook plagerig probeerden
met het voorhouden van sigaretten en
het blazen van rook in zijn gezicht, hij
hield vol.
En ook na de Carnaval hield hij vol. Nu,
achteraf, durft hij toe te geven dat het
een week was die hij nooit meer wil

Wilt u Hans binnenkort ook ontmoeten?
Naar het carnavalsfeest van de Rampe
tampers dus in Parkzicht! En houdt u
niet zo van Carnaval? Het moet wel erg
gek lopen als u hem niet in zijn winkel
treft als u aan de Engelseweg nr 221a
verf of behang gaat kopen!

Rampetampers
Carnavals is trouwens iets dat hij ook
niet overslaat! Vroeger hoorde daar
de kletsavonden van de Keiebijters
ook bij, tegenwoordig gaat hij naar
de Rampetampers bij ons in Dierdonk
waar hij het minstens zo gezellig vindt.
Dit jaar al zeker voor de 7de keer! Hans
vertelt daarover: “Het is er een gezellig
rommeltje. Het gaat er om het plezier
en niet om de kouwe kak en dat zoek ik,
het liefste met een vaste groep”.

Zie de advertentie op blz. 34
Mirjam van der Pijl

Cafépraat
Vroeger was Hans bij café de Penning
‘kind aan huis’. Voor de wat oudere
Helminders nog steeds een begrip.
Maar dat café bestaat niet meer en toen
hij ooit door iemand werd meegenomen
naar café D’n Engel trof hij daar dezelfde
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En
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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
55 28
0493 - 842607

info@coscom.nl
p
f
www.coscom.nl
Muziek

Een Schot laat aan een Nederlander zijn huis zien. "Dit is de
kamer, dit de slaapkamer, enz."
Ze komen bij een geheel lege
kamer en de Schot zegt: "Dit is
mijn muziekkamer." De Nederlander zegt: "Maar ik zie
helemaal niks." "Klopt" zegt de
Schot "maar hier hoor je de
radio van de buren het beste.

verf
M IER LOSE W EG
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WWW.DRIESSENHELMOND.NL

Aanmelden nieuwe leerlingen BS Dierdonk

Het aanmelden van nieuwe
leerlingen op BS Dierdonk.
Gedurende het schooljaar ontvangen
we regelmatig vragen over de gang
van zaken rondom de aanmelding van
nieuwe leerlingen. Deze vragen worden
vanzelfsprekend door ons persoonlijk
beantwoord. Het lijkt ons goed om via
de Gazet wat meer informatie te geven
over deze aanmeldingen.
Voor wat betreft de aanmelding van een
nieuwe leerling op Basisschool Dierdonk
kunnen we het volgende toelichten: Hoe
eerder u uw kind(-eren) aanmeldt, des
te beter kunnen wij rekening houden
met de komst van uw kind(eren). Vanaf
1 à 2 jaar kunt u uw kind al aanmelden.
Het verloop
• Na een eerste aanmelding (telefonisch
of per mail) ontvangen de ouders/ver
zorgers een inschrijfformulier en een
schoolgids.
• Als u het inschrijfformulier retour
neert, worden de gegevens verwerkt
in onze leerlingenadministratie.
• Ongeveer een half jaar voordat uw
kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd
voor een ouder-informatieochtend,
in
clusief een rondleiding door de
school en een bezoek aan een (kleu
ter)klas.
• U ontvangt een uitnodiging voor een
individueel intakegesprek met de
(adjunct-) directeur. Een paar weken
voordat uw kind 4 jaar wordt, mag
hij/zij op school vijf dagdelen komen
kennismaken.

Basisschool Dierdonk,
Nijendaldreef 1,
5709 RK Helmond.
Tel. 0492-512021
e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl
Kleutergroep
In januari 2014 is er op basisschool
Dierdonk een instroomgroep gestart,
hierin zitten onze jongste kleuters die
net 4 jaar zijn geworden. Deze groep
verwelkomt iedere week weer een paar
nieuwe leerlingen. Alle ochtenden van
de schoolweek staat juffrouw Suzanne
klaar, om met deze jongste kleuters
te spelen en te leren. Er wordt samen
genoten van voorleesboekjes, er wordt
gewerkt met allerlei leermaterialen,
gespeeld in de poppenhoek en in de
speelzaal is het liedje van ‘papa beer en
baby beer’ favoriet.

Voor de verdere informatie verwijzen
wij u graag naar onze website
www.dierdonkschool.nl. Hier vindt u
ook onze schoolgids, waarin op blz. 23
meer verteld wordt over de aanmelding.
Mocht u na het lezen hiervan nog
vragen hebben, dan staan wij u graag te
woord.

Gazet maart 2014

37

Programma februari Filmhuis Helmond
Hemel op Aarde (vanaf 27 februari)

Coming-of-age drama van regisseur Pieter Kuijpers (Van God
Los, TBS), over de dertienjarige dorpsjongen Bart die verliefd
raakt op de oudere, stadse Moniek.
Een universeel verhaal over het beleven van je eerste liefde,
opgroeien in de tijd van Grease en het in handen hebben van
je eigen lot. De 13-jarige Bart wordt tot over zijn oren verliefd
op de oudere, stadse en uiterst verleidelijke Moniek die net
bij hem in het dorp is komen wonen. Als blijkt dat ze ziek is,
besluit hij haar te gaan redden.
Je eerste liefde kan de Hemel op Aarde zijn..
Regie: Pieter Kuijpers

Dallas Buyers Club (vanaf 6 maart)

Als er bij Ron Woodroof, een elektricien en rodeo-cowboy,
AIDS wordt geconstateerd, krijgt zijn leven een compleet
andere kleur. Het besef van de naderende dood doet zijn
starre principes op het gebied van seksualiteit vieren, terwijl
hij zich verdiept in de wereld van HIV-remmende medicijnen.
Hij ontwikkeld een handel in Peptide T, die hij van Mexico
naar de Verenigde Staten smokkelt – in de vermomming van
een priester. Gaandeweg schept Woodroof tevens een band
met Rayon, een transgender vrouw die ook aan het virus lijdt.
Regie: Jean-Marc Vallée

Violette (vanaf 27 februari)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft Violette op het
Franse platteland met de schrijver Maurice Sachs. Hij spoort
haar aan om de pen op te pakken en te schrijven, al was het
maar om de ‘spoken’ uit haar jeugd te bedwingen. Terug in
Parijs raakt Violette onder de indruk van een roman van
Simone de Beauvoir. Ze spreekt haar aan in een café en vraagt
De Beauvoir of ze haar manuscript wil lezen. Deze neemt haar
onder haar hoede en een langdurige vriendschap is geboren,
evenals een vruchtbare samenwerking die leidt tot het
schrijven van oprechte en ontroerende boeken.
Regie: Martin Provost

Nymphomaniac I (vanaf 27 februari)

Op een koude winteravond wordt Joe gevonden door
Seligman, in elkaar geslagen en achtergelaten in een donkere
steeg. Hij neemt Joe mee om haar wonden te verzorgen.
Eenmaal thuis luistert hij aandachtig naar Joe die haar
erotische levensverhaal met hem deelt en daarbij haar diepste
geheimen blootgeeft.
Von Trier kondigde deze film twee jaar geleden al aan als
pornofilm. Hij ging ermee akkoord dat er nu een gekuiste
versie in de bioscoop draait; hij maakte zelf een versie van
vijfenhalf uur liet zijn vaste editors een versie van vier uur
maken. Die verschijnt nu in twee delen in de bioscoop.
Regie: Lars von Trier

Omar (vanaf 6 maart)

Omar is gewend om de bewakers van de scheidingsmuur tussen Israël en Palestina te ontwijken om zo aan de andere kant
van de muur zijn geheime liefde Nadja en jeugdvrienden Tarek
en Amjad op te zoeken. Wanneer zijn vrienden een verzetsdaad plannen tegen het Israëlische leger, loopt de situatie uit
de hand en wordt Omar gearresteerd. Hij komt terecht in een
kat-en-muisspel met de militaire politie en het wordt duidelijk
dat hij voor zijn vrijlating een hoge prijs zal moeten betalen.
Regie: Hany Abu-Assad

Nymphomaniac II (vanaf 6 maart)

Deel twee van Von Triers drama -in Roemenië verboden maar
in Helmond gewoon te zien!-gaat verder waar deel één eindigt.
AANRADER: Kijk op de officiële site van Nymphomaniac, waar
je voor ieder van de acht hoofdstukken waarin het verhaal
verteld wordt een zogenaamde ‘appetizer’ kunt bekijken!
Regie: Lars von Trier
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Dallas Buyers Club

Henri (vanaf 13 maart)

Na het overlijden van zijn vrouw, weet de goedmoedige
caféhouder Henri niet zo goed wat hij moet doen. De zaak
begint daardoor af te glijden. Zijn dochter adviseert hem om
een ‘witte vlinder’, een werknemer met een verstandelijke
beperking, in te huren. Zo ontmoet Henri de openhartige
en vriendelijke Rosette. Met haar jeugdige, enthousiaste,
nieuwsgierige en bijzondere kijk op de wereld brengt Rosette
de introverte Henri weer ‘tot leven’. Ze projecteert echter
ook haar onvervulde verlangens op het gebied van liefde en
romantiek op hem. Samen gaan ze naar een kustplaats om te
onderzoeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen tijdens
hun zoektocht naar nieuw geluk.
Regie: Yolande Moreau

Venus in Fur (vanaf 13 maart)

Toneelregisseur Thomas Novachek brengt een nieuwe pro
ductie op de planken, de adaptatie van de roman Venus in Fur.
Wanneer een actrice niet op komt dagen voor haar auditie voor
de hoofdrol, verschijnt de wanhopige maar intrigerende Vanda
Jordan, die bereid is alles voor de rol te doen. Ze overtuigt de
regisseur ervan om haar auditie te laten doen en samen het
script door te nemen. Terwijl de tijd verstrijkt, kan Vanda zich
steeds meer in het dominante gedrag van haar karakter inleven.
Regisseur Thomas steekt zijn fascinatie niet onder stoelen of
banken, maar hun inleving heeft de nodige consequenties.
Regie: Roman Polanski
www.filmhuis-helmond.nl
Frans-Joseph van Thielpark 6
info + reserveringen : 0492-529009

Nieuwsblad voor Dierdonk

12 years a slave

La Grande Bellezza (vanaf 13 maart)

Jep Gambardella is een knappe man en onweerstaanbare
verleider. Hij is een succesvol journalist die ooit een roman
schreef. Dit leverde hem een literaire prijs en de reputatie van
gefrustreerd schrijver op. Nog altijd maakt hij deel uit van het
mondaine leven in de stad Rome. Hij is er elke avond, op elk
feestje, zijn scherpe geest wordt bejubeld en zijn gezelschap
wordt opgezocht. Hij denkt echter met verbittering terug
aan zijn gepassioneerde jeugdliefde en besluit na zijn 65e
verjaardag het schrijven weer op te pakken en op zoek te gaan
naar de eigenlijke zin en schoonheid van het leven.
Regie: Paolo Sorrentino

Philomena (vanaf 20 maart)

The Selfish Giant (vanaf 27 maart)

De dertienjarige Arbor en zijn beste vriend Swifty zijn beiden
geschorst van school en wonen in een arme wijk. Ze ontmoeten
Kitten, een cynische en hebzuchtige ijzerhandelaar, voor wie
ze metaal gaan verzamelen met behulp van paard en wagen.
Arbor wil vooral Kitten imponeren en geld verdienen. Swifty
blijkt goed met paarden om te kunnen gaan. Wanneer Kitten
het talent van Swifty ontdekt, biedt hij hem een baantje als
jockey aan bij illegale paardenraces. Arbor voelt zich hierdoor
gekwetst en buitengesloten, waardoor de spanningen tussen
de twee vrienden oplopen. Tot een tragisch voorval iedereen
voorgoed verandert.
Regie: Clio Barnard

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Philomena Lee
(Oscarwinnares Judi Dench), die als tiener haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie moest afstaan op aandringen van de
Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze
vijftig jaar later tracht haar kind terug te vinden en daarbij op
veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp
van BBC journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan), die in het
verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als echter alle puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te vallen tijdens hun zoektocht, ontstaat een ontroerende
vriendschap tussen beiden,
Regie: Stephen Frears

12 Years a Slave (vanaf 27 maart)

Marina (vanaf 20 maart)

CACAO JUNIOR

Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op in een bergdorpje
in Calabrië. Op een dag neemt zijn vader Salvatore een
moedig besluit: hij wil een betere toekomst voor zijn gezin.
En België is het beloofde land... Rocco’s vader werkt in
de steelkoolmijnen van Waterschei. Zijn plan: als een rijk
man naar Italië terugkeren. Maar al na een jaar laat hij zijn
hele gezin naar Limburg overkomen. Rocco groeit op in
een vreemde omgeving met een rare taal en een andere
cultuur. Als rebellerende jongeman zoekt hij - tegen de wil en
overtuiging van zijn vader - een uitweg in de muziek én in de
liefde. Hij volgt zijn hart om een eigen droom te realiseren.
Regie: Stijn Coninx
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12 Years a Slave is het onvoorstelbare waargebeurde verhaal
van een man wiens vrijheid gestolen werd, maar nooit de hoop
opgaf. De Verenigde Staten, 1841. Solomon Northup, een
vrije zwarte man uit New York, wordt ontvoerd en verkocht
als slaaf. Zijn gevangenschap is een constante strijd om te
overleven en zijn waardigheid te behouden. De behandeling is
onmenselijk, de plantage-eigenaar wreed en onvoorspelbaar,
de angst tastbaar. Af en toe verlichten onverwachte blijken
van mededogen zijn bestaan. Na 12 jaar ontmoet hij een
Canadees die zijn leven voorgoed verandert.
Regie: Steve McQueen
Pelle en de Dierenrovers Vanaf ondag 16 maart politiewagen
Pelle heeft opdracht om de grootste attractie van een
natuurpark in het hoge noorden van Noorwegen te bewaken:
een broedende arend. Toch slagen twee rovers erin om
de arend te stelen. Het ei belandt, na allerlei gevaarlijke
capriolen, warm en veilig onder de motorkap van Pelle.
Spoedig komt er een lieftallig, eigenwijs kuiken uit het ei. Pelle
heeft het er maar wat druk mee. Hoewel het kuiken denkt
dat Pelle zijn moeder is, zal hij toch op zoek moeten naar zijn
echte moeder. Pelle verwacht hulp van politieman Richard.
Maar Richard wordt verliefd op een van de rovers. Nederland
Nagesynchroniseerd,
Regie: Rasmus A. Sivertsen
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Lijst 9

Eerlijk en strijdbaar
Helmond Aktief staat voor:

Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen.
Respect voor de ouder wordende generaties.
Kansen scheppen voor alle Helmonders.
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
Openbaar vervoer in alle Helmondse wijken

De aanleg van de Noord Oost corridor en de verbreding van N279 zijn wij op
tegen. Mocht de Provincie blijven volharden en de onderzoeksrapportages hier
aanleiding toegeven deze verbreding zodanig in te passen dat er geen extra overlast voor de bewoners aan het oostelijk deel van Helmond komt. Mocht de planvorming alsnog doorgaan dan de variant van de grote omleiding om Dierdonk

Jan van Aert Nr.2
Van lijst 9 Helmond Aktief
Laat Uw stem 19 maart niet verloren gaan en ga stemmen.
56 0
Kijk11eens
op WWW. HelmondAktief.nl
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Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!
0492-347425
Dinsdag
Schoteldag alle
Schotels 30% korting
(geldt niet bij bezorging)

Woensdag
Halve haan met Friet
€ 5,00
(geldt niet bij bezorging)

Donderdag
Pizzadag
Alle Pizza’s € 6,00

(tot 21.00 uur en geldt niet bij bezorging)

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Voortaan kunt u
ook on-line bestellen
www.de-smuller.nl

Inventarisatie hondenfaciliteiten
moeten we even afwachten. Wanneer
ze niet worden geplaatst zullen we als
hondenwerkgroep weer contact opne
men met de gemeente en opnieuw
vragen deze faciliteiten te plaatsen.
Tegen die tijd informeren wij u hierover
weer.

Na de geslaagde hondenwinterwande
ling van afgelopen december is de
den
werkgroep “Hart voor honden
hon
Dierdonk” al weer druk met de honden
faciliteiten in de wijk. We hebben alle
borden met daarop “hondenuitlaat
loslaatstrook” of
strook” of ”honden
den voor honden”, maar ook
“verbo
alle hondenspeelveldjes, hondenuit
laatveldjes, hekjes en haagjes geïnven
tariseerd. Foto’s van kapotte en ver
weerde borden, kapotte hegjes, kuilen
in het hondenspeelveldje en met zwarte
verf ondergespoten “verboden-voorhondenborden” hebben we opgestuurd
naar de gemeente Helmond.
Ook hebben we verzoeken van wijk
bewoners doorgegeven. Het gaat dan
onder andere om het dicht maken van
de kuilen van het hondenspeelveldje
aan de Wolfsputterbaan en het plaatsen
van een tegelplateau bij het hekje (in- en
uitgang), een bankje binnen de hekken
en een extra vuilnisbak of depodog aan
de Coendersberglaan ter hoogte van de
Dierdonkse Heide/Sandenburglaan.
De gemeente Helmond is heel actief
met het hondenbeleid in Helmond en is
van plan in februari of maart alle schade
te herstellen. Of de extra aangevraagde
faciliteiten ook worden geplaatst
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Geheimagent pd7
Hierbij wil ik ook reageren op het
artikel van geheimagent pd7 uit de
vorige Gazet. Wij denken al een deel
van zijn wensen te hebben vervuld,
maar nog niet allemaal. Bijvoorbeeld:
“de
wekelijkse
schoonmaakbeurt
van het hondenspeelveldje”. Al zou
te het hondenspeelveldje
de gemeen
wekelijks schoonmaken, dan nog blijft
de hondenpoep 6 dagen van de week
liggen. Baas en hond lopen dan door
de hondenpoep en dat moeten we niet
willen. Het is voor iedereen het prettigst
dat de hondenpoep wordt opgeruimd
en gedeponeerd wordt in de depodog.
In de depodog mag overigens ook ander
vuilnis worden gedeponeerd, zoals in
een gewone vuilnisbak ook hondenpoep
mag worden gedeponeerd.
De gemeente Helmond is verder van
plan het gras op het speelveldje niet
alleen te maaien. Maaien gebeurt voor
taan met een nieuwe zuig-maaimachine
die niet alleen het hondenspeelveldje
maait, maar ook de poep opzuigt. Op die
manier wordt voor een maaibeurt de
hondenpoep, die het baasje is vergeten
op te ruimen. opgezogen.
Wat de modder op het hondenspeel
veldje betreft: het veldje ligt in een laag
gedeelte van Dierdonk en bij veel regen
wordt dat inderdaad drassig. Hier is
helaas niets aan te doen.

Overlast
Ook dit jaar plaatst de gemeente net
als vorig jaar borden op plaatsen in de
wijk waar overlast is van hondenpoep.
De borden komen op dezelfde plaats
als vorig jaar en blijven vier weken
staan om de baasjes erop te wijzen de
hondenpoep op te ruimen. Heeft u last
van hondenpoep en wordt bij u in de
buurt geen bord geplaatst? Neem dan
contact met de hondenwerkgroep via
e-mailadres: nicoleverstappenvdhurk@
gmail.com. Wij zorgen er dan voor dat
volgend jaar op die plek een bord wordt
geplaatst.
U kunt overlast van honden(poep)
ook melden aan de stadswacht via het
e-mailadres stadswacht@helmond.nl of
telefoonnummer 0492-845970 (spreek
de voicemail in). De stadswacht geeft bij
de ronde door Dierdonk extra aandacht
aan de gemelde plekken.
Binnenkort komt er ook weer een site
van de hondenwerkgroep, via een link
op www.dierdonk.eu.
Namens de hondenwerkgroep “Hart
voor honden Dierdonk”
Nicole Verstappen-van den Hurk
nicoleverstappenvdhurk@gmail.com
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Maart 2014 in het Annatheater
Annatheater houdt audities
Op dinsdag 11 maart a.s. houdt het
Annatheater in Helmond audities voor
de de voorstelling “De nieuwe kleren
van de Keizer” van huisgezelschap
‘Vreemd Beest’, dat eind januari 2015 in
première zal gaan.
Vreemd Beest is in 1992 opgericht en
heeft in de loop der jaren succesvolle
producties op de planken gebracht
zoals “Het testament van de hond”
en “De goede mens van Sezuan”. Het
gezelschap heeft een geheel eigen, alom
gewaardeerde speelstijl ontwikkeld:
fysiek en emotioneel expressief.
De audities worden gehouden in het
Annatheater van 19.30 tot 22.30 uur.
Vrouwelijke en mannelijke toneelspelers
vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.
Wil je meespelen? Kom dan dinsdag 11
maart om 19.30 uur auditie doen!
Voor meer informatie over de auditie:
Lavínia Germano,
tel. 0492-547573 of per e-mail:
laviniagermano@annatheater.nl .
Kijk ook op www.annatheater.nl rubriek
Vreemd Beest.
zaterdag 15 maart:
theatersportvereniging Dikke
Duim met een wedstrijd
theatersport
Zin in een doldwaze improvisatieavond?
Kom dan op zaterdag 15 maart naar het
Annatheater in Helmond. Dikke Duim
speelt dan een wedstrijd theatersport
tegen Aangeschoten Wild uit Apeldoorn.
Theatersport is scènes spelen zonder
script. Het publiek bepaalt waar de
scène zich afspeelt, wat de relaties
zijn en welke voorwerpen er gebruikt
worden. Het team dat de leukste, meest
ontroerende of hilarische scènes speelt,
wint de wedstrijd. De scènes worden
beoordeeld door strenge rechters én
door het publiek. Dus heb je zin in een
heel andere theateravond dan anders,
waarbij je sponzen mag gooien naar de
rechters, rozen naar de spelers en mee
mag bepalen waar een scène over gaat,
dan zien we je graag op 15 maart!
aanvang: 20.30 uur
entree: € 6,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl,
tel. 06-28104333
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“Sneeuwwitje”in het
Annatheater
Van 29 maart tot en met 6 april speelt
Jeugdtheaterschool Annatheater het
sprookje “Sneeuwwitje” in het Anna
theater in Helmond. In juni 2013 zijn
9 getalenteerde jongeren na audities
aangenomen voor de productiegroep
van onze Jeugdtheaterschool.
jeugdtheaterschool

speelt

Sneeuwwitje
29/3

30/3

2/4

5/4

6/4

19 30 uur

15 00 uur

19 30 uur

19 30 uur

15 00 uur

Voor iedereen vanaf 6 jaar | Entree: € 7,50 | reserveren@annatheater nl of 06 28 10 43 33
annatheater Floreffestraat 21 a | 5705 ar Helmond | www annatheater nl

Onder
steund door een professioneel
team voor de regie, decor, muziek,
kostuums, licht- en geluidstechniek,
worden de sterren van de hemel
gespeeld. Iedereen kent het sprookje
van Sneeuwwitje. Tweehonderd jaar
geleden werd het opgetekend door de
gebroeders Grimm. Het verhaal zelf is
veel ouder en bevat oeroude thema’s.
Sneeuwwitje is een klassieker. In ons
toneelstuk gaan we terug naar het
tijdloze sprookje. Daardoor lijkt het
soms opeens of Sneeuwwitje en haar
zeven dwergen ook in de 21ste eeuw
hadden kunnen leven.
spel: Emma Bastiaansen, Pepijn van
den Berg , Iza van Blokland, Romy van
Hees, Teun Hermans, Yasmine Peeters,
Elise Vogels, Bart van de Voort en Vivica
Wildenberg
regie: Lavínia Germano
data: zaterdag 29 en zondag 30 maart,
woensdag 2, zaterdag 5 en zondag 6
april:
aanvang: zaterdag en woensdag: 19.30
uur, zondag 15.00 uur
entrée: € 7,50
reserveren: tel. 06-28104333
reserveren@annatheater.nl,
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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Scouting Paulus: Winterweekend Explorers

De explorers zijn in het weekend van
7-8-9 februari op winterweekend ge
weest, hieronder twee korte verslagen
van twee enthousiaste deelnemers
Zaterdag 08-02-2014
Wandelen en zwemmen
Vandaag moesten we al vroeg opstaan
want we gingen zwemmen, maar daar
moesten we wel nog even naar toe
lopen. Eerst nog even ontbijten, daarna
onze wandelschoenen aandoen en la
ter pakte we onze spullen in voor het
zwemmen.
Er werden twee groepen gemaakt.
Iedere groep mocht zelf bepalen hoe
ze liepen als ze uiteindelijk maar bij
het afgesproken punt uit kwamen. De
ene groep besloot in een rechte lijn te
lopen, de andere groep liep door een
natuurgebied om een lange rechte weg
te vermijden. Het weer zat niet erg mee,
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maar het was super gezellig!
Eenmaal bij Sportiom aangekomen was
iedereen wel blij dat we alleen gingen
zwemmen in plaats van zwemmen en
schaatsen. De meeste voetjes waren
uitgeput … Het zwembad was super
mooi, jammer genoeg was het wel een
beetje druk. Vooral de grotten waren
erg populair. Na het zwemmen voelden
we ons al een stuk beter.
Een deel van ons besloot met de auto
alvast naar de blokhut terug te gaan
en de rest ging het laatste stuk lopend
terug naar de blokhut.
Eenmaal aangekomen stond het eten al
klaar en konden we zo aanschuiven...
Groetjes Susanne Kuijpers
Avondprogramma zaterdag 8-2-2014
We kwamen terug van het lopen,
uitgeput en hongerig, maar gelukkig
stond alles voor het eten al klaar en
konden we gelijk aanschuiven. De
mensen die met de auto gingen waren
zo aardig om dat al klaar te zetten. We
hadden gezellig gegourmet en daarna
moesten we toch echt eventjes op bed
gaan liggen. Beneden was Rianne al druk
bezig met het voorbereiden voor het
avondprogramma. Uiteindelijk kregen
we te horen dat we konden beginnen en
dat we onze mobieltjes boven moesten
laten liggen. We gingen namelijk het
spel ‘de slimste Explorer’ spelen. De
prijs hiervan was een heel mooi T-shirt
met het logo van de slimste Explorer
erop. Het spel ging een beetje als de
slimste mens. Eerst moest je vragen
beantwoorden om extra seconden te
kunnen verdienen. Groepje 1,4 en 5
hadden geen seconden verdiend, dus

zij begonnen met 60 seconden. Groepje
3 begon met 100 seconden en groepje
2 met 110 seconden. Na ronde 2 had
groepje 3 al de meeste seconden, dat
was heel logisch want dit was natuurlijk
mijn groepje ;) We kregen allemaal
verschillende vragen en de spanning
was om te snijden, maar uiteindelijk
gingen groepje 3 en groepje 4 naar de
finale. In de finale kreeg je vragen over
scouting, de leiding en zomerkamp. We
wisten nog niet waar we op zomerkamp
zouden gaan, maar door de vragen
kregen we hints en het was al vrij snel
duidelijk dat we naar Terschelling gaan.
Groepje 3 had groepje 4 ingemaakt
maar er was nog steeds maar 1 shirt om
te winnen, dus moesten we tegen elkaar
gaan strijden. Je moest de afstand van
Helmond naar Terschelling raden. Ik had
275 kilometer opgeschreven en zat er
ook het dichtste bij aangezien het 269
kilometer was. Ik was dus de slimste
Explorer!! Maar voordat we begonnen
met het spel had ik, met mijn stomme
kop, zitten roepen ‘als ik win doe ik
het shirt aan naar school maandag’ en
natuurlijk werd ik hier door iedereen aan
herinnerd.. Het was al laat en er waren
mensen die al wilde gaan slapen, maar
andere gingen een kampvuur maken en
de overige gingen binnen lekker zitten
rikken. Uiteindelijk ging iedereen naar
bed en deed zachtjes hun oogjes toe.
Groetjes Linsey Duijmelink
PS. Het was een heel gezellig kamp!!
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

43

Weet ú het al?

Bakel heeft
het allemaal!
V
l
Maak a
kennis
met de
yran
Totaal
C ondernemers
smetiek in Bakel en weet dat

klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Vlees zoals

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

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

touch of wellness
Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

4
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Audi
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efonie
Reparaties
Satelietontvangst
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v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW Bakel • 0492-341280

Voor uw frietwagen-catering
M
T t
op locatie

Johan Slegersr
T

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

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

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

Mu i kh fj 27 |

www.automertens.nl

ik b aa

r

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Openingstijden

Drogisterij KantersHabraken

iedere Zondag
vd Poelstraat 1
5761 BW Bakel
0492-344291

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

12:00 uur
18:00 uur

Bloemsierkunst &
Woondecoratie

Bart van Well

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

Vlomanshof 16
5761 JA Bakel
06-41499703

BAKEL

info@flinkersbouw.nl

COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

www.flinkersbouw.nl

NU 2 X ZO GROOT

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

Geniet van onze
héérlijke
wild gerechten
• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •
• Tel. 0492 - 342200 •
• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

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

• Gourmet pakket ‘de luxe’
10 soorten vlees voor € 5,50 per persoon
• Woensdag worst & gehakt dag
• donderdag schnitzel dag
Naturel gepaneerd of zigeuner

d is!
l
e
o
d
e
b
Vlees
s
l
a
o
z
Op dinsdagmiddag zijn wij gesloten
Vlees

Tot ziens in Bakel!

Zaalhockeyseizoen afgesloten HC Bakel
De afgelopen weken hebben de jongens en meiden van de Hockeyclub
Bakel weer volop meegedraaid in de
regionale zaalcompetities. Alle jeugd
teams vanaf de D-klasse zijn aangetreden voor deze snelle en flitsende variant van het hockeyspel die tijdens de
winterstop wordt gespeeld. Zaalhockey is goed voor de techniek en het op
peil houden van de conditie tijdens de
winter. Maar het is vooral ook een leuk
spelletje met eigen tactieken en met
de supporters lekker dicht op het veld.
Successen jeugdteams
Net als op het veld, wordt er in de zaal
gespeeld in verschillende leeftijds- en
competitieniveaus. Onze vaandelteams
van de Jongens A1 en de Meisjes A1 waren beide succesvol en behaalden voor
het einde van de competitie al beide
de eerste plaats. De jongens speelde
hun wedstrijd in de laatste 20 seconden
voor het einde van de wedstrijd tegen
Den Bosch gelijk door middel van een
strafbal en waren daarmee niet meer
in te halen voor de concurrentie. De

Meisjes A1 hadden dit jaar last van een
flink aantal blessures, maar ondanks
dat wisten ze met slechts één verloren
wedstrijd het kampioenschap binnen te
halen. Ook de meisjes B1 en B2 deden
het goed zijn tweede geworden in de
poule. Terwijl bij het naar de pers gaan
van dit blad ook de Meisjes D1 nog kampioen konden worden. Vanaf nu kunnen
de teams zich weer gaan opmaken voor
de veldcompetitie die 22 februari weer
van start gaat.
WK hockey komt er aan
Dit voorjaar is er volop aandacht voor
hockey in de media. Van 3 mei tot 15
juni wordt namelijk in Nederland het
WK-hockey gehouden met uiteraard een
belangrijke rol voor de Nederlandse heren en dames. Samen met twaalf andere landen wordt in het stadion van ADO
Den Haag gestreden om de wereldtitel.
Onder de titel “Let’s celebrate Hockey”
wordt in maar liefst 76 w3edstrijden beslist of de Nederlandse teams zich weer
tot wereldkampioen mogen kronen.Kijk
op de site van de organisatie:

www.rabobankhockeyworldcup2014.nl
wanterzijnnogenkelekaartenbeschikbaar.
Zin om ook te hockeyen in Bakel?
Heb je ook zin om te gaan hockeyen
in Bakel? Heb je in het verleden ge
hockeyed en wil je de draad weer op
pakken? Dan is het nu het juiste mo
ment om je aan te melden bij de club.
We starten weer met een groep met de
allerjongste hockeyers. Als je 4-5 jaar
bent kun je aansluiten bij de groep Funkey Hockey. Spelenderwijs worden er
allemaal leuke balspelletjes gedaan. Het
is superleuk en een mooi opstapje naar
het echte hockeyen, waar je vanaf 6 jaar
in kunt doorstromen. Dus aarzel niet
en kom drie keer gratis proeftrainen in
Bakel. Je zult er geen spijt van krijgen.
Voor nadere informatie kun je contact
opnemen met Astrid van de Pol (0492343784) of stuur een mailtje naar info@
hockeyclubbakel.nl. Meer informatie
over het spelen bij Hockeyclub Bakel
vindt je op www.hockeyclubbakel.nl

Spinningmarathon Sport Citadel Brouwhuis
in Helmond
Op 9 maart aanstaande organiseert het
Duchenne Heroes team “Teamveertien.
nl” een spinningmarathon in Sport
Citadel te Helmond Brouwhuis.

gaan op o.a. Nederlandstalige muziek,
Rockclassics en Alp d’Huez moviespin
ning.

Teamveertien.nl bestaande uit Patrick
Maréchal, Martijn van Dijck, Mark van
Sambeeck, Joan Berkvens en Jeroen
Cuypers, fietsen in september de ATB
uitdaging Duchenne Heroes 2014.
700km in 7 dagen, door 4 landen met
één doel; geld inzamelen voor het
Duchenne Parent Project.
Deze organisatie is opgericht door ou
ders van Nederlandse Duchenne-patiën
ten en steunt verschillende onderz
oeken naar een genezing. De opbrengst
van de spinningmarathon gaat dan ook
geheel naar deze organisatie. Hou je van
fietsen, hou je van Spinning of wil je ons
komen aanmoedigen, laat je dan zien op
zondag 9 maart!
Onder leiding van professionele spin
ninginstructeurs en met een aanste
kelijke beat laten we ons helemaal

46

We rijden in 2 groepen; 30 minuten op
en 30 minuten af. Kijk ook op:
www.facebook.com/teamveertien
www.teamveertien.nl
www.duchenneheroes.nl

Hoe schrijf je in? Meld je aan via
spinningmarathon@teamveertien.nl, of
rechtstreeks bij de receptie van Sport
Citadel Brouwhuis te Helmond. Deelname
is bij vooruitbetaling. De kosten voor
deelname bedragen € 20,- per persoon.
Voor deze sportieve gezelligheid ver
wachten wij u bij Sport Citadel Brouwhuis.
Adres: Rivierensingel 90 te Helmond
Brouwhuis. Telefoon: 0492 517180
Tijdstip: van 9.30 uur tot 13.30 uur.
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“Als het kriebelt …”
In België bestaat de uitdrukking: “Wie
bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien”.
Het betekent zoveel als: je neemt
dingen over van de mensen (of dieren)
waar je mee omgaat. Wel toepasselijk,
want voor het eerst sinds mijn werk
als dierenarts heb ik vlooienbeten.
Verschillende rode stipjes op mijn
onderarm. En ze jeuken verschrikkelijk!
Nooit beseft hoe vervelend het kan
zijn... De laatste weken komen er
veel telefoontjes binnen over die
ren die slecht slapen ’s nachts, of
heel onrustig of zelfs wat humeurig
zijn. Heel vaak worden bij controle
vlooien of vlooienpoepjes gevonden.
Waarschijnlijk heeft het te maken met
de zachte temperaturen, waardoor de
vlooien zo goed weten te overleven.
Het is voor het dier een verademing als
we weten wat het probleem is en het
grondig wordt aangepakt.

Gazet maart 2014

Jeuk: om gek van te worden af en toe. Je
weet met jezelf geen raad. Er zijn dieren
die zichzelf tot bloedens toe krabben.
Of soms zó fanatiek likken of knagen op
de jeukende plek dat er echte wonden
ontstaan. Toch niet altijd zo onschuldig
dus. Van cavia’s bijvoorbeeld is bekend
dat zij door de jeuk van een schurftinfectie epilepsie-aanvallen kunnen krij
gen. Gelukkig kwam de eigenaar van Buz
en Woody op tijd bij ons langs. De kale
plekjes en de korstjes waren niet al te
uitgebreid dus met wat antiparasitaire
druppels en een zalfje zag de huid er na
enkele weken weer rustig uit.
Niet altijd reageert een dier zo goed
op de voorgeschreven behandeling.
Soms lijken ze zelfs overgevoelig voor
bepaalde medicijnen.
Joep, een golden retriever van res
pectabele leeftijd, was al zijn hele leven
gevoelig wat betreft zijn huid. Regelmatig
had hij last van een oorontsteking of
een zogenaamde ‘hotspot’ (een opper
vlakkige huidinfectie). Toen hij die
middag in de praktijk kwam met een
kale, jeukende plek op zijn bil, werd hij
na onderzoek dus opnieuw behandeld
voor een hotspot. Alleen reageerde
hij daar dit keer niet op zoals anders.
Twee weken later stond hij opnieuw
in de spreekkamer: zijn volledige huid
erg jeukend en vol bulten. Hij had er
duidelijk last van en was ook behoorlijk
vermagerd. Stap voor stap werd het
verhaal nogmaals nagegaan. Wat was
hier aan de hand? Waarom reageerde
Joep niet volgens verwachting? Was de
behandeling niet juist? Was de diagnose
misschien toch niet correct geweest?
Was er een complicatie bijgekomen?
Na een nieuw klinisch onderzoek en
een grondige evaluatie bleven er twee
mogelijkheden over: de huidklachten
die Joep vertoonde konden een uiting
zijn van een allergische reactie op de
voorgeschreven antibiotica. Of het zou
kunnen zijn dat er een huidtumor in het
spel was, een type dat niet een duidelijk
omschreven gezwel geeft, maar
algemeen verspreid over het lichaam
voorkomt. Beiden konden ook een
verklaring zijn voor het gewichtsverlies.
Om meer duidelijkheid te krijgen
was een bioptname met histologisch
onderzoek vereist. Omdat die ingreep
best zwaar was, lichamelijk voor Joep,

en financieel voor de eigenaar, werd
besloten om het ‘proefondervindelijk’
uit te gaan zoeken en Joep sympto
matisch te ondersteunen. De reeds
ingestelde behandeling werd gestaakt
en nieuwe medicijnen werden voor
geschreven. Drie weken later zou een
nieuwe evaluatie volgen. Indien er geen
verbetering zou zijn opgetreden, zou
een tumor erg waarschijnlijk zijn. Helaas
is Joep in de daaropvolgende weken
plots overleden. Wat er precies aan de
hand was met zijn huid hebben we nooit
volledig kunnen achterhalen. Maar we
troosten ons met de gedachte dat hij er
nu niet meer door geplaagd wordt.
dierenarts, Joke Jolling

Wilt u meer weten over dieren
niek Brouwhuis? kijk dan op
kli
www.dierenkliniek.com of volg ons op
onze facebook-pagina.
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Parochie H. Lambertus
Aswoensdag 5 maart
In vele culturen is het opleggen van de as een symbool van
boetedoening. Tot in de tiende eeuw deden gelovigen in het
openbaar boete voor hun zonden. Zij kregen een boetekleed
aan (een zak) en werden met as bestrooid, vandaar de
uitdrukking ‘in zak en as zitten’.
In de huidige tijd worden op Aswoensdag de palmtakken
van het afgelopen jaar verbrand; de as wordt gezegend en
daarmee wordt de gelovigen een kruisje op het voorhoofd
gegeven. Het drukt de bereidheid uit tot inkeer. Want wij
allen zijn vergankelijk en nietig; maar wij weten dat vergeving
mogelijk is bij de verrezen Heer, die altijd nieuw leven mogelijk
maakt.
Vieringen in de Paulus om 9.00 uur
Jozef en Edith Stein om 19.00 uur.
In gesprek met Pastor Koopmans
Per 1 februari is Pastor Wouter Koopmans benoemd tot kape
laan in onze Lambertusparochie. Een kort gesprek met Pastor
Koopmans
Pastor Koopmans, U assisteert nu al ruim een jaar in onze
parochie. Was het een verrassing dat de Bisschop u juist bij
ons heeft willen benoemen?
Elke benoeming is bijzonder, omdat het betekent dat je
gezonden bent om in een bepaalde parochie de Kerk handen
en voeten te geven door het voorleven van het evangelie,
en de parochianen voor te gaan bij het vieren van de
sacramenten. Natuurlijk is het niet zo dat hier altijd zo’n lange
tijd aan voor af gaat zoals dat bij mij het geval is geweest.
Maar ik mag dankbaar aannemen dat ik door de assistentie
van het afgelopen jaar in Helmond op de juiste plek terecht
ben gekomen. Ik zie het als een groot voordeel dat dit nu op
deze manier heeft plaatsgevonden. Ik heb de parochie als
geheel leren kennen, met de eigenheden van elke kerklocatie
in de parochie. Met de benoeming gaat die inzet alleen maar
meer en beter worden. Het betekent dat ik met Gods zegen
het pastorale werk hier in Helmond mee mag gestalte doen
geven. Als een verassing is de benoeming niet gekomen,
maar het is wel heel fijn dat ik een goed beeld heb van wat de
benoeming hier in Helmond inhoudt. De benoeming is zo een
bevestiging geworden van veel goeds!
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
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Maar nu Pater Benjamin ons heeft verlaten betekent dat wel
een grote verantwoordelijkheid die u gaat dragen…
Dat is waar, maar vóórdat ik hier begon te assisteren moest
die verantwoordelijkheid ook met minder mensen gedeeld
worden. Er is veel overleg en problemen en moeilijkheden
worden in het pastoraal team besproken en met elkaar
gedeeld. Op die manier blijven het altijd meerdere schouders
die de last dragen. Voor mij persoonlijk betekent het natuurlijk
wel dat ik meer taken zal krijgen en volledig ingeschakeld
zal worden voor de pastorale zorg in onze parochie. Het zijn
vooral ook de vele vrijwilligers die het mogelijk maken die
taken op me te nemen. Hun betrokkenheid en inzet maakt het
mogelijk om Kerk te zijn in onze parochie.
En hoe kijkt u naar de toekomst? Heeft u ideeën en plannen?
Zonder pessimistisch te willen of te hoeven zijn is het niet
makkelijk te ver de toekomst in te kijken. De samenleving
maar ook de Kerk is juist in deze tijd erg aan het veranderen.
Ik zou zelf graag rondom jeugd en jongeren iets in beweging
willen krijgen in onze parochie. Daarnaast hoop ik ook de zorg
voor ouderen met name in de verschillende verzorgingshuizen ook in te toekomst gestalte te kunnen geven. Het is mooi
hoe de oude en de jonge generaties van elkaar kunnen leren
en elkaar kunnen enthousiasmeren. Ik heb al veel positieve
ervaringen
gehad
in de verschillende
kerkwijken van onze
parochie. Met voorzichtige vreugde en
hoopvol kijk ik vooruit naar wat er in
de nabije toekomst
hier opgebouwd kan
worden.
Ik ben dankbaar dat
ik nu ook met benoeming van de Bisschop mee mag werken aan de opbouw
van het Rijk van God,
hier in Helmond.
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
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor 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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1000 stemmen zingen
Oosterhuis
Onlangs werd Huub Oosterhuis 80 jaar.
De tekstdichter van meer dan zeven
honderd kerkliederen is de belangrijkste
liturgie vernieuwer van ons taalgebied.
Hij is de inspirator van de Amsterdamse
Studentenecclesia en van talrijke an
re liturgische gemeenschappen in
de
Nederland, Vlaanderen en Duitsland.
Op zondag 16 maart vindt een bijzonder
concert plaats: 1000 stemmen zingen
Oosterhuis. Hieraan zullen koren van
ecclesiae en gemeenschappen in ZuidNederland en Vlaanderen die oecumene
een warm hart toedragen meedoen. Op
het programma, dat wordt ingeleid door
Huub Oosterhuis, staan liederen van o.a.
Antoine Oomen en de Nederlandstalige
Missa Solemnis op tekst van Huub
Oosterhuis. Voor en na het concert is er
een ontmoetingsmarkt in de foyers van
het Muziekgebouw.
Draagt ook U de oecumene een warm
hart toe? Kom dan op 16 maart naar
Muziekgebouw Eindhoven!
Voor meer informatie:
www. muziekgebouweindhoven.nI of
www.1000stemmen.nl
In memoriam pastoor Jos
Siemons.
Jos Siemons heeft gewerkt vanuit de
paro
chie Goddelijke Voorzienigheid in
Helmond-West.
Zijn enthousiasme voor veel zaken in
Helmond heeft hij weten te delen met
ds. P. Verschoor van de Protestantse
Gemeente te Helmond.
Samen met hem waren wij betrokken
bij de Vredeswerkgroep, de uitwisseling
Helmond-Tsjechië, Christenen en Mos
lims, en het Missionair Beraad Helmond.
Pastoor Siemons heeft geprobeerd om

in zijn pastoraat het ideaal van Mgr.
Bekkers gestalte te geven: samen te
leven met mensen en te zoeken naar
de zin van het leven, handen en voeten
te geven aan het evangelie in woord en
daad.
Het was goed en verfrissend te mogen
samenwerken met pastoor Jos Siemons.
De Kerk.
Praten over de kerk,
is het makkelijkste wat er is.
Zonder diep te hoeven denken,
is er altijd wel iets mis.
De kerk,
dat is dan zij.
Dat is hen,
dat is niet wij.
Maar praten over de kerk,
is te makkelijk voor vandaag.
Wie ben jij.
dat is de vraag.
Kerk is mensen,
de kerk ben jij.
Kerk niet op afstand.
maar kerk dichtbij.

Wat is de kerk u waard?
Want kerk zijn doen we met zijn allen.
We maken het met z’n allen.
Ontmoeten elkaar!
Heeft u uw kerkbalans toezegging voor
2014 al geretourneerd?
Hartelijk dank
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ootschalige bebouwing weren uit Groene
Peelvallei/Berkendonk

Verbreding van de
e N279 moet n et doorgaan

Wordt N279 toch verbreed, dient gemeente
He mond behoud woonkwaliteit oostelijke wijken
te garanderen. Me
et tunnel N279 onder N270,
lange omleiding bij Dierdonk en tunnel
t
voor
Vlierdense Bosdijk
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vervoer om autoverkeer van/naa
ar Helmond te
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Deze verkiezingsmatrix is naar eer en geweten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de werkgroep Brouwberg
opgesteld. De werkgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverhoopte fouten in deze matrix. De matrix is gebaseerd
op de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen. Daar waar het verkiezingsprogramma niet duidelijk is, is
de matrix gebaseerd op uitspraken in openbare vergaderingen en/of ingevulde vragenlijsten.
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VERKOCHT!
VERKOCHT!
VERKOCHT!

‘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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Goed begin van het voorjaar!
Na een uitstekend 4e kwartaal van 2013 kunnen we vaststellen dat 2014, qua woningverkopen,
goed is gestart. We hebben dit jaar reeds 6 woningen in Dierdonk verkocht! Hier liggen diverse
redenen aan ten grondslag: scherpe prijsstellingen, een (historisch) lage hypotheekrente en
een steeds positiever wordend sentiment. Wij gaan ervan uit dat deze positieve ontwikkeling
doorzet in dit jaar!
Voor een aantal woningzoekers ben ik op zoek naar 2/1-kapwoningen tussen de €265.000,- en
€285.000,-. Heeft u mogelijk verhuisplannen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op
voor een kennismakingsgesprek!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

