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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl
GFT & PMD: Ma. 9 en 23 jan.
RESTAFVAL: Ma. 2 16 en 30 jan.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 9 en 23 jan ten westen en
wo. 11 en 25 jan ten oosten van
de Dierdonklaan.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856
( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
(542730
Info: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:



Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: 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
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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 (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
(475009
Oude Dierdonk 1
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Het is alweer eind december en ik besef
dat de tijd steeds sneller vliegt. Een jaar
geleden heb ik beloofd het voorwoord
van elke kersteditie van de Gazet te
verzorgen en nu is het alweer zo ver. Ik
besef meteen weer hoe moeilijk ik dat
vind en krijg meer en meer bewondering
voor Frank Smits. Hij weet elke maand
een mooie inleiding voor weer een mooie
Gazet te schrijven.
Ons wijkblad De Gazet heeft zich staande
weten te houden in financieel moeilijke
tijden. Advertentie-inkomsten liepen
terug en een tekort dreigde. Inmiddels
is duidelijk dat de enorme inspanning
van de 3-koppige redactie een stabiel
wijkblad tot gevolg heeft. Maar wat
vindt u van de Gazet? Die vraag wordt
binnenkort beantwoord. Een enquête
wordt ingezet om te weten te komen
welke artikelen/rubrieken het meest (en
minst) gewaardeerd worden, hoe vaak
en uitgebreid de Gazet gelezen wordt en
of u nog tips en tops heeft voor de redactie. Hopelijk werken velen van u mee
aan de enquête en staat u even een paar
minuten stil bij de ingang van de Albert
Heijn als een 5vwo-scholier u namens de
wijkvereniging aanspreekt.
De enquête komt natuurlijk ook op de
website van de wijk www.dierdonk.nl.
Ongeveer een jaar geleden is die totaal
vernieuwd en wordt de site dagelijks
goed bekeken. We proberen u op deze
manier op de hoogte te houden van alle
belangrijke zaken die spelen. Geplaatste
berichten komen ook direct op de Facebookpagina en op twitter. Met honderden volgers bereiken we meer en meer
wijkbewoners. U ziet, we gaan met de
tijd mee.

we ook nieuwe succesnummers ontstaan.
De dierdonkquiz was een groot succes.
Honderden wijkbewoners hebben zich
een avond vastgebeten in leuke, uitdagende opdrachten. De feestavond met
prijsuitreiking was drukbezocht en leuk.
Komend jaar zal een jaar van veranderingen zijn. Als voorzitter van de wijkvereniging Dierdonk kan ik alleen maar
toejuichen dat de samenwerking met de
wijkraad wordt versterkt. Er blijkt steeds
meer overlap te ontstaan wat bekrachtigd is in het wijkactieplan 2017-2018.
In 2017 kijk ik ook uit naar de Dierdonk
Dagen nieuwe stijl. De jarenlange succesformule is tegen het licht gehouden
en nieuwe initiatieven worden ingepast.
Denk daarbij aan de toenemende aandacht voor duurzaamheid. Niet alleen
in Helmond maar ook in Dierdonk. De
weggeefhoek op Facebook met zo’n 400
leden is een mooi voorbeeld.
Kortom, Dierdonk is een wijk in beweging
die zoekende is naar activiteiten die passen bij een bijna 25 jaar ‘oude’ wijk. Naast
nieuwe activiteiten zijn we ook altijd op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de redactie van de Gazet,
aan Moet Niks, aan de Dierdonk Dagen,
Wijkraad en aan het bestuur van de wijkvereniging. Uw interesse kunt u bekend
maken door een mail te sturen naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl.
Rest mij u veel leesplezier maar zeker ook
een gezellige kerstvakantie te wensen. Na
de kerstdagen en oud en nieuw wens ik
iedereen een actief en gezond 2017.
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De wijkvereniging steunt een groot aantal
activiteiten uiteenlopend van fotoclub
tot dartteam. In 2016 hebben we helaas
afscheid moeten nemen van enkele activiteiten. Een voorbeeld is de tafeltennisclub en het Dierdonkkoor. Gelukkig zien
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Het Mooiste Groen
Prettige feestdagen
en een warm 2017

R

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST
N
Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond
Horstlandenpark
4 5709 MB Helmond
0492-386100 info@josvanheugten.nl
0492-386100 info@josvanheugten.nl

Tel.: 0492-461310

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
1
5-9-2015

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Uw
schoonheidsspecialiste

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Schoonheidssalon

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074

yentill

Aanbieding

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage
40 minuten voor € 20,00

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
13 januari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:

27 januari.

Gazet januari 2017

Pag 05 - Inhoudsopgave.indd 5

5
12-12-2016 10:32:18

D

ALLES ONDER 1
ENGELSEWEG 200 A HELMOND

- Advertenties Gazet van Dierdonk jan 2017.indd 6

T.0492-792499

10-12-2016 23:45:25

Centrumperspectief in beeld!
Wat gaat het nieuwe jaar ons allemaal
brengen? Veel mensen hebben grote
verwachtingen van een nieuw jaar om
dat ze dan nieuwe kansen verwachten.
En vaak liggen die kansen er ook!
Voor de gemeenteraad liggen de
nieuwe kansen er eigenlijk elke maand
maar ook voor raadsleden betekend
het nieuwe jaar een nieuwe stap. Met
name dit jaar. Vanaf de raadsverga
dering van 10 januari zullen alle vergaderingen zowel live als
achteraf te volgen zijn via het internet. De deelnemers aan de
vergadering worden in beeld gebracht, de burgemeester, de
wethouders en de raadsleden. U kunt via Helmond.nl/bestuur
en dan het icoon Raad in Beeld de vergadering live volgen op
uw PC, laptop, tablet of smartphone. Maar er kan meer! U kunt
ook achteraf kijken naar de vergadering of naar delen ervan.
U kunt straks zelfs zoeken op onderwerp of op naam van de
spreker welk gedeelte van de vergadering u wilt terugzien.
Zo worden uw stadsbestuurders nóg transparanter en kunt u
nóg beter volgen hoe u wordt vertegenwoordigd en hoe uw
belangen en die van uw stadsgenoten worden behartigd.

Winkelen én wonen doen we anders dan een paar jaar gele
den. Winkelen doen we steeds meer online en als we naar het
centrum gaan willen we meer beleving dan alleen boodschap
pen doen. Wonen midden in het centrum wordt weer meer
en meer als aantrekkelijk beschouwd. En zo zijn er nog wel
wat zaken die nu anders ervaren worden dan een aantal jaar
geleden.
Het Centrumperspectief is opgesteld na uitvoerige consul
taties van diverse partijen, waaronder de raadsleden maar
ook (groepen uit) onze inwoners. Het is een behoorlijk forse
bijstelling van de plannen van een aantal jaren geleden maar
niet alleen nieuwe jaren, ook nieuwe tijden bieden kansen! Ik
nodig u uit: kijk met ons mee!
Ik zou haast zeggen “Beeldig Nieuwjaar” maar in elk geval:
Gelukkig Nieuwjaar!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

De vergadering van 10 januari is vast en zeker voor elke
 elmonder interessant want aan de orde komen o.a. twee on
H
derwerpen waarmee we allemaal in aanraking (zullen) komen:
de “fietsagenda” waarin het fietsbeleid voor de komende
jaren wordt aangescherpt en de nieuwste inzichten op met
name het gebied van e-bikes en Smart Mobility worden toe
gevoegd en het nieuwe Centrumperspectief waarin de (aan
gepaste) plannen voor ons stadscentrum worden uitgerold.

Helmond onderdeel van één regiogemeente?
Op maandagmorgen 5 december sloeg
ik het Eindhovens Dagblad open en las
de vette kop “Maak één grote regioge
meente”. Het bleek een hartenkreet
te zijn van Wethouder Stienen. Toch
iemand die vanwege zijn staat van

dienst kan weten waarover hij praat.
In maart 2014 nam ik tijdelijk afscheid
van de gemeenteraad in Helmond en
heb ik in mijn afscheidswoord gezegd
dat als Helmond er niet in slaagt om
een aantal problemen te tackelen het verstandig zou zijn dat
Helmond zou opgaan in een agglomeraat conform Rijnmond.
Ik dacht hierbij aan zaken als economie, zorg en bereikbaar
heid. Bovendien kunnen we dan echt een vuist maken in Den
Haag met onze 750.000 inwoners. Daarnaast vind ik dat één
centrale gemeenteraad veel minder versnipperd is en dit komt
de besluitvaardigheid weer ten goede. Ik vind dat een politi
cus het algemeen belang moet dienen en niet ten faveure van
zijn eigen positie op het pluche moet blijven zitten. Het enige
belang dat gediend moet worden is het belang van de mensen
die wonen en werken in deze regio, naar mijn mening. Ik ben
niet belangrijk, de mensen zijn belangrijk!
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Natuurlijk hoor ik u zeggen “Waar blijft het Helmonds belang
dan”? Nou, laat ik stellen dat het zijn van gemeenteraadslid
dan geen hobby meer is maar een serieuze baan. De mensen
die dan hiervoor kiezen zullen serieus werk moeten maken
van hun taak en dus ook professioneler zijn en dus beter
het stadsbestuur kunnen controleren en beleid kunnen
maken. Dat zijn immers hun taken. De diverse politieke
partijen zullen hun kandidaten ook beter gaan rekruteren
op inhoud en competenties. En als u vind dat Helmond beter
vertegenwoordigd moet worden dan kunt u elke 4 jaren
gewoon naar de stembus om dat duidelijk maken en stemmen
op Helmondse kandidaten, zoals het in een democratie
gebruikelijk is.
Graag zou wil ik van u horen wat u er van vind. Mijn e-mail
adres staat hieronder vermeld. Rest mij u nog fijne feestdagen
te wensen en een bijzonder goed 2017!
Joan Damen, Raadslid VVD
joandamen@upcmail.nl
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MoetNiks mededelingen
Koersbal: zoals gebruikelijk op elke woensdag in januari. Tot
ziens in Parkzicht om 10:00 uur.

de Cacaofabriek is te zien welke film er op jouw favoriete dag
vertoond wordt.

Computer inloop: elke donderdag in januari om 10:00 uur in
Parkzicht.

Nog een tip. Ook in de Cacaofabriek, de expositie Helmondse
Meesters, een culturele erfenis. Deze expositie loopt sinds 20
november en duurt nog tot en met 30 december, gratis toegang. Rond dit thema is er ook nog een lezing op 21 december
om 20:00 uur.

MoetNiks UITTIP december 2016 / januari 2017.
Wil je als uitje met je partner of vriend(in) de dag eens op een
andere manier beginnen ????
Denk dan eens aan ‘de goede morgen film’ die elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag- ochtend om 10:00
uur vertoond wordt in de Cacaofabriek. De ontvangst wordt
verzorgd door uw gastheer Chocolatier Hans van Bragt. Hij
ontvangt u met een vers kopje koffie en ambachtelijke chocolade, daarna volgt de film. Op de site met de filmagenda van

Ook een aanrader, in het Gemeentemuseum Helmond, de
nauw met elkaar verweven tentoonstellingen: Vlisco 1:1 Un à un
tot 12 maart 2017 en Paradise Beyond tot 12 februari 2017.
Ben je lid van de Rabobank Helmond? Dan kun je gratis naar
dit museum op vertoon van je Rabobankpas. Ook met de Museum jaar kaart is de entree gratis.

Senioren en de computer
De begeleiders van de computerinloop Dierdonk: Caroline,
Carel, Hans en Jan wensen alle lezers een gelukkig en
storingsvrij 2017 toe. Wij staan in het nieuwe jaar weer met
alle plezier iedereen bij om hen verder te helpen met het
gebruik van alle digitale hulpmiddelen.
Uit recent onderzoek is gebleken dat 50% van de huishoudens
van 55-plussers geen gebruik kunnen of willen maken van
computer of tablet. Angst is daarbij een slechte raadgever.
Wij willen niet van iedereen een computerfreak maken. Ons
doel is dat we deze hulpmiddelen even gewoon gaan vinden
als onze telefoon. Als we op vakantie zijn in een ver land en
even naar huis bellen, vragen we ons toch ook niet af hoe het
mogelijk is dat we over een afstand van duizenden kilometers
met elkaar kunnen praten? Toch was dit 100 jaar geleden ook
het gesprek van de dag. Nu is het zo gewoon en iedereen
maakt er gebruik van.
Zo is het ook met de digitale toepassingen. De maatschappij
dwingt ons ertoe om gebruik te maken van deze hulpmiddelen.
Denk hierbij aan de overheid; de verzekeringen; de gemeente
en zelfs aan het reizen met bus en trein. Zelfs in de auto
gebruiken we regelmatig allerlei handige hulpmiddelen zoals
TomTom en parkeerkaart. En dan hebben we het nog niet over
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dat uw auto zonder informatica niet eens meer zou starten!
Wij vragen als begeleidingsteam ons wel eens af waarom
er zoveel mensen huiverig zijn om gebruik te maken van
de computer, tablet of smartphone. Is het de angst om iets
verkeerds te doen waardoor alles onbruikbaar wordt of laten
we ons ongerust maken door publiciteit over veiligheid?
We kunnen iedereen gerust stellen: Het gaat echt niet zo snel
onherstelbaar kapot en door het toepassen van enkele heel
eenvoudige spelregels bent u superveilig.
Het kan ook zijn dat u overdonderd wordt door alle
mogelijkheden van de ICT. Het kan u helpen bij het
uitoefenen van 1001 hobby’s. Maar maakt u zich niet
ongerust. U kiest zelf wat u interesse heeft. Dat kan alleen het
beeldtelefoongesprek met uw kleindochter zijn, maar ook het
maken van een eigen videofilm.
In de maandelijkse workshop van december hebben we het
gehad over de voorbereidingen voor het maken van een
fotoalbum. Op 12 januari gaan we om 10:00 uur, met behulp
van een programma, een fotoalbum maken.
Op 5; 19 en 26 januari bent u van 10:00 tot 12:00 uur voor
algemene vragen van harte welkom in het wijkcentrum
Parkzicht.
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Doorstapwandeling Bakelse Beemden 8-1
Op zondag 8 januari om 14:00 uur
houdt het IVN een ‘doorstapwandeling’
in de Bakelse Beemden.

Het verzamelpunt is de Groene Poort in
de Arcenlaan in de wijk Dierdonk.
Deelname is gratis.
De wandeling leidt door het voormalig
landgoed, een bosgebied met naald
hout en vochtig broekbos, en langs de
Bakelse Aa, die in 2014 door een re
constructie weer zijn vroegere mean
derede loop heeft gekregen.
Het wordt een stevige, gezonde

wandeling door het winterse landschap.
De Bakelse Beemden is een landgoed
van 76 ha gelegen aan weerszijden van
de Bakelse Aa. Het gebied bevindt zich
in de gemeente Helmond, ten noorden
van de wijk Dierdonk. Het gebied
bestaat deels uit naaldhout
aanplant
terwijl op vochtiger gedeelten ook
broekbos en populierenaanplant op
rabatten is te vinden. Nabij de woning
centraal in het landgoed staat een rij
30 meter hoge mammoetbomen. Door
het gebied lopen enkele oude eiken- en
beukenlanen.
Bakelse Aa
Het beekdal van de Bakelse ligt ten
noordoosten van Helmond. De Bakelse
Aa wordt gevormd na samenkomst van
de Kaweise Loop, de Vlier en de Oude
Aa, en stroomt voordat ze uitmondt in
de Zuid-Willemsvaart door het landgoed
Bakelse Beemden. Van oorsprong is
de Bakelse Aa een kronkelende beek.

Door de jaren heen is de beek echter
rechtgetrokken om de snelheid van
de waterafvoer te vergroten. Bij veel
neerslag en hoge waterstanden zorgt
dit voor problemen benedenstrooms,
in droge periodes is het water te snel
weg wat met name voor de landbouw
ongunstig kan zijn.
Door de herinrichting van het beekdal
in 2014 wordt het water langer vast
gehouden in het gebied. Zo kan
wateroverlast worden voorkomen en
is in tijden van droogte voldoende
water beschikbaar. Door de aanleg
van een ecologische verbindingszone
(EVZ) kunnen planten en dieren andere
natuurgebieden bereiken. ‘Vistrappen’
maken het mogelijk dat vissen zoals
riviergrondel, bermpje en winde
kunnen passeren. Door de herinrichting
is ook voor natuurliefhebbers een
aantrekkelijk gebied ontstaan.
luchtopname Bakelse Aa:
https://youtu.be/s3WKomKnF4M

De oliebollen actie van Roverscouts
Dit keer een stukje met minder tekst
dan normaal maar daardoor voor
ons niet minder belangrijk. Onze
nieuwste speltak (voor de jeugd van
18 tot en met 21 jaar) die het licht
zag in september, de roverscouts
houden hun eerste financieel actie.
De Oliebollen-bak-actie
Deze actie houden ze, zodat ze nog meer leuke, actieve, luie,
interessante, spannende, onbekende activiteiten kunnen
doen tijdens hun kampeerweekenden en kampen die
natuurlijk ook meer geld kosten.

Nu zijn oliebollen natuurlijk super lekker en horen ze als
traditie bij oud en nieuw. Daarom kan iedereen vanaf nu
oliebollen bestellen bij de roverscouts.
De oliebollen gaan per zak van 5 stuks voor de prijs van €3.50
en worden op 31 december vers gebakken en bij u thuis
bezorgd!! U kunt bestellen tot en met woensdag 28 december
door een e-mailtje te sturen naar rovers@scoutingpaulus.
com. Vermeld in uw e-mail hoeveel zakken van 5 stuks u wilt
ontvangen en vergeet uw naam en adres niet. We bezorgen in
Helmond en max 5 km erom heen.
Dus houdt u van oliebollen en wilt u onze roverscouts
steunen? Dan is dit de perfecte kans!
Bestellen kan dus tot en met 28 december 2016.
http://www.scoutingpaulus.com/
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
rovers@scoutingpaulus.com
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Beste Dierdonk Quizzers
De datum van de vierde editie van de DierdonkQuiz is
bekend. Deze zal gehouden worden op 7 oktober 2017. De
prijsuitreiking zal dit jaar wederom tijdens een gezellige avond
in Parkzicht gehouden gaan worden op 29 oktober 2017. Wij
team DierdonkQuiz zorgen dan voor de juiste ambiance en een
gezellige sfeer. Zet deze datum dus op de kalender. Om jullie
alvast in stemming te brengen voor de quiz van 2017, hebben
we voor jullie een miniatuur versie van de DierdonkQuiz

in elkaar gezet. De juiste oplossingen kunt u voor 5 januari
2017 inzenden via mailadres: Dierdonkquiz@gmail.com of
schriftelijk op Leeuwenborchweide 58 in Dierdonk. Voor de
beste inzending hebben we een leuke verassing klaar liggen.
Rest ons nog jullie prettige kerstdagen en een voorspoedig
2017 toe te wensen.
Team Dierdonk Quiz

35 gratis kaartjes
voor kletsavond in Parkzicht
Wijkvereniging Dierdonk verloot onder haar leden 35
gratis kaartjes voor de klets- en amusementsavond op
zaterdagavond 4 februari 2017 in Parkzicht.
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis
avondje lol en genieten stuur dan uiterlijk 5 januari een
mailtje naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk 10
januari hoeveel kaartjes je krijgt.
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Bijzondere lessen op basisschool Dierdonk

Iedereen kent er wel een, zo’n les die je
nooit meer vergeet. Misschien omdat
het een helemaal nieuw onderwerp
was, omdat je zelf dingen uit mocht
proberen in de les, omdat je iets
moeilijks ineens begreep, omdat je
flink om hebt moeten lachen, of omdat
de les gewoon anders was dan anders.
Wie weet staat er hieronder ook wel
zo’n memorabele les tussen.
Rekenles met breuken
Door Bregje en Lenn, uit groep5-6C
Groep 6c heeft aan breuken gewerkt
tijdens de rekenles. We hebben op het
bord geoefend met breuken en daarna
met pannenkoeken en kaas. We hebben
de ze bijvoorbeeld in 1/2 gedeeld en
in 1/4. En op het laatste hebben we de
pannenkoek zelfs in 1/16 kunnen delen!
De kinderen vonden het heel leuk.

Pepernoten bakken
Door groep 4A en groep 4B
Donderdagmiddag 24 november heb
ben wij in de groepen 4 pepernoten
gebakken. Dit was een gezellige middag.
Het waren er erg veel, dus dat was
heerlijk smullen!

14
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Voorlezen aan de kleuters
Door Emiry en Sophie V., uit groep 5-6C
We hebben een opdracht gekregen bij
technisch lezen. We moesten zelf een
boekje maken. Het verhaal moest gaan
over de herfst. Verder mocht je het zelf
weten. Je mocht een gedichtenboek
of een voorleesboek maken. Hiervoor
kregen we 2 weken de tijd. Dinsdag 15
november zijn we met alle kinderen
uit groep 6 naar de kleuters gegaan.
We kregen allemaal een groepje waar
we ons verhaal mochten voorlezen. Je
moest niet alleen je verhaal voorlezen
maar ook vragen stellen. Het was heel
erg leuk om te doen!
Samba-les
Door Lisan, Marjolijn en Merle uit groep
7A
We hebben samba les gehad met allerlei
verschillende instrumenten uit Brazilië.
We kregen vier lessen, daarin leerden we
verschillende instrumenten te bespelen.
Waaronder trommels, shakers en een
soort van cowbel. De trommels hingen
aan een riem die om je middel moest
doen. We hebben verschillende ritmes
geleerd en het vraag en antwoord
spel. Het was heel erg leuk om te doen.
Uiteindelijk werd het een soort orkest.

een buis met water (verdamping). Ze
legden het heel goed uit! We mochten
ook een werkblad invullen. Ze komen
nog twee keer terug, we zijn benieuwd.

Wij wensen iedereen
een fijne kerst en een gelukkig
en leerzaam nieuwjaar toe.
Dat het een jaar vol met mooie
momenten mag worden!

Scheikunde les
Door Iris de B. en Senna uit groep 8A
Wij zijn met onze klas naar het techniek
lokaal geweest. Daar waren drie meisjes
van het Jan van Brabant college, die
gaven ons scheikunde les. Het waren
leuke proefjes: Het verkleuren van
rodekool-sap, de kleurstof in Skittles,
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Kerstborrel op donderdag 22 december
Graag nodigen wij u uit als bewoner van
onze wijk voor de kerstborrel op donderdag
22 december 2016 in Parkzicht, aangeboden
door wijkraad Dierdonk. Aanvang 21:00 uur.
Vooraf is er een wijkbreed overleg van 19:3021:00 uur.
Wij horen graag of u aanwezig bent.
Aanmelden voor de kerstborrel graag voor
15 december 2016 via mail
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Namens Wijkraad Dierdonk

De wijkraad wenst u een
warme vriendschap in een
sfeer van begrip, steun en
vertrouwen om een nieuw
jaar samen op te bouwen.

Wilgen rooien rondom de Waterleliesingel
In de omgeving van de Waterleliesingel staan diverse
wilgen, die beeldbepalend zijn voor dit deel van de wijk.
De bomen zijn inmiddels flink gegroeid en hebben een
behoorlijke omvang gekregen. De bomen worden regelmatig
geïnspecteerd en indien nodig gesnoeid. Nadeel van deze
boomsoort is dat bij stevige wind er een groter risico is voor
het uitbreken van takken dan bij andere boomsoorten.
Dit jaar zijn er diverse meldingen uit de wijk gedaan over
de bomen en het uitbreken van takken. Aangezien we dit
met het uitvoeren van onderhoud niet kunnen voorkomen,
willen we deze bomen daarom gefaseerd vervangen. Op
onderstaand kaartje ziet u in welke straten de bomen in de
eerste fase worden vervangen. Tussen iedere fase ligt een
aantal jaren, zodat vervangende aanplant de kans krijgt
om een nieuw groen straatbeeld te vormen. De eerste fase
wordt dit voorjaar uitgevoerd. Hierbij worden de wilgen
langs de Zevenstersingel en Waterleliesingel thv huisnrs 26
en 28 vervangen. De plannen zijn met de wijkraad Dierdonk
besproken.
Op bijgaand kaartje zijn alle wilgen in het gebied aangegeven
en is aangegeven welke bomen vervangen worden in fase 1.

De bomen die we terugplanten, zullen van een andere soort
zijn, maar wel passen bij het karakter van de wijk. Enkele
voorbeelden zijn es en els.
Voor vragen kunt contact opnemen met de afdeling
IBOR van de gemeente Helmond, bereikbaar via email
IBOR@helmond.nl
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T 0492 - 661 884

O.A. VERKOCHT IN 2016! HEEFT U IN 2017 VERKOOPPLANNEN?
GRAAG ZIJN WIJ U VAN DIENST.

Coendersberglaan 21

Coendersberglaan 40

De Kromme Geer 46

Rhulenhofweide 2

Holterbergweide 35

Holterbergweide 43

Horstlandenpark 53

Middachtendreef 26

Parnassiasingel 21

Singravendreef 23

Rhulenhofweide 46

Dierdonklaan 15

Rosendaeldreef 25

Schovenhorstweide 17

Rhulenhofweide 26

Singravendreef 24

Singravendreef 25

Tamarisbeek 7

Zonnedauwsingel 51

Twickeldreef 11

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond
info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL
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Oudjaar en Nieuwjaar vieren
‘Mag ik al een oliebol?’ vraagt Jasper aan
zijn moeder. Jaspers moeder heeft een
schaal vol met oliebollen gebakken. Ze
strooit er poedersuiker over. ‘Als papa
thuiskomt gaan we oliebollen eten’,
zegt Jaspers moeder. ‘Dat duurt nog
heel lang’. ‘Nou vooruit, je mag er alvast
eentje’. Ze doet er een voor Jasper op
een schoteltje. Jasper neemt een grote
hap en nog een. ‘Nu lijk je zelf wel op
een oliebol met die bolle wangen’, zegt
Jaspers moeder.

Als Jasper de oliebol op heeft wil hij er
nog wel een. Maar mama vindt het niet
goed. ‘Weet je waarom we Oudjaar
en Nieuwjaar vieren?’ vraagt Jaspers
moeder. ‘Om een heleboel oliebollen
te eten’, zegt Jasper. ‘Ja, dat ook. We
nemen feestelijk afscheid van het
oude jaar. We doen spelletjes en eten
oliebollen en lekkere hapjes. En dan
halen we het nieuwe jaar binnen met
vuurwerk’.
‘Jaaa, ik wil ook vuurwerk afsteken’, zegt
Jasper. ‘Nee, dat is te gevaarlijk. Papa
gaat het vuurwerk afsteken. Jij mag een
sterretje vasthouden’. ‘Mag ik de hele
avond opblijven?’ vraagt Jasper. ‘Je mag
vanavond langer opblijven. Daarna moet
je nog wat slapen. Voor het vuurwerk
begint maken we je wakker’. ‘Ik ga een
tekening maken van het vuurwerk’, zegt
Jasper. Mama vindt het een goed idee.
Jasper pakt zijn viltstiften en mama

geeft Jasper een stuk papier. Jasper gaat
druk aan het werk aan de tafel.
Jaspers vader is thuisgekomen en ziet
de schaal met oliebollen. ‘Daar lust ik er
wel een van’, zegt hij. ‘Ik heb er al een
op’, zegt Jasper. Jaspers vader kijkt naar
de tekening die Jasper aan het maken is.
Op de tekening staan rode en gele pijlen
en een heleboel sterretjes. ‘Dat is zeker
vuurwerk’, zegt hij. Jasper knikt van ja
en glundert van trots.
Eindelijk is het dan oudejaarsavond.
Jasper en zijn vader en moeder zitten
aan tafel. Ze spelen met Jasper een
spelletje: ‘Mens-erger-je niet’. Jasper
speelt samen met mama. Ze winnen
van papa. ‘Wanneer komt nu het
vuurwerk?’ vraagt Jasper. Jaspers
moeder vertelt dat het om twaalf uur is.
Ze doen nog een spelletje ‘Mens-ergerje-niet’. Jasper begint een beetje moe
te worden. Hij kan zijn ogen nog maar
moeilijk openhouden. Als Jaspers vader
hem in bed legt zegt Jasper: ‘Ik wil nog
vuurwerk kijken’. Jaspers vader belooft
hem om halftwaalf wakker te maken.
Om halftwaalf roept Jaspers vader:
‘Jasper wakker worden. Het Nieuwe
Jaar komt straks’. Jasper schrikt wakker.
Hij kijkt verbaasd en wrijft de slaap uit
zijn ogen. Maar dan weet hij het weer.
Hij mag naar het vuurwerk kijken. Hij
springt uit het bed. Jaspers vader trekt
Jasper een warme trui aan over zijn
pyjama. Samen gaan ze naar beneden.
Jasper krijgt een warme chocolademelk.
Jaspers vader heeft een fles champagne
op tafel gezet met twee glazen. ‘Zo, die
zijn om te proosten op het Nieuwe Jaar’,
zegt hij. ‘Ik lust dat niet’, zegt Jasper.
‘Jij mag proosten met limonade’, zegt
Jaspers moeder en zet een glas voor
Jasper klaar.
Jaspers vader kijkt naar de klok. Nog
maar een paar minuten en dan is het
twaalf uur. Jasper kijkt ook naar de klok.
De grote wijzer is bijna bij de twaalf. ‘Hij
is er. De wijzer is er’, schreeuwt Jasper.
Jaspers vader tilt Jasper op en geeft hem
een kus. ‘Gelukkig Nieuwjaar Jasper’,
zegt hij. ‘Gelukkig Nieuwjaar papa’.
Mama krijgt ook een zoen van papa.
Jasper geeft mama wel twee zoenen
en zegt: ‘Gelukkig Nieuwjaar mama’.
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Jaspers vader pakt de champagnefles
en maakt hem open. De kurk vliegt door
de kamer bovenop de kerstboom. Een
kerstbal valt op de grond in scherven.
‘Hoera! Die brengt ons geluk in het
Nieuwe Jaar’, roept Jaspers moeder.
Ze moeten allemaal lachen. Jaspers
vader geeft een glas aan mama. Jasper
krijgt een glas limonade. Met z’n allen
proosten ze op het Nieuwe Jaar.
Buiten is het vuurwerk losgebarsten.
Overal hoor je knallen en gesis van
vuurpijlen. Jaspers vader pakt een grote
zak met vuurwerk. Ze doen allemaal een
dikke jas aan en gaan naar buiten.

Jasper is helemaal opgewonden. Mama
geeft Jasper een sterretje en steekt hem
aan. Jasper vindt het wel een beetje eng.
Maar mama steekt ook een sterretje
op. Samen kijken ze naar de vonkjes die
naar alle kanten spatten. Jaspers vader
heeft een vuurpijl aangestoken. De
vuurpijl schiet de lucht in. Een regen van
gekleurde sterren valt naar beneden.
Er volgen nog meer vuurpijlen. Jasper
kijkt zijn ogen uit. Zoiets moois heeft hij
nog nooit gezien. De buren komen en
roepen: ‘Gelukkig Nieuwjaar allemaal’.
Ze schudden handen. Jasper krijgt ook
een hand.
Als al het vuurwerk is afgestoken gaan
ze weer naar binnen. Jasper mag nog
eventjes opblijven. Jaspers moeder
vraagt: ‘Wat zijn je goede voornemens
Jasper voor het Nieuwe Jaar?’ ‘Wat
zijn goede voornemens?’. ‘Nou, dat je
bijvoorbeeld beter je best gaat doen
op school. Of dat je niet meer stout zult
zijn’. ‘Ik weet het. Ik ga Sanne Gelukkig
Nieuwjaar zeggen en heel lief zijn’, zegt
Jasper. ‘Dat is een heel goed voornemen.
En nu is het tijd om naar bed te gaan.
Morgen moeten we naar opa en oma
om Gelukkig Nieuwjaar te wensen’, zegt
Jaspers moeder.
©Anne de Vries-Neuteboom
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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UITVOERING
140x200 cm

1495,COMPLETE CARESSE
JUBILEUM BOXSPRING!

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR

• inclusief robuust hoofdbord

voorzien van stijlvol sierstiksel

• inclusief anti-slip waardoor matrassen
niet kunnen verschuiven

• inclusief 7 zone pocketveer matrassen

Caresse 3800: complete JUBILEUM boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van anti-slip;
• 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.
De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Draadloze
afstandsbediening!
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HALEN

Klantnr.
6209793
Projectnr.: 415014-1.1
Formaat: 1140 x 810 mm
Datum:
09-12-15

Gemert Bakel Infoline

Caresse, comfort & luxe

2e kerstdag
geopend
Dealerblok
13.00 – 17.00

Elke dag wakker worden met het comfort van een luxe
hotel, maar dan in uw eigen slaapkamer? Dat is Caresse!
De boxsprings van Caresse onderscheiden zich door hun
weldadig comfort en ondersteuning, hun fantastische
ventilatie en een doordachte, eigentijdse vormgeving.

BETALEN

Geldt voor de
boxsprings uit
de Caresse Silver
Collection

VAN

Bernhardstraat 15
Bakel

198,- VOOR 99,-

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
RETOURNEREN A.U.B.

Adv. WK52.
Aanbiedingen geldig t/m 22 januari 2017.
Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen
en/of zetfouten voorbehouden.

Akkoord na correctie

Opdrachtgever:

Datum:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Functie:

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl
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Voor uitgebreide informatie
mop
2 jan 14.pdf
1
13-12-2013
www.caresseboxsprings.nl

CMY

e
nu

K

Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier

13:48:07

Zwembroek

Op 1 januari neemt
Lars de nieuwjaarsduik
in de zwemplas op
Berkendonk.
"W-w-w-w-wat
k-k-k-koud is het,
"bibbert Lars.
"Gelukkig heb ik mijn
zwembroek aan."

• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

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

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
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De hobby van … Lonneke Maráczi
Het januarinummer van de Gazet luidt
niet alleen een nieuw jaar in maar
ook een nieuwe vorm van de rubriek
“De hobby van…”. We beschouwen
als mensen een nieuw jaar altijd als
een mogelijkheid voor nieuwe of
hernieuwde kansen, ook al draait de
wereld, de natuur en het leven gewoon
door…. Maar zo’n lege nieuwe agenda
aan het begin van het jaar bied volop
de ruimte voor het doorvoeren van
organisatorische veranderingen die
dan ook vaak op 1 januari ingaan.
Zo ook de invulling van deze rubriek.
In de vorige Gazet al aangekondigd:
we interviewen vanaf deze maand
de fractievoorzitters van de ons ver
tegenwoordigende Helmondse po
litieke partijen in de gemeenteraad.
En voor een goede start leek het me
passend de fractievoorzitter van de
nu grootste partij te vragen: Lonneke
Maráczi van de SP.
Cane Corso
“Ben je bang van honden?”, vraagt
Lonneke als ik haar per telefoon vraag
om een datum voor het interview bij
haar thuis. Neuh… zeg ik stoer. Niet
vermoedend dat de hond bij Lonneke
in huis een zeer zwarte Cane Corso is,
ter grootte van een jong kalf… Een op
het uiterlijk afgaan afschrikwekkend
hondenras. Maar eerlijk is eerlijk, ik
heb me nog nooit zo op mijn gemak
gevoeld met een hond die op de bank
lekker tegen me aan ging liggen als met
deze lobbes! Ivo, want zo heet hij, is een
heerlijk dier die weet wanneer hij waaks
moet zijn en wanneer een gast welkom
is. Dat “honden” Lonnekes grootste
hobby vormen wordt al snel duidelijk.
Epilepsie
Eigenlijk heeft Lonneke sinds zij op
zichzelf ging wonen altijd honden
gehad. Als kind vroeg ze altijd om een
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hondje aan Sinterklaas en ze kreeg dan
pluchen opwindt-exemplaren. Maar
toen ze een eigen woonstek had kwam
er een Engelse Stafford en later kwam
er een tweede bij. Ooit had Lonneke
een hond die werkelijk alles in huis
kapot maakte. Het diertje leed aan
epilepsie en kon volledig doordraaien
op de meest onverwachte momenten.
Bovendien kon hij nooit alleen gelaten
worden omdat hij dan aan het slopen
sloeg. Lonneke hield het anderhalf jaar
vol om bijna continue voor dit diertje
in de weer te zijn maar het bleek voor
beiden niet vol te houden te zijn. Het
leven werd ook voor de hond te zwaar.
“Hier klopt iets niet”
Lonneke Maráczi, dochter van een voor
het communistische regime gevluchte
Hongaarse vader, heeft zo lang ze zich
kan herinneren al het gevoel gekend dat
ze onrecht niet zomaar langs zich heen
kon laten gaan. Haar vaders verhaal is,
zo denkt zij, daar mede debet aan. Op
school kwam ze al in opstand tegen
onrecht als zij het gevoel kreeg “hier
klopt iets niet”. In tv-series als Kunta
Kinte bv zag ze het onrecht dat in de
wereld speelde en speelt. Opkomen
voor de onderdrukten was een natuur
lijke reactie van Lonneke.
Jeugd activeren
In 2002 is Lonneke lid geworden van de
SP en al snel werd zij benaderd of ze voor
deze partij wilde gaan folderen. Maar
Lonneke wilde ook best wel meer doen.
Ze is daarom in 2013 op de lijst gekomen
voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2014 op plaats 8. Een mooie plek dacht
Lonneke om van daaruit te gaan werken
aan het zich eigen maken van het werk
dat gemeenteraadsleden doen.

Maar Lonneke wordt blij van met poli
tiek bezig zijn, niet met het vergaderen
maar wel met de dingen er omheen, het
uitzoeken van allerlei zaken waarover
beslist moet worden. En ook van de
gesprekken met mensen bv vanuit het
kraampje op de markt.
Verbeteren
Wat Lonneke het allerliefste zou doen
is elke dag urenlang wandelen met
honden. Helaas komt het daar maar
weinig van. Een politieke functie kost
nu eenmaal bijzonder veel tijd. Tijd die
Lonneke vol overgave maar met het
nodige relativeringsvermogen wil in
zetten. Niet voor haarzelf maar om
de wereld en met name Helmond te
verbeteren. Met kleine stapjes kleine
verbeteringen…
Succes Lonneke! Voor jou en dan dus
ook voor Helmond.
Mirjam van der Pijl

Toen de SP een grote winst bleek te
behalen (van 3 naar 6 zetels) en de
SP ook nog eens 2 wethouders vanuit
kozen leden mocht leveren
de ver
voor het college schoof Lonneke voor
haar onverwacht in als raadslid. Toen
fractievoorzitter Mieke Meulendijks
begin dit jaar aangaf een stapje terug
te willen doen omdat het fractie
voorzitterschap voor haar niet te com
bi
neerden viel met haar privéleven
kon de SP op Lonneke rekenen om dat
voorzitterschap over te nemen. In het
diepe…
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Fysiotherapie

Ook voor particulieren!

Helmond

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

•
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Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
kbo vd elsen dec2012.pdf

1

16-11-2012

22:26:51

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
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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
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Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367
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Carnaval in Parkzicht
Wij, bestuur Parkzicht en een groep fanatieke vrijwilligers zijn
van mening dat carnaval bij Dierdonk hoort en hebben daarom
besloten om onze wijk ook in 2017 weer de gelegenheid te
bieden om gezellig carnaval te vieren in Parkzicht.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Zaterdagavond 4 februari:

Gezellige klets en amusementsavond
mmv de volgende kletsers: Dirk Kouwenberg, Hans Keeris. Als
amusementsgroepen hebben wij voor weten vast te leggen:
Dè kenne wai ôk, Applaus, Kuub en Striepke Veur.
Muziek en geluid wordt verzorgd door Disco 2000.
Aanvang van de avond 20.15 uur, zaal open 19.45 uur.
Entreeprijs € 12,00 incl. een kopje koffie/thee en gratis
garderobe.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 2 januari 2017 bij Albert-Heijn
Dierdonk en op de donderdagavonden in Parkzicht aan de bar
van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Donderdagavond 23 februari:

Gezellig carnaval vieren tijdens onze inloopavond
Aanvang 20.30 uur einde 00.00 uur. Gehele avond volop
carnavalsmuziek en een knallend optreden van de Knallers,
winnaars van de Helmondse carnavalsschlager 2017 met als
titel ‘Wie haalt er een rondje’!

Basisschool Dierdonk
Vrijdagavond 24 februari: Jeugdcarnaval mmv Dj Klumpie
Vrijdag voormiddag 24 februari:

Aanvang: 19.00 uur, einde 21.30 uur leeftijd t/m groep 8

Maandag 27 februari: Kindermiddag
met diverse activiteiten voor de kleintjes zoals schminken,
een ballonnenclown, leuke dansjes doen met Dj Klumpie en
nog veel meer. Ieder kind ontvangt bij binnenkomst een kaart
waarvoor hij/zij een pretpakket, waarvan we de inhoud nog
even geheim houden, krijgt.
Muziek wordt verzorgt door Dj Klumpie
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open 13.45 uur
Dinsdag 28 februari:

Kindermiddag.

Muziek wordt verzorgt door Dj Klumpie
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open 13.45 uur
Namens het bestuur Parkzicht,
Hans van Rijt
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Stichting Draaiorgels Helmond
Openingstijden tijdens Kerst en Nieuwjaar

Zaterdag 24 december zijn we gesloten
Zondag 25 december 2016 1e Kerstdag zijn we gesloten.
Maandag 26 december 2016
2e Kerstdag zijn we geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Kom de kerstsfeer proeven in de Gaviolizaal.
Zaterdag 31 december 2016
Oudjaarsdag zijn we geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Op deze dag begroeten wij ook de laatste groep van dit jaar.
Zondag 1 Januari 2017 Nieuwjaarsdag zijn we gesloten.

Zondag 22 Januari 14.00 tot 16.00 uur
Concert door de Muziekvrienden uit Boekel.
“De Muziekvrienden” is met zijn 25 actieve muzikanten
zowel binnen Huize Padua, als daarbuiten een gewaardeerd
blaasorkest met een breed en divers repertoire. Ze spelen
moderne blaasmuziek zoals pop, rock, Zuid-Amerikaans,
tango, cha-cha, swing, maar ook Egerländer en Tsjechische
blaasmuziek, carnavalsmuziek, dixieland, wals en polka. Ook
het solistisch werk wordt niet geschuwd.

Zondag 8 januari 14.00 tot 16.00 uur
Concert door de Aalander Muzikanten uit Bakel
De Aalander Muzikanten zijn 56 jaar geleden opgericht als
carnavalskapel. Momenteel bestaat de kapel uit 16 leden,
waaronder een zanger en zangeres, en een muzikaal leider.

Zondag 15 Januari 14.00 tot 16.00 uur
Liederentafel Helmond West op zijn Best
Vandaag weer een gezellig
meezing concert door Liederentafel Helmond West op zijn Best.
Opgericht 17 jaar geleden
onder de naam “Houtse
Liederen-tafel”.
Drie jaar geleden is de naam
gewijzigd naar Liederentafel
Helmond west op z’n Best.
Een Nederlandstalig koor , van
levensliedjes, eigentijdse liedjes
en liedjes die door iedereen
in het geheugen liggen en kan
worden meegezongen. Het koor bestaat uit 20 leden.

Zondag 29 januari 14.00 -16.00 uur
Makandra Wereldmuziekkoor uit Deurne
Makandra Wereldmuziekkoor Deurne is een gemengd koor,
verdeeld in vier zangpartijen waaronder een sopraan-, alt-,
tenor- en baspartij. Het koor houdt zich bezig met het
a capella zingen van meerstemmige wereldmuziek of zang
met begeleiding van instrumenten.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten
in onze orgelpijp. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl

Januari 2017 in het Annatheater
Woensdag 11 en donderdag 12 januari:
Toneelspelen in het Annatheater!
Kom een gratis proefles volgen op onze
Jeugdtheaterschool
Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in een weeshuis
wonen waar de vreselijke mevrouw Havik de baas is
of zelf de koning zijn in een prachtig kasteel. Dat kun je
allemaal op het toneel beleven. In de acteerlessen werk
je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om
samen te werken en je fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia
Germano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles
volgen. Voor dag en tijd gratis proefles: zie www.
annatheater.nl , rubriek Jeugdtheaterschool
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Lessen flamenco!

Proeflessen op woensdag 18 januari. Vanaf januari 2017
zullen de Flamenco lessen, gegeven door Jessica Achten, weer
beginnen in het Annatheater.
Zij besteedt in haar lessen aandacht aan houding,
expressie, muzikaliteit en persoonlijke correcties.
De flamencolessen worden gedeeltelijk door
een gitarist begeleid, wat erg belangrijk is bij
flamenco om zo deze mooie kunstvorm beter te
leren begrijpen. Het is ook mogelijk om lessen te
volgen bij (flamenco) gitarist Tijn van der Sanden.
dag en tijd: vanaf woensdag 18 januari: 18.4520.00 Beginnersles; 20.00-21.15 Intermediate/
advanced.
voor meer informatie: zie de website of neem
contact op met: jessica.achten@gmail.com / 0683 80 82 00 / www.flamencoencuentros.com

Nieuwsblad voor Dierdonk

11-12-2016 21:41:35

Zaterdag 21 januari: Tejatergroep Gemert
speelt “IERSE TWISTEN”
Boerendrama aan de westkust van Ierland in een door God en
gebod verlaten gehucht. “Ruzie , het laat zien dat het je iets
kan schelenen dat onder dit alles de liefde voor elkaar brandt”
Huiskamerterreur tussen moeder en dochter Een dominante
oude moeder probeert uit alle macht de liefdesplannen van
haar dochter te dwarsbomen en gaat daarbij tot het uiterste.
En dit alles om niet alleen achter te blijven. Door haar
pesterijen heen zien we een eenzame vrouw die langzaam
wegkwijnt en zich vastklampt aan het enige menselijke contact
dat zij nog heeft. Haar dochter wil niets liever dan loskomen…
De sfeer wordt alsmaar grimmiger en de pesterijen tussen
beiden steeds gruwelijker. De huiskamer blijkt te klein.
Het eeuwige geruzie tussen twee vrijgezelle broers. Sinds

de dood van hun vader zijn de gemoederen nog meer verhit
geraakt. Ze zijn op elkaar aangewezen maar dat voelt eerder
als een veroordeling. Wat volgt is een opeenstapeling van
irritaties en verwensingen. En toch kunnen ze niet anders
dan van elkaar blijven houden… Spelers: Yvonne de Kruif,
Yvonne Hoekx, Eric Vermeulen, Patricia Sondagh, Stef krol,
Pierre Wolfs. Regie: Francis Slits aanvang: 20.15 uur
entree: € 12,50 reserveren: www.tejatergroepgemert.nl
Tel.: 0492 475255,
e-mail:
info@annatheater.nl

Medi-Seinen: ““Het is me toch wrat”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Wat kan ik voor u doen. Nou dokter, ik
heb nogal last van drijven. Hoe bedoelt
u drijven. Nou eigenlijk zoals ik het zeg
dokter, drijven. Ik vind dit toch lastig.
Bedoelt u overdrijven, verdrijven
of afdrijven. Nee dokter, gewoon
drijven. En eigenlijk heb ik er al jaren
last van. Goed, dan zal ik u zinkzalf
voorschrijven. (Herman Finkers; De
cursus “omgaan met teleurstellingen”
gaat wederom niet door). Het is me
toch “wrat”. Graag wil ik met u spreken
over wratten.

Er zijn verschillend soorten wratten.
Iedereen kent wel de gewone wrat. Ruw
aanvoelende knobbeltjes die vooral op
de handen voorkomen, maar ook op
andere plaatsen kunnen zijn aangedaan.
Bijvoorbeeld voetwratten die in het
eelt van de voetzool zitten. Door lopen
worden voetwratten in de voetzool
gedrukt en kunnen pijnklachten geven.
Waterwratten zijn minder bekend.
Ze zijn glad, klein en er zit een putje
in. Waterwratten komen vooral bij
kinderen voor en kunnen overal op
het lichaam voorkomen. Ten slotte zijn
er nog wratten op de geslachtsdelen
welke kunnen wijzen op een seksueel
overdraagbare aandoening.
Wratten worden veroorzaakt door een
virus. Het is niet bekend waarom de een
wel en de ander niet wratten krijgt. Het
wrattenvirus komt overal voor, maar
voelt zich vooral thuis in een vochtige
en warme omgeving zoals zwembaden
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en gymzalen. Wanneer u eenmaal een
wrat heeft, kunt u er nog meer krijgen.
Peuteren bijvoorbeeld kan verdere
verspreiding bevorderen. Als een kind
op een vinger of duim zuigt waarop een
wrat zit, dan kunnen er rond die plaats
meer wratten ontstaan.
Wratten zijn onschuldig. Wratten
kunnen wel een gevoel van irritatie
geven en gaan soms samen met eczeem.
Voetwratten kunnen pijnlijk zijn of
geven last bij het lopen. De meeste
wratten verdwijnen vanzelf binnen twee
jaar.
Wat u zelf kunt doen. Draag schoenen
of slippers in gymzalen en zwembaden.
Wanneer u wratten heeft blijf er dan
vanaf. Als u aan wratten peutert dan
kunnen er meer ontstaan. Gewone
wratten verdwijnen weleens als
u ze iedere dag aanstipt met een
wrattentinctuur,
verkrijgbaar
bij
apotheek of drogist. Aan waterwratten
hoeft u niets te doen. Wanneer de huid
rondom geïrriteerd is kan smeren met
een vette crème helpen.
Wratten hoeven alleen maar behandeld
te worden als ze last bezorgen.
Wanneer u twijfelt of een huidafwijking
een wrat is, maak dan een afspraak
met uw huisarts. Sommige huisartsen
hebben een wrattenspreekuur. Bij de
praktijkassistente kunt u navraag doen.
Gewone wratten worden behandeld
met vloeibare stikstof. De wrat wordt

aangestipt met een wattenstaaf. De
stikstof bevriest de wrat en de huid
eromheen. Er ontstaat meestal een
blaar die binnen een week verdwijnt.
Bevriezing geeft dezelfde pijn als
een brandwondje. Kinderen kunt u
daarop voorbereiden. Vaak moet de
behandeling met stikstof herhaald
worden
Xavier arriveert in een opperbest
humeur in Den Bosch. Zijn stemming
slaat echter resoluut om wanneer hij zijn
oom cowboy Henk ontmoet. Cowboy
Henk heeft namelijk strikte regels. Het is
me toch “wrat”.

Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan!
Math. H.W. Strijbos, huisarts, Medisch
Centrum Dierdonk.
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Weet u het al
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

KERST 2016
Óok voor
autoverhuur

24/7
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Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.

Heerlijk genieten
van een
Oer Hollands
Kerstdiner

bereid uit productenvan onze streek

Meer info en reserveren:
0492-342200
Bakel

www.automertens.nl

EXTRA SLEUTEL
N
Nederheide kerstbrunch en -diner
1e en 2e Kerstdag

Reserveer via www.nederheide.nl
Kaak 11, Milheeze | 0492 82 00 80

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
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Nieuws van onze wijkagent:

Wisseling van wijkagent.
Per februari 2017 vertrek ik als wijkagent
van Dierdonk. Omdat ik niet iedereen
persoonlijk op de hoogte kan stellen
doe ik dit via deze weg. Een nieuwe
wijkagent zal mijn plek hier in de wijk
gaan overnemen.
Na 2 jaar heel prettig gewerkt te heb
ben in Dierdonk ga ik de wijkagent
van Stiphout, Oranjebuurt & Warande
opvolgen die per december 2016 met
pre pensioen is gegaan. Ik heb het
erg naar mijn zin gehad in het mooie
Dierdonk toch heb ik mij, na lang be
raad, beschikbaar gesteld voor de wijk
Stiphout, Oranjebuurt & Warande. On
danks dat ik het jammer vind om de wijk
te verlaten zie ik ook de kans om in een
andere wijk mijn uitdagingen opnieuw
te gaan vinden.
Trots ben ik op de betrokkenheid van de
bewoners in Dierdonk die de afgelopen
jaren zich massaal hebben aangemeld
en hebben ingezet voor de veiligheid en
preventie in de wijk middels de Buurt
preventie en de Preventie WhatsApp
groepen. Door waakzaam te zijn hebben
jullie het samen voor elkaar gekregen
dat het aantal woninginbraken sterk
is afgenomen (van 19 inbraken in 2014
naar het aantal van 6 in 2015 en 2016).
Bewoners van de wijk moeten niet
schromen om bij verdachte situaties
direct 112 of 0900-8844 te bellen.
Juist door dit soort meldingen vangt de
politie de meeste boeven. Ik kijk terug
op 2 mooie jaren van samenwerking
met verschillende onder u en ik heb ge
probeerd om ieders probleem, gesprek
of verhaal op wat voor manier dan ook
in goede banen te leiden, strafrechtelijk
gezien maar ook zeker maatschappelijk
gezien.

hem of haar te melden heeft. Ik wens
mijn opvolgster, Maizie Beckschebe,
de nieuwe wijkagent van Dierdonk, alle
goeds, werkplezier en wijsheid toe in
het fraaie Dierdonk.

de wijkBOA ervoor zorgen dat uw wijk
leefbaar en veilig blijft.
Met vriendelijke groet,
Maizie Beckschebe

Voorstellen nieuwe wijkagent.
Ik zal me in het kort even voorstellen,
ik ben Maizie Beckschebe en 35 jaar
oud. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij
de politie. Tot nu heb ik me wisselend
bezig gehouden met surveillance
dienst op straat en de coaching van
politiestudenten. Vanaf 9 februari 2017
neem ik de wijk over van Francisca
Kamphuis. Francisca is twee jaar actief
geweest in jullie wijk en heeft een
aantal dingen opgezet die ik met trots
mag gaan overnemen. Hierbij kunt u
denken aan de samenwerking met het
buurtpreventieteam. Net zoals Francisca
vind ik burgerparticipatie belangrijk.
Laten we samen, met mijn collega’s,
externe partners, zoals de gemeente,

Rest u mij te bedanken voor het res
pect, vertrouwen en het geloof in de
wijkagent.
Pas goed op uzelf en op uw naasten en
weet dat de wijkagent het niet alleen
kan en ook afhankelijk is van wat u
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom
B

Mierloseweg 288

•

Helmond
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FIETS REPARATIES
C

M

Y

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

CM

MY

da’s pure winst!

CY

CMY

K

E

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

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter
rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering
resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
pag 6 mario verhoeven Advertentie Gazet 2014.pdf
1
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

C

M

Y

CM

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.

MY

CY

CMY

Ook een minigraver van 70 cm breed.

K

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we weer een woordzoeker. Deze
ligt de puzzelaars toch beter dan een legpuzzel. Deze keer
waren er 13 inzendingen. Als alles goed was weggestreept
dan bleef de oplossing over. Deze was “Sinterklaas is gek op
kleurplaten”, welke wel te zien was op de kleurplaat van de
maand december, daar stonden er maar liefst 6 op. Deze keer
heeft Gerard Bosmans wnd. Voorzitter van de wijkvereniging
de prijswinnaars getrokken. Deze hebben op 12 december,
een cadeaubon van de Ganzeveer in ontvangst genomen. Op
de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd
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Franca Schoonen, Marijn van Kessel en Simone Boxma
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Doe jij ook mee?

Deze maand iets heel anders, en wel gaan we advertenties
zoeken. In 16 kerstballen van de kerstboom hiernaast staan
fragmentjes van een advertentie uit deze Gazet. Zoek de
advertentie op en noteer de letter die er bij staat. Als je alle
Kerstballen op nummer achter elkaar zet komt er een woord
of zin uit. Dit is de oplossing die je door moet geven.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar.
Veel puzzelzoek plezier.

8

Oplossing doodles spelletjespagina 19

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.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat
je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam,
adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen
of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten
wij dan: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Zaterdag 14 januari 2017

Oplossing advertentie zoeker.
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Try-out coverband Haggleslagg
Op 29 januari zal de nieuw opgerichte coverband Haggleslagg
een try-out verzorgen in ons wijkgebouw, aanvang 15.00 uur
zaal open om 14.30 uur toegang gratis. Hieronder vindt u een
korte omschrijving over het ontstaan van deze band.

Door een mix van verschillende achtergronden probeerde
men een band te ontwikkelen met een eigen, ongedwongen
en spontane stijl. Het repertoire bestaat uit bekende en
minder bekende nummers uit de jaren 60 en 70.

Haggleslagg is ontstaan in juni 2015 door een spontane ingeving van twee oude vrienden Frans van Rijt en Jos Bots. Mark
van Heeswijk en Willie Akkermans, ook twee oude vrienden
onderling, sloten zich snel bij hen aan. De muzikanten kennen
elkaar uit diverse jamsessies. Jos en Mark kennen elkaar ook
van de carnavals-amusementswereld en als zakelijke relaties.
Ook bassist Marc Machiels was geen onbekende. Hij baste
regelmatig mee tijdens diverse jamsessies met de rest, maar is
inmiddels met Haggleslagg gestopt en vervangen door Bassist
Henk van de Brink, een ervaren rot uit het vak.
Zanger Henny Kampen is weer een oude bekende van Jos uit
de carnavals-amusementswereld.

Nummers die je bekend in de oren klinken, maar die je niet
meteen kunt plaatsen. Genres: rock, blues, surf, aangevuld
met zelfgeschreven werk in die genres.
Er wordt vanaf juni 2015 ongeveer een jaar uitgetrokken om
repertoire te verzamelen en wekelijks te repeteren, alvorens
men de podia gaat beklimmen. Het moment is nu daar om
ons repertoire aan het publiek te laten horen.
Wij hopen vele van u te mogen ontmoeten in Parkzicht op 29
januari 2017.

Zanggroep Pabo
Dierdonkers, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wij
zijn op zoek naar enthousiaste leden die graag willen zingen.
Wie zijn wij; wij zijn Zanggroep Pabo en zijn voortgekomen uit
Jongerenkoor Pabo ontstaan in Helmond-Oost. Inmiddels al
ruim 47 jaar actief in het Helmondse en ook daarbuiten.
Een eigen 6-koppige band die ons begeleidt, alsmede een
eigen kinderkoor; Pabo-Junior, ook zij worden begeleidt door
onze Pabo-Band. Vindt je het leuk om een keer vrijblijvend
te komen kijken wat we zoal doen, dan nodigen we je van
harte uit op een donderdag, in ons verenigingsgebouw aan de
kanaaldijk NW 27-b te Helmond (het Phileutonia gebouw).

30
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Onlangs hebben we in Tilburg een eerste prijs in ontvangst
mogen nemen tijdens een soort van koor-wedstrijd. Zo
hebben we ook onze kerstbijdrage geleverd in Brandevoort
tijdens DickensNight Brandevoort. In het vooruitschiet staat
ons concert Hello ’17 gepland op 28 januari 2017, en zijn we
al druk doende met de voorbereidingen voor ons 50-jarig
jubileum.
Een actieve enthousiaste vereniging, die graag nieuwe
mensen verwelkomt. Knip voor een welkomstdrankje de
coupon uit op pagina 28. Voor meer informatie bezoek onze
website www.zanggroeppabo.nl
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Een niet zo gezonde eetlust’
‘Dierenartsen zijn doorgaans niet zulke
bijgelovige mensen. Er zijn echter een
paar dingen waar elke dierenarts, waar
dan ook in het land, heilig van overtuigd
is. Zoals ook de volgende situatie:
Bijzondere patiënten komen vrijwel
nooit alleen. Iets wat de vaste lezer ons
waarschijnlijk ook al vaker heeft horen
zeggen.
Deze maand waren Boef en Bikkel
de klos. Allebei zijn het jonge vrolijke
honden, heel speels en met een goede
eetlust. We beginnen met Boef, die
graag buiten met van alles speelt. Of
het nou achter balletjes aanrennen is,
met andere honden spelen, of eikels
vangen, Boef vindt het allemaal mooi.
Maar plotseling voelde Boef zich toch
niet meer zo vrolijk. Hij wilde niet eten,
wat voor hem toch wel uitzonderlijk
was. Ook had hij overgegeven en had
hij duidelijk buikpijn. Hij was al een paar
keer onderzocht voordat hij uiteindelijk
in het weekend in de dienst kwam,
maar er werd niet echt iets gevonden.
Toch bleven de klachten aanhouden,
dus werd er besloten een röntgenfoto
te maken. Daarop werd meer zichtbaar:
er zat een afsluiting in de darmen! Er is
nog geprobeerd het op te lossen met

laxeermiddel, maar dat werkte niet.
Boef is in het weekend nog geopereerd
want met zo’n situatie wil je liever niet
te lang wachten. De darm heeft erg te
lijden onder een flinke afsluiting.
Met de darmen eenmaal in zicht was
de boosdoener snel gevonden. In de
dunne darm zat een mooie ronde eikel.
Deze werd verwijderd en alles werd
weer netjes dichtgemaakt. Echt een
zware operatie omdat je de darm moet
openmaken en secuur moet hechten
om buikvliesontsteking te voorkomen.
Een darm zit immers vol met bacteriën.
Boef heeft nog een paar dagen in de
opname doorgebracht om te kijken
of alles goed ging. Belangrijk na zo’n
darmoperatie is of het dier ook weer uit
zichzelf gaat poepen. Gelukkig ging alles
heel soepel en mocht Boef snel weer
naar huis. Inmiddels is hij weer helemaal
de oude!
Nog geen week later kwam de lotgenoot
van Boef binnen, een jonge teckel
genaamd Bikkel. Bikkel lustte wel een
sok op z’n tijd, maar die kwamen er
altijd weer aan de achterkant uit. Tot
Bikkel op een keer ogen had die groter
waren dan zijn maag (of in dit geval
darm), en een sok opat die niet paste.
Aan de achterzijde kwam er niets
meer uit, maar aan de voorzijde bleef
niets binnen. Arme Bikkel voelde zich
hondsberoerd. Bij Bikkel was door zijn
slanke lichaam al wel een stevige darm
te voelen en de röntgenfoto bevestigde
dit. Ook Bikkel is snel geopereerd toen
laxeren niet werkte. Voorzichtig is de sok
er in zijn geheel uitgepeuterd en alles

weer dichtgemaakt. Na een paar dagen
in de opname liet Bikkel op spetterende
wijze weer zien dat zijn darmen op volle
kracht actief waren, tot groot genoegen
van iedereen in de kliniek. Ook Bikkel
maakt het goed, en we hopen niet snel
de andere sok van het paar met Bikkel
terug te zien.
We wensen u en alle dieren namens al
onze medewerkers een
Goed Uiteinde en natuurlijk een
Fantastisch en Gezond 2017!
Evianne Drijver,
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook

Bloemschikcursus Groei & Bloei
In januari 2017
start de
afdeling Groei&bloei Helmond
en omstreken met een cursus
bloemschikken voor beginners.
De onderwerpen zullen veelal te maken hebben met de lente
en Pasen.
U neemt de materialen die U nodig heeft zelf mee en op de
les wordt hier een schikking van gemaakt.
Vooraf wordt samen het thema besproken: bijvoorbeeld
werken met bloembollen. Welke technieken bv. bevestigen
van de bloembol in het stuk of blad op draad zetten, vlechten.
Welke schikkingen vegetatief, driehoeks, krans gebruikt gaan
worden en welke materialen zoals planten, bloemen, takken,
bakje, oase meegenomen kunnen worden.
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Cursusleider: Harma de Bie tel : 06-13071259
Locatie: Creatieve ruimte 1e verdieping de Fonkel, Pr.
Karelstraat 123, 5701 VL Helmond
Cursusdata :11 januari,
8 februari,8 maart, 12 april
en 10 mei
Tijdstip : van 20.00 tot 22.00
uur
Kosten : €30,- voor leden
van Groei & Bloei en €45,voor niet leden van Groei &
Bloei.
Aanmelden, e-mail: annelieskesselsdriessen@hotmail.com
Coördinator Groei & Bloei Helmond e.o.
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

•
•
•
•

energieklasse A+++
7 kg trommel
1400 toeren, regelbaar
digitaal display met resttijdindicatie en startuitstel
• doseerassistent
• AWO/C 7350

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbeidingen!

389,-

349
,euro

VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 |

D

Cijnsbeemden 2 • 5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
•
•
•
•
•
•

Service & onderhoud cv
Airco systemen
Waterontharders
Complete badkamers
Loodgieterswerkzaamheden
Duurzame energie

E

WASMACHINE

WWW.VANDUPPEN.NL

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

www.deinstallatieman.nl
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Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

10-12-2016 23:45:36

Parochie H. Lambertus
Kind ons gegeven…
Een Kind ons gegeven
een Kind
als geen ander
een Kind
als teken van Verzoening
tussen God en mensen
een Kind
als geen ander
een Kind
waarin God de wereld omarmt
en kust.

Vieringen met Kerstavond
Zaterdag 24 december
Paulus		
17.30 Gezinsviering
Lambertus
18.00 Gezinsviering
Paulus 		
19.30 Schabbertkoor
Lambertus
20.00 Poolse Nachtmis (Pools gesproken!)
Jozef 		
20.30 Capella Musica Sacra en Jozefkoor
Edith Stein
21.30 Edith Steinkoor
Lambertus
22.30 Cantorije St. Lambertus met
			muzikanten
Oud en nieuw
Oudjaarsavond:
Jozefkerk
17:00
Nieuwjaarsdag:
Lambertuskerk 11:00

Parochiebestuur en pastoraal team
wensen u een zalig kerstfeest en
een gezegend 2017 !

m.m.v. Mannenkoor Lambardi
met volkszang.

In de andere kerken zijn met de jaarwisseling geen vieringen.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
ma, wo, do, vr 19.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
		
en di, do
9.00 u
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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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl

33
11-12-2016 19:24:21

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
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Kerstdiensten in de
Bethlehemkerk
Zondag 18 december om 16.00u
KindopSchootdienst: kerstviering voor
de allerkleinsten.
Kerstavond 24 december om 22.00u
kerstnachtdienst m.m.v. Cantimond en
beide voorgangers
Kerstmorgen, 25 december om 10.00u
Gezinsdienst m.m.v. Lighthouse o.l.v.
Arjan Mooij en Corine Beeuwkes-van
Ede.
Heilige Schrift
TANACH BIJBEL KORAN
in het Catharijne convent in Utrecht
Wellicht is het een goed idee om in de
kerstvakantie een bijzonder museum
te bezoeken en iets meer te weten te
komen over de religieuze stromingen
die ons bezighouden.
Dat kan nog. Tot en met 8 januari 2017
worden de Tanach, Bijbel en Koran
samen gepresenteerd in de tentoon
stelling Heilig Schrift. Een indrukwek
kende expositie met eeuwenoude
handschriften, prachtige boekbanden
en kostbare attributen die horen bij
de drie boeken van het jodendom, het
christendom en de islam. Ontdek aan
de hand van topstukken hoe de drie
heilige geschriften verschillen, maar
juist ook opvallend vaak overeenkomen
in schoonheid, gebruik en verering.
Inleidende informatie uit het toelichtin
gen boekje van het museum.
Het jodendom, het christendom en de
Islam staan bekend als de religies van
het boek. Het zijn monotheïstische
religies, Men gelooft In het bestaan van
één God, die de wereld heeft geschapen
en zich ook in woorden aan de méns
heeft geopenbaard. Deze openbaring

	
  

	
  

Is opgeschreven in een heilig boek, een
boek dat is te onderscheiden van alle
andere boeken, Het heeft een zeer grote
betekenis en moet met respect worden
behandeld.
Het heilige boek is voor joden de Tanach
(de Hebreeuwse Bijbel, het Oude
Testament), met in het bijzonder de Tora
(de vijf boeken van Mozes). De Tanach
komt overeen met het Oude Testament,
dat het eerste deel van de christelijke
Bijbel vormt in een iets andere volgorde.
De christelijke Bijbel bevat behalve
het Oude Testament ook het Nieuwe
Testament, waar van het belangrijkste
onderdeel gevormd wordt door de vier
evangeliën. Moslims hebben de Koran.
In deze tentoonstelling laten we zien
hoe men de heilige boeken vormgeeft,
gebruikt, vereert en respecteert. Laat
u verrassen door de opmerkelijke
overeenkomsten en verschillen.
Kijk op www.catharijneconvent.nl voor
meer informatie.
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Carnaval 2017
Programma
Zittingsavond op zaterdag 18 februari 2017
Tijdens deze fantastische avond
in onze Residentie “de Fonkel”,
klimmen voor u in de ton:
Christel van den Dungen, Wichard
de Benis, Arjan Compen en Rien
Bekkers, verder treden voor u
op diverse amusementsgroepen:
waaronder Qukske Dur Bai
en ZEMAC. De muziek op deze
avond wordt verzorgd door
de Durbloazers. Natuurlijk ook
een geweldige dans van onze
dansgarde en showgroep.
Nadat u van al deze artiesten hebt
genoten starten we aansluitend
een grandioos bal
Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur.
Entree € 11,00.
De voorverkoop zal in Dierdonk plaatsvinden bij het
secretariaat Schovenhorstweide 1, elke dag tussen 18.00 en
20.00 uur. Verder kunt u overdag en openingsuren terecht in
onze residentie de Fonkel, bij de receptie. De voorverkoop in
Dierdonk start op 3 januari, in de Fonkel op 9 januari.
Vrijdag 24 februari 2017
Carnavaleske discoavond voor de kinderen uit groep 4 tot en
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met 8. Vanaf 19.00 uur tot 21.30 zijn jullie welkom om lekker
te hossen en dansen op te gekke muziek dit alles onderleiding
van DJ Gerard. Entree 2,00.
Zaterdag 25 februari 2017:
Een gezellig carnavalsbal met voor elk wat wils. We zijn nog
druk in onderhandeling met een band, wie het is geworden
leest u in de Gazet van februari. Zaal open 20.00 uur, Aanvang
20.30 uur, sluiting 1.30 uur. Entree € 5,00
Maandag 27 februari 2016
Kinderfestival, deze middag
wordt georganiseerd voor de
kinderen van de basisschool.
Samen lekker springen en
hossen op carnavalsmuziek of
meedansen met je favoriete
artiest. Van middag zal de
bekende Rinaldo voor jullie
optreden. Natuurlijk wordt
er gezorgd voor een lekkere
traktatie. Dus het belooft als
vanouds bij de Rampetampers
een gezellige boel te worden,
waar je gewoon bij geweest
moet zijn. Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting
17.00 uur. Entree voor zowel jong als ouder € 3,00.
Tot ziens bij de Rampetampers in de Fonkel.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl Zie ook www.rampetempers.nl
Facebook: www.facebook.com/rampetamper
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Dwergvlasbeek 1

Sandenburglaan 14

Leeuwenborchweide 43

5709 PN TE Helmond
vraagprijs € 549.000 k.k.
Dwergvlasbeek 1

5709 RV TE Helmond
vraagprijs € 300.000 k.k.
Sandenburglaan 14

5709 SB TE Helmond
vraagprijs € 339.500 k.k.
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Sprengenbergweide 29

Zonnedauwsingel 14

Vliehorstweide 11

5709 SM TE Helmond
vraagprijs € 449.500 k.k.
Sprengenbergweide 29

5709 PE TE Helmond
vraagprijs € 300.000 k.k.
Zonnedauwsingel 14

5709 MD TE Helmond
vraagprijs € 498.500 k.k.
Vliehorstweide 11

5709 SM TE Helmond
vraagprijs € 449.500 k.k.

5709 PE TE Helmond
vraagprijs € 300.000 k.k.

5709 MD TE Helmond
vraagprijs € 498.500 k.k.

Prettige feestdagen en veel Woonplezier in 2017!

Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222
Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222

Namens alle medewerkers van ons kantoor wensen wij u prettige feestdagen en ontzettend veel Woonplezier
Prettige feestdagen en veel Woonplezier in 2017!
in Dierdonk! Wij kunnen terugkijken op een uitstekend jaar waarin wij veel opdrachtgevers, woningzoekende
en verkopers hebben geholpen met het realiseren van hun woonwensen. Dit mede door onze unieke
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verkoopaanpak, ons grote relatienetwerk en de klantgerichte benadering van ons hele team!
Bent u op zoek naar een makelaar die 24 uur per dag (ook zaterdag!) voor u klaar staat?
Vind ons ook op:
Neem dan contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken (0492-549055).
Vind ons ook op:
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