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Wijkinformatie2

Alg. Politienummer (0900-8844
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten ) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie H. Antonius (523421 
Peuterspeelzaal Hummeld (514611
Scouting Paulus (550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
  (p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek (595555
Openbare Bibliotheek 
De Bus  (547704 

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 

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken, 
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do: 8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond (510410
Behandeling op afspraak

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen 
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond, (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
 wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl

Praktijk voor Fysiotherapie, 
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring
Inspirerende kinderopvang (533622

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu

secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 
5709RP Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965

 Parkzicht (gebouw)
 (556266
 Fax: 556267

Secretariaat:  Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, 
(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 
5709AL Helmond, 
(592166
www.spekzullekes.nl
secretariaat@spekzullekes.nl
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
Info:
Hanny van Rijt, (513763 
of Els Gilbers,  (514016
www.didoko.nl

Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart (510380
Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

Gezellig bridgen bij 
“One Down”. In Parkzicht 
op maandagavonden.

Info: Dhr. K. Zuidberg, (514772,
www.nbbportal nl/30014
 De fotoclub van Dierdonk
 www.fotodier.nl
 voorzitter.fotodier@gmail.com
 (06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208, 
5703JH Helmond - Informatie: 
P. Sanders, Wethouder 
Hamacherplein 14, 5701 CW 
Helmond,  (542730

GFT & PLASTIC: Ma. 6 en 20 dec.
RESTAFVAL: Ma 13 en 27 dec. 
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 6 en 20 dec. ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 8 en 22 dec. ten 
oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Voorwoord 3

Nawoord

Het is vandaag precies 11 jaar ge-
leden dat ik achter mijn PC zat 
om een pagina voor de allereer-

ste Gazet te maken. Nu zit ik hier voor 
mijn laatste pagina, een voorwoord ter 
afscheid.

De meeste lezers zullen het niet meer 
weten of hebben het nooit geweten: de 
Gazet was niet het eerste wijkblad in Dier-
donk. Bij het oprichten van de wijkvereni-
ging en wijkraad, is door de initiatiefgroep 
ook besloten een wijkblad uit te geven, 
ondergebracht in een aparte stichting. 
Het blad, genaamd Dierdonkplein, was 
een mooi blad, met artikelen uitgewerkt 
door de toenmalige redacteuren. Ook 
de wijkvereniging kon hierin zijn mede-
delingen betreffende de vele in opbouw 
zijnde activiteiten kwijt. Helaas verscheen 
Dierdonkplein, mede door de hoge eisen 
die de redactie zichzelf oplegde, niet 
frequent genoeg volgens het toenmalige 
bestuur van de wijkvereniging.

Ik heb, als aspirant lid van het bestuur 
van de wijkvereniging, met anderen nog 
geprobeerd om samen met de mensen 
van Dierdonkplein tot een oplossing te 
komen maar de meerderheid van het 
bestuur besloot tot het direct opzetten 
van een concurrerend blad, de Gazet. Te-
rugkijkend op 11 jaar Gazet, ben ik trots 
op wat we bereikt hebben maar heb ik 
nog altijd het gevoel van een gemiste kans 
bij de totstandkoming ervan. 

Het bestuur van de wijkvereniging vorm-
de ook de redactie van de Gazet in de 
eerste jaren. Toen het bestuur dan ook uit 
elkaar viel, was er een periode dat er geen 
redactie meer was. Met een advertentie-
administratie en een lay-outster hebben 
we enkele maanden, onder zware druk, 
een Gazet in elkaar gezet. In deze tijd was 
het maken van de Gazet niet leuk maar 
we gingen door omdat we hem niet ten 
onder wilden laten gaan. Gelukkig, als de 
nood het hoogst is, is de redding nabij 
en met de komst van een eindredacteur 
zijn we de periode ingegaan van matige 
maar constante groei, waar we ons nu 
nog steeds in bevinden.

Toen in de eerste helft van 2010 de club 
sterk genoeg was, heb ik besloten te doen 
wat ik al meermaals had aangekondigd: 
een punt zetten achter mijn inzet voor de 

Gazet. Het viel me niet mee om de dingen 
los te laten maar toen ik zag dat door een 
extra inzet van de mede redactieleden de 
Gazet niet alleen voortgezet maar ook nog 
steeds verbeterd werd, wist ik dat ik het 
goede besluit had genomen. Behalve dat 
voor mijzelf de tijd lang genoeg geduurd 
had, is het ook voor de Gazet goed dat er 
frisse winden en andere ideeën een kans 
krijgen. Jeroen en zijn team hebben laten 
zien deze uitdaging ten volle aan te gaan.

Toch wil ik, voordat ik u als wijkbewoner 
wil bedanken voor uw bijdrage aan de 
Gazet: het lezen ervan, het insturen van 
artikelen en (misschien niet vaak genoeg) 
opmerkingen en reacties, nog een keer 
een beroep op u doen. 

Het maken van de Gazet is leuk, je krijgt 
met veel facetten ervan te maken en 
je leert een hoop mensen en zaken die 
spelen in de wijk kennen. De inzet van de 
redactieleden is echter altijd begrensd. 
De mensen die er nu zitten, zouden best 
een beetje ontlast willen worden en ook 
voor hen zal er een tijd komen dat zij er 
weer mee stoppen. Daarom is het be-
langrijk dat er continuïteit is binnen de 
redactie. Op dit moment zouden ze best 
1 of 2 mensen extra kunnen gebruiken, 
vooral op het gebied van het schrijven van 
artikelen(reeksen) of bij de lay-out. Het 
vormgeven gaat tegenwoordig niet meer 
met schaar en lijm maar modern op de 
computer. Hier moet u dan wel een beetje 
feeling of beter nog, ervaring hebben. 
Het zou toch jammer zijn dat er over een 
paar jaar geen wijkblad meer is omdat 
een dip in de bezetting van de redactie 
niet opgevangen kan worden. U hoeft niet 
direct actief te worden maar wel zou u nu 
een mailtje naar redactie@dierdonk.org 
moeten sturen om te melden dat er een 
beroep op u gedaan kan worden. Als u 
dan ook aangeeft waar uw interesse naar 
uitgaat, is het helemaal perfect.

Tenslotte wens ik u, net als mezelf, veel 
leesplezier met deze nieuwe Gazet, die 
weer boordevol informatie en interes-
sante artikelen zal staan.

Rob be
dankt !

         



www.heuvel.nl wÉRKT vOOR u

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;
- PROFESSIONALITEIT

- SERVICEGERICHTHEID

- BETROKKENHEID

- INDIVIDUELE AANDACHT

- DOORZETTINGSVERMOGEN

- HART VOOR UW HUIS

- VERKOOPRESULTATEN

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN 
DE BON HIERNAAST IN TE VULLEN EN OP 
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.

Of neem vrijblijvend telefonisch of via  
e-mail contact met ons op.

GRATIS WAARDEBEPALING

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar 
ik aan toe ben.
Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan 
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook! 
(een postzegel is NIET nodig)

naam:  .............................................................

adres:  .............................................................

postcode:  .............................................................

woonplaats:  .............................................................

tel:  .............................................................

mobiel:  .............................................................

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Antwoordnummer 2114, 5700 VC  Helmond
Tel: 0492 - 661 884, info@heuvel.nl

uw DIeRDOnK-
MAKelAAR

NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

          



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T

10e jaargang nr. 11 – December 2010
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Lay-out:
J. de Kort
J. vd Eijnden
F. Smits

Redactie:
I. v. Nieuwenhuijsen
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden

Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

Kopij inleveren:
Redactionele kopij VOOR 5 december - in 
MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! 
Afbeelingen, logo’s, etc. apart meeleveren 
in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Advertenties uiterlijk 5 december.

De Gazet is een uitgave van de Wijkvereni-
ging Dierdonk. 
Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te cor-
rigeren en/of in te korten. Opname van 
kopij betekent niet dat de redactie het 
met de strekking eens is. Anonieme brie-
ven/berichten worden nimmer geplaatst.

Volgende verschijningsdatum rond: 
22 december

2 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en 
oud papier

3 Voorwoord door Rob Kraaijeveld

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

9 Verenigingsnieuws met: Didoko

10 Verenigingsnieuws: Jaarverslag

18 Verenigingsnieuws met: Spooktocht, Kunst in Dierdonk, 
Fotodier en Moet Niks

24 Ingezonden: Parkzicht ,Bereboot

27 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

31 Ingezonden: Annatheater, Scouting Paulus, Politie

35 Wijkraad

37 Uitgelicht: Rob Koenraads, edelsmid, geen juwelier

38 Programma Filmhuis

41 Column: Wrikken en wegen

43 Recept van de maand

44 de Rampetampers

47 Ingezonden: Hockey

49 Kerknieuws met bijdragen van: de H. Antonius-parochie en  
de Bethlehemkerk

         



Van Lieshout Stoffering
M b , A , Bo t, C r , R v d  St f r g

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

Schoonheidssalon yentill
Druk, druk druk voor de feestdagen?

Heerlijk een uurtje ontstressen! 

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

Cadeaubon vanaf € 10,00v  
  

0

  D
Ka be  

7   He d

U  
h nh id

eci l

Aanbieding December

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

Ontspannende lichaamsmassage 
van €37,50 voor € 27,50.

           

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

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

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

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

pag 6 Hoveniersbed    0          

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

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

*Vraag naar de voorwaarden

Spectaculinaire Kerstbuffetten

€ 16,50 p.p.

€ 16,50 p.p.

Menu vlees
•  kalkoenmedaillons in dragonsaus & 

bourgondisch beenhammetje met honing 
mosterddressing (250 gram vlees p.p.)

•  haricots verts & parijse worteltjes
•  aardappeltruffel puree & gebakken fi jne kriel
•  komkommersalade

Menu vlees & vis
•  visserspotje & varkenshaas met 

bospaddenstoelen roomsaus (250 gram vlees-vis p.p.)
•  haricots verts &  parijse worteltjes
•  aardappel-groente gratin & 

gebakken fi jne kriel
•  komkommersalade

•  haricots verts &  parijse worteltjes

Loopt het water u al in de mond? Kijk op www.foodforfun.nl 
voor ons complete december-

menu. Direct bestellen kan ook! 
Bel 0492 330985 of stuur een e-mail naar eat@foodforfun.nl

Bestellen is mogelijk 
vanaf 4 personen

Gratis bezorgd!
binnen een straal van 8 km

          



Politiek 7

Gemeentebegroting 2011

Alle partijen bleken overtuigd bij de 
behandeling van de begroting voor 
2011 van de noodzaak tot bezuinigen, 

al was er twijfel over de grootte van de 
bezuinigingstaak. Zo ook bij de PvdA.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
gaf aan dat het de komende jaren mee zou 
vallen. Wij dachten dus 1 miljoen ruimte te 
kunnen vinden. Een tegenvaller was dat de 

VNG daags voor de behandeling op 11 november had bericht dat 
het door een rekenfout toch iets te rooskleurig was voorgespiegeld. 
Onze dekking om een aantal bezuinigingen tegen te houden was 
hiermee weg…
Dat betekende o.a. dat we niet konden voorkomen dat er flink 
op subsidie voor de bibliotheek wordt gekort. Wel wilde de Raad 
unaniem dat er een oplossing komt als de wijkfilialen van de bieb 
moeten sluiten. Het College nam dit over en er gaan werkgroepen 
aan de gang om te bezien of in Brede scholen, wijkhuizen, 
sportkantines e.d. een vorm van biblioservice overeind te houden 
is. Het komende jaar is de bezuiniging nog niet effectief dus zij zullen 
dat jaar zal goed moeten gebruiken. De PvdA diende ook een motie 
in om de zware bezuiniging op het Natuur en Milieucentrum terug 
te draaien. We bleken daarin niet alleen te staan en uiteindelijk 
is een gezamenlijke motie van GL,PvdA, SP, SDOH/D66/HB en HH 
aangenomen waarmee de bezuiniging de komende 2 jaar fors 
verminderde en de kans wordt gecreëerd een betere (goedkopere) 
oplossing voor het voortbestaan te vinden.
De verhoging van de hondenbelasting bleek wel een heel erg heikel 
punt. Door de raadsbrede tegenstand heeft het College besloten dat 
toch weer te behandelen als doelbelasting, d.w.z. hondenbelasting 

zal ook de komende jaren worden gebruikt om hondenoverlast te 
bestrijden. Een onevenredig hoge aanslag voor hondenbezitters is 
hiermee van de baan.
Voor al deze zaken hebben meer partijen zich druk gemaakt. Er 
waren ook enkele punten waarin we aanvankelijk alleen stonden. We 
hebben voorgesteld om voortaan een verkorte en vereenvoudigde 
versie te maken van de begroting die ook gepubliceerd kan worden 
in de Trompetter. Zo kunnen alle Helmonders een inzicht krijgen in 
de plannen voor een volgend jaar. Dat is toegezegd.
De PvdA maakte zich zorgen over het zwembad de Wissen. Gelukkig 
bleken er voor het zwembad na de afschrijvingstermijn in 2014 toch 
mogelijkheden te zijn om voort te bestaan. Onderzoek wees uit dat 
de installatie nog even mee kan. Een 2de beweegbare bodem moet 
mogelijkheden bieden voor meer zwemlessen. 
Helaas bleven we alleen staan in de wens om de bezuiniging op de 
integratie te verzachten. Wij denken dat door de bezuiniging de 
integratie niet gaat verlopen zoals we met z’n allen wensen. Wij 
vrezen een samenleving waarin bevolkingsgroepen die elkaar niet 
begrijpen langs elkaar leven.
Ons voorstel om rioolheffing anders te innen en zuiniger omgaan 
met water te bevorderen bleek af te ketsen op een eerder opgedane 
slechte ervaring. Jammer, er zijn ook veel goede voorbeelden. 
Onze aandacht voor Helmonders die (binnenkort) zijn aangewezen 
op een WA-jong-uitkering zal niet verslappen; zoals meer zaken 
uit de begroting, zal dat terugkomen bij de behandeling van de 
voorjaarsnota. Dan zal veel meer duidelijk zijn over de benodigde 
hoogte van de nu voorgestelde bezuinigingen. Mocht er toch ruimte 
blijken te zijn dan kunt u van ons verwachten dat we deze zo eerlijk 
mogelijk willen verdelen. Op veel zaken die bij deze begroting niet 
gehonoreerd konden worden zullen dan terugkomen.
Mirjam van der Pijl   PvdA gemeenteraadsfractie 

Tijdens de begrotingsbehandeling 
heeft de VVD onderstaande moties 
ingediend welke alle zes zijn over- en/

of aangenomen:
Bibliotheek: De VVD heeft samen met de 
coalitiepartijen het college de opdracht 
gegeven om te zoeken naar mogelijkheden om 
de bibliotheekfaciliteit in de wijken voor de 
toekomst te waarborgen. Literatuurkennis en 

een goede taalvaardigheid vormen immers een wezenlijk onderdeel 
van de vorming van kinderen en tieners. Maar ook voor ouderen die 
slecht mobiel zijn is het aanbod in de wijk van groot belang. Door 
het serieus zoeken naar een efficiëntere en creatievere wijze van 
het onderbrengen van deze faciliteit zou ook het aantal uren dat de 
bibliotheek open is vergroot kunnen worden.
Hondenbelasting: 
De VVD heeft samen met de coalitiepartijen aangegeven dat we 
vast willen houden aan het karakter van de doelbelasting die wel 
kostendekkend dient te worden.  Wij vinden het niet goed dat een 
kleine groep van hondenbezitters algemene middelen voor de 
begroting via deze belasting moet opbrengen.
Terugdringen aantal inbraken op bedrijventerreienen: 
Omdat een goede verlichting van de openbare ruimte van essentieel 
belang is om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten 
heeft de VVD het college verzocht  om de openbare verlichting 
bedrijventerreinen op te nemen in Programma 1 ‘Veiligheid’ zodat 
eventuele middelen vanuit het Rijk voor Veiligheid hierop kunnen 
worden ingezet. Een goede verlichting werkt preventief en zorgt 

ervoor dat camerabeelden beter uitgelezen kunnen worden.
Parkeervisie voor de hele stad: 
Niet alleen het parkeren in het centrum maar ook de 
parkeerproblemen in de wijken en bij de wijkwinkelcentra verdienen 
aandacht. De VVD heeft daarom gevraagd om een parkeervisie voor 
de hele stad op te stellen zodat de parkeerproblematiek op alle 
plaatsen wordt opgepakt. Goede parkeerfaciliteiten zijn van belang 
voor een goed ondernemersklimaat.
Techniekeducatie : 
Wederom is gebleken dat het tekort aan hoger geschoolde technici 
op de arbeidsmarkt toeneemt. Het belang van techniekeducatie is 
dan ook enorm en voor een stad als Helmond waarbij Automotive 
en Foodtechnology speerpunten van beleid vormen, eigenlijk 
een must. Daarom wil de VVD een  structurele inbedding van 
techniekeducatie op de basisscholen.
Samenwerking tussen de Culturele Instellingen: 
Een voor ons legitieme vraag is in hoeverre het Speelhuis, het 
Filmhuis, het Kunstkwartier en het Gemeentemuseum allen over 
een directeur met bijbehorend salaris moeten beschikken en of 
we door samenwerken geen kwalitatieve en financiele voordelen 
kunnen  behalen. De VVD heeft het college gevraagd hiertoe een 
nieuwe visie voor Kunst en Cultuur op te stellen. 
Daarnaast heeft de VVD nadrukkelijke aandacht gevraagd voor het 
bestrijden van de werkeloosheid door het voortvarend oppakken 
van projecten die voor werkgelegenheid zorgen. Ook hebben wij 
het College verzocht om Sport op te nemen in de Strategische 
Investeringen zodat Sport een prominentere rol toebedeeld krijgt.
Ellen Niessen

De moties van de VVD op de begroting:

         



HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

Uw woning  strak in de  lak

Dat is ons vak !

0492 - 551977

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

Schilderwerken
Wandafwerking

Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale

aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

Met plezier 
nodig ik U uit 
een of 
meerdere mode 
trends in uw 
haar te laten 
maken.

Gerrie Kok, Ockenburghpark 13, Dierdonk 
Telefoon  512383
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DIDOKO NIEUWS

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hadden we afgelopen 
31 oktober een optreden in De Fonkel. Bij dit concert 
mochten we ook Pabo Junior, Una Sono en djembe groep 

Djubo ontvangen. 
Het was een zeer gezellige en geslaagde middag waarbij we u 
een afwisselend programma hebben kunnen bieden.

Na dit succesvolle optreden, gaan we weer enthousiast verder  
met onze repetities, nu voor het kerstrepertoire. 

Ook buiten Dierdonk laten wij van ons horen, dus bij deze een 
kleine “concertagenda”, u bent van harte welkom om deze op-
tredens te komen bezoeken.

Op dinsdagavond 14 december zullen wij een kerstoptreden 
verzorgen in Woon-Zorgcentrum Rivierenhof, Hof Bruheze 16, 
Brouwhuis, dit begint om 20:00 uur en is voor iedereen toe-
gankelijk.

De week hierna, dinsdag 21 december, hebben we een kerst-
concert in Parkzicht. 
Ook dit optreden begint om 20.00 uur. Hierbij krijgen wij me-
dewerking van het blokfluitensemble van het Kunstkwartier. Dit 
ensemble staat onder leiding van Fransje Snoeren.

Graag houden we u op de hoogte van de komende optredens 
via de Gazet, kijk ook eens op onze website: www.didoko.nl

   

25
vrouwen
zoeken
mannen

Iedere dinsdagavond om 20.00 kijken ca 25 dames reikhalzend 
uit naar mannen. Alle mannen zijn meer dan welkom, lang, 
klein, dun, dik, oud, jong, knap, iets-minder-knap. 

De mannen die er al een tijdje rondlopen kunnen u vertellen 
van de warmte die van deze dames afkomt.

Mannen, kom dus as dinsdagavond naar Parkzicht om 20.00 en 
laat u verbazen! Om 22.00 zijn de vaste programmaonderdelen 
afgewerkt en wordt het nóg gezelliger !

Agnes, Carla, Corry, Ellen, Ellen, Els, Erna, Gonnie, Hanny, Heidi, 
Jannet, José, Julia, Karla, Lenie, Leny, Lilian, Marie-Jose, Marielle, 
Mary, Mieke, Mirjam, Rianne, Riet, Toke, Truus en Yvonne
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2009-2010
Inleiding

Jaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten van wijkver-
eniging Dierdonk.  Het  verenigings-jaar liep van 1 juli 2009 
t/m 30 juni 2010. De vereniging is opgericht op 19 november 

1998 en is bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder 
nr. 17109595. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. 
Dit gebeurt door heel veel vrijwilligers die wij dankbaar zijn 
voor hun inzet. De vereniging is financieel gezond. Ook in dit 
verenigingsjaar zijn er weer nieuwe activiteiten gestart nl. de 
schildersclub, de tourfietsclub en kunst in Dierdonk.   

Bestuur 
Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), 
Jan van Duren (secretaris), Jeroen Schoonen (penningmeester) 
en Heidi Swinkels. Fred de Locht heeft de ledenadministratie 
verzorgd. Behalve de gebruikelijke activiteiten die nodig zijn 
voor het laten draaien van een vereniging zoals bv. de leden-
administratie, financieel beheer, jaarvergadering etc. zien wij 
als bestuur onze taak vooral in het initiëren, bedenken en on-
dersteunen van activiteiten en evenementen en daarbij actief 
communiceren naar leden, vrijwilligers en andere organisaties 
in de wijk. Uiteraard speelt daarin de Gazet als onderdeel van 
de wijkvereniging een belangrijke rol.    

Ledenadministratie
In Dierdonk kennen wij een hoge graad van lidmaatschap van 
de wijkvereniging; uiteraard zijn we daar bijzonder blij mee. Het 
jaar begonnen we met 445 leden. In het verenigingsjaar zijn er 
nieuwe leden genoteerd terwijl er ook leden hebben opgezegd, 
meestal door verhuizing. Op dit moment hebben we 439 leden. 
De contributie is al jaren ongewijzigd: € 13,50 per gezin of  € 
6,75 voor een alleenwonende. Een kwart van de leden betalen 
de contributie pas na aanmaning en een aantal leden (ca. 30) 
betalen helemaal niet. Aan het einde van het verenigingsjaar is 
er overleg geweest om deze notoire wanbetalers uit het bestand 
te verwijderen waardoor het ledental volgend jaar wat lager zal 
zijn. Tevens is er nog een aantal vrijwilligers die geen contributie 
betalen. Het bestuur wil deze (oude) afspraak herzien en alle 
leden contributieplichtig maken. De vrijwilligers zullen hierover 
een schrijven ontvangen. We denken na over een procedure om 
nieuwe bewoners van de wijk welkom te heten. Als er ideeën 

zijn dan zijn die van harte welkom. 

Plannen en activiteiten
In 2009/2010 zijn er weer een heleboel activiteiten onderno-
men. Het betreft de continuering van de bestaande maar ook 
de opstart van een aantal nieuwe. Op de diverse activiteiten 
wordt hieronder verder ingegaan.

Feestavond vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers die ons op enigerlei wijze hebben geholpen 
hebben wij een feestavond gehouden op 21 november 2009. 
We hebben dit in samenwerking met Parzicht en de wijkraad 
Dierdonk georganiseerd. We hebben een leuke avond gehad in 
De Pandoer in Asten. Het was gezellig druk. Ook in het nieuwe 
verenigingsjaar zullen we weer een vrijwilligersavond organi-
seren.  

Bruisend Dierdonk
In navolging op het 10-jarig bestaan D-Day heeft een kernteam 
de taak op zich genomen om ook in 2010 weer een groots 
wijkfeest te organiseren. Gebruikmakend van onderdelen die 
bij D-day goed zijn bevallen aangevuld met nieuwe activiteiten 
bruiste het enorm in Dierdonk op 28 en 29 mei. Er werd een 
programma samengesteld genaamd Bruisend Dierdonk. Met 
vrijdag de nadruk op ouderen en zaterdag op jeugd en jongeren. 
Vrijdag was een optreden van harmonie/drumband Amicitia, 
met in de pauze de zingende broertjes Ries en Fer Spaan. Verder 
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vertolkte vanaf 22.00 uur het koor Viva La Musica diverse opera- 
en musicalstukken. Voor de jeugd was er een draaimolen, sui-
kerspin en springkussen. Op zaterdag werd bij prachtig weer het 
Dierdonkpark ingenomen door attracties en activiteiten. Voor 
de jongsten was er weer de draaimolen, springkussens, knut-
selen, hardlopen, waveboarden, kruiwagenrace, verkeersplein 
etc. De jongeren konden aan de slag met graffiti, klimtoren, 
survivalbaan, levend tafelvoetbal en sumoworstelen. Verder was 
er een open podium, muziek van het opleidingsorkest van HMC 
en demonstraties hockey en basketbal. Het St. Catharina Schuts-
gilde was aanwezig, zij hebben een jeugdkoning van Dierdonk 
uitgeschoten in een eerlijke schietwedstrijd. Publiekstrekker 
was zeker de politiehondendemonstratie. Bij het begin van het 
avondprogramma, de discomuziek, begon het helaas te regenen 
waardoor dit niet meer uit de verf kwam. Al met al een zeer 
geslaagd weekend. De kern van het organisatieteam heeft aan-
gegeven ook in 2011 weer een “Bruisend Dierdonk”  te willen 
organiseren. Wil je hier ook bij zijn of over meedenken, meld je 
dan aan bij wijkfeest@dierdonk.eu

Jaarvergadering 
De jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk 
heeft plaatsgevonden op maandag 16 november 2009 om 20.30 
uur in Parkzicht. Het verslag van die vergadering is gepubliceerd 
in de Gazet.

Gazet
Afgelopen jaar is Jos vd Eijnden toegetreden tot de redactie van 
de Gazet. Een welkome aanvulling op het gebied van de lay-out. 
Deze jaargang mag met recht “de jaargang van de kleur” worden 
genoemd. Samen met Frank Smits en Jeroen de Kort is met veel 
hulp van Jos de lay-out van zwart wit naar kleur getransfor-
meerd. In de loop van het jaar zijn diverse lay-out veranderingen 
de revue gepasseerd. Mede door input uit het lezerspubliek 

is een vorm ontstaan die de Gazet bijna een ware glossy doet 
lijken. Na het vertrek van Rob Kraaijeveld heeft Jos v.d. Eijnden 
zich meer gestort op de lay-out en heeft Jeroen de Kort de eind-
redactie op zich genomen. Frank Smits is vooruitstrevend bezig 
enerzijds om elke kleurenuitgave van de Gazet tegen een goede 
prijs bij de drukker geregeld te krijgen en anderzijds om de 
advertentieruimte tegen een prima bedrag te “verkopen” zodat 
in ieder geval de kleurendruk kostenneutraal uitvalt. Volgend 
jaar gaat ook Irma van Nieuwenhuijsen afscheid nemen van de 
redactie. Erg raar kan het dan ook niet klinken als we wederom 
een oproep doen voor nieuwe redactieleden. Wie zich geroepen 
voelt is welkom, heb je kennis van lay-out of simpelweg zin in 
het samenwerken met een enthousiast team, dan is een mail 
naar de redactie zeer welkom. Een kleine waarschuwing is op 
zijn plaats, m.n. dat als de redactie niet wordt uitgebreid wellicht 
een knellende situatie gaat ontstaan omdat het samenstellen 
van ons prachtige wijkblad met slechts 3 personen toch wel erg 
veel werk is en we nu nog niet in kunnen schatten of we dit erg 
lang volhouden.
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Jeugddisco
Het was weer een geslaagd disco-jaar voor de jeugd. Met on-
dersteuning van een groot aantal vrijwilliggers hebben we het 
afgelopen jaar weer maandelijks een disco georganiseerd voor 
de kinderen. We kijken daar met zijn allen, ook de DJ’s Menno 
en Jeroen, weer met veel plezier op terug. Er is een goede 
doorstroom van vrijwilligers die met de kinderen meegroeien 
en dat betekende dat we een nieuwe werving hebben gedaan 
voor de avonden van de kleintjes. We hadden dit jaar een leuk 
thema namelijk een tropical disco. We hadden de zaal versierd, 
drankjes gemaakt en gegrimeerd. Dit is goed bevallen. Ook dit 
jaar was het werken met gescheiden groepen een succes. Het 
wordt steeds drukker in beide groepen. Ook de vrijdagavond 
tijdens het Dierdonk-weekend was wederom een succes. Cindy 
Klap en Helga Wolfhagen, die jarenlang gezicht hebben gegeven 
aan de disco, hebben de coördinatie in het nieuwe verenigings-
jaar overgedragen aan een drietal nieuwe enthousiastelingen 
t.w. Judith de Koning, Heidi Swinkels en Charles van Eemeren. 

Youth-party
Op 23 januari is, in samenwerking met SWH, weer een keer een 

Youth Party georganiseeerd. Een disco speciaal voor de jeugd 
van 12 jaar en ouder. Er waren 2 DJ-’s en er werd een heus 
pokerkampioenschap gehouden. De animo was redelijk waarbij 
opvallend was dat ook veel jeugd uit andere wijken de party 
bezocht. Ruim 100 kinderen hebben genoten van de muziek 
en het pokeren. De Youth Party was een alcoholvrij feest wat 
er helaas toe leidde dat veel jeugd drank kocht bij Albert Heijn 
en voor overlast zorgde buiten Parkzicht. Uit de evaluatie is 
naar voren gekomen dat we niet elk jaar een Youth Party willen 
organiseren. Met name het alcoholprobleem speelt daarbij een 
belangrijke rol.

Moet Niks
Ook het afgelopen jaar is er weer een groot aantal aktiviteiten 
geweest, die goed werden bezocht. Het is jammer dat er weinig 
nieuwe deelnemende leden komen, het aantal jonge senioren in 
onze wijk neemt toe, maar bij Moet Niks merken we er weinig 
van.
Op de woensdagochtenden van oktober tot mei werd er Koers-
bal gespeeld in Wijkcentrum Parkzicht, met steeds 15 tot 20 
deelnemers. Op 16 december was er een drukbezochte Kerst-
bijeenkomst met een spellencircuit.
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De donderdagochtenden was er vrije inloop, met gelegenheid 
voor kaarten, biljarten of zomaar wat buurten. Ook was het 
computercafé geopend. We zijn in deze periode twee keer 
met ongeveer 20 personen naar de 50-plus bios geweest. De 
excursies naar het DAF-museum en het Jan Visser-museum 
waren toppers. In januari bezoch-ten we met veel wijkbewoners 
een lunchpauze-concert in Eindhoven. Zoals ieder jaar waren 
er ook weer veel deelnemers bij de winterwandelingen. In de 
zomer werd er elke woensdagochtend Jeu de Boules gespeeld 
op de banen bij Parkzicht met als ultieme krachtmeting het Jeu 
de Boules Toernooi met veel deelnemers en aansluitend de 
jaarlijkse barbecue. Er stonden ook weer fietstochten op het 
programma. Van de dagfietstocht naar de Stabrechtse Heide en 
nadien een etentje op de Helmondse Markt hebben dertig men-
sen genoten. Op 7 september staat midgetgolf met daarna een 
bezoek aan theetuin De Wilde Framboos op het programma.

Bustocht 
De dagbustocht naar Diest op 18 mei was een gouden greep. 
De deelnemers waren weer zeer tevreden. Zoals het verslag in 
de Gazet aangaf  zijn er voor een geslaagd uitstapje drie dingen 
noodzakelijk: een leuke groep mensen, een goed plan en prima 
weer. Aan alledrie deze voorwaarden werd voldaan. Dus hopen 

we dat de organisatoren komend seizoen namens de wijkver-
eniging weer zo’n prachtige reis organiseren. 

Website
De website www.dierdonk.eu is inmiddels niet meer weg te 
denken als middel om wijkbewoners te informeren over ac-
tiviteiten in Dierdonk. De website wordt beheerd door HD 
Computerbeheer en de inhoud wordt gevuld door de wijkraad 
en de wijkvereniging. In 2010 is de vormgeving aangepast en is 
veel aandacht besteed aan het bekend maken van de website 
via de Gazet. Het actueel houden van de website verliep stroef 
omdat aanpassingen over teveel schijven liepen. In juni 2010 is 
een start gemaakt met het ombouwen van de website tot een 
versie waarbij de wijkraad en wijkvereniging zelf de teksten 
kunnen aanpassen.

Knutselclub
Op donderdagavond wordt er geknutseld door een groep kin-
deren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De knutselclub heeft een 
gezellig jaar gehad en er zijn leuke dingen gemaakt, zoals een 
bonte haan, een lieveheersbeestje, halloweenspookjes en nog 
veel meer. De kinderen hebben er weer van genoten. Ook de 
ouders hebben weer hun handjes uit de mouwen gestoken en 
goed meegeholpen. Volgend jaar gaan we dan ook weer op 
dezelfde voet verder met veel nieuwe kinderen.
  

Toneelgroep Maskerade
Na de 6 zeer succesvolle voorstellingen in 2009 van het stuk 
Kroongetuigen van auteur Liesbeth Jansen is Toneelgroep Mas-
kerade na een aantal speltrainingen eind mei 2009, wederom 
o.l.v. regisseur Dirk van der Pol, gestart met de repetities voor 
een nieuwe productie: A streetcar named Desire. Het stuk is 
in 1947 geschreven door de beroemde Amerikaanse schrijver 
Tennessee Williams. Het stuk is een echte theaterklassieker en 
behoort tot de absolute top van het wereldrepertoire. Vanaf 
juni 2009 t/m februari 2010 werd door 11 enthousiaste acteurs 
elke dinsdagavond in Parkzicht gerepeteerd voor dit toneelstuk. 
Voor de muzikale ondersteuning tekende componist Michael 
de Jong die speciaal voor deze voorstelling de muziek heeft 
gemaakt. Daarnaast werden door Michel Ligtenbarg prachtige 
filmopnames gemaakt voor deze productie. Het stuk werd in 
maart 2010 maar liefst 7 keer met groot succes opgevoerd in 
het Annatheater in Helmond. Alle avonden waren uitverkocht 
en het stuk trok meer dan 700 enthousiaste toeschouwers en 
werd door de pers bijzonder goed ontvangen. Onder leiding van 
Dirk van der Pol is Toneelgroep Maskerade direct na de zomer-
vakantie gestart met de repetities voor een nieuwe productie: 
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Lang en Gelukkig. De première zal zijn op vrijdag 25 maart 2011 
in het Annatheater in Helmond, de overige voorstellingen zijn 
op 26, 30, 31 maart, 1 en 2 april 2011.

Koor Didoko.
Op dit moment bestaat het koor uit 33 enthousiaste leden waar 
altijd nog ruimte is voor nieuwe leden. Dit geldt met name 
voor de groep alten en de heren. In juli 2009 hebben we een 
optreden verzorgd in het Caratpaviljoen met prachtig weer en 
veel publiek, we hebben het seizoen afgesloten met een gezel-
lige zomerborrel georganiseerd door de feestcommissie. Het 
koor is met veel plezier aan de slag gegaan met een nieuwe 
piano die door onder andere de Wijkvereniging en Parkzicht, is 
aangeschaft en waar het koor erg blij mee is.
Op 14 maart 2010 gaven we in ons eigen Parkzicht een optreden 
met medewerking van het Pabo-Junior koor, een succes met 
wederom veel publiek. Hierna zijn we weer volop aan het repe-
teren gegaan met nieuwe nummers voor ons geplande optreden 
in de Fonkel op 31 oktober 2010. Voor het seizoen 2010-2011 
is er al weer een flink aantal concerten ingepland. Ook heeft 
een aantal koorleden zich tijdens de Dierdonkdagen op 12 sep-
tember gewaagd aan een partijtje volleybal in de “fun-klasse”.

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

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

Voortuinenwedstrijd
Voor het 1e lustrum hadden zich 10 enthousiaste deelnemers 
aangemeld. Het nieuwe jurylid Conroy Griffioen werd met groot 
genoegen ontvangen. Zijn kennis van planten en beplanting 
bleek van grote waarde. Ontwerp, beplantingskeuze, kleurge-
bruik, onderhoud, creativiteit en de algemene indruk waren 
de punten waarop de tuinen werden beoordeeld. Wederom 
mooie, creatieve en gezellige tuinen. Door de verschillende 
smaken bij de jury-leden kon het dan ook gebeuren dat de ene 
tuin wat meer punten voor kleur kreeg en een andere wat min-
der voor onderhoud. Wat de jury opviel was de rijkdom aan 
planten, veel en gevarieerd. In mei, juni en augustus werden de 
beoordelingsrondes gedaan. Fotograaf Bob Hoppenbrouwers 
heeft alle tuinen op magnifieke wijze vastgelegd. Iedereen heeft 
wederom een deskundig juryrapport gekregen. Met een zo ob-
jectief mogelijke beoordeling en enkele praktische en nuttige 
tips heeft de jury ernaar gestreefd dat elke deelnemer zijn tuin 
in het rapport zou herkennen. Ook deze keer was het weer niet 
overduidelijk wie de winnaar zou worden want de verschillen 
waren miniem. Tijdens de prijsuitreiking mochten de nrs. 1 t/m 
3 een cadeaubon in ontvangst nemen en kregen zij en de andere 
deelnemers een leuke tuingieter uitgereikt. Een bigshopper met 
een aardigheidje van de sponsor was een leuke toegift. 

Groei en Bloei
Evenals vorig jaar hebben wij met het bestuur van Groei en Bloei 
Helmond e.o. kunnen afspreken dat leden van de wijkvereniging 
met € 10,- korting konden deelnemen aan de bloemschikcursus 
maar helaas waren er dit jaar geen deelnemende leden. 

Dartteam
In juli 2007 is dartteam Parkzicht ’07 opgericht. Het team bestaat 
uit 7 leden en heeft zich inmiddels stevig in de 2e divisie van 
de dartcompetitie van de Peelland Dartbond gevestigd. Het 
team speelt elk jaar 26 dartwedstrijden. De thuiswedstrijden 
vinden plaats in wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. Ook 
afgelopen jaar is het niet gelukt om de 2e editie van de Dierdonk 
Dart Dagen te organiseren. Het lijkt er meer en meer op dat het 
een eenmalige activiteit zal blijven. De organisatie vergt veel tijd 
en we missen helaas de vrijwilligers om dit te doen.
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Fotoclub Fotodier
Inmiddels is Fotodier een actieve club binnen de wijkvereniging, 
de groep bestaat uit een 20-tal leden. Gedurende het jaar zijn er 
enkele mensen vertrokken maar er is ook weer voldoende aan-
vulling zodat we kunnen spreken van een leuke groep. Naast de 
maandelijkse bijeenkomst in Parkzicht zijn ook de maandelijkse 
praktijkoefeningen (de clubuitjes) een welkome aanvulling op 
onze activiteiten. Er heeft dit seizoen geen expositie plaatsge-
vonden maar er is wel de basis gelegd voor een expositie in 
2011.Fotodier heeft dit seizoen haar promotionele activiteiten 
uitgebreid tot buiten de wijk. Met prachtige bodywarmers, ge-
sponsord door Take-It in Helmond, zijn we als fotografenploeg 
actief geweest op Artimond. Onze foto’s worden volgend jaar bij 
de promotie van dit Helmondse evenement gebruikt. Hiernaast 
heeft Nico de Jongh, deelgenomen aan Kunst in Dierdonk. Na 
het vertrek van de BSO naar een nieuwe locatie kunnen wij 
volledig gebruik maken van de vergaderzaal in Parkzicht het-
geen prima functioneert. Er is een Full-HD beamer aangeschaft 
die de kwaliteit en het genot van het bekijken van foto’s heeft 
opgekrikt. Workshops van bv. Photoshop of Lightroom is nu ook 
perfect te doen. Inmiddels is er ook een grotere kast waardoor 
we meer spullen kunnen opslaan w.o. een groot presentatie-
scherm. Het bestuur van de fotoclub is nog steeds enthousiast 
en loopt over van ideeën om de groep nog actiever te krijgen 
in de fotografiewereld. Met Jeroen de Kort als voorzitter en 
bestuursleden Louis vd Werff, Nico de Jongh en Bob Hoppen-
brouwers kan de club de komende jaren rekenen op voldoende 
ervaring en enthousiasme.

Spooktocht
De eerste Dierdonk spooktocht stond gepland op 26 februari 
2010. Alles was geregeld. In de Bakelse Bossen was een route 
uitgezet met vele schrikmomenten. Er hadden zich 14 groepen 
aangemeld en alles leek goed te komen. Het weer bleek ech-
ter roet in het eten te gooien. Het was te slecht weer en de 
spooktocht werd verzet naar 5 maart. Helaas bleken toen de 
spoken ons in de steek te laten en moest de spooktocht weer 
verzet worden. De nieuwe datum is 5 november 2010. Kortom, 
een leuke, nieuwe activiteit in Dierdonk die helaas afgelopen 
verenigingsjaar niet door kon gaan.

Kunst in Dierdonk
Dit verenigingsjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een 
kunstroute in onze wijk. De bedoeling is om een route te maken 
waar kunstenaars in hun woning of tuin hun kunst exposeren. 
François Lier heeft hiervan, aangemoedigd door het bestuur, de 
opzet en organisatie voor zijn rekening genomen. In de loop van 
het verenigingsjaar kreeg het initiatitief steeds verder gestalte. 
Zo werd door middel van een prijsvraag zowel de naam “Kunst 
in Dierdonk” als het logo bekend terwijl de datum van de expo-
sitie bepaald werd op 10-10-10. Het event zal op 9 adressen in 
Dierdonk plaatsvinden.   

Kookclub 
Dit jaar zijn er door een te drukke agenda van de chefkok helaas 
geen kooklessen geweest. Het bestuur is momenteel bezig om 
in overleg met hem en mogelijk in samenwerking met andere 
partners te zoeken naar alternatieve mogelijkheden zodat we 
in het nieuwe verenigingsjaar weer iets aan de leden kunnen 
aanbieden.

Schilderclub
Eind 2009 is gestart met de schilderclub onder leiding van schil-
der Edie van Elshout. Omdat de locatie niet voldeed aan de 
wensen is dit na een aantal lessen beëindigd maar wel met de 
bedoeling om op een later tijdstip weer te starten, maar dan 
in de knutselruimte van Parkzicht waar gebruik gemaakt kan 
worden van de aanwezige werktafels en opslagruimte. Men is 
in het verenigingsjaar 2010-2011 inderdaad weer gestart met 
een nieuwe cursus met een 5-tal cursisten.

Tourfietsclub
In juni dit jaar is een tourfietsclubje van start gegaan onder 
coördinatie van Alex van Erning. Een aantal deelnemers (inmid-
dels een harde kern van 6 personen) die op zondagochtend 9.00 
uur en donderdagavond om 19.30 uur gezamenlijk de wekelijkse 
calorieën wegwerken. De renners verzamelen bij AH in Dierdonk 
en leggen per keer een afstand af van zo’n 50 km anders gezegd 
zo’n twee uurtjes fietsen.

1 oktober 2010
Secretaris wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren

          



MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

Voor spitten van tuinen. 
Uitgraven van vijvers, zwembaden
En diversen grondwerken.
Nu ook minigraver van 70cm breed

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

   4 08 0   

40% korting 
op alle 

kinderschoenen 
en -laarzen

          



Verenigingsnieuws 17

Spooktocht ging eindelijk door

Op vrijdag 5 november is de 1e 
Dierdonk Spooktocht gehouden. 
Na 2 eerdere pogingen, die door 

het slechte weer niet doorgingen, was 
het dan zover. Bijna 70 wijkbewoners 
durfden het aan om een wandeling door 
het Bakels Bos te maken (deelnemers 
betaalden 1 euro per persoon, leden 
van de wijkvereniging konden gratis 
deelnemen). 
De Spooktocht begon met koffie, cake en 
een ‘bloeddrankje’ bij het eng versierde 
startpunt. Nadat elke groep de zaklamp 
had ingeleverd, werden er leuke/enge 
foto’s gemaakt door Anja van fotoclub 
Fotodier. Op deze pagina zijn enkele 
groepen te zien. Via de website www.

dierdonk.eu kunnen de andere foto’s 
bekeken en gedownload worden. Vanaf 
21.00 uur vertrokken de 13 groepen 
voor een wandeling van bijna een uur. 
Onderweg beleefde iedereen de nodige 
schrikmomenten. Er werd erg hard gegild. 
Gelukkig is niemand achtergebleven in het 
bos en kon na afloop afgewacht worden 
welke groep de prijsvraag had gewonnen. 
De groep Wolfhagen / Swinkels had 131 
van de 135 breaklights gespot en won 
daarmee een waardebon van 50 euro van 
FoodForFun. 
De organisatie en deelnemers waren 
enthousiast over deze 1e spooktocht. 
Meerdere deelnemers hebben al 
aangegeven volgend jaar mee te 

willen doen als spook. Uit de evaluatie 
kwam ook naar voren dat er iets meer 
schrikmomenten mogen zijn en dat er 
wat engere spoken mee kunnen doen. 
Het plan is om rond Halloween 2011 de 
2e Dierdonk Spooktocht te houden. Houd 
de Gazet en de website in de gaten om 
op tijd in te schrijven als deelnemer of 
als spook. Wij denken echt dat er een 
nieuwe Dierdonk-traditie is geboren, dus 
tot volgend jaar?!

Hardloopgroep Dierdonk 
loopt Rondje Dierdonk
De hardloopgroep Dierdonk krijgt meer 
en meer vorm. Het idee is om elke 3e 
zondag van de maand, Rondje Dierdonk 
(5 km) te lopen. Op deze manier is er geen 
verplichting om altijd samen te lopen, 
maar is wel ieders vooruitgang bij te 
houden. Naast het samen hardlopen, kan 
er ook informatie uitgewisseld worden 
over bijvoorbeeld trainingsschema’s, 
voeding en materiaal. 
De eerste afspraak staat op zondag 19 
december. Heb je ook zin om (een keer) 
mee te lopen, stuur dan even een mail 
naar gerard.bosmans@gmail.com. 
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Kunst in Dierdonk 10-10-10: een dikke 10!

Het weer was fenomenaal; de sfeer was opperbest en 
zoveel bezoekers hadden we niet verwacht! Kortom een 
meer dan geslaagde eerste editie van Kunst in Dierdonk. 

Even een kort verslag:
’s Morgens in alle vroegte waren alle kunstenaars al vroeg bezig 
om de laatste kunstwerken te plaatsen, zodat we rond 11.00 
uur gezamenlijk, vanaf AH als kunstenaarsgroep, naar alle indi-
viduele kunstenaars konden vertrekken. Als eerste bezochten 
we Hans van Heck met zijn wonderbaarlijke sculpturen en oud-
heidkundige werktuigen, met name vuistbijlen, schrapers en 
pijlpunten. Sommige werktuigen dateren al van 1 miljoen jaar 
geleden? (zie foto 1)
Niek de Jongh deed ons verwonderen met zijn prachtige foto-
grafie van gebouwen, dieren, natuur en mensen. Vooral onder-
staande foto (foto 2) oogstte veel bewondering.

In de tuin van Petry Claassen poseerden twee kunstenaars. 
Petry zelf met prachtige sculpturen (foto 3) en beelden en Rieky 
van Asten met haar kleurrijke natuurlijke kunst (foto 4). De ohh 
en ahhs waren niet te tellen. Zowel in de voortuin, zijtuin als 
achtertuin stonden de creaties van beide kunstenaars.
Bij de buren, kunstenares Anne Lier-van Hest, schitterden kleur-
rijke schilderijen aan de muur en de groene hagen (foto 5). Een 
prachtig contrast vormde de Afrikaanse kunst van Jose Luijten 
(foto 6) en de beeldhouwwerkjes van Leo van Kraaij.
Bert Valentijn verraste ons met zijn adembenemede mineralen 
(foto 7). Dat dat allemaal zo kan groeien in de natuur! Ook 
mochten we allemaal een mineraaltje meenemen. Bij hem ex-
poseerde ook Evert Slegers (foto 8) en Arno Oberendorff met 
zijn bronzen beelden (foto 9).
Op de fiets verder naar de bronzen beeldentuin van Jos van der 
Donk. De serene rust die de tuin uitstraalde was geweldig, net 
zoals zijn bronzen beelden (foto 10). Adembenemend mooi.
Marion Jochem liet ons genieten van haar glaskralen en glassie-
raden (foto 11). Hans vond het zo apart dat de eerste verkoop, 
een afbeelding van de Venus van Mierlo,  een feit was.
We moesten opschieten want iedereen was toch wel een beetje 
gespannen voor de middag en we kwamen alweer bij een van 
onze laatste kunstenaars aan: Henk Lucas. Hij liet ons genieten 
van Frans keramiek (foto12).
Daarna nog snel even naar de jongste kunstenaars van Dierdonk 
in parkzicht. Wat lagen er mooie creaties bij. Geweldig kleurrijk, 

mooi vorm gegeven en natuurlijk fantastisch begeleid door Heidi 
Swinkels (foto 13 en 14).
De middag verliep als een droom voor velen van ons; de ene 
golf mensen volgde elkaar op door de volgende af te toe even 
afgewisseld door een enkeling. En de zon bleef maar schijnen. 
Voordat we het in de gaten hadden was het al weer 17.00 uur. 
Als we alle bezoekers bij elkaar optellen zijn er dat ruim 800 ge-
weest; gemiddeld per kunstenaar ruim 80 met uitschieters naar 
150 bezoekers en dat in een tijdsbestek van 3 uur. Onwerkelijk, 
menig kunstgalerie zou er jaloers op worden, ha ha ha. Met een 
meer dan tevreden en voldaan gevoel sloot elke kunstenaar op 
zijn of haar eigen wijze de dag af.

Namens de kunstenaars wil ik een ieder bedanken die meege-
werkt hebben aan de tot stand komen van dit project: bestuur 
Parkzicht en Erna van Hees voor het belangeloos ter beschikking 
stellen van de grote zaal en het organiseren van vrijwilligers; 
Heidi Swinkels voor de begeleiding van de jeugd; Jan van Duren 
van de wijkvereniging voor zijn nimmer aflatende belangstelling, 
Olaf van Duren voor het faciliteren van de website op dierdonk.
eu, de wijkvereniging  voor het enthousiast omarmen van dit 
idee en hun financiële bijdrage in dit project;  de redactie van 
de Gazet voor de geweldige lay-out en plaatsing van de route 
in de Gazet en uiteraard alle bezoekers van Kunst in Dierdonk 
(KiD). Voor jullie hebben we het allemaal gedaan!
Rest ons nog een discussie: wanneer is de volgende datum 
(jaarlijks of twee jaarlijks?) waarop KiD II gaat plaatsvinden?

foto 2

foto 10
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foto 1

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 11

foto 12

foto 13foto 14

foto 3

          



* Keukens
* Verbouwen
* Dakkapellen
* Timmerwerk
* Badkamers
* Onderhoud

* Cv installaties
* Renovatie
* Tegelwerk
* Dakramen
* Vloeren leggen

* Loodgieterwerk

De veelzijdige vakman voor al uw 
grote en kleine klussen 

Kijk op www.klussenier.nl

Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ  Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: ebklussenier@hotmail.nl

EB

Decemberkorting
tot 20% op het uurloon

               

Bewegen op Maat
2010

FysioFitness
Bewegen op maat voor:

Meer kracht • Goede conditie • Leniger
Energieker • Minder pijn • Lager lichaamsgewicht

Betere bloeddruk • Kortom gezonder!

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

 Training Begeleiding

Genoten van  

de zomer en 

weer aan de slag 

met je figuur?

0492 - 52 15 81  •  www.bailine.nl
Helmond@bailine.nl

Boek 10 behandelingen en ontvang 

2 gratis sessies.
extra

voordeel

Bel of mail Jolanda voor een afspraak.

Verlies makkelijk centimeters, precies waar jij dat wilt.
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Nieuws van Fotodier

Nu de herfst definitief zijn intrede 
heeft gedaan stonden wij, zon-
dag 7 november, met tien over-

enthousiaste Fotodieren op een grauwe, 
zompige en veel te koude Stippelberg , 
zoekend naar dat ene ultieme decor voor 
onze beste foto ooit. Weken voor ons 
uitstapje werden we al verschillende 
keren getrakteerd op een uitzinnig kleu-
renschouwspel van het gouden loof, dat  
in het lage warme zonlicht al zijn pracht 
aan de oplettende beschouwer tentoon-
spreid. 

Vol goede moed stonden wij daar, een 
tiental fotografen, zojuist aan de warmte 
van hun bed weggerukt, op zoek naar 
die kleurenpracht die zo kenmerkend is 
voor de herfst en waarmee we op onze 
volgende fotoclub avond onze medefo-
tografen de loef konden afsteken. Alles 
werd uit de kast getrokken, macrolenzen, 
statieven, iedereen zocht, in deze trooste-
loze omgeving zonder zon, een moment 
om zijn plaatje te kunnen “schieten”. Toen 
we uiteindelijk ook nog werden verrast 
door een lichte motregen was de stem-
ming daar niet minder om geworden, 
want zoals altijd, wanneer wij een foto-
clubuitje hebben, staat de gezelligheid 
hoog in ‘t vaandel en probeert iedereen 
elkaar daar waar nodig te adviseren of 
te helpen. Na een aantal uren te hebben 
rondgezworven en de kwetsbare heidege-
bieden lieten voor wat ze waren, besloten 
we de traditionele kop hete chocolade te 
gaan zoeken, die we zo verdiend hadden. 
In een verlaten kroeg in Bakel, hebben 
we ons tegoed gedaan aan hete cho-
colademelk met een punt onvervalst 
Bakels appelgebak. De volgende dag, 
maandag 8 november, was alweer onze 
clubavond, waar we zijn gestart met de 

portfolio- presentatie van een van onze 
leden, Margareth, die ons een kijkje gaf 
in de  wereld van oude Grieken en Romei-
nen. Vervolgens werden onder het genot 
van een kopje koffie, of ander sterk spul, 
weer als vanouds, de gemaakte foto’s 
besproken; waarbij we moesten conclu-
deren, dat ook op minder mooie dagen, 
door de inventiviteit en creativiteit van 

onze leden er toch nog geweldige platen 
worden gemaakt met of zonder gebruik  
van Photoshop.
Wil je meer weten over onze club kijk dan op 
onze vernieuwde site www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com 

Met vriendelijke groeten
Niek de Jongh

          



OP=
OP

OPHEFFINGS
OPRUIMING
IN HELMOND

ALEEN IN DE VESTIGING HELMOND

Helmond, Kerkstraat 48, 0492 - 432565

Schilder
s/klusbe

drijf

Mobiel:

                 Jos Verleisdonk
              Valeriaanbeek 16
           5709 PW Helmond
           Tel:   0492-518743
      06.21800249


            

Kerkstraat 52   5701 PM   Helmond

leuke 
hebbe
dingen

om
cadeau

te
geven

of voor je zelf natuurlijk

hanger voor
hondenriem
vanaf 7.50

Opbergdoosje 
18.50

Nu 9.95

Sfeerlichtje Aalto 
van iittala 14.95

Nu 8.95

“Miss mok”in 6
verschillende designs
Nu 8.95

KERNMASSAGE
ont-moet jezelf

* intuïtieve ontspanningsmassage
* hotstone massage
* klankmassage

.... bij schouder, nek en rugklachten

.... bij vermoeidheid

.... bij spanning, stress en drukte

GEEF JEZELF OF DE ANDER EEN KADO
tot 31 januari: 10 euro korting

Yvonne Geubbels
06-43531045
www.ont-moetjezelf.eu

        -2010   21 27 7
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Moet Niks mededelingen

Natuurlijk, iedereen ervaart de dingen op zijn of haar 
eigen wijze. Maar voor mij geldt dat november de 
ongezelligste maand van het jaar is.

Het wordt steeds eerder donker; het regent veel en er is niet 
veel te beleven. De natuur is haar rustpauze ingegaan en lijkt 
gestorven te zijn. Alles werkt mee om terug te denken aan onze 
dierbaren waarvan we afscheid hebben moeten nemen.
Gelukkig dat het nu weer bijna december is. Een drukke, maar 
oergezellige maand. We vieren Sinterklaas; Kerstmis en sluiten 
af met Oud op Nieuw. De dagen worden niet meer korter en de 
hemel wordt met een beetje geluk weer blauw.

Eén van de hoogtepunten van december is inmiddels de 
Kerstbijeenkomst die Moet Niks organiseert. Vorig jaar hebben 
we het programma drastisch aangepast. Dat is iedereen goed 
bevallen. Vandaar dat we ook dit jaar op woensdag 15 december 
bij elkaar komen voor een gezellige spelochtend.
Het gaat ook dit jaar om de combinatie van samenwerken, 
gokken en individuele vaardigheid.
De deelnemers worden verdeeld over een aantal groepjes. Elk 
groepje gaat een ander spel spelen. Daarmee kunnen punten 
verdiend worden. Deze groepjes rouleren totdat ze alle spellen 
gedaan hebben. Aan de hand van de totale puntentelling 
worden de prijswinnaars bepaald.
Het programma voor deze ochtend is:
10:00 uur ontvangst met koffie/thee met gebak.
10:30 uur Start van de spelen
12:00 uur Hapje en bekendmaking prijswinnaars
13:00 uur Afsluiting

In verband met de planning van het hapje, moet u zich voor 
deelname aan deze ochtend uiterlijk 7 december onder 

gelijktijdige betaling van de bijdrage, opgeven bij Jeanne de 
Jong, tel.nr. 512 516.
De kosten bedragen voor leden van de wijkvereniging € 4,-. 
Niet-leden betalen € 6,-.

Computerinloop op donderdagmorgen
De workshops over het bewerken van video en diapresentaties 
worden goed bezocht. De deelnemers zijn erg enthousiast over 
het softwarepakket Corel VideoStudio Pro en over de wijze 
waarop ze samen de mogelijkheden ervan ontdekken.
Om die reden is inmiddels door een aantal in de wijk actieve 
instanties een 6-tal laptops en de benodigde programma’s 
ter beschikking gesteld. We danken daarvoor Ondernemers 
Sociëteit Dierdonk, Seniorweb Peelrand, de Wijkraad Sociaal 
Cultureel Centrum Parkzicht en de wijkvereniging Dierdonk voor 
hun bijdrage. In combinatie met de nieuwe beamer kunnen we 
de eerste jaren uitstekend vooruit.

Aanpassing in het activiteitenoverzicht
Aangezien we op zondag 16 januari niet terecht kunnen 
in Parkzicht, hebben we de thema’s van de 1ste en 2de 
winterwandeling omgewisseld. We vertrekken in januari vanaf 
de parkeerplaats bij Paviljoen De Warande, alwaar we na afloop 
koffie drinken. In februari vertrekken we vanaf Parkzicht en 
kijken we, onder het genot van een kopje koffie naar de DVD 
over de ANWB kampeerreis naar Kroatië. We vragen u deze 
aanpassing aan te brengen in uw schema.

Let op:
Op 22 en 29 december is er geen koersbal en op 23 en 30 
december is er geen computerworkshop en inloop.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen.
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CURSUS VIDEOBEWERKING VAN START
In oktober zijn 12 leerlingen in Parkzicht gestart met de cursus 
videobewerking. Zij worden daarin begeleid door Carel van de 
Zanden. Zij maken gebruik van 6 splinternieuwe laptops. De 
aanschaf van deze laptops werd mogelijk door de financiële 
bijdrage van Parkzicht, de Wijkraad, OSD, Senior Web en de 
Wijkvereniging. Hartelijk dank aan deze sponsoren!

NIEUWE COÖRDINATOR BEHEER GEZOCHT
Na vier jaar trouwe dienst heeft Erna van Hees laten weten 
dat zij met ingang van 1 januari 2011 stopt in de functie van 
coördinator beheer. Dat betekent dat er vanaf die datum een 
vacature zal ontstaan die we op deze pagina kenbaar maken. 
Namens het bestuur van Parkzicht

Henk van den Elsen, Secretaris SCCD 

VACATURE
COÖRDINATOR BEHEER (m/v)

Een duizendpoot en regelneef (m/v) met veel zelfstandigheid, een hoog 
verantwoordelijkheidsgevoel en veel affiniteit met vrijwilligerswerk.

Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk is op zoek naar een nieuwe Coördinator Beheer. De 
Coördinator Beheer is in loondienst van de Stichting en kan rekenen op ondersteuning van de bestuursleden (allen vrijwilligers). 
De Coördinator Beheer zorgt er voor dat alles in Parkzicht op rolletjes verloopt en stuurt een team van vrijwilligers aan 
die bar¬diensten draaien en voor de gasten in Parkzicht als gastheer/-vrouw optreden. Een zeer interessante baan met 
uiteenlopende contacten (van jong tot oud) en met veel vrijheid om naar eigen inzicht invulling te geven aan de taken.

Functie inhoud:
De beheerder is in hoofdzaak verantwoordelijk voor:

• Het plannen van de activiteiten in de wijkaccommodatie 
• Het plannen van de inzet van vrijwilligers voor de bardiensten
• Het faciliteren van de groep vrijwilligers en werven van nieuwe vrijwilligers
• Het inkopen van drank en andere artikelen noodzakelijk voor de bedrijfsvoering
• Het organiseren van klein onderhoud en schoonmaak (via externe partijen)
• Jaarlijks terugkerende extra inspanningen rond de viering van carnaval

Functie eisen:
Aan de persoon die de functie van beheerder vervult stellen we de volgende eisen;

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden in contacten met klanten, gasten, vrijwilligers, leveranciers en anderen
• Commercieel en financieel inzicht: inkoop versus verkoop
• Flexibiliteit: bereikbaarheid voor klanten, inspringen bij calamiteiten (bv. ziekte vrijwilligers), 
• Horeca ervaring is wenselijk, een diploma Sociale Hygiëne is noodzakelijk.

Wij bieden:
• Aanstelling op basis van een tijdelijk contract voor 10 uur per week
• Een aantrekkelijk salaris

Wilt u meer weten over de functie of over Parkzicht, neem dan contact op met Erna van Hees, 06-30735792 of kijk op 
www.parkzicht-dierdonk.nl.  Richt uw sollicitatie aan het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Dierdonk, t.a.v. de
heer Herman van Zoelen, Postbus 130, 5700 AC Helmond of reageer via e-mail: penningmeester@parkzicht-dierdonk.nl 

NIEUWS VAN UW WIJKACCOMMODATIE
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Cool! Climate after school bij De Bereboot
Dit project hebben we in de 

maand september met de oudste 
(7+) kinderen van de Bereboot 

gedraaid. Door middel van deze workshop 
zijn we de kinderen een beetje vertrouwd 
gaan maken met een duurzame vorm van 
energie. En samen met meneer Jan en 
meneer Jos zijn we allerlei auto’s gaan 
bouwen op “zonne-energie”!
Met deze zelf gemaakte auto’s hebben we 
ook een race gehouden!

Ook hebben de kinderen mee kunnen doen 
aan een wedstrijd “klimaatdetective”.
Hiervoor hebben alle kinderen een doosje 
gekregen met daarin allerlei spulletjes. 
Zoals een klimaatdetective button, een 
opsporingsboekje en allerlei energiebe-
sparende middelen voor thuis.

En vanuit dit opsporingsboekje hebben 
de kinderen thuis kunnen onderzoeken 
hoe bij hun het energiegebruik en de 
energieverspilling is. Eigenlijk dus hoe 
energiebewust de ouders en kinderen 
van de Bereboot zijn! Ook de gekregen 
energiebesparende middelen hebben ze 
(met toestemming van de ouders) kunnen 
toepassen in huis.  We hebben van 
sommige kinderen de boekjes ingevuld 
terug gekregen en opgestuurd. Dus we 
zijn benieuwd of we hiermee ook een 
prijs gewonnen hebben?! Check hiervoor 
de site; www.coolclimateafterschool.nl

De kinderen vonden het erg interessant en 
hebben goed hun best gedaan! Dus reden 
om deze workshop in de toekomst vaker 
te organiseren voor alle BSO kinderen!
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Konings voor Verf
Deskundig advies voor het beste resultaat!

Voor uw verfklussen in en om het huis koopt u niet zomaar een verfproduct!
Hier gaan heel wat keuzes en een goed advies aan vooraf. Konings voor Verf helpt u graag 
bij dit belangrijke proces.

De juiste verf
Om de beste verf of lak voor uw klus te vinden, dienen eerst wat vragen te worden beantwoord. Voor welke 
ondergrond is de verf bedoeld? Wat is de staat van die ondergrond en welk product werd er eerder op 
gebruikt? Allemaal technische vragen die het team van Konings voor Verf helpen om u het meest geschikte 
verfproduct te adviseren. 

De juiste kleur
Daarna hoeft u alleen nog de kleur te kiezen. Dat is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt! Het is daarom wel 
zo handig dat een ervaren vakman met een getraind oog meekijkt. Op grote kleurenstalen, diverse kleu-
renwaaiers en prachtige kleurpresentaties in de winkel kunt u de kleuren bekijken. Zo wordt het kiezen al 
een stuk eenvoudiger. De lichtinval en omgeving zijn van invloed op hoe u een kleur ervaart. Daarom is het 
raadzaam altijd een kleurenstaal of -voorbeeld mee naar huis te nemen. Alleen zo krijgt u een goed beeld 
van hoe een kleur in uw interieur tot zijn recht komt. 

Kleur op recept
Is de keuze eenmaal gemaakt dan mengen de specialisten van Konings voor Verf de gewenste kleur voor u 
in een handomdraai. Onze computergestuurde mengmachines laten iedere kleurwens in vervulling gaan. 
Klaar terwijl u wacht! Het ‘recept’ van uw kleur plakken wij op de verpakking. Zo bent u verzekerd van exact 
de juiste kleur mocht u later nog meer verf nodig hebben. 

Aan de slag
Het enige wat u dan nog nodig hebt om aan de slag te gaan, is het juiste gereedschap en een deskundig 
advies voor de beste werkwijze. In de vele jaren dat Konings voor Verf al bestaat, zijn er heel wat vragen 
en problemen voorbij gekomen. Met onze vakkennis en dankzij een schat aan ervaring kunnen wij al uw 
vragen beantwoorden en eventuele problemen helpen oplossen. Ook hebben we tal van tips waarmee u 
uw voordeel kunt doen. Op het team van Konings voor Verf kunt u vertrouwen! 

Veel meer dan verf! 
Wist u dat u bij Konings voor Verf ook uitstekend terecht kunt voor:
• Behang
• Spuitbussen (eventueel voor u op kleur gemaakt)
• Raamfolie en tafelvinyl
• Schildersbenodigdheden
• Industrielakken
• Vloercoatings en –lakken
• Sierlijsten en ornamenten
• Shutters
• Sierpleisters
• En meer……

Neem eens een kijkje in onze winkel en laat u verrassen door onze veelzijdigheid!

KONINGS VOOR VERF, Geysendorfferstraat 29, 5703 GA  HELMOND
Tel. 0492 – 53 76 93    E-mail: koningsverf@hetnet.nl

(advertorial)
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Hoe oud is Sinterklaas?
Het is bijna Sinterklaas. Al lang wil-
len weten hoe oud Sinterklaas is? 
In dit verhaal wordt een tip van de 
sluier opgelicht. Het verhaal is voor 
de allerkleinsten om voor te lezen 
en de oudere kinderen om zelf te 
lezen.

Wouter en Mieke stappen samen 
door de straat. Ze voelen zich al 
heel groot, want ze mogen een 

boodschap doen voor mamma. ‘Vandaag 
is het nog maar tien nachtjes slapen,’ 
zegt Mieke, ‘dan is het pakjesavond.’ 
‘Hoeveel is nog tien nachtjes?’ vraagt 
Wouter. Mieke denkt heel lang na. ‘Dat 

is best moeilijk,’ zegt ze. ‘We moeten het 
aan mamma vragen.’ Ze komen nu langs 
het huisje van opa Bos. ‘Daar woont Flip,’ 
zegt Wouter. ‘En opa Bos,’ zegt Mieke. 
Opa staat achter het raam. De kinderen 
zwaaien naar hem, maar hij zwaait niet 
terug. ‘Is opa Bos boos?’ vraagt Wouter. 
‘Soms,’ antwoordt Mieke. ‘Soms doet hij 

knorrig.’ ‘Waarom doet hij knor?’ vraagt 
Wouter. Omdat hij oud is en een beetje 
alleen, zegt mamma.’ 

Ze lopen door naar de winkel van de bak-
ker. ‘Klaas!’ roept Wouter. In de etalage 
staat een grote Sinterklaas van koek. Er 
liggen een heleboel letters van chocola 
omheen. De kinderen stappen de winkel 
binnen. ‘Een half bruin,’ zegt Mieke te-
gen het meisje achter de toonbank. Het 
meisje doet het brood in een zak en geeft 
het aan Mieke. De kinderen krijgen ook 
nog een paar pepernoten en een kleine 
chocoladeletter. De W van Wouter en 

de M van Mieke. ‘Van Sinterklaas,’ zegt 
het meisje. ‘Die heeft hij en later komen 
Wouter en Mieke weer langs bet huisje 
van opa Bos. Opa stapt net de deur uit 
met Flip. 

‘Dag opa Bos,’ zegt Mieke. ‘Ben jij knor?’ 
vraagt Wouter. ‘Wat zeg je?’ bromt opa 
Bos. ‘Wil je een pepernoot?’ vraagt Mieke 
gauw. ‘Ik niet,’ zegt opa Bos, ‘maar Flip 
wel.’ ‘Klaas was bij ons,’ zegt Wouter. Opa 
Bos knikt. ‘Ja, dat heb ik gisteren gezien.’ 
‘Komt Klaas ook bij jou?’ vraagt Wouter. 
Opa schudt zijn hoofd. ‘Daar ben ik te 
oud voor.’ Ineens heeft Mieke een idee. 
Ze geeft haar chocoladeletter aan opa. 
‘Hier, van Sinterklaas.’ ‘Wat is dat?’ ‘De M 
van Mieke.’ ‘Maar ik heet Bos met een B.’ 
Mieke denkt even na en dan zegt ze: ‘Dan 
heet je nu héél eventjes opa Mos.’ Opa 
lacht. ‘Dat vind ik lief van je.’ ‘En Flip?’ 
vraagt Wouter. ‘Die moet ook een letter.’ 
Hij legt zijn letter voor Flip op de grond. 
Die snuffelt er even aan. ‘Maar dat is een 
W,’ zegt opa. Mieke begint te giechelen 
en roept: ‘Dan heet hij nu héél eventjes 
Wip.’ ‘Doe maar niet,’ zegt opa. ‘Flip mag 
geen chocola. Dan wordt hij te dik.’ ‘Hij 
is al dik,’ zegt Wouter. ‘Niet waar,’ roept 
opa boos. ‘Flip is lief,’ zegt Wouter. ‘Lief 
en dik.’ ‘Dan is het goed,’ zegt opa. ‘Ben 
jij knor en oud?’ vraagt Wouter. Opa kijkt 
hem verbaasd aan. ‘Ik weet niet wat knor 
is, maar oud ben ik wel.’ ‘Net als Klaas?’ 

‘Nee, zo oud ben ik niet.’ ‘Hoe oud is Sin-
terklaas dan?’ vraagt Mieke. ‘Sinterklaas 
moet al heel oud zijn,’ zegt opa, ‘want het 
verhaal over hem is al heel oud.’ ‘Welk 
verhaal, opa?’ Opa Bos denkt even na en 
dan begint hij te vertellen.

‘Heel lang geleden, toen hij nog een 
heel jonge Sinterklaas was, liep hij op 
een nacht langs een huisje. Hij hoorde 
mensen huilen en gluurde stiekem naar 
binnen. Daar zag Sinterklaas drie heel 
verdrietige meisjes. Dat kwam omdat 
ze arm waren. Ze hadden geen eten en 
droegen oude kleren. “Daar moet ik wat 
aan doen,” zei Sinterklaas bij zichzelf. Hij 
ging naar huis en haalde een zak vol met 
cadeautjes. Die gooide hij door het raam 
naar binnen. De meisjes waren natuurlijk 
heel blij. Ze dansten door de kamer. En 
toen dacht Sinterklaas: Dat is leuk. Ik ga 
dat vaker doen. En vanaf die dag brengt 
hij cadeautjes bij alle mensen. Al honder-
den jaren lang.’’Dus hij is al honderden 
jaren oud,’ zegt Mieke. Opa Bos knikt. ‘Dat 
was een mooi verhaaltje,’ roept Wouter. 
‘Zo,’ zegt opa, ‘nu moet ik Flip uitlaten.’ 
‘Loop je met ons mee?’ vraagt Mieke. 
‘Vandaag niet,’ zegt opa. Hij draait zich om 
en wandelt de andere kant uit. ‘Dag opa,’ 
roept Mieke. ‘Dag Flip,’ roept Wouter.

Maar opa zegt niks terug. Hij loopt ge-
woon door. ‘Nou is hij weer knor,’ zegt 
Wouter. Mieke knikt. ‘Maar hij heeft mooi 
verteld. Kom Wouter, dan gaan we het 
ook aan mamma en pappa vertellen.’ 
Samen rennen ze naar huis.

Uit nog een nachtje slapen 
Jacqeus Vriens
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Sint Nicolaasplezier

Alle onderstaande woorden 
zitten horizontaal, verticaal of 
diagonaal verstopt in de puzzel. 
Streep ze door en maak van de 
overgebleven letters het puz-
zelwoord

boek
boot
dak
gedicht
lied
mantel
myter
pakje
pepernoten
piet
roe

schimmel
schoen
schoorsteen
schuimpje
sint
spanje
speculaas
staf
stoom
wortel
zak
zoet

Goed nieuws en 
slecht nieuws

Elke dag als een 
Belg over de grens 
moet, komt hij 
dezelfde douanier 
tegen en die blijft 
hem steeds maar 
aanhouden voor 
een controle. De 
douanier zegt altijd 
tegen die Belg: “Je 
krijgt de groeten 
van Klaas.”
Vraagt die Belg: 
“Welke Klaas?”
Zegt de douanier: 
“Sinterklaas.”
En dat gaat zo een 
paar dagen door 
maar die Belg 
denkt: “Morgen ga 
ik hem terugpak-
ken.” De volgende 
dag zegt die Belg 
tegen de douanier: 
“Je krijgt de groe-
ten van Gerrit.”
Zegt die douanier: 
“Ja, dat wist ik al.”
Vraagt die Belg: 
“Van wie wist je 

dat?”
Zegt de douanier: 
“Van Klaas.”
Belg: 
“Welke Klaas?”
Zegt de douanier: 
“SINTERKLAAS!”

Wat is je naam?

In de Elzaspasage 
vraagt Sinterklaas 
aan een meisje hoe 
ze heet en krijgt 
alleen een boze 
blik. Sinterklaas 
herhaalt de 
vraag. Tenslotte 
antwoordt het 
meisje 
verontwaardigd: 
“Dat heb ik je 
vanmorgen op de 
Dierdonkschool 
verteld en nu 
ben je het alweer 
vergeten!” 

E-mail

Sinterklaas tegen 
een kind van 
vijf: “En wat zou 
jij graag willen 
hebben van de 
Sint?” Waarop het 
mannetje van vijf 
verbaasd roept: 
“Maar heeft u mijn 
E-mailtje dan niet 
gelezen?”

N E J P M I U H C S N 

S E J K A P M Y T E R 

F A T S P A N J E I N 

Z A K O M O O T S L D 

O T A T N N S I R E L 

E C D B H R O O I T E 

T N I S O C E L L N T 

A B O O T E I P A A R 

S C H O E N K D E M O 

S C H I M M E L E P W 

S A A L U C E P S G S 

Zoekplaatje
Zoek de 7 verschillen in het onderstaande zoekplaatje

Rebus
Welk Sint Nicolaaslied wordt hier gezongen?

 
      

       

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

  

         

    
 

   

 
ud  

 

 
k  er ll  
   

W l  S r    g g   

  
 

  

i s e  
  

 
 

 

e  
 

 
 

L m  
 

  
 

ro n 
 

  
  

n  & piet 
z
ra en 

kl  
t  

 
 

 

p
 
 
 
 

 
   
  

  

   
   

 

   
  
    

 

  
   

  kl Reb  zzl u  e K n K en b  

       

ag  o  1    Sint Woordzoeker 

           Oplossing

Knutsel een zwarte Pietenmuts

Benodigheden:
* karton, * crêpepapier, * nietmachine, 
*schaar, *kleurspullen, *glitters, 
Knip uit een stuk wit karton een strook van 

ca 8 cm hoog die om je hoofd past.
Knip de veer uit een stuk karton. 
(zie voorbeeld) Kleur de veer en de 
strook karton, je kunt ze ook met glitters beplakken.
Meet de band om je hoofd en niet hem vast. 
Knip een groot vierkant uit het crêpepapier. 
Dit stuk crêpepapier maak je (met wat plooien erin) vast op
een aantal plaatsen, aan de band die om je hoofd komt. 
Je krijgt dan een soort van ‘bolhoedje’. 
Als laatste niet je de veer aan het crêpepapier. 

Nu maar wachten tot Sinterklaas komt.

         



GIGANTISCHE BOXSPRINGSHOW

2e kerstdag
OPEN

van 13.00-17.00 uur

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!

Tel. (0492) 386262 (maandag gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl | info@slaapcenterbevers.nl

       

 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag. 
 

Westerzandweide 6 5709 MR Helmond 
Tel.: 0492-550202 Fax: 0492-548367 

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

  f   1   13-9-2010   22:05:03
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Annatheater blij met steun van 2 fondsen

In het kader van de eerstvolgende the-
aterproductie van “Vreemd Beest”, 
het huisgezelschap van het Annathe-

ater in Helmond, heeft regisseur Lavínia 
Germano deze week verheugend bericht 
gekregen van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord Brabant.
Het daar ingediende projectplan voor de 
nieuwe productie onder de titel “Het tes-
tament van de hond”wordt gehonoreerd 
met een bijdrage van 2.100.- euro. In deze 
moeilijke financiële tijden een geweldige 
opsteker voor het Annatheater. 
“Het testament van de hond” zal eind 
januari 2011 in première gaan in het An-
natheater en meerdere avonden worden 
opgevoerd.  Het plan is om deze bijzon-
dere theaterproductie ook in andere 
steden in Noord-Brabant op de planken 
te gaan brengen.
Als klap op de vuurpijl wil “Vreemd Beest” 
het toneelstuk “Het testament van de 
hond” in mei volgend jaar op Curaçao op 
gaan voeren. Dit in het kader van cultu-
rele uitwisseling en samenwerking met 
het onderwijs aldaar. Dit voornemen is 
op Curaçao  met overheid en samenwer-
kingspartners uitgebreid besproken en is 
daar in bijzonder goede aarde gevallen. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds van de 
Nederlandse Antillen en Aruba heeft, net 
als het Cultuurfonds in Noord Brabant, 
een financiële toezegging gedaan (6.760.- 
euro) waardoor de ambities van het An-
natheater om cultuur en de stad Helmond 
te gaan promoten op het eiland, steeds 
meer haalbaar lijken te worden.
Het Annatheater is nog in overleg met de 
gemeente Helmond over een specifieke 
subsidie voor dit project en er wordt 
nog gekeken naar mogelijkheden in het 
kader van Brabant Stad, Culturele Hoofd-
stad van Europa 2018; de eerste reacties 
daar zijn helaas (nog) niet positief, maar 
met het goede voorbeeld van de twee 
Cultuurfondsen zal er ongetwijfeld nog 
goed naar worden gekeken.
Theatergroep Vreemd Beest is met de 
repetities al in volle gang. “Het testa-
ment van de hond”, geschreven door de 
bekende Braziliaanse schrijver Ariano Su-
assuna, belooft een mooie theateravond 
met humor te worden. 
Met de toezegging van de twee fondsen 
zal de kaartverkoop binnenkort starten.

Het Annatheater bevindt zich aan de 
Floreffestraat 21a te Helmond

Annatheater organiseert 
wederom reeks workshops! 
In het kader van het tweede AnnaPodium, 
dat op zondag 14 november plaatsvindt, 
organiseert het Annatheater in Helmond 
in de maand november een reeks work-
shops ‘voor elk wat wils’. Deze workshops 
zijn gratis en voor iedereen vanaf 12 jaar 
toegankelijk.
Al tweemaal organiseerde het Annathe-
ater een dergelijke reeks workshops, die 
bijzonder populair zijn. Ditmaal kan men 
nog kiezen uit de volgende activiteiten:
Wo. 1/12 Werken aan je houding, je zelf-
vertrouwen en je presentatie. Leer lopen 
als een model op de workshop Catwalk. 
Aanvang: 19.30 uur
Do. 2/12 Hoe word je stand-up come-
dian? Presentator van het AnnaPodium 
Marlon Kicken laat je het zien! 
Aanvang: 19.30 uur

Alle workshops zijn gratis en men kan zich 
opgeven via anna5700@kpnmail.nl
Sommige workshops hebben een 
gelimiteerd aantal deelnemers, dus vol is 
vol!!  Zie voor meer informatie de website 
Annatheater.lico.nl
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn
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complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

tel: 06 215 626 47 
www.robjacobstuinaanleg.nl 

●  ontwerp 

●  aanleg 

●  onderhoud 

●  renovatie 

●  bestrating 

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Haal en breng service voor 
Dierdonk!
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Halloween bij Scouting Paulus
Omdat wij, scouting Paulus, 60 jaar 
bestaan vieren we dit jaar veel activiteiten 
met alle leden. Zo ook ons Halloweenfeest.

Het begon allemaal vrijdag 29 november, 
met het binnentreden van de blokhut. De 
kinderen waren verkleed en....... jeetje 

wat was dat al eng. Er waren heksen, vampieren, 
spoken, boeven, enz.
Binnen werden de bevers en welpen 
ontvangen  met enge muziek en buiten was 
een groot kampvuur en stonden er verschillende 
uitgeholde pompoenen. Na een korte uitleg 
werden bevers en welpen ingedeeld in groepjes, 
en die moesten in de wijk Helmond-oost, op 
zoek gaan naar griezel figuren. Maar bij die 
griezels moesten we ook nog opdrachten 
doen, en die waren eigenlijk best wel eng. Zo 
moesten we bij de heks en Frankenstein voelen 
in een doos en raden wat er in die doos zat. Bij 
Spiderlady moesten we door een spinnenweb en 
we mochten maar twee vakken gebruiken. Bij de 
vampier mochten we een snoepje pakken, maar 
dan kwam er wel plotseling een hand op je hand. 
Bij pompoenhoofd en het skelet moesten we 
ook weer voelen en bij de waarzegster moesten 
we in een glazen bol kijken. Bij de tovenaar 
moesten we een erg moeilijke puzzel maken  en 
zo waren er nog meer griezels met opdrachten. 
Deze griezels werden uitgebeeld door onze 
eigen explorers en dat deden ze geweldig.
Bij terugkomst op de blokhut waren de scouts 
ook al gearriveerd en hebben we met de hele 
scouting genoten van een glaasje drinken en een 
eierkoek. Voor onze jongste leden was dit het 
einde en voor de scouts en explorers het begin, 
want zij moesten starten voor een tocht in de 
bossen, met opdrachten. 

Natuurlijk ook hier waren griezelige figuren en deze waren 
echt angstaanjagend, zeker in de donkere bossen, zonder 
zaklamp! Je zult maar gevolgd worden door iemand met 
een kettingzaag, of er zal maar ineens een spook voor je 
neus, door de lucht vliegen, of....... er komt een enorm 
kruis naar voren en daar hangt een pop aan, of was het 
toch een mens???????

En dan moet je ook nog door twee tunnels, waarin je 
handen voelt en je wordt nat gespoten. Of te wel een 
behoorlijk enge tocht, zeker als je weet dat er iets 
gebeurd, maar wanneer????

En zo sluiten wij weer een geslaagde avond af en wachten 
wij vol spanning op de volgende gezamenlijke activiteit, 
waarbij wij zullen terugblikken op 60 jaar scouting Paulus
……………………….KERSTMIS!!
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Nieuwsbrief Politie Helmond Oost
Uit de nieuwsbrief van oktober

Aandacht voor de eerste biker bij de politie in Helmond 
Oost, en het (politie)nieuws uit uw eigen wijk.

Inmiddels is het een bekend beeld op straat: de bike-teams. 
Politiemensen op speciale AllTerrain Bikes (ATB). Duidelijk 
herkenbaar, in sportieve uniformen, helemaal aangepast om in 
het Nederlandse klimaat onder alle omstandigheden optimaal 
te kunnen werken. 
In het centrum van Helmond bewijzen de ‘bikers’ al langere tijd 
hun meerwaarde. Zonder problemen kunnen zij hindernissen, 
zoals trappen en drempels nemen. Smalle doorgangen, 
afzettingen, verkeersmeubilair; dat alles is geen probleem 

voor de uiterst wendbare fietsers. Het bike-team wordt ingezet 
voor de normale handhavingstaak van de politie maar ook bij 
spoedinzetten. 
Vooral bij grote evenementen zijn de bikers een welkome 
aanvulling op de algehele politie-inzet. En nu heeft ook Helmond 
Oost zijn eigen biker. Onze Gijs zal regelmatig op straat te zien zijn.

Dierdonk
In Dierdonk valt op dat de er de afgelopen periode een aantal 
diefstallen uit auto’s zijn geweest. Op 22 september werd aan-
gifte gedaan van diefstal op de Zilverschoonbeek. Diezelfde dag 
kwam een aangifte vanaf het Ockenburghpark binnen. De dag 
daarna volgde een aangifte vanaf de Zilverschoonbeek en de 
Dierdonklaan. Drie maal werd er daadwerkelijk iets weggeno-
men, één keer heeft het autoalarm dat afging de daders waar-
schijnlijk weggejaagd. De buit bestond uit navigatieapparatuur 
en autoradio’s. De diefstallen werden ’s nachts of in de vroege 
ochtend gepleegd. Heeft u in één van deze nachten iets gezien 
of gehoord dat hiermee te maken kan hebben dan horen wij dat 
graag van u. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 
0900-8844. Dat geldt uiteraard ook als u iets zou weten over de 
vernieling van een personenauto aan de Wildenborchlaan. Daar 
werd tussen zaterdag 25 en maandag 27 september namelijk 
een wagen bekrast.
We willen hier ook even terug komen op de vorige nieuws-
brief (mogelijk niet gepubliceerd geweest in de Gazet). Daar 
werd namelijk gewaarschuwd voor de vele wagens die geheel 
of gedeeltelijk op de stoep parkeren in de wijk. Hinderlijk en 
soms ook gevaarlijk! Toen kondigden we al aan dat we zouden 
gaan optreden. Op dinsdag 28 september is voor de eerste keer 
bekeurd. Een bestelwagen stond half op de stoep en half op 
het fietspad aan de Leeuwenborchweide. Agenten hebben her-
haalde malen geprobeerd met de eigenaar in contact te komen 
om hem zijn voertuig te laten verplaatsen. Toen dat niet lukte 
is er uiteindelijk een bekeuring onder de ruitenwisser gestopt.
Ook een herhaling uit de vorige nieuwsbrief: er zijn weer inci-
denten gemeld over jongeren die eieren gooien tegen ruiten van 
woningen op diverse plekken in de wijk. Het onderzoek loopt 
nog op dit moment, maar de politie kan uw hulp gebruiken. Als 
u iets weet dat hier mogelijk mee te maken heeft, neemt u dan 
contact met ons op.
Tot slot werden op dinsdag 5 oktober vier autobanden weg-
gehaald bij een woning aan de Dwergvlasbeek. Gelukkig voor 
de eigenaar van de banden werden deze weer aangetroffen op 
de Zevenstersingel. Het vreemde was dat de dieven daar ook 
geprobeerd hadden om banden van een auto af te halen. Dat 
was echter niet gelukt en de dieven waren gevlucht. Met ach-
terlating van de eerder weggehaalde banden en een wielsleutel.

Aanmelden Nieuwsbrief 
Heeft u tips of opmerkingen, of wilt u de gehele nieuwsbrief ont-
vangen waarbij  we u  op een goede manier kunnen informeren 
over de werkzaamheden van de politie in Helmond Oost dan 
kunt u dat laten weten via: burgerparticipatieHOO@brabant-zo.
politie.nl. Tot de volgende nieuwsbrief! 
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1e Wijktafel in Dierdonk

Op 9 december a.s. is het dan zover, de eerste wijktafel 
binnen onze wijk. Medio oktober hebben wij onze eerste 
wijkbreed overleg gehad met u als bewoners en de in 

Dierdonk zittende verenigingen/ stichtingen. Ook was op die 
avond de politie en SWH vertegenwoordigd. Op 9 december 
gaan we in gesprek met het voltallige college van B&W om de 
lopende en nieuwe zaken te bespreken. 

De onderstaande agenda zal worden gehanteerd.
18.00 – 19.00 uur Wijkbeeld komende jaren, besloten
19.00 – 20.00 uur Wijkactieplan, besloten
20.00 – 21.30 uur presentatie en ondertekening actieplan en 

afspraken, openbaar.
                         Tevens is hier ruimte voor het stellen van vragen

De eerste 2 onderdelen zijn besloten voor Wijkraad en SWH / 
politie
Het laatste deel is openbaar voor u als bewoners van onze wijk, 
de resultaten van de besprekingen zullen hier worden gepre-
senteerd. Voor dit laatste bent u van harte uitgenodigd. Dus 
indien u interesse heeft voor wat er speelt in uw wijk, kom dan 
gerust langs.
Voor vragen secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Tot ziens binnen onze wijk !!

Wijkraad Dierdonk

         



U n i e k e
k u n s t s i e r a d e n

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl
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Rob Koenraads: edelsmid, geen juwelier

In een rustiek steegje in het centrum van Helmond, het 
Ketsegangske, is edelsmid Rob Koenraads gevestigd. 
Oorspronkelijk Eindhovenaar heeft Rob hier al zestien 

jaar zijn eigen zaak. Een edelsmid is heel wat anders dan een 
juwelier, wordt mij gaandeweg in dit interview duidelijk. “Een 
juwelier doet in- en verkoop en vaak niet eens meer reparatie. 
Bij een edelsmid staat het ambacht centraal”. 
Rob laat een advertentie zien in een glossy tijdschrift van een 
zichzelf noemende ‘edelsmid-juwelier’. Op de foto zijn ringen 
te zien die overduidelijk niet zijn gemaakt door de genoemde 
edelsmid-juwelier. Rob vindt dat deze man de naam niet mag 
dragen. En in ons gesprek wordt mij duidelijk waarom niet.

Op mijn vraag wanneer de liefde voor het vak begonnen is 
volgt een glashelder antwoord. “Ik was dertien, zat al op de 
middelbare school, een MAVO in Eindhoven en tijdens de 
introductieperiode lieten oudere leerlingen werkstukken zien 
die ze gemaakt hadden. Daar was ook een presentatie bij van 
zilverdraad met kralen en ik vond dat meteen prachtig. Direct 
daarna ben ik zelf begonnen met van dat soort materialen 
dingen te maken. Ik verkocht ook al wel eens wat en nu doe ik 
dat al 33 jaar.” Na een poosje ging hij in de avonduren naar een 
cursus edelsmeden in Son. En na twee jaar ging hij op zaterdag 
bij een bevriende edelsmid werken. Intussen ging hij door met 
zijn eigen werk vanuit huis. 

Ervaring
In Schoonhoven is dé edelsmidopleiding in Nederland gevestigd, 
maar dat zou betekenen: op kamers en het huis uit. Rob heeft 
een andere weg gekozen: LTS mechanische technieken en 
MTS werktuigbouw. Dat is de basis van het werk dat hij nu 
doet: technisch vakmanschap. Na een onderbreking voor 
militaire dienst werkte hij weer 14 maanden voor een andere 
edelsmid, en vervolgens voor een aantal juweliers. Allemaal 
om zijn technieken te verbeteren en ervaring op te doen en 
uiteindelijk toch nog een vakopleiding te volgen. Daar bleek 

dat Robs ervaring inmiddels ruim genoeg was om in het tweede 
jaar al een staatsexamen aan te vragen, waarvoor hij als een 
van de zes van de 38 kandidaten slaagde. Behalve techniek 
behelsde het examen maar liefst 13 vakken op het gebied van 
ondermeer materiaalkennis, kunstgeschiedenis, tekenen. Zijn 
eindexamenstuk heeft hij nog: een gouden fotolijstje van enkele 
centimeters groot, afgewerkt met minuscule details. 

Basis
Rob doet van alles: veel sieraden in opdracht, maar ook 
reparaties of veranderingen aan sieraden. ‘Soms komen mensen 
met een handvol oud goud met de vraag of ik dat allemaal in één 
ring kan verwerken”. Ook krijgt hij wel eens bedrijfsopdrachten 
om iets in serie te maken. De basis van zijn zaak is oorspronkelijk 
werk. In die zin is hij dus echt een edelsmid en geen juwelier. 
Hij werkt het meest met goud en zilver en zijn specialiteit is het 
zetten van stenen. Dat betekent niet dat hij enorme voorraden 
edelmetalen en diamanten in huis heeft, die worden wekelijks 
besteld. In de VOF die Rob heeft neemt zijn vrouw ook een 
belangrijke plaats in, zij is  ook zijn zakelijk partner. Voor Rob 
is dat van belang: zo hoeft hij zich alleen nog te richten op het 
maken van mooie dingen.

Mond-op-mond
Zijn klanten komen uit het hele land en veel van hen komen bij 
hem via mond-op-mondreclame. Mensen reizen rustig een paar 
keer op en neer, eerst om iets uit te zoeken, soms tussendoor 
om te passen, dan om het op te halen”. Ik maak dingen voor 
klanten. Als ik het helemaal los van die klant zou zien, werkt het 
niet. Zo’n ring die ik dan bedenk hoort bij iemand. Als ik hem 
etaleer past hij niet automatisch bij een willekeurige klant”. 
Op mijn vraag of hij nu veel ‘vrij’ werk maakt, los van opdrachten, 
antwoord hij dat zijn tijd in het algemeen al aardig gevuld is met 
het maken van opdrachten. Dat gaat automatisch, en dan moet 
er wat meer moeite gedaan worden  om voor ‘vrij’ werk ook tijd 
te maken. Gelukkig helpt een medewerkster, die ook volleerd 
edelsmid is, bij het maken van opdrachten en ‘vrij’ werk. Het is 
toch belangrijk dat mensen regelmatig iets nieuws in de winkel 
kunnen zien. 

Scheppen
Ontwerpen is een bijzonder proces, begrijp ik inmiddels. Rob 
werkt echt vanuit het materiaal, soms met een tekening en 
er mislukt eigenlijk nooit wat. Zoals hij het vertelt klinkt het 
als een scheppingsproces. Al werkende onstaat er iets moois. 
Uiteindelijk krijg ik te zien waar het allemaal gebeurt. Aan twee 
werkbanken, met apparatuur om materiaal te smelten, te frezen, 
te polijsten en te vormen worden al die mooie dingen gemaakt 
die in de etalage liggen van de winkel aan het Ketsegangske.

Irma van Nieuwenhuijsen
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Programma december 2010 Filmhuis Helmond
Snel Geld (Snabba Cash)
Do. 9 dec. 21.30 uur za. 11 dec. 19.15 uur zo. 12 dec. 15.00 uur 
zo. 12 dec. 20.30 uur ma. 13 dec. 21.30 uur di. 14 dec. 19.00 uur
Zweedse misdaadfilm naar de bestseller van Jens Lapidus, 
waarin een ambitieuze student met geldproblemen afglijdt in 
de onderwereld van de drugshandel
In Stockholm, waar de decadente bovenwereld en de rauwe 
onderwereld nauw met elkaar verbonden zijn, zwichten drie 
mannen voor de cocaïnehandel. De ambitieuze student JW 
zo.ekt koortsachtig manieren om zijn dure levensstijl te kunnen 
blijven betalen. Zeker als hij verliefd wordt. De drugsdealende 
Latino Jorge is op de vlucht voor de politie en de Joegoslavische 
maffia. De Joegoslavische huurling Mrado jaagt op Jorge. 
Terwijl JW steeds dieper afglijdt in de georganiseerde misdaad, 
brengt hij het lot van hen samen in een strijd op
Regie: Daniel Espinosa

Majesteit
Do. 9 dec. 19.30 uur vr. 10 dec. 14.00 uur za. 11 dec. 21.45 uur 
zo. 12 dec. 18.30 uur ma. 13 dec. 19.30 uur di. 14 dec. 14.00 uur 
di. 14 dec. 21.30 uur
Ontroerend filmportret van koningin Beatrix. Een zo.ektocht 
naar de emoties en drijfveren van onze koningin die haar men-
selijke kanten voor haar onderdanen liever verborgen houdt. 
Naast dat van de koningin zelf, legt de filmde hoogte- en diep-
tepunten vast uit het leven van een aantal naamgenoten van 
Beatrix.
Regie: Peter de Baan

Cosa Voglio di. Più
Vr. 17 dec. 14.00 uur za. 18 dec. 19.15 uur zo. 19 dec. 21.00 uur 
ma. 20 dec. 19.15 uur di. 21 dec. 21.30 uur wo. 22 dec. 15.00 uur
Italiaans liefdesdrama van de regisseur van Giorni e Nuvole
Anna heeft een fatsoenlijke baan en een betrouwbare partner 
die graag een kind met haar wil. Allemaal niet groots en mee-
slepend, maar Anna is tevreden. Op een kantoorfeestje heeft 
ze een onschuldige flirt met cateraar Domenico, ze denkt daar 
weinig bij. Todat Anna Domenico bij toeval een tweede maal 
ontmoet. De twee worden stapelverliefd en beginnen een 
hartstochtelijke affaire. Maar net zo.als Anna, woont ook Do-
menico samen en hun relatie raakt steeds meer doordrongen 
van verwijten en gevoelens van vertwijfeling. De twee lijken 
niet met elkaar, maar ook niet zo.nder elkaar te kunnen. 
Regie: Silvio Soldini

La Rafle
Do. 16 dec. 20.00 uur vr. 17 dec. 19.15 uur za. 18 dec. 21.45 uur 
zo. 19 dec. 18.30 uur ma. 20 dec. 21.45 uur di. 21 dec. 14.00 uur
Joseph Weismann is elf jaar en woont in Montmartre, in het 
bezette Parijs. 16 juli 1942: geschreeuw, gebonk op deuren. 
Franse agenten in zwarte uniform dringen de huizen binnen. Jo 
en zijn familie worden van hun bed gelicht en worden samen 
met talloze lotgenoten met bussen naar het wielerstadion 
Vélodrome d’Hiver afgevoerd. Ze zullen daar vijf dagen blijven, 
zo.nder eten en drinken, en met amper medische zo.rg. De 

eveneens bij de razzia opgepakte Joodse dokter Sheinbaum 
doet wat hij kan, bijgestaan door de protestantse Rode Kruis-
verpleegster Annette Monod.
Regie: Roselyne Bosch

Exit through the Gift Shop
Vr. 17 dec. 21.45 uur zo. 19 dec. 15.00 uur di. 21 dec. 19.30 uur
Exit Through the Gift Shop is de eerste film van de wereldbe-
roemde street artist Banksy. Het vertelt het verhaal van een 
excentrieke Franse ‘documentaire’ maker die als doel heeft 
Banksy te vinden en zijn vertrouwen te winnen. Maar de do-
cumentaire krijgt een spectaculaire wending als Banksy de 
camera overneemt en een film maakt over deze maker ‘Mr 
Brainwash’. Exit Through the Gift Shop laat exclusief materiaal 
zien van ‘s werelds meest beroemde street artists als Banksy, 
Shephard Fairey , Space Invader en meer van wereld’s meest 
beruchte graffiti artiesten in de vorm van kunst en interviews.
Regie: Banksy.

A Somewhat Gentle Man
Do. 23 dec. 19.15 uur zo. 26 dec. 21.00 uur ma. 27 dec. 16.30 
do. 30 dec. 14.00 uur ma. 3 jan. 19.15 uur wo. 5 jan. 21.45 uur
Ulrik is een vrij zachtaardige man. Hij heeft een paar mensen 
vermoord en hij heeft er een paar verminkt. Maar dat hoort bij 
het vak als je gangster bent. Net als gevangenisstraf. Nu komt 
Ulrik, na twaalf jaar, weer vrij. Met tegenzin. Buiten wacht 
Jensen op hem. Een baas die zijn werk serieus neemt. Jensen 
vindt het belangrijk dat Ulrik zijn rekeningen vereffent en zijn 
verrader vermoordt. Ulrik zo.ekt zijn zo.on op, die inmiddels 
volwassen is. Een fijne jongen met een opleiding, een vriendin 
en een toekomst. 
Regie:Hans Petter Moland

Majesteit

La Rafle
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Cell 211
Do. 23 dec. 21.30 uur vr. 24 dec. 16.00 uur ma. 27 dec. 14.00 uur 
di.  8 dec. 19.00 uur ma. 3 jan. 21.30 uur di. 4 jan. 14.00 uur wo. 
5 jan. 16.15 uur
Spaans actie / politiek drama over een gevangenisoproer ge-
zien vanuit het oogpunt van een opstandeling en een bevei-
liger. Juan is een ambitieuze, nieuwe bewaker. Hij wordt door 
twee collega’s rondgeleid. Aangekomen in een verlaten cellen-
blok raakt hij bewusteloos door een tegel die uit het plafond 
valt. Zijn collega’s leggen hem zo. lang in de lege cel 211 om bij 
te komen. Dan breekt er een opstand uit, waarna de collega’s 
er vandoor gaan.. 
Regie: Daniel Monzón

Lang en Gelukkig
Vr. 24 dec. 14.00 uur zo. 26 dec. 19.00 uur ma. 27 dec. 21.45 uur 
di. 28 dec. 16.30 uur do. 30 dec. 19.30 uur ma. 3 jan. 14.00 uur 
di. 4 jan. 21.45 uur
Verzameling van een aantal klassieke sprookjes met een knip-
oog naar de actualiteit, gebaseerd op het gelijknamige toneel-
stuk van het Ro Theater. In deze muzikale komedie worden drie 
bekende sprookjesverhalen op een eigenzinnige, humoristi-
sche manier verteld. 
Regie: Pieter Kramer

Liberté
Zo. 26 dec. 14.30 uur di. 28 dec. 21.30 uur wo. 29 dec. 19.15 uur 
do. 30 dec. 16.15 uur zo. 2 jan 21.00 uur di. 4 jan 19.15 uur
Als chroniqueur van de zigeunercultuur reist de Franse cineast 
Tony Gatlif al twintig jaar de wereld af. In 1993 legde hij de 
betoverende schoonheid van de zigeunermuziek vast in 
LACHO DROM en daarna ging hij in heel Europa op zo.ek naar 
de vreugde, het temperament en het verdriet van deze vaak 
verstoten groep. Om vervolgens hun rauwe energie steeds 
weer in prachtige beelden vast te leggen. Voor een deel zo.cht 
de regisseur daarbij naar zijn eigen vreugde en verdriet, want 
Gatlif heeft zelf een halve zigeunerachtergrond. 
Regie: Tony Gatlif

About Elly
Ma. 27 dec. 19.15 uur di. 28 dec. 14.00 uur wo. 29 dec. 21.45 uur 
do. 30 dec. 21.30 uur zo. 2 jan 18.30 uur ma. 3 jan 16.00 uur
Een groep voormalige studievrienden uit het hedendaagse Iran 

brengt een weekendje door in een huurvilla aan de Kaspische 
zee. Sepideh, die de vakantie heeft georganiseerd, heeft ook 
Elly uitgenodigd, de schooljuf van haar dochter, in de hoop dat 
die zal vallen voor de charmes van hun pas gescheiden vriend 
Ahmad. De stemming zit erin, totdat Elly plotseling vermist 
wordt. Haar mysterieuze verdwijning leidt tot paniek en ver-
warring, want wat weten de vrienden eigenlijk over Elly en wie 
heeft haar voor het laatst gezien? 
Regie: Asghar Farhadi

Zo.nder Pardon
Wo. 29 dec. 16.15 uur vr. 31 dec. (Oudejaarsavond) 20.15 uur 
wo. 5 jan 19.15 uur
Registratie van de theatershow Zo.nder Pardon van cabaretier 
Theo Maassen, waarin hij worstelt met zijn jonge vaderschap. 
Na een tournee vol uitverkochte zalen, dolenthousiast publiek 
en jubelende recensies krijgt Zo.nder Pardon, de theatershow 
van Theo Maassen, een vervolg: in de bioscoop.

De Krokodillenbende
Zo. 26 dec. 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 28 dec. 14.00 uur 
zo. 2 jan. 11.00 uur wo. 5 jan. 14.00 uur
De 10-jarige Hannes heeft er veel voor over om opgenomen 
te worden in de Krokodillenbende. Maar bij de levensgevaar-
lijke capriolen op het gammele dak van een verlaten fabriek 
gaat het mis. Juist op dat moment speurt rolstoeler Kai met zijn 
telescoop de horizo.n af. Hij krijgt de in nood verkerende Han-
nes in beeld en belt onmiddellijk het alarmnummer. Wanneer 
Hannes later zijn redder gaat bedanken, leert hij Kai kennen, 
die zich wegens een verlamming in een rolstoel voortbeweegt. 
Ook Kai zo.u graag bij de bende opgenomen worden, maar de 
meeste bendeleden vinden een rolstoeler maar lastig. Al gauw 
moeten ze hun mening herzien, want Kai kan meer dan ieder-
een denkt. Dat blijkt als de winkel van de moeder van Hannes is 
beroofd. Familiefilm, Nederlandnagesynchroniseerd.
Regie:Christian Ditter

Russian Ark (klassieker)
Zo. 2 jan. 15.00 uur di. 4 jan. 16.30 uur
Russian Ark is een moderne filmklassieker met ongekende ar-
tistieke waarde; een reis door drie eeuwen Russische en mon-
diale (kunst) geschiedenis. 
Regie: Alexander Sokurov

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

Lang en Gelukkig

         



ZwangerFit®
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NVFB-ZwangerFit®

De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.

Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem

Leuk, leerzaam en veilig

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

 Training Voorlichting

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

             

Kom dan eens een keer naar het Filmhuis Helmond. Hier kunt u in een

ongedwongen sfeer genieten van telkens weer een andere boeiende film.

In onze sfeervolle foyer kunt u een drankje nuttigen.

Tegen inlevering van deze advertentie kunt u samen gratis 
genieten van een prachtige film naar keuze.

Naam :……………………………..........................................................................................

Adres :……………………………..........................................................................................

Tel.nr :……………………………..........................................................................................

E-mail :……………………………..........................................................................................

Bent u al eens eerder in het Filmhuis Helmond geweest? JA/ NEE

Boscotondoplein, Frans-Joseph van Thielpark 6, 
5707 BX Helmond, Tel. [0492] 529 009

Informatie over ons filmprogramma kunt u vinden 
op: www.filmhuis-helmond.nl

Deze advertentie geeft recht op gratis toegang voor 
2 personen tot een voorstelling naar keuze in het 
Filmhuis Helmond en is geldig t/m 30 juni  2011.

Gratis naar de film
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Kerstwintercircus
De os en de ezel vormden al sinds dierenheugenis de 
directie van het circus. Hun functies van algemeen 
directeur en directeur/spreekstalmeester gingen 
over van vader op zoon, hoewel dat bij de os 
telkenmale tot problemen kon leiden. Het had tot 
dusver echter nog niet meer opgeleverd dan enig 
boe-geroep.

Toen de dieren zich in een ver verleden over de 
aarde hadden verspreid, waren ze in aanraking 
gekomen met een bijzonder soort apen. Die 
probeerden zich te verstoppen door over hun huid 
nephuiden te dragen, zodat ze er anders uitzagen 
dan ze in werkelijkheid waren. Het was de dieren 
gelukt enige van die nep-apen te vangen. Al snel 
bleek dat vele exemplaren onder hun nephuid 
nauwelijks behaard waren, ja, sommigen waren zelfs 
helemaal bloot. Het volkomen afwijkende gedrag 
van deze bloothuidapen was dermate interessant, 
dat al snel bij de os en de ezel het idee opkwam 
om met enkele van deze mensen, zoals ze genoemd 
werden, te gaan rondreizen in het dierenrijk. Zo 
zouden alle dieren in aanraking kunnen komen met 
deze bijzondere wezens. En zo richtten de os en 
de ezel een circus op.

Aanvankelijk stelden ze de bloothuidapen met 
hun nephuiden ten toon in een soort nesten met 
gestreepte muren, waar je doorheen kon kijken. 
Maar al snel kwamen allerlei dieren met de vraag 
of er niet meer actie geboden kon worden. Waren 
de bloothuidapen misschien kunstjes aan te leren 
die ze uit zichzelf niet deden? De os en de ezel 
besloten in te spelen op de vraag van het publiek.
Ze keken eens goed rond in het dierenrijk 
welke bijzondere verrichtingen de verschillende 
diersoorten als van nature beheersten. Daaruit 
maakte de os diverse keuzes, die door het gebalk 
van de ezel allemaal beaamd werden. Nu werd het 
zaak de gekozen verrichtingen aan te leren bij 
de bloothuidapen. Dat viel nog niet mee, want die 
hadden helemaal geen zin om allerlei trucjes te 
leren die ze normaal niet deden. Bovendien voelden 
ze zich in die doorkijknesten helemaal niet op hun 
gemak. Maar een paar flinke trappen van de ezel 
en soms een kopstoot van de os deden wonderen.

Na lang oefenen kwamen de os en de ezel met een 
circusprogramma, waarin de bloothuidapen lieten 
zien wat ze onder dwang konden presteren.
Het eerste nummer was nog vrij eenvoudig. Tien 
bloothuidapen, ontdaan van hun nephuiden, hipten in 
een kring rond, als waren het merels, op zoek naar 
wormen. Hun voeten waren bij elkaar gebonden, 
zodat ze geen kans hadden te gaan lopen, maar 
gedwongen waren te blijven hippen. Zodra de os 
éénmaal brieste, gingen de bloothuidapen op hun 
knieën zitten, bukten zich voorover en schuurden 
met hun neuzen door het zand, op zoek naar een 
worm. Maar als de ezel begon te balken, richtten 
ze zich alle tien weer op, en hipten verder, luid 
aangemoedigd door het geestdriftige geklapper 
van vele merelvleugels.
Bij een volgende act werd een partijtje overrijpe 
peren vastgemaakt aan een liaan, die dwars over 
de piste was gespannen. Vervolgens moesten enkele 
bloothuidapen met hun handen op de rug gebonden 
al springend de peren opeten. De lukte behoorlijk 
goed, want om de truc te laten slagen, hadden ze 
de dag ervoor helemaal geen eten gehad.
Een ander zeer geslaagd zelf bedacht nummer 
was het optreden van twee stevig gespierde 
bloothuidapen. Nadat ze door een brandende hoepel 
hadden gesprongen, lieten ze een oorverdovend 
gebrul horen, tot enthousiasme van vooral de 
leeuwen onder het publiek.
Zo hadden de os en de ezel een heel programma 
waarmee ze door het dierenrijk trokken. Sommige 
beesten vonden het bloothuidaaponterend, maar 
de voorstellingen bleven veel bezocht door schapen 
met hun lammeren en ook behoorlijk wat varkens, 
die steevast achterstevoren plaatsnamen.

In de maand december doopten de os en de ezel hun 
circus om tot ‘Kerstwintercircus’. Het programma 
telde daarbij nog een extra act, gepresenteerd als 
tableau vivant. Midden in de piste legden ze dan 
wat stro. Daar bovenop een klein bloothuidaapje, 
geflankeerd door twee grote exemplaren die hun 
nephuiden mochten aanhouden. Zelf gingen de os 
en de ezel ernaast staan. Het herinnerde hen aan 
hun verre voorvaderen. 

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

           



PAK JE VOORDEEL!

U was in 2010 géén lid van Sport Citadel

Géén
inschrijfgeld! 
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Decembermaand!
Feestmaand!

Recept Pepernoten
Geen sinterklaas zonder pepernoten. Natuurlijk kun je de 
pepernoten voor pakjesavond gewoon bij de winkel kopen maar 
het sinterklaas avondje wordt veel leuker als je de pepernoten 
lekker zelf gaat bakken. 
Ingrediënten: 

250 gram bloem  3 gram bakpoeder 
5 gram kaneel  2½ gram gemalen kruidnagel 
2 gram kardemom  1 gram gemberpoeder 
125 gram boter  125 gram bruine basterdsuiker 
50 gram schenkstroop  3 gram zout. 

Bereidingswijze: 
Zeef de bloem met het bakpoeder en de kruiden in een kom. 
Verwarm de boter met de basterdsuiker, de stroop en het 
zout al roerend in een steelpan tot ongeveer 45 °C tot alles is 
gesmolten. 
Schenk dit bij de bloemmassa en roer alles goed door elkaar tot 
een glad deeg ontstaat. 
Laat dit op een koele plaats een paar uur opstijven. 
Rol kleine bolletjes van het deeg en duw ze een beetje plat.
Leg deze op een beboterde bakplaat en schuif die ongeveer 15 
minuten midden in een warme oven (circa 180 °C). 
Laat de pepernoten even op het bakblik afkoelen tot ze stevig 
zijn.

Recept kerstkransjes
Leuk om de kerstboom mee te 
versieren en ook erg lekker om 
op te eten!
Ingrediënten: 

200 gram bloem
150 gram boter 
80 gram basterdsuiker  1 eetlepel melk 
1 theelepel bakpoeder  geraspte schil van ¼ citroen 
zout  1 ei 
grove suiker (hagelsuiker)  geschaafde amandelen 

Bereidingswijze: 
Kneed van de bloem, de boter, de basterdsuiker, de melk, het 
bakpoeder, de citroenrasp en het zout een soepele bal deeg. 
Laat deze 1 uur staan. Rol de bal deeg bij gedeelten dun uit en 
steek er met een glas cirkels van. Leg deze op een beboterde 
bakplaat en steek nu uit het midden, een rondje uit. Haal dit 
uit de cirkel, dit kan weer tot koekjes worden gevormd. Bestrijk 
de kransjes met losgeklopt ei en strooi er wat grove suiker en 
geschaafde amandelen bovenop. Bak ze gaar en goudbruin in 
een oven op 175 graden C. Laat de kransjes even op het bakblik 
afkoelen tot ze stevig zijn.

Fijne feestmaand!

Eet smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun
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Dierdonk heeft nieuwe Prinsen

De Rampetampers maken  de 12e 
Prins van Dierdonk bekend. 
Prins Pieter d’n Urste 

Op zaterdag 6 november 2010 is 
Prins Pieter d’n Urste in Residen-
tie Parkzicht, als 12e Prins van de 

47 jarige Rampetampers  in de wijk Dier-
donk voorgesteld. In het bijzijn van zijn 
echtgenote, kinderen, familie, bekenden 
en diverse bevriende carnavalsverenigin-
gen kwam hij om 11 minuten voor half elf, 
uit een bierpul gevuld met gemeentepils  
te voorschijn

Pieter d’n Urste is in het dagelijks leven 
beter bekend als Pieter Klumpers is 40 
jaar en gehuwd met zijn jeugdliefde Ni-
cole. Zijn 2 zonen Jasper en Matthijs, die 
dit jaar ook in de jeugdraad zitten, en de 
hond Sam maken het gezin compleet. Hij 
is een geboren Helmonder en sinds 1997 
woonachtig in de prachtige wijk Dierdonk. 
Pieter werkt bij de gemeente Helmond als 
verkeersdeskundige waar hij zich vooral 
bezig houdt met het fietsbeleid. 

Een van zijn  grote passies is zijn vakan-
tiehuisje in Noord-Oost Duitsland waar 
vele vrije dagen en vakanties worden 
doorgebracht. Ook gaat hij graag varen 
en houdt van klussen en tuinieren.
Zijn agenda vult hij met diverse zaken 
tbv de wijk Dierdonk, zo is hij voorzit-
ter geweest van de ouderraad van de 
Basisschool Dierdonk, is actief lid van de 
Tennisvereniging Dierdonk en speelt daar 
een rol binnen de barcommissie. Verder 
is hij bekend van de presentatie van het 
open podium tijdens wijkfeest D-day in 
2009 en als presentator en jurylid tijdens 
het wijkfeest Bruisend Dierdonk dit jaar, 
alwaar hij ook mede de  organisatie zal 
gaan doen voor 2011. Net iets buiten 
Dierdonk, namelijk het Lavans stadion, 
brengt hij ook veel uurtjes door. Hij is 
actief bij internetradio Helmond Sport 
waar hij samen met enkele collega’s alle 
wedstrijden van Helmond Sport verslaat. 
Tijdens de wedstrijden van jong Helmond 
Sport is hij stadionspeaker in het Lavans 
stadion.

 Carnaval staat bij Pieter in het teken van 
samen feesten. Jong of oud , knap of lelijk, 
dik of dun, clown of cowboy. Feesten is 
iets wat iedereen kan en waarbij niemand 

meer is dan een ander. Hij heeft inmiddels 
enkele activiteiten meegemaakt en is tot 
de conclusie gekomen dat de Rampetam-
pers een vereniging is die hierbij prima 
aansluit. Pieter zelf drinkt als dorstlustige 
hoogheid graag een colaatje zodat zijn 
motto is “Ook zonder bier maken wij veel 
plezier”.

Prins Pieter d’n Urste wordt in zijn zware 
taak bijgestaan door Ceremoniemeester 
John, Burgemeester Karel, Vorst Peter en 
de wijze Raad van Elf.

Op www,hartvoorhelmond.nl kunt u een 
impressiefimpje  ekijken.

11e Jeugdprins voor jubilerende 
Jeugdraad de Rammetjes in Dier-
donk

Op zondag 7 november 2010 was het dan 
de beurt aan de jeugd. Na een waardig af-
scheid van Jeugdprins Brian d’n Urste van 
jeugdraad “de Rammetjes werd onder 
het toeziend oog van de jeugdige inwo-
ners van de wijk Dierdonk, en bevriende 
jeugdraad “de Brouwhaasjes” de nieuwe 
jeugdprins bekend gemaakt. Ook dit jaar 
heet de Jeugdprins Brian, maar nu dus 
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Prins Brian d’n Twidde. Hij zal dit jaar als 
elfde Hoogheid de scepter zwaaien over 
“de Rammetjes” de jeugdafdeling van de 
Rampetampers.

Geheel in het thema “Feest” werd de 
jeugdprins vanuit een geweldige zilveren 
trofee onthuld in residentie “Parkzicht” 
te Dierdonk. In het dagelijks leven heet 
hij Brian Duijmelinck, is 11 jaar en zit in 
groep 8 van basisschool Dierdonk waar 
hij het goed naar zijn zin heeft. Hij is bij 
Rood/Wit actief als voetballer en speelt 
daar voornamelijk in de verdediging. Als 
verdere hobby’s heeft hij het buitenspelen 
met zijn buurtvriendjes, nintendo spelen 
en computerspelletjes en bij slecht weer 
tv kijken. Samen met  Ceremoniemeester 
Gijs, Vorst Laurence, de wijze jeugdraad 
van Elf en de Narretjes die hem natuurlijk 
tijdens alle feestelijkheden vergezellen, 
gaat hij er een grandioos feest van maken. 

Beide prinsen hopen dat vele Dierdonkers 
tijdens carnaval, de gezellige middagen en 
avonden, komen bezoeken om er samen 
met hen een te gekke en een zeer gezel-
lig feestelijk en aardig carnavalsjaar 2011 
van te maken.

Programma Zittingsavond  
26 februari 2011 bekend.

Dit jaar alweer de 12e in Dierdonk. 
Voor diegene die tijdig een kaartje 
weten te bemachtigen hebben wij 
weer een mooi programma in petto. 

Als kletsers komen in de ton: De winnaar 
van de vergulde Glimlach Ad Vermeulen, 
verder Frans van Zeeland, Robbert van 
Lamoen, Freddy vd Elzen en Erik Mulder.

Voor het amusement vol lol en plezier 
staan, Dè kenne wai ok, Hers en Dwers, 
De Twopetjes, en Dubbel Trubbel, garant.

De avond wordt aan elkaar geblazen 
door hofkapel “De Durbloazers” en voor 
de techniek staat onze eigen disco “The 
Musicmasters”, 

En uiteraard eindigen wij de avond met 
na afloop een grandioos bal.

Entree € 12,00 inclusief een kopje koffie. 
Voorverkoop start ovb op 3 januari bij 
Albert Heijn.

Prins Pieter trapt af bij Hel-
mond Sport

Nog geen week in functie en Prins Pieter  
d’n urste trapt af bij de wedstrijd Hel-
mond Sport - RKC Waalwijk.

Helaas heeft de aanwezigheid van de 
Rampetampers Helmond Sport niet aan 
de overwinning kunnen helpen.

Op de Foto: Prins Pieter verricht de aftrap!

Zie ook: www.rampetampers.nl

Elf jaar “de Rammetjes”. Wij hebben er zin in!

             



Jan v Dijk Bikes & Services
Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Racefiets en Mountainbike’s

Racefietsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon fietsen, Crossfietsen,
Hybride’s, Sportieve stadsfietsen

Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de 
speerpunten van Bikes & Services

400 m2 winkeloppervlak  70 m2 kleding

Helmen en Schoenen.

Onderdelen & Accessoires  Wielen & banden.

Jan v Dijk Bikes & Services

Middendijk 4c 5705 CC HELMOND

0492-474371
Email: jan@bikesenservices.nl

Website(s): www.bikesenservices.nl of www.moozes.com

Change Wellness & Lifestyle
Voor inspanning & ontspanning

 Afslanken
 Voedingsadvies
 Figuurcorrectie
 Circuittraining
 Diverse massages
 Lichaams pakkingen
 Arrangementen
 Uw eigen privé sauna
 Kadobonnen
 Gezichtsbehandelingen
 Kuren

Voor meer informatie kijk op: 
www.eengoedfiguur.nl of bel  0492-468787

                 

Stukadoorsbedrijf
Jantje Bartels

WWW.JANTJEBARTELS.NL
Jan Bartels
Beneden beekloop 91
6562 HK Geldrop
040 2853588

Met al meer dan 30 jaar ervaring,verrichten wij
alle voorkomende stucadoorswerkzaamheden.

          

Van de Water
Opgericht op 01-01-1997, ruim 14 jaar ervaring

voor startende ondernemers

voor ondernemers in het 
 midden- en kleinbedrijf
voor detachering
(Mocht u voor korte of lange termijn een 
          ervaren interim administrateur zoeken)

Arcenlaan 22
5709 RA Helmond
GSM 06-13428098
frankvandewater@chello.nl

voor ZZP-ers

Administratiekantoor

         

          



Ingezonden 47

Herfstkampioenen bij hockeyclub Bakel

Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor 
jong en oud. Nederland is dan ook echt een hockeyland. 
Hockey is een leuke en sociale teamsport, waar je samen 

kunt winnen en verliezen. Daarnaast is het heel erg gezellig bij 
Hockeyclub Bakel. Gezelligheid en lekker hockeyen gaan hier 
hand in hand. Ruim honderd bewoners van Dierdonk weten 
dit intussen ook en hebben de weg al gevonden naar de klein-
schalige club in het dichtbij gelegen Bakel. De club is intussen 
gegroeid naar meer dan 300 leden en ook de kwaliteit van het 
hockey groeit met de week.

Herfstkampioenen 
Een zestal teams heeft in het eerste deel van de competitie 
prima resultaten geboekt en kon zich daarom voor de herfstva-
kantie opmaken voor het herfstkampioenschap. Dat is natuurlijk 
hartstikke mooi. Dat betekent ook dat een aantal teams na de 
herfst ingedeeld zijn in een zwaardere poule of hogere klasse. 
Dan ligt er weer een uitdaging om het nog beter te doen en 
wordt het hockeyen weer leuker.

In de winterstop zullen vijf Bakelse teams mee gaan doen aan de 
zaalhockeycompetitie. Na jarenlang geen zaalhockey gespeeld 
te hebben is Bakel dus weer terug op dat gebied. Dat betekent 
ook dat de kinderen behendiger worden in het spelletje en dat 
kun je na de winterstop weer terug zien op het kunstgrasveld.

Heb je misschien eerder ook al gehockeyed? Heb je weer hoc-
keykriebels gekregen? Neem dan ook contact met ons op. We 
hebben zowel mogelijkheden voor jongens als meisjes en voor 
dames en heren. Daarnaast is er sinds een aantal maanden een 
groep van twintig trimhockeyers actief  binnen onze club. Voor 
elk wat wils dus.

Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl 

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Volop actie op het Bakelse hockeyveld op zaterdagochtend. Da’s genieten in en langs het veld. Wil je ook eens komen 
kijken of hockeyen iets voor jou is? Kom dan gerust langs op een speeldag. Je bent van harte welkom

          



•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

KerstKerstKerst
show 

Bezoek nu onze 

op z’n mooist!

Kĳ k voor de openingstĳ den en koopzondagen 
op www.groenrĳ k.nl 

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2 A • Beek en Donk 
0492-461310 • www.groenrĳ k.nl

NIEUW!!

Spray-tanning bij Elodie SkinCare.
Egaal bruin zonder zon?
Dan is het zeker iets voor u!

Elodie
SkinCare

Elodie SkinCare
Holterbergweide 11
5709 MN  Helmond

tel: 06 18 95 67 25
info@Elodie-SkinCare.nl
www.Elodie-Skincare.nl

Tel: 06 18 95 67 25

M

K
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Parochie H. Antonius
Pauluskerk – De Schabbert
Paulus Potterlaan 2.
Kerstmis in de Pauluskerk:
Maandag 20 dec.

19.00 u. Boeteviering.
Vrijdag  24 dec.  Kerstavond.

17.30 u. Kerstviering voor jonge gezin-
nen en kinderen. Gebedsdienst.
Voorganger: diaken Hein Dings.
19.30 u. Eucharistieviering m.m.v.
de Schola Cantorum.
Celebrant: p. Jan van Berkel.

Zaterdag  25 dec. Eerste Kerstdag.
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v.
het Schabbertkoor.

Zondag  26 dec. Tweede Kerstdag.
10.00 u. Eucharistieviering met volkszang.

Vrijdag 31 dec. Oudjaar.
19.00 u. Eucharistieviering  m.m.v.
het Schabbertkoor..

Kerstmis in de Schabbert:
Vrijdag  24 dec. Kerstavond.

19.30 u. Eucharistieviering
m.m.v. Schabbertkoor.

Zaterdag  25 dec. Eerste Kerstdag.
Zie Pauluskerk.

Zaterdag 1 jan. Nieuwjaar.
11.00 u. Eucharistieviering met volkszang.

Biechtgelegenheid.
Soms kun je in je leven fouten maken die 
je ernstig betreurt. De gedachte aan die 
fouten, die zonde, blijft je achtervolgen 
en je levensplezier kan er door vergald 
worden. Je voelt je niet alleen schuldig 
tegenover anderen maar ook tegenover 
dé Ander. Een biechtgesprek kan die last 
van je hart wegnemen en je de vreugde 
schenken om weer een nieuwe start te 

maken. Biechten kun je bij elke priester. 
Het kan in de kerk maar ook in de pastorie. 
De Advent, voorbereiding op Kerstmis, 
biedt een mooie gelegenheid om dit 
sacrament te ontvangen. 

Kinderwoorddienst in de Advent.
Op zondag 12 december onder de H. Mis 
van 10.00 u. is er weer kinderwoorddienst 
in de Pauluskerk. Een deel van de eerste 
communicanten zal daar ook aan deel 
nemen. Het is dan de derde zondag van 
de Advent. En voordat de kinderen naar 
de zaal gaan wordt vooraan in de kerk de 
Adventskrans omlaag gelaten en worden 
er drie kaarsjes aangestoken door de 
misdienaars. Het woord Advent betekent: 
“komen”. Allereerst denken we aan de 
komst van Jezus naar deze wereld, 2000 
jaar geleden, maar we verlangen ook naar 
zijn komst in ons eigen hart

CaFE 2.
CaFE is de overkoepelende naam voor 
verschillende series inleidingen: Catholic 
Faith Exploration – het Katholieke Geloof 
verkennen. Ze is ontwikkeld in Engeland.
Het afgelopen voorjaar hebben wij in de 
zaal van de Pauluskerk de eerste CaFE 
cursus gegeven en die had als thema: 
“God beter leren kennen”. Het ligt in 
de bedoeling dat we in het komende 
voorjaar een tweede CaFE cursus 
gaan geven en die heeft als thema: 
“De Katholieke Kerk verkennen”.  Deze 
cursus is een soort “rondleiding” in de 
Katholieke Kerk. De spreker legt uit 
waarom er een Kerk is, wat de sacramenten 
van Doop, Vormsel, Eucharistie en Biecht 
voor mensen van nu kunnen betekenen 
en hoe we ons gebed en de verering van 
Maria en de heiligen kunnen verdiepen. 
Typisch katholieke onderwerpen maar op 
een heel eigentijdse manier uitgelegd. 
De cursus bestaat uit 8 maandagavonden, 
steeds van 19.30 – 21.30 u. We beginnen 
met een inleiding op DVD en daarna is er 
aan de bar koffie, thee, een biertje of een 
wijntje en praten we in de groep samen 
door over het onderwerp van de avond. 
De startavond is op maandag 24 januari 
en heeft als thema: “Hebben we de kerk 
nodig?”. De cursus is uiteraard gratis en 
het is niet noodzakelijk dat je er elke 
avond moet zijn. Je pikt er die avonden uit 
die je voor jezelf belangrijk vindt. Verdere 
informatie volgt nog.

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond Heilige Mis  18:00 uur
Donderdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur Heilige Mis  09:00 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend Heilige Mis  10:00 uur
Woensdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur Heilige Mis  09:00 uur
Vrijdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur Heilige Mis  09:00 uur

Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder  (0492-523421
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63, (0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,  (0492-544180
Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan: Dhr. J Aarts: (0492-525566 of Mw. v. Creij:  (0492-542934
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de Sper
werstraat 2 te Helmond. Daar is ook 
‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het 
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het 
telefoonnummer is 539470. Elke zondag 
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om 
in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. Voor kinderen van 0  4 jaar 
is er een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst 
is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Pieter Assies, diaken
Twickeldreef 23
( 559586

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Protestante Kerk Nederland –
 31 oktober – Hervormingsdag
Sola gratia, sola scriptura, sola fide!! Wie 
weet nog wat deze woorden betekenen?
Alleen door genade, alleen door de 
Schrift, alleen door het geloof.
Deze woorden stonden centraal in het 
leven en werk van de reformator Maarten 
Luther (14831546) en zijn van grote 
betekenis geweest voor de kerk. 
Op deze zondag herinnerden wij ons 
dankbaar de Reformatie. De Protestantse 
Kerk leeft vanuit het toen opnieuw 
ontdekte gedachtegoed. Ook bij deze 
zondag hoort het door Maarten Luther 
geschreven lied: “een vaste Burcht is onze 
God” 

Kerk in Actie –
 Binnenlands diaconaat.
Zondag, 7 november was er collecte voor 
het diaconale werk van Kerk in Actie voor 
kinderen in asielzoekerscentra. Deze 
kinderen hebben veel meegemaakt en 
groeien op in armoede en onzekerheid. 
Net als ieder ander kind hebben zij het 
ook nodig om onbezorgd kind te kunnen 
zijn. De Stichting ter Bevordering van De 
Vrolijkheid zorgt ervoor dat deze kinde
ren afleiding vinden in muziek, kunst en 
theater. Want meedoen maakt vrolijk! Zo 
worden erop vrijdagavonden danslessen 
gegeven waardoor kinderen even hun 
problemen kunnen vergeten. Een project 
als dit helpt kinderen om hun ervaringen 
te verwerken en vrolijker door het leven 
te gaan. 

Oogstdienst in een modern 
jasje.
Zoals de Diaconie al hoopte, was het 7 
november weer een prettige chaos voorin 
de kerk.
Zaterdag hadden we al fruit af kunnen 
geven om gevulde mandjes te kunnen 

maken voor 85 gemeenteleden die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Na 
de dienst kon men dus een mandje pak
ken om naar iemand te brengen.

Ook was er weer de gele ton waar we onze 
gevulde envelopjes in konden doen voor 
SuperSociaal (voorheen de Voedselbank).
Supersociaal wil mensen tijdelijk helpen 
met levensmiddelen; met als doel weer 
te kunnen beschikken over voldoende 
eigen inkomsten om boodschappen te 
doen in de gewone winkel. Betrokkenen 
blijven een eigen verantwoordelijkheid 
houden en worden daar op aangespro
ken. SuperSociaal werkt nauw samen 
met organisaties die hulp aanbieden met 
betrekking tot wonen, inkomstenbeheer, 
schuldsanering, werk, sociale activering 
en persoonlijke begeleiding naar een 
persoonlijk hulptraject. 
SuperSociaal helpt ca. 400 huishoudens 
in Helmond. 
Zie ook www.Supersociaal.nl

          



UW STEM VOOR DE HELMONDER VAN HET JAAR.
DAT IS HET IDEE.
Kent u een Helmonds persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk 
gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad? En vindt u deze dé kandidaat voor de 
Helmonder van het Jaar 2010? Stuur uw brief met motivatie naar: 
Rabobank Helmond, afdeling communicatie, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond of per mail 
naar communicatie@helmond.rabobank.nl

Lees meer op www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

Kent u de
Helmonder van
het jaar 2010?

Helmonder
van het jaar

          



Helmond  T 0492 549055  
E helmond@woonplezier.nl

Gemert  T 0492 363038
E gemert@woonplezier.nl

Nuenen  T 040 2635960
E nuenen@woonplezier.nl

‘Zonder zorg onze woning 
verkocht’

Het verkopen van de eigen woning is voor de meeste mensen een spannende aangelegenheid. Dit doe je immers 

niet elke dag en de eigen woning is voor de meeste opdrachtgevers hun grootste bezit. Kunnen vertrouwen op de 

makelaar die uitstekende verkoopresultaten in de regio neerzet geeft al bijzonder veel rust. Onze makelaars laten 

niets aan het toeval over. Met het unieke Verkoop – Zeker - Actieplan® werkt uw makelaar doelgericht toe naar het 

gewenste resultaat.

Elk jaar lukt het onze kantoren, om mede door de inzet van dit unieke plan, voor meer dan 400 woningen in de regio 

een nieuwe eigenaar te vinden!

w w w . w o o n p l e z i e r . n l
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