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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: www.didoko.nl
Hanny van Rijt, (513763 
of Els Gilbers,  (514016

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. 3, 17 en 31 jan.
RESTAFVAL: Ma 10 en 24 jan. 
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 3, 17 en 31 jan. ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 5 en 19 jan. ten 
oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Voorwoord 3

Als jullie dit voorwoord lezen 
staat Kerst voor de deur en 
niet ver daarvandaan alweer 

het nieuwe jaar: 2011. Ik heb iets 
met 2011… Dit jaar wat het 2010, 
een mooi rond getal wat in het 
Engels lekker bekt, zo heb ik dit 
jaar ontdekt. In mijn vakgebied 
werd 2010 niet alleen voor het 
jaar gebruikt maar ook als versie 
voor diverse producten. Daar 
heette het niet 2010 maar “twenty 
ten”. Ineens heette alles “twenty 
ten” waardoor in 2010 het woord 
“twenty ten” voor mij hét buzzword 
was. Raar eigenlijk om een jaartal 
als buzzword te hebben maar ik 
vind het wel lekker klinken. Zo niet 
met 2011, dit bekt veel minder. 
Zeg maar eens “twenty eleven” 
10x achter elkaar, een lekkere 
tongbreker. Niettemin staat ons dit 
nieuwe jaar weer veel te wachten. 
Inmiddels ben ikzelf alweer even 
op dreef als hoofdredacteur van 
de Gazet. Ik heb de schone taak 
van Rob Kraaijeveld overgenomen. 
Op deze plaats nogmaals niets dan 
lof voor zijn bijdrage de afgelopen 
jaren en uiteraard een welgemeend 
“dankjewel”. Echter, de komende 
jaren gaan we het zonder Rob doen, 
een uitdaging op zich. 
Zoals jullie als trouwe lezer in 
twenty ten hebben mee kunnen 
maken zijn we volledig in kleur 
getransformeerd. Dit gaan we in 
twenty eleven vervolmaken met 
aanpassingen in de lay-out. Hier 
hopen we aanvulling in te kunnen 
krijgen zodat het blad er alleen 
maar mooier op wordt. Wie weet 
wordt twenty eleven wel het jaar 
van de glossy … who knows. Gezien 
het feit dat we steeds meer mooie 
foto’s binnen krijgen heb ik er alle 
vertrouwen in dat het blad steeds 
mooier wordt. Denkt u nu dat u 
ook een mooie foto voor in de 
gazet heeft, of wellicht voor op de 
voorpagina, schroom niet deze te 

sturen naar redactie@dierdonk.
org. Wellicht ziet u uw foto de 
volgende uitgave wel in de Gazet.
Over foto’s gesproken. De foto op 
de voorpagina van de vorige uitgave 
had nogal wat reacties losgemaakt 
in de wijk. Een aantal hele positieve 
reacties maar ook (gelukkig maar 
een paar) uit een hoek waarin ik 
ze niet gezocht had. Er bleken in 
deze wijk enkele kleine kinderen te 
wonen die nogal geschrokken waren 
van de foto en er allerlei fantasieën 
op na hielden. Ons als redactie 
werd verweten nogal fout bezig te 
zijn met een dergelijke voorplaat. 
Een uitwerking waar we in eerste 
instantie niet aan hadden gedacht 
gezien het nogal onschuldige 
karakter van Halloween, zeg maar, 
het carnaval voor in het donker. 
Afijn, voorlopig is er geen Halloween 
meer en kunnen we genieten van 
andere mooie voorplaten. Ik hoop 
geen sneeuwfoto’s opdat we geen 
personen met witallergie op de 
tenen gaan trappen.
Ook deze uitgave van de Gazet staat 
weer bomvol kopij uit, van en door 
de wijk. Speciale aandacht wil ik 
vestigen op de rubriek “Religie”. Er 
is ons vlak voor het afronden van 
deze uitgave verteld dat Pater Daan 
tot groot verdriet van ons allen is 
heengegaan. Pater Daan was een 
trouwe inzender van kopij, altijd 
vriendelijk en trots op zijn pagina 
in de Gazet. Helaas moeten we 
afscheid van hem nemen en zal 
deze Gazet de laatste zijn waarin 
zijn kopij is terug te vinden. Namens 
de redactie van de Gazet aan Pater 
Daan: Rust zacht!

Ondanks dit trieste bericht wens ik 
u veel plezier met het lezen van de 
Gazet.

Twenty eleven

             



T 0492 - 661 884

  
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

LAmbERT cOLENsTRAAT 12
HELmONd

JAN dE WiTHOf 126
HELmONd

ELsbEEN VAN bAERLEsTRAAT 14
HELmONd

ZEEpsEHOEVE 5
HELmONd

dORpssTRAAT 133 
miERLO

bALKAN 6
HELmONd

KARpERLAAN 32
HELmONd

cLEmENssTRAAT 37
HELmONd

HAAgLAAN 3
HELmONd

REEbOKLAAN 36
HELmONd

bAssTRAAT 46
HELmONd

KALmOEsbEEK 5
HELmONd

WiNdmOLENsTRAAT 66
HELmONd

OERAL 20
HELmONd

KOLLERsHOEVE 7
HELmONd

biNdERsEsTRAAT 33
HELmONd

dR. dREEsLAAN 153
HELmONd

LiEsHOUTsEWEg 50
HELmONd

bRUiNVissTRAAT 11
HELmONd

fRANs HALsLAAN 21
HELmONd

bROENsHOfsWEidE 10
HELmONd

scHAARsbERgENdREEf 10
HELmONd

VELHORsTWEidE 5
HELmONd

VEcHTsTRAAT 18
HELmONd

HERTELAAN 109
HELmONd

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT
VERKOcHT

VERKOcHT

De meest verkopende makelaar van 2010 in Helmond en omgeving  

Sterke groei van den Heuvel Makelaars en Adviseurs
Wederom uitbreiding makelaarsteam toonaangevend kantoor.
Eindelijk weer eens een positief geluid vanuit de makelaardij. In tegenstelling tot 
veel andere makelaarskantoren waar reorganisaties en saneringen aan de orde 
van de dag zijn heeft het toonaangevende Helmondse makelaarskantoor Van den 
Heuvel vanwege haar succesvolle groei besloten tot uitbreiding van haar make-
laarsteam. Makelaar-taxateur Franc van Beeck is per 1 december j.l. in dienst get-
reden bij Van den Heuvel om de sterke basis van het kantoor verder uit te bouwen. 
Makelaar van Beeck is zeker geen onbekende in het Helmondse;  hij was eerder 
ca. 15 jaar continue werkzaam in de gemeente Helmond als makelaar-taxateur bij 
gerenommeerde kantoren en vele transacties werden via zijn succesvolle bemid-
deling afgerond. 

Directeur afd. Wonen,  Bas Teeuwen van Van den Heuvel Makelaars en Adviseurs 
over de versterking: “In de afgelopen jaren zijn we door een zorgvuldige opbouw, het 
leveren van een constante kwaliteit, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers 
en nieuwe innoverende marketinginstrumenten zoals ZienopZondag.nl en Buiten-
state, in staat gebleken om ondanks een wat afvlakkende markt sterk te groeien als 
kantoor. Inmiddels kan ik wel stellen dat  we de tot de top behoren in de Helmondse 
markt en om deze positie te continueren kiezen we voor een hoge kwaliteit van 
medewerkers. Franc van Beeck past helemaal binnen dit plaatje en we zijn daarom 
erg blij dat h j ons team komt versterken”. 

Makelaar van Beeck over zijn overstap: ‘’Makelaarskantoren die in de huidige markt 
in staat zijn om evident te groeien qua transacties zijn uniek. Daar moet een goede 
filosofie achterzitten. Je redt het niet met alleen het plaatsen van een pand op Funda, 
je zult constant moeten zoeken naar nieuwe wegen om de juiste koper voor je pand 

te vinden. Van den Heuvel makelaars en adviseurs zoekt en vindt die wegen en loopt 
voorop met nieuwe succesvolle ideeën. De manier waarop ze dat doen past bij mij 
en daarom is deze overstap ook een zeer logische”. 

Wilt u meer weten over de unieke verkoopmethodes van Van den Heuvel makelaars 
en adviseurs bel dan met Bas of Franc op de volgende nummers 06-53201820 en 
06-22421712.

ENKELE dOOR ONs VERKOcHTE WONiNgEN iN 2010

          



Inhoud 5

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

11e jaargang nr. 1 – Januari 2011
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 de 12e van elke
maand - in MsWord, bij voorkeur in platte tekst 
!! Afbeelingen, logo’s, etc. apart meeleveren 
in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Advertenties uiterlijk de 12e van elke maand.

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: 
27 januari

2 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en 
oud papier

3 Voorwoord door Jeroen de Kort

7 Politiek met bijdragen van: Gaby van den Waardenburg en 
Mirjam van der Pijl

9 Verenigingsnieuws met: Didoko, Moet niks, Maskerade, 
Aanmeldformulier, Fotodier en Classic Hits Night

18 de Rampetampers

21 Hockeyclub Scouting Paulus

24 Hummeldonk en basisschool Dierdonk

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

31 Wijkraad

33 Ingezonden: Jeugd en Gezin, Hart voor Honden Dierdonk,
Nieuwsbrief Politie

38 Programma Filmhuis

41 Column: Wrikken en wegen

42 Uitgelicht: Vane druk: drukwerk zoals u dat wenst

43 Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

44 Ingezonden: Jongerenwerk

47 Recept van de maand

48 Ingezonden: Poppodium Lakei en Annatheater

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 na de feestdagen?

Heerlijk een uurtje ontstressen! 

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

Cadeaubon vanaf € 10,00v  
  

407

  D
K  

7   H d

U  
h h id

s ci l

Aanbieding Januari

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

Horstlandenpark 2a
5709 MB Helmond

T 0492 33 09 85
E eat@foodforfun.nl

Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte 
barbecue tot een onvergetelijk feest: Food For Fun is het 
adres voor sublieme catering. En dat niet alleen... De zorg 
voor uw complete feest is bij ons in goede handen. 
Bij Food For Fun draait alles om genieten.

www.foodforfun.nl

Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte 

Bezoek ook eens onze kookstudio voor een heerlijke culinaire avond uit!

          



Politiek 7

Nieuwjaarsreceptie

Beste wijkbewoner,
In december komen de 
kerstballen weer van de 

zolders, worden de lichtjes in 
de straten van Dierdonk weer 
opgehangen en misschien moet 
zelfs de sneeuwschuiver er aan 
te pas komen. Voor de politiek 
breken rustige tijden aan. 
De begrotingsbehandelingen 
zijn net achter de rug en de 
raadsvergaderingen zullen weer 
in het nieuwe jaar plaatsvinden.

Na deze periode van complete stilte krijgen we weer alle 
nieuwjaarsrecepties. Misschien van het werk, de buurt of van de 
gemeente. De gemeente Helmond houdt ook ieder jaar een receptie. 
De gebruikelijke gasten zoals de burgemeester, de wethouders en 
de raadsleden zullen hierbij aanwezig zijn. Het is geen politieke 
reünie, de leden van bijvoorbeeld de schuttersvereniging zijn ook 
aanwezig en ieder jaar wordt de Helmonder van het jaar bekend 
gemaakt. Toch zou ik het mooi vinden, als het gezelschap wat 
gevarieerder zou zijn. 

Misschien lijkt het je ook leuk om tijdens de nieuwjaarsreceptie 
een glaasje te drinken met de wethouder, of de burgemeester 
hoogstpersoonlijk een fijn Nieuwjaar te wensen. Schroom niet en 
kom op 3 januari 2011 om 18:30 langs bij het kasteel van Helmond. 
Je zult met open armen worden ontvangen. 
Ik wens jou in ieder geval al via deze weg een fijne kerst en een 
gelukkig Nieuwjaar.

Hartelijke kerstgroet,
Gaby van den Waardenburg

In  d e  d e c e m b e r m a a n d 
nemen we traditioneel het 
afgelopen jaar onder de 

loep. Politiek gezien was het 
een bewogen jaar. In februari 
viel het kabinet CDA/PvdA/CU. 
Een demissionair kabinet van 
CDA en CU nam voorlopig de 
honneurs waar. In maart waren 
er gemeenteraadsverkiezingen. 
Gevreesd werd voor een flinke 
duikeling van de PvdA landelijk 
gezien ten opzichte van de sterk 
gewonnen vorige verkiezingen. 

Toch was er goede hoop opnieuw de grootste Helmondse partij 
te worden. Job Cohen, die het leidersstokje van Wouter Bos had 
overgenomen, voedde die hoop. Helaas mocht het niet zo zijn. De 
uitslag voor de PvdA, veel voorkeursstemmen, werd zelfs landelijk 
nieuws. Daarna was er nog commotie rondom hertellen, wederom 
werd de Helmondse PvdA landelijk nieuws. Voor een nieuw College 
waren we tot ons verdriet al heel snel geen gesprekspartner meer. 
Alle commotie heeft als positief resultaat dat we en sterke band in 
de fractie hebben. We staan zij aan zij!

In mei waren de landelijke verkiezingen. Voor de VVD een succes, 
voor de PvdA maar 1 zetel minder. Voor het CDA een klap en voor de 
PVV een klinkende winst. Helmond werd opnieuw landelijk nieuws 
met 25% PVV-stemmers. De vorming van een nieuw kabinet was 
geen sinecure. Diverse pogingen strandden en uiteindelijk werd 
de vooraf onmogelijk geachtte constructie van VVD en CDA met 
gedoogsteun van PVV gevormd, zelfs met goedkeuring vanuit een 
zeer bewogen en live op tv uitgezonden 7 uur durend CDA-congres. 
Dat wij vanuit de PvdA niet gelukkig zijn met dit kabinet mag 

duidelijk zijn. We maken ons ernstig zorgen over wie de klappen 
van de bezuinigingen moeten opvangen. De daadkracht lijkt groot 
maar werkelijke en broodnodige hervormingen wil dit kabinet niet 
aangaan. De PVV kreeg het nog heel moeilijk met 2de Kamerleden 
met een dubieus verleden. 
Landelijk werd Helmond eind november opnieuw groot nieuws. 
Het afschuwelijke bericht dat Burgemeester Jacobs bedreigd werd 
en dat hij met zijn vrouw het huis had moeten verlaten beheerste 
dagenlang het nieuws. De relatie met de coffeshop/drugs-
problematiek die tegelijkertijd ook in Eindhoven in grote hevigheid 
speelde maakte de nieuwswaarde helaas alleen maar groter.
Traditioneel worden aan het begin van het nieuwe jaar vele (geluks)
wensen uitgesproken. Ik wens ons land een regering die rekening 
houdt met hen die het niet zonder een steuntje in de rug kunnen, 
die respect toont voor alle mensen die in Nederland hun best doen 
mee te doen en die iedereen de kans wil geven om mee te doen. 
Ik wens een grote opkomst voor de verkiezingen voor Provinciale 
Staten in maart waarvoor u uit veel Helmonders kunt kiezen. 
Ik wens daarbij natuurlijk een overwinning voor PvdA-lijsttrekker 
Annegien Wijnands en voor PvdA nr 6 Stijn Smeulders. Ik wens 
een 1ste Kamer, gekozen via die Provinciale verkiezingen, met een 
sterke linkse signatuur. Ik wens u een College dat oog houdt voor de 
inwoners en hun behoeftes meer dan voor infrastructuur. Ik wens 
een veilige woonplaats voor alle Helmonders en met name voor 
burgemeester Jacobs! 

Ik wens u allen een goed, gezond en gezellig 2011.
Mirjam van der Pijl, 

Tradities

         



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

 

06-55 327 968
www.yoga-helmond.nl

                

          



Verenigingsnieuws 9

Durf jij de uitdaging aan ?
Zangers  (M/V)

( 2 uur per week )

Wie zijn wij ?

Leuk gemengd koor. Het koor bestaat ruim 5 jaar en is gesitueerd 
in Helmond, Dierdonk. We repeteren in wijkcentrum Parkzicht 
op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Het repertoire is zeer divers voor elk wat wils. 

Wat bieden wij:
• In principe zijn we op zoek naar iemand voor 2 uur per week. 

Dit is uit te breiden door in te stappen in diverse commissies.
• Na de repetitie is het mogelijk om gezellig te borrelen aan 

de bar.
• We geven diverse uitvoeringen o.a. Carat , Parkzicht en de 

Fonkel

Neem vrijblijvend contact op met : 

Hanny van Rijt   (0492- 513763

of kijk op  Didoko.nl

Graag nodigen wij U uit om eens een kijkje te komen nemen 
tijdens een repetitie op dinsdagavond vanaf 20.00 uur te 

Parkzicht
Dierdonkpark 6
5709 PZ Helmond

Voor meer informatie bel met: 
Hanny van Rijt (513763 
Els Gilbers (514016

kijk ook eens op www.didoko.nl 

           



        

          

 Wij Bieden:
 * Workshops voor

- Kinderfeesten 
- Bedrijfsuitstapjes 
- Vriendengroepen 
- Atelierruimte verhuur 
- Keramiek oven verhuur

 *Verkoop van:
- Schilderijen
- Keramiek
- Tassen
- Vilten objecten
- Sieraden
- Leren armbanden

Aanleren van creatieve vaardigheden, voor kinderen met een PGB 
(persoonsgebonden budget) o.l.v. gediplomeerd activiteitenbegeleidster

Binderseind 22,Helmond.   info: Judith, 06-33180235/ www.atelier-leef.nl

Alles zelfgemaakt en ontworpen
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Moet Niks mededelingen

We hebben deze keer opdracht gekregen om onze kopij 
vóór Sinterklaas in te leveren Dit in verband met de 
verschijningsdatum van de Gazet vóór Kerstmis. 

U zult begrijpen dat aan dit verzoek onmiddellijk voldaan wordt. 
Al is het alleen maar uit bewondering en respect voor de redac-
tie die sinds enkele maanden een schitterend tijdschrift weet te 
produceren. Natuurlijk, wij waarderen het werk van de vorige 
redactie ook heel erg. Maar zoals het er nu uitziet: Chapeau!
Gelukkig dat het er buiten zo mooi winters uitziet. Als je naar 
buiten kijkt kom je al helemaal in kerststemming. Ook een wan-
delingetje door onze wijk laat je genieten van veel moois.
Alleen…. er zit wel een risico aan. Zeker voor de senioren. Want 
ook dit jaar wordt op veel plaatsen vergeten de trottoir even 
sneeuwvrij te maken. Dat is toch wel heel jammer: Met een klein 
beetje moeite kun je veel ongemak en ongelukken voorkomen.
We herinneren er nog even aan dat er tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar geen activiteiten van Moet Niks zijn. Vanaf 5 januari 
bent u weer van harte welkom op de koersbalochtend en op 
donderdag 6 januari gaan weer verder met de workshops over 
beeld- en videomontage en het maken van DVD’s.

Verder hebben we op het programma staan:
Donderdag 13 januari Lunchpauze concert Muziekcentrum 
Eindhoven    Het Brabants Orkest speelt. Het bezoek aan een 
lunchpauze concert is voor ons inmiddels een traditie. Elke keer 
opnieuw zijn de deelnemers heel enthousiast. We maken er 
trouwens een leuke ochtend van:
We komen om 09:45 uur samen bij het Centraal Station van 
Helmond. Degenen die een NS-jaarkaart hebben kopen voor 
degenen die daar niet over beschikken, de kaartjes met 40% kor-
ting. De trein vertrekt om 10:00 uur. We gaan samen naar Café 
Restaurant Queen, op de markt. We genieten daar van koffie 
met gebak. Daarna wandelen we naar het onlangs gerenoveerde 
Muziekcentrum, alwaar om 12:30 uur het concert begint.
Na afloop kunt u naar eigen wens of in overleg met de eventueel 
meereizende, de middag indelen.
We kunnen met maximaal 20 personen deelnemen. U kunt zich 
vóór 6 januari, onder gelijktijdige betaling, opgeven bij Jeanne 
de Jong, (512516.   De kosten bedragen € 4,50 voor leden van 
de wijkvereniging. Niet-leden betalen € 7,-. 

Zondag 16 januari Eerste winterwandeling in De Warande
We verzamelen om 10:30 uur bij het parkeerterrein van Pavil-
joen De Warande. We kijken nergens naar; de wandeling gaat 
altijd door! We vertrekken vanaf de slagboom Om 12:00 uur 
zijn we terug in Paviljoen De Warande en kunnen we genieten 
van een kopje koffie. 

Vooraankondigingen
De volgende winterwandeling vindt plaats op zondag 20 febru-
ari, vanaf Parkzicht. Om 12:00 uur zijn we daar weer terug en 
kunnen we kijken naar een videofilm die gemaakt is van een 
ANWB-kampeerreis naar Kroatië.
U kunt dan zien wat de deelnemers aan de computer workshops 
hebben geleerd. Ook de niet-wandelaars zijn vanaf 12:00 uur 
van harte welkom in Parkzicht.

Op 22 februari is er een excursie naar het Gemeentemuseum 
in Helmond.

Wij wensen al onze leden en alle andere bewoners van onze wijk 
Dierdonk heel fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en 
gelukkig 2011 toe.
We hopen dat we ook in het nieuwe jaar, in goede harmonie, 
veel plezier zullen beleven.
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 Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o	 Ik	wens	lid	te	worden	van	Wijkvereniging	Dierdonk
o	 Ik	wil	meedoen	als	vrijwilliger	bij	activiteit	…………………………
o	 Ik	mag	gebeld	worden	als	er	assistentie	nodig	is

	 Familienaam:	 ................................................................
	 Adres:	 	 ................................................................
	 Postcode:	 ............................................
	 Tel.:	0492	-	............................................

Gezinssamenstelling

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam	

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

Datum:			............................		Handtekening:		......................................................
De	contributie	bedraagt	€	13,50,=	per	gezin	resp.	€	6,75	voor	een	alleenwonende	per	
jaar.	Het	verenigingsjaar	loopt	van	1	juli	tot	en	met	30	juni.	De	contributie	wordt	bij	
aanmelding	per	3	maanden	berekend	naar	rato	resterende	verenigingsjaar.	
Voor	de	betaling	ontvangt	u	een	acceptgiro.	 						
Opzegging	4	weken	voor	einde	verenigingsjaar.

Inleveradres:	ledenadministratie:	Zevenstersingel	9				5709PM	Helmond
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Maskerade speelt lang en gelukkig

Helmond – Na de succesvolle voorstelling “A Streetcar 
named Desire” is Toneelgroep Maskerade begonnen 
met de repetities van “Lang en Gelukkig”. De Helmond-

se theatergroep bereidt zich voor op maar liefst zeven dold-
waze voorstellingen in maart 2011. Onder regie van Dirk van 
der Pol gaan ook dit jaar weer alle registers open. Spectaculair 
totaaltheater zoals het publiek dat van Maskerade gewend is, 
compleet met zelfgemaakte kostuums, betoverende decors 
en speciaal voor deze voorstelling gemaakte filmbeelden en 
muziek. 

“Lang en Gelukkig” gooit met veel vaart en nog meer grappen 
de verhaallijnen van Assepoester, Roodkapje en nog veel meer 
sprookjes door elkaar tot een bruisende, ontroerende en veelal 
hilarische familierevue. In deze absurdistische komedie over 
buitenstaanders en meelopers, heimelijke verlangens en valse 
ambities is alles net even anders en is niets wat het lijkt… 

Assepoester moet verplicht in één huis wonen met haar nieuwe 
stiefmoeder Irma Grooteboezem en haar terroriserende doch-
ters Paris en Hilton. Heimelijk droomt ze over die ene grote 
liefde. Roodkapje is erg onzeker en valt uiteindelijk hopeloos 
voor de charmes van een hongerige wolf met imagoproblemen. 
En de moeder van Prins Roderick van Oranjenassaukade vindt 
het hoog tijd worden dat hij een mediagenieke vrouw vindt. 
Zelf verdrijft hij liever de tijd met zijn trouwe lakei Willy, maar 
hij heeft de deur van de kast nog niet gevonden. Terwijl op het 
Koninklijke bal alles uit de hand loopt, zien we de romantische 
balkonscène tussen de Prins en Assepoester. Vlak voor de kus 
slaat de klok twaalf en moet Assepoester terugkeren naar haar 
leven als huissloof. En heeft de grote boze wolf uiteindelijk geen 
trek meer in Roodkapje, of toch wel? Door de slotscènes van 
de diverse sprookjes net even anders te rangschikken leert de 
dementerende fee ons, dat als je werkelijk lang en gelukkig wilt 
leven, je beter van de gebaande paden af kunt wijken om de 
stem van je hart te volgen.

“Lang en Gelukkig” staat bol van ondeugende insinuaties en 
scherpe verwijzingen naar de actualiteit. Met spetterend spel, 
muziek, zang en dans maakt Maskerade ook deze voorstelling 
weer tot een spectaculair theaterfeest voor jong en oud. De 
première is op vrijdag 25 maart 2011 om 20.00 uur in het An-
natheater in Helmond. De voorstelling is verder nog te zien 26, 
30, 31 maart, 1 en 2 april 2011 om 20.00 uur en op zondag 27 
maart om 14.00 uur.
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Fotowedstrijd industrieel erfgoed

Helmond is een stad van industrie en industrieel erfgoed. Al sinds de middeleeuwen verdienen de Helmonders hun brood met am-
bachten. Dit ontwikkelde zich later, met name langs het kanaal, tot een levendige industrie. Daardoor is er ook nu nog in Helmond 
veel van het industriële verleden te zien. Denk maar eens aan Vlisco, De Nederlandsche Cacaofabriek, het kanaal of de prachtige oude 
fabrikantenvilla’s. 
Niet voor niets is het onderwerp Helmonds industrieel erfgoed, maar dan anders - op een originele manier - bekeken.
Lijkt het je leuk om mee te doen en je door het Helmondse industriële verleden te laten inspireren? Pak dan je camera en trek er op uit! 

De fotowedstrijd is voor drie groepen:
1.     Basisschoolleerlingen
2.     Jongeren van 12 tot 18 jaar (na de basisschool)
3.     Volwassenen

Foto’s kunnen worden ingezonden van 1 februari 2011 tot en met 15 maart 2011
 
Foto’s kunnen op twee manieren worden ingezonden:
1.     Digitaal: verzenden naar fotowedstrijd@helmond.nl
2.     Analoog: opsturen naar Gemeente Helmond, Afd. Kunst en cultuur – Postbus 950  5700 AZ  Helmond. 
Afgeven kan ook bij de balie van het stadskantoor (Weg op den Heuvel 35) of bij de balie van de Bibliotheek Helmond Peel (Watermolenwal 11)
Dan graag in een envelop met als opschrift fotowedstrijd ‘Helmonds Industrieel erfgoed; anders bekeken’ en achter op de foto uw naam en adres.

Bij de foto wordt vermeld:
Naam  | adres | telefoonnummer | emailadres | leeftijd |onderwerp foto met korte toelichting en plaats van de opname (max. 40 woorden)

De volledige wedstrijdregels en prijzen zijn te vinden op www.helmond.nl/erfgoed10daagse en op te vragen via fotowedstrijd@helmond.nl 
of 0492 - 587 281.

Uiteraard kunnen ook schoolgroepen meedoen aan de wedstrijd. Iedere leerling wordt dan wel als afzonderlijke deelnemer beschouwd.

helmonds Industrieel erfgoed, anders bekeken

Doe mee aan de fotowedstrijd – Industrieel erfgoed; anders bekeken!

De fotowedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de Helmondse Erfgoed 10-daagse in mei 2011.
Ontwerp Studio BLOOOS

Deze keer een extra pagina van 
Fotodier. Zoals jullie aan de titel 
kunnen zien gaat het deze keer 

over een fotowedstrijd. Helmond heeft 
weer een fotowedstrijd georganiseerd 
die we jullie, als trouwe lezer van de Ga-
zet, niet willen onthouden. 

Eerder heb ik wel eens geschreven over 
dit soort fotowedstrijden. Het is een 
slimme en goedkope manier om aan 
veel foto’s te komen, in dit geval voor de 
gemeente Helmond. Waarom dan toch 
in de Gazet, simpelweg omdat we meer 
bekendheid willen geven aan fotografie 
en alles wat met deze prachtige hobby 
(voor enkelen zelfs hun beroep) te ma-
ken heeft. Een wedstrijd kan hierbij net 
het extra duwtje geven. In dit geval is het 
zelfs een heel toegankelijk onderwerp.

Industrieel erfgoed is overal om ons 
heen, sterker nog, het is zelfs een heel 
fotografiewaardig onderwerp. Van oude 
monumenten tot details van productie-
machines of kunstwerken die bij die erf-
goederen staan. U kunt het zo gek niet 

bedenken of het is mooi om te fotogra-
feren.

Succes met de wedstrijd,
Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier

         



Verenigingsnieuws 15

Nieuws van Fotodier

Tja, wat doe je als het bar winterweer 
is en je wilt eigenlijk naar België 
gaan. Nou, dat is simpel, dan ga je 

niet.Zondag 28 november  was te koud 
om lang in een verlaten treinstation rond 
te lopen. Dan de plannen maar wijzigen 
en dichterbij huis fotograferen. Met zijn 
zessen zijn we naar Suytkade gereden 
om daar wat op de gevoelige plaat vast 
te leggen. We liepen gezellig door die erg 
nieuwe en stille wijk wat te knippen tot 
ons oog viel op de oude kraan met kraan-
baan van voormalig zand- en grindhan-
del Slits. Het is een prachtig object voor 
urbexfotografie. Door de kraakheldere, 
droge lucht kwamen de kleuren van de 
kraan er erg mooi uit.

Al gauw was de oude kraan omgeven met 
zes klikkende, zoemende en klimmende 
fotografen omgeven. Alles is vastgelegd, 
zelfs de kleinste details werden niet over-
geslagen. Het was bijna niet te geloven 

hoe mooi roest, afgebladderde verf in 
diverse kleuren met mos combineerde.  
De kraan staat aan het kanaal vlakbij een 
oude, half gesloopte fabriek. Daar moes-
ten we zijn, we wilden naar binnen, dat is 
urbex pur sang. Helaas, de teleurstelling 
was groot: geen enkele deur ging open, 
alles was op slot. Gelukkig stuitten we nog 
op een ander object namelijk een grote 
berg puin van steen en gewapend beton. 
Ook daar waren leuke plaatjes van te ma-
ken. Toch bleef de kraan als een magneet 
aan ons trekken dus we gingen weer terug 
naar die roestbonk. Is dit nou Helmonds 
industrieel erfgoed  of niet? Als het erf-
goed is dan ligt het er maar vervallen en 
verwaarloosd bij als stille getuige uit het 
verleden van Helmond. 

Doordat het vier graden vroor kregen we 
het al snel koud, waarbij vooral de vingers 
weigerden te doen wat ze moesten doen. 
Als het fotograferen niet meer lukt, dan 
wordt het tijd voor warme chocolademelk 
met een stuk gebak. Daarom genoten als 
afsluiting wederom van deze lekkernijen. 
Ik ben benieuwd wat voor foto’s er op de 
clubavond uitkomen!

Vriendelijke groeten

Louis van de Werff

Wil je meer weten over onze club kijk dan op 
onze vernieuwde site www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com 

          



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   

Kortingen
tot 50% 
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Classic Hits Night op 29 januari

Onder de vlag van de wijkvereniging vindt op 29 januari 
2011 een Classic Hits Night plaats in wijkcentrum Park-
zicht. Een initiatief van Cyndi Klap en Helga Wolfhagen, 

die druk bezig zijn met de voorbereidingen voor dit dansfeest 
voor de oudere jongeren vanaf 25 jaar. Hebben jullie ook zin om 
ouderwets te dansen en mee te zingen zonder dat de kinderen 
zich hoeven te schamen? 
Noteer dan zaterdag 29 januari in de agenda. Nadere informatie 
volgt op posters en op de website www.dierdonk.eu. 

Website wordt meer en meer gelezen
Internetsurfers weten de website www.dierdonk.eu steeds be-
ter te vinden. Uit de statistieken blijkt dat het aantal bezoekers 
verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Om te zorgen dat de 
website zo volledig mogelijk is, is input nodig van allen die in 
Dierdonk actief zijn. Laat het weten aan de wijkraad als het gaat 
om de faciliteiten in de wijk. Geef het door aan de wijkvereni-
ging als het gaat om de activiteiten in de wijk. Op die manier 
krijgt de website nog meer waarde voor de wijkbewoners. 
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Carnaval 2011 in aantocht.

11-11-11

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 
2011. Waarom met deze woorden 
beginnen als het ook al in de Kerst-

wens staat. Wel 2011 is een speciaal jaar 
voor wat betreft carnaval. Als je het al 
meemaakt dan is het slechts eens in je 
leven. Dit jaar geen “Elfde van de Elfde” 
maar de “Elfde van de Elfde van de Elfde”. 
Er wordt gebrainstormd om deze speci-
ale gebeurtenis ook een speciaal tintje 
te geven. Wij houden u van de ontwik-
kelingen op de hoogte, terwijl natuurlijk 
ook ideeën van harte welkom zijn.

Maar voor het zover is komt natuurlijk 
eerst carnaval 2011. Enkele vaststaande 
programma delen melden wij hier vast.

Jubileum receptie Rammetjes
Zo is op Zondagmiddag 13 februari 2011 
een jubileumreceptie in verband met het 
11 jarige bestaan van de Jeugdraad “de 
Rammetjes”. Overigens is de jeugdraad 
voor dit jaar nog niet compleet. Dus heb 
je zin om ook gezellig mee te doen in de 
Jeugdraad meldt je dan aan bij het se-
cretariaat, 0492-517210 of secretaris@
rampetampers.nl.

Zittingsavond
Op zaterdag 27 februari  hebben we de 
welbekende zittingsavond met diverse 
kletsers en amusementsgroepen.
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: 
Ad Vermeulen, (Winnaar van de vergulde 
Glimlach), Frans van Zeeland, Robbert van 
Lamoen, Freddy vd Elzen en Erik Mulder.
Voor het amusement vol lol en plezier 
hebben we de nummer 2 van de Keiebij-
ters Schlagercompetitie, tevens de num-
mer 1 bij de vakjury, het Dierdonks duo “ 
Dè kenne wai ok,” weten te strikken. 

Verder staan ook Hers en Dwers, De Two-
petjes, en Dubbel Trubbel, garant voor 
een schuddebuikende avond.
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 slechts € 12,00 inclusief een 
kopje koffie. 
En dan zeker zo belangrijk, koop op tijd 
uw entreekaartjes, weliswaar btw-vrij 
maar vol is vol. De voorverkoop begint 
op 3 januari bij Albert Hein Dierdonk

Stuif ‘ns In
Ook dit jaar organiseren wij onder bo-
venstaande titel alweer voor het 9e jaar 
EEN MIDDAG voor de jeugd en wel op 
zondag 28 februari 2011, de dag na de 
zittingsavond. Aanvang 14.00 uur, in onze 
residentie Parkzicht.

Beste jongens en meisjes, op school heb-
ben jullie het podiumuurtje met toneel, 
muziek, zang en dans. Ook bij de buiten-
schoolse opvang doen jullie leuke dingen 
samen en hebben jullie optredens. Dit 
alles van een zeer hoog niveau. Vinden 
jullie het niet jammer dat je dit dan maar 
één keer kunt laten zien? Wel tijdens de 
Stuif ’ns in bij “de Rammetjes” krijg je 
volop de gelegenheid om datgene nog 
eens te laten zien, en dat voor een groter 
publiek. Misschien wordt dit je door-
braak en wordt jij die BDD-er. (Bekende 
Dier Donker) of als je niet uit Dierdonk 
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komt misschien wel BHM-er (Bekende 
HelMonder) Natuurlijk willen wij ook dit 
jaar tijdens deze middag de jeugd weer 
vermaken met optredens van de jeugd 
zelf, in de vorm van muziek,zang, dans, 
play-back, tonpraten, of iets anders leuks, 
maar dat kan alleen met jullie, schrijf je 
dus snel in. Inschrijfformulier te down-
loaden op www.rampetampers.nl. Het 
geheel wordt omlijst door onze 11 jarige 
jeugdraad van Elf “De Rammetjes”, met 
de Narretjes. De muziek is in handen van 
onze discotheek “The Musicmasters”.

Dierdonk Life
Ook dit jaar weer een avond voor de jon-
geren. Op deze zondag is het de bedoeling 
dat enkele jongerenorkestjes optreden 
uit Dierdonk en omstreken. Ook al maak 
je niet meteen carnavalsmuziek en heb 
jij een bandje en wil je wat bekendheid 
opbouwen, dan is Dierdonk op Carna-
valszondag “The Place to Be”. Neem 
vrijblijvend contact op met de secretaris, 
0492-517210 of secretaris@rampetam-
pers.nl wat er voor mogelijkheden zijn. En 
de Jongeren van Dierdonk, wel die zullen 
zich net zo vermaken als vorig jaar met 
“The Issues” 
Ook jullie jongeren van Dierdonk kom 
weer in grote getale en beleef met zijn 
allen een gezellige vette avond bij de 
Rampetampers met Dierdonk Life.

Kindermatinee  7 maart 2011
Deze middag worden de kinderen ver-
maakt door de Crazy Jeugdshow.
Door de vele programmaonderdelen is 
er altijd voor elk wat wils, niemand hoeft 
zich te vervelen, de show is erg interactief. 
De show is voor alle jeugd van 4-12 jaar 
en iedereen doet vrolijk mee. In volle 
vaart wordt een feest gebracht met veel 
humor en participatie, veel kinderen wor-
den op het podium gevraagd om mee te 
werken. Enkele dingen die je meemaakt: 
goochelen, discoquiz, ballonfiguren ma-
ken, zingen met hindernissen, en nog veel 
meer.
De zaal is uiteraard alleen voor de kin-
deren. Voor de ouders is er het café van 
Parkzicht. Ook zijn natuurlijk de jeugdraad 

met prins Brian paraat. Prins Brian heeft 
voor de kinderen weer diverse traktaties 
meegebracht.
Entree € 3,00 (voor jong en oud) 

Kinderfestival 8 maart 2011
Dit jaar gaan we op zoek naar het muziek-
mysterie met de show MegaMatti en het 
Muziekmysterie.
MegaMatti komt uit een hele grote 
muzikale familie, maar er is een klein 
probleem! MegaMatti is de jongste van 
de familie en daarom komt hij altijd als 
laatste aan de beurt. Hij heeft als het goed 
is muzikaal talent, maar hij moet wel een 
beetje worden geholpen! Samen met alle 
aanwezige kinderen word gezocht naar 
de werking van alle instrumenten die te-
voorschijn komen uit de mysterieuze mu-
ziekdoos. In deze interactieve kindershow 
de kinderen zelf de hoofdrol en aan het 
einde van de show vind er een spetterend 
muzikaal slot plaats. Met de polonaise, 
springen, dansen, en vooral zingen maakt 
MegaMatti een knallend feest!!!

Entree € 3,00 (voor jong en oud) Indien 
u de kortingsbon inlevert die in de Gazet 
van maart gepubliceerd word, dan be-
taald u slechts de lage prijs van € 2,50. 

Meer: zie ook www.rampetampers.nl. 

           



* 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

Prettig Kerstdagen
en een Klusrijk 2011

               

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

BAILINE HELMOND  •  0492 - 52 15 81  •  HELMOND@BAILINE.NL  •  WWW.BAILINE.NL

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je 

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt 

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van 

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode 

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden 

je spieren gericht getraind. We helpen ook met 

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

vatie. Bailine is de snelst groeiende fi guurstudio van 

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons 

programma en wij garanderen succes!

Ontdek het geheim uit Scandinavië 
en boek een gratis proefbehandeling!
Bel of mail Jolanda voor een afspraak.

Het kan!
Makkelijk 
centimeters 
verliezen, 
precies waar 
jij dat wilt.
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Zaalhockeyen 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 320 leden en ook de kwaliteit van het 
hockey groeit met de week.

Zaalhockeyen
De winterstop voor de veldcompetitie is intussen in volle gang. 
Vijf Bakelse teams zijn echter in volle actie tijdensn de zaal-
hockeycompetitie. 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.
Iedere week wordt er hard getraind in de nieuwe sporthal in 
Bakel en dat is naast leerzaam ook nog eens supergezellig.

Proeftrainen na de winterstop?
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen in Bakel? Dan is er 
nu goed nieuws. Na de winterstop is er weer de kans om vier 
gratis proeftrainingen te volgen. Zowel jongens als meisjes zijn 
welkom. Je wordt getraind door een ervaren trainer. Als jij zorgt 
voor een flinke inzet, zorgt de club voor een stick voor je. 
En als je het leuk vind om onder hockey te gaan, kun je de rest 
van het seizoen ook trainen, zodat je in het nieuwe seizoen ook 
echte competitiewedstrijdjes kunt gaan spelen. Heb je er zin 
in? Wacht niet langer en bel (0492-343346) of mail (geurts5@
wanadoo.nl) naar Mandy Geurts. Dan zetten we jou op de lijst 
en nodigen we jou tijdig uit voor de proeftrainingen die in het 
nieuwe jaar starten. Reageer snel, want op de wachtlijst staan al 
weer een aantal kinderen. We maken de opleidingsgroep niet te 
groot om te waarborgen dat de kinderen ook echt de basis leren.
Ben je al wat ouder? Heb je misschien eerder ook al gehoc-
keyed? Heb je weer hockeykriebels 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 

Fijne feestdagen, een voorspoedig 2011 en tot ziens bij 
Hockeyclub Bakel!Volop actie bij de trainingen in de zaal op vrijdagavond in Bakel.

           



Schilder
s/klusbe

drijf

Mobiel:

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


            

Kerkstraat 52   5701 PM   Helmond

Nog op zoek naar een goed
voornemen voor 2011 ?

Lekker thuis eten met een 

heerlijk glas wijn is nog 

leuker als de entourage 

compleet is.

Kom eens langs voor onze 

uitgebreide collectie

aanbiedingen

glaswerk en bestek. 

Modern of klassiek, er 

zit altijd wel iets van uw 

smaak tussen.

Gelukkig nieuwjaar.

Wat eten we vanavond?

Voor een lekker stukje vlees, ambachtelijke 
vleeswaren, kant en klare gerechten en  
heerlijke salades zijn wij uw kennis in smaak!
 
Kijk in de winkel voor de aanbiedingen 
van de week!

Kijk ook eens op onze website: 
www.romonesco.com 

 Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043
 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030

Meditatie is een krachtige methode voor diepgaande ontspanning, inzicht, 

mentale groei en heling. In onze omgeving waarin we steeds drukker worden 

is er een steeds grotere behoefte aan rust. Meditatie kan daar bij helpen. Op 

een toegankelijke manier (leren) mediteren? Op een open en plezierige wijze  

werken we aan een basis die jou in je dagelijkse leven kan ondersteunen. 

Zie voor meer informatie www.celestialcare.nl

Nu ook in Helmond:

maandelijkse meditatielessen en 
themaworkshops van Celestial Care!
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VRIJE TIJD?  WIJ WETEN WEL WAT !

Heb je nog wat vrije tijd over en heb je zin in wat avontuur, 
dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij zijn de WEL-
PEN van Scouting Paulus. Wij kunnen jullie veel leuke 

dingen bieden zoals:  kamperen, buiten zijn, bossen, spelletjes, 
verkleden, koken, speurtocht, samen zijn, sportief, teamwork.
Wij zijn dus heel divers. Wil je je niet op 1 hobby vastpinnen 
dan moet je bij ONS zijn!

Scouting Paulus is DE scoutinggroep van Helmond-oost, Dier-
donk. Daar komen de meeste van onze leden ook vandaan. 
De WELPEN zijn in de leeftijd van 7-10 jaar. Ze vinden het heel 
erg leuk om op donderdagavond of zaterdagmorgen naar onze 
mooie blokhut aan de Bakelsedijk te komen. 
Dan draaien de welpen namelijk groep. Vroeger werden de 
jongens en meisjes gescheiden, maar zo oudbollig is de scouting 
niet meer dus we draaien lekker in gemengde groepen. Zo leren 
jongens en meisjes ook met elkaar om te gaan. 

Elke bijeenkomst duurt 2 uur. Elke week is er een ander program-
ma. Als we aan een insgine werken hebben we een terugkerend 
thema in ons programma. 

Er zijn een paar activiteiten die elke jaar terug keren zoals:

• Openingsweekend
• Wenweekend
• Zomerkamp
• Winterkamp
• Uitstapje
• Insigne werken
• Kerst
• Sinterklaas
• Carnaval
• Avond4daagse

Scouting is het leukste tijdverdrijf wat er is!

Neem ook eens een kijkje op onze internetpagina 
www.scoutingpaulus.com
Wil je specifiek iets van de welpen weten ga dan naar de welpen-
pagina op deze site, hier vind je allerlei informatie en natuurlijk 
leuke foto’s van ons.

LIJKT HET JE LEUK!!
AARZEL DAN NIET EN MELD JE AAN !
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Peuterspeelzaal Hummeldonk.
Herfst wandeling. 

Op de peuterspeelzaal hebben wij het thema herfst 
behandeld met de peuters. We hebben de peuters 
allerlei materiaal laten zien en zelf mee laten nemen 

van huis of uit het bos, zodat ze de herfst echt kunnen beleven.
Tijdens elk thema hebben wij een boek dat centraal staat. 
Voor de herfst was dit het boek : “Wat nu, Olivier”. Dit lezen wij 
volgens de interactief voorlezen methode in 4 fases voor.
Fase 1: We laten het boek zien. Buiten- en binnenkant, en de 

plaatjes.
Fase 2: We lezen het boek letterlijk voor.
Fase 3: We laten de platen zien en gebruiken daarbij allerlei 

materiaal.
Fase 4: We laten de peuters het verhaal vertellen.
In het thema horen diverse activiteiten die te maken hebben 
met de ontwikkeling van de peuters.
We zingen liedjes over de herfst en maken muziek. We genieten 
van knutselactiviteiten en ervaren buiten de wind en de blaadjes. 
Dit jaar zijn we met de peuters naar het bos geweest.
Samen met de ouder(s) of oma/opa zijn we naar de Waranda 
geweest en hebben we gekeken of we het “gele blaadje”konden 
vinden van Olivier.
Maar ook hebben we gezocht naar kastanjes, eikels en 
paddenstoelen.
Elke peuter heeft een zak met herfstmateriaal meegnomen 
naar de peuterspeelzaal. En daar hebben we de peuter een 
herfststukje van laten maken. Zo leren de peuters ook omgaan 
met natuurlijke materialen.

Sinterklaas op bezoek.

Op woensdagochtend 1 december zijn alle peuters op 
de peuterspeelzaal aanwezig. In groepjes worden 
enthousiast allerlei pietenkunstjes geoefend. Over het 

dak lopen, pakjes in de schoorsteen gooien enz. Daarna gaan 
we in 1 groep bij elkaar zitten en worden er liedjes gezongen. 
Al heel snel wordt er op de deur geklopt en jawel daar hebben 
we Sinterklaas met zijn Piet.
Sinterklaas neemt op zijn mooie stoel plaats en één van de 
kinderen mag zijn staf wegzetten. Natuurlijk wel heel voorzichtig. 
Verschillende kinderen willen voor Sint een liedje zingen of hem 
een handje geven. Er is heel veel te vertellen aan Sinterklaas. Piet 
heeft ook het grote boek van Sinterklaas bij zich en daar mogen 
de kinderen in kijken.  Ik-weet-niet-Piet is niet zo heel slim en 
weet een heleboel dingen niet. Daar moeten de kinderen wel 
om lachen. Als Piet een verhaaltje voorleest valt Sinterklaas in 
slaap. Hij wordt pas weer wakker als alle kinderen hard roepen.
Aan het eind van het bezoek krijgen alle kinderen een kadootje, 
dit is een mooi beschilderd parapluutje. Daarna eten we nog 
wat pepernoten en dan staan de papa’s en mama’s al weer 
voor de deur.
Het was een heel geslaagde ochtend waar alle kinderen en 
leidsters volop van hebben genoten.

Bedankt Sinterklaas dat u ook even bij Hummeldonk op bezoek 
kwam!
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Een vrolijk sinterkerstfeest!

Eerst komt Sinterklaas op bezoek… 
De schoen wordt vol spanning met 
een lekker worteltje, een mooie 

tekening of een suikerklontje gezet. Op 
tv, op school en zelfs in de supermarkt, 
overal is de Goedheiligman aan het werk. 
Vol verwachting toeleven naar 5 decem-
ber: Pakjesavond!!  Het is één groot feest. 
Maar dan ineens is Sinterklaas met al zijn 
Pieten weer vertrokken. En staat er een 
grote boom in de kamer. Een hele over-
gang in een paar weken tijd! 
Om die overgang wat rustiger te maken 
vieren de kleuters bij juffrouw Monique 
en juffrouw Angeli in groep 1-2d sinds een 
paar jaren sinterkerst. Dit wordt op alle 
mogelijke manieren door elkaar gemixt. 
En de kinderen genieten er vol op van!  
De kerstboom staat in de Sinterklaashoek. 
In plaats van kerstballen hangen er over-
heerlijke letters in de boom. 
Er wordt ook goed meegedacht door de 

kinderen. ‘Er moet een ster in als piek’.. 
wordt door de klas geroepen. Want dit 
hoort bij Sint en bij Kerst. “..Sinterklaas 
loopt op de daken en dan zie je altijd ster-
ren! Maar met Kerst ook!..” 
‘Het is al jaren een succes’ verteld juf 
Angeli trots. ‘Het is allemaal gebaseerd 
op het verhaal wat we vertellen uit het 
boek “Kerstfeest met Pietje”. Hier vraagt 
een prinses voor kerst Pietje als vriendje. 

Dit loopt dus ook door elkaar.’
En nu Sinterklaas al lang weer in Spanje 
zit, hangen de heerlijke letters nog steeds 
in de boom. En Pietje blijft nog even. Tot 
het nieuwe jaar begint, langer kan hij de 
Sint niet missen.

Mocht u meer informatie wensen over 
Basisschool Dierdonk, dan kunt u bellen 
naar: (0492 -512021.

            



1500 M2 SLAAPVOORDEEL

  

 

OPRUIMING
MET KORTINGEN

VAN 20%
TOT 60%

Stationsstraat111
Deurne

T0493354015
M0645092255

Openingstijden:
Ma.13.00-17.00u.

Di.t/mvrij.09.00-17.00u.
Za.09.00-13.00u.

Wij komen kosteloos ook
aan huis bij particulieren
en voor bedrijven ook in

de avonduren!

Afhandelingreparatie-of vervangingskosten
via de verzekeringsmaatschappij.

G  an hi n l
D  pe i li   h  r g n

n par n n t i !

             

GEYSENDORFFERSTRAAT 29 
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93
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O denneboom
Het is bijna kerstmis, misschien 
staat jullie kerstboom al. Misschien 
moet hij nog worden gekocht en op-
gezet. Het verhaal gaat hierover en  
is voor de allerkleinsten om voor te 
lezen en voor de oudere kinderen 
om zelf te lezen.

Als ze in het dorp lopen, merken ze 
dat het al donker wordt. Overal 
branden vrolijke lichtjes en het is 

heel druk op straat. De mensen lopen 
de winkels in en uit en sommigen heb-
ben pakjes bij zich. Eerst gaan ze naar de 
markt. Midden op het plein staan wel 
honderd kerstbomen bij elkaar. Wouter 
en Mieke mogen er eentje uitzoeken. 
Wouter wil eerst een piepkleine en dan 
een heel grote. ‘Ik wil die dikke,’ zegt 
hij. ‘Ik denk dat hij een beetje te groot 
is,’ antwoordt mamma. ‘Dan moeten we 
een gat in het dak maken.’ ‘Jaaa!’ roept 
Wouter, want dat lijkt hem een prima 
idee. Na een tijdje zoeken, ziet Mieke een 
heel mooie boom. Niet te groot en niet te 
klein. Er komt een meneer bij. ‘Die maar 
doen?’ vraagt hij. Het is de kerstbomen-

koopman. Mamma betaalt de boom en 
trots gaan ze op weg naar huis. Ze dragen 
de boom met zijn drieën. ‘Hij prikt me,’ 
zegt Wouter. Mamma knikt en vertelt 
dan over de kerstboom. ‘Het is een heel 
sterke boom, omdat hij in de winter ook 
groen wil blijven. Met Kerstmis zetten de 
mensen hem eventjes binnen. Als dan 
buiten bijna alles kaal is, hebben ze toch 
wat groen in huis. Zo denken de mensen 
vast een beetje aan het voorjaar en de 
zomer. Want dan gaat de zon weer lan-
ger schijnen en wordt alles weer groen.’ 
‘En de lichtjes en de kaarsjes?’ vraagt 
Mieke. ‘Die helpen de mensen om aan 
de zon te denken. En alles wordt mooi 
versierd, omdat de mensen blij willen 
zijn.’ ‘En vrienden,’ zegt Mieke. En Wou-
ter roept: ‘Door het baby’tje.’ ‘Precies,’ 

zegt mamma. ‘Een heleboel mensen zijn 
ook blij, omdat het baby’tje er is.’ Mieke 
begint te zingen. Niet over het baby’tje, 
maar over de kerstboom. 

‘0, dennenboom, 0, dennenboom, 
wat zijn je takken wonderschoon. 
Ik heb je laatst in het bos zien staan, 
toen had je nog geen lichtjes aan. 
0, dennenboom, 0, dennenboom, 
wat zijn je takken wonderschoon.’ 

‘Nog een keer!’ roept Wouter. Ze komen 
nu in de straat waar ze wonen. Mieke 
en mamma zingen samen nog een keer 
het lied. Wouter doet ook mee, maar die 
weet nog niet goed hoe het liedje gaat. 
Dus zingt hij steeds: ‘0, 0, 0, die boom.’ 

Als ze voorbij het huis van opa Bos lopen, 
komt hij net naar buiten met zijn hondje. 
‘Wat een kabaal,’ moppert opa Bos. ‘Kin-
deren, ‘Kinderen, doe eens een beetje 
rustig.’ Dan ziet hij dat hun moeder ook 
loopt te zingen. Hij vindt het maar gek en 
loopt gauw door met een boos gezicht. 
‘Opa is knorrig,’ fluistert Mieke. ‘Dat is 
hij wel vaker,’ zegt mamma. ‘Nee, hoor, 
meestal is hij aardig.’ ‘Voor kinderen wel, 
maar voor grote mensen niet altijd. Dat 
komt omdat opa Bos alleen is. Daar wordt 
hij misschien een beetje knorrig van.’  Dan 
zijn ze bij hun huis. 

De kerstboom komt midden in de kamer 
te staan. Van zolder haalt mamma een 
doos met lichtjes en een grote doos met 
kerstballen en slingers. Mieke en Wouter 

mogen de boom versieren. Mamma hangt 
de lampjes erin. ‘Voorzichtig met de bal-
len,’ roept mamma. ‘Ze kunnen breken.’ 
Maar Wouter en Mieke doen echt heel 
voorzichtig en er gebeurt niets. Als ze 
bijna klaar zijn, mag Wouter de piek hele-
maal bovenin zetten. Mamma tilt hem op 
en dan is de boom echt af. Ze hebben nog 
een paar ballen over. Die stoppen ze in 
een doos, die op de grond staat. ‘Weet je 

wat,’ zegt mamma, ‘we doen alle lichtjes
aan. Dan hebben we een verrassing voor 
pappa als hij thuiskomt.’ 

Wanneer pappa even later binnenstapt, 
is hij .helemaal verbaasd. Het is donker 
in de kamer en alleen de lichtjes branden. 
Prachtig, prachtig!’ roept hij en hij loopt 
om de kerstboom heen. Dan horen ze 
ineens: Krak, krak, knisper, krak. Pappa is 
midden in de doos met kerstballen gaan 
staan. Mieke schrikt ervan. Wouter niet. 
Die roept net als pappa: ‘Prachtig, prach-
tig!’ Gelukkig hangt de boom al helemaal 
vol en zijn niet alle ballen in de doos stuk.
Pappa en mamma moeten er wel een 
beetje om lachen. ‘0, 0, 0, die boom,’ zingt 
Wouter. Dan zingen ze allemaal: 

‘0, dennenboom, 0, dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon.
Ik heb je laatst in het bos zien staan, 
toen had je nog geen lichtjes aan. 
0, dennenboom, 0, dennenboom, 
wat zijn je takken wonderschoon.’ 

Uit nog een nachtje slapen 
Jacqeus Vriens
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Dierdonkey als Kerstman
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Plezier met de Kerstman

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

advent
ezel
kerstboom 
licht
rendier
arreslee
jezus
kerstman
maria
stal

bal
kaars
krans
pakje
ster
diner
kaart
kribbe
piek
vrede

Piek

Waarom hangt 
een dom blondje 
4 kwartjes in de 
kerstboom? Dan 
heeft ze een piek!

Kerstinkopen

Een man wordt 
beschuldigd van 
diefstal en moet 
voor de rechter 
komen. Rechter: 
“Hoe komt u aan 
al die nieuwe 
kerstspullen?” 
Verdachte: “Ik 
heb heel vroeg 
kerstinkopen 
gedaan, edelacht-
bare!” Rechter: 
“Hoe vroeg dan?” 
Verdachte: “Een 
uur voordat de 
winkel openging!” 

Krimpen

De meester geeft 
natuurkundeles. 
“Bij hitte zet iets 
uit, maar bij kou 
krimpt iets. Wie 
kan daar een goed 
voorbeeld van 
geven?” Mark: 
“De zomervakantie 
duurt zes weken, 
maar de kerstva-
kantie duurt maar 
veertien dagen, 
meester!”

Cadeautje

De Kerstman loopt 
een postkantoor 

binnen en vraagt 
om een postzegel 
van 78 eurocent. 
“O ja,” zegt hij 
tegen de verkoper, 
“wilt u het prijsje 
er af halen? Het 
is namelijk een 
cadeautje.” 

Kerstwerkstuk

Als Jantje op 
school komt met 
zijn werkstuk 
over de kerst 
zegt de meester: 
“Nou eh jantje, 
het is niet echt 
goed gemaakt!” 
“Waarom niet?” 
vraagt Jantje. 
“omdat er alleen 
maar witte 
blaadjes in zitten!” 
Waarop Jantje 
antwoordt: “Ja 
meester, dat heb 
ik speciaal voor u 
gedaan. Dan hoeft 
u niet zoveel na te 
kijken!”

Rapport

Robin komt thuis 
met een slecht 
kerstrapport. 
Vader zegt:”Dit 
is een pak slaag 
waard.” “Vind ik 
ook, “zegt Robin. 
“Kom, ik weet 
waar de meester 
woont.”

Verstoppertje

Twee rendieren 
spelen verstopper-
tje. Zegt de een dat 
hij zich in de kast 
verstopt.Twee uur 
later zegt de ander 
dat de een uit de 
kast moet komen 
omdat hij hem niet 
kon vinden .

B A K V R E D E K L 

A D R P I E K E K I 

L V A R S R T E E C 

R E N D I E R E R H 

K N S B J S L E S T 

A T B K T S D S T M 

A E A B E I I T M S 

R P O R N S R A A K 

T O R E Z E L L N S 

M A R I A J E Z U S 

 

Zoekplaatje
Zoek de 7 verschillen in het onderstaande zoekplaatje

Rebus
Welk Kerstliedje wordt hier gezongen?

Kerst Woordzoeker 

        

 
Oplossing

De Kerstman is 
in de top van de 
kerstboom terecht 
gekomen. Wie 
helpt hem weer 
naar zijn 
arreslee?

         

Doolhof

          



 
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 
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Wijkraad Dierdonk, 1e wijktafel in Helmond.

Op 9 december jl hebben we onze eerste Wijktafel gehad 
in Parkzicht. Het nagenoeg voltallige college is aanwezig 
gewest op deze avond. De burgemeester was om 

bekende redenen uiteraard verhinderd. Omdat dit de allereerste 
wijktafel volgens het nieuwe concept was hebben we allen even 
moeten wennen aan de exacte invulling van het overleg.
Het eerste deel van de avond had een besloten karakter, tijdens 
dit overleg hebben we het wijkactieplan besproken. Tevens 
hebben we de wijkvisie, lange termijnplanning besproken. 
Het wijkactieplan zal worden geplaatst op onze website. Wat 
zowel de gemeente als ons zelf opgevallen is het transparantie, 
kritische doch oprechte karakter van de avond. 
Het tweede deel van de avond had een openbaar karakter, 
tijdens dit openbare deel hebben zowel de gemeente als wij 
de afspraken aan het publiek meegegeven. Ook dit deel van de 
avond kan inhoudelijk een succes genoemd worden. 

De hoeveelheid wijkbewoners viel echter wat tegen. 
De uiteindelijke afspraken leveren op dat wij als Wijkraad en 
de gemeente de komende 2 jaren het beeld en de richting 
helder hebben op het gebied van bijvoorbeeld jeugd en 
ouderenvoorzieningen. In de volgende Gazet zullen wij het 
wijkactieplan inhoudelijk publiceren,echter staat het al eerder 
op de website, www.dierdonk.eu. Kijkt u er maar eens op, bij 
vragen of opmerkingen horen wij het graag.
Wij als Wijkraad gaan nu een kort kerstreces tegemoet, even 
rust samen met onze gezinsleden, weg uit de alledaagse hektiek. 
Rest ons u niets dan heel prettige feestdagen te wensen en tot 
in 2011 !!
Tot ziens binnen onze wijk !!

Wijkraad Dierdonk
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

tel: 06 215 626 47 
www.robjacobstuinaanleg.nl 

●  ontwerp 

●  aanleg 

●  onderhoud 

●  renovatie 

●  bestrating 

tel: 06 38202227            e-mail: nicolemauer@hotmail.com

Lijkt u zumba ook zo leuk, maar gaat
het u allemaal wat te snel?

Bent u gek op muziek en bewegen?

Dan is er, speciaal voor u,
Zumba Gold

een "total body work-out" van
fitness en dans bewegingen

op wereld-en latinmuziek, waarbij
het tempo lager ligt!!

Bent u medior/senior en u vindt het
belangrijk om gezond en fit te blijven?
Kom dan een GRATIS PROEFLES

meedansen!!!

LOCATIE: "GymzaaI Dierdonk"
vrijdag: 19.00 - 20.00u / zaterdag: 09.45 - 10.45u

LOCATIE: "De Kamenij"
dinsdag: 10.00 - 11.00u / donderdag: 11.00 - 12.00u

          

Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Prettige

 Kerstdagen en 

een Voorspoedig 

2011

            

“NAAILES IN DIERDONK “
                                Heb je belangstelling om naailes te 
volgen, wil je leren omgaan met een naaimachine, eenvou-
dige veranderingen aan kleding verrichten, kleding voor 
jezelf of je kinderen maken en dat alles onder deskundige 
begeleiding?

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

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

     1   1    : 5
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Bij onze gymnastiek - en turnvereniging geven we op een 
plezierige en ontspannen wijze les aan jong en oud. 
Op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en van 

20.00 uur tot 21.00 uur wordt er body-gym gegeven aan dames. 
Dit zijn gymoefeningen waarbij alle spieren aan bod komen. 
Loop- spring – en grondgymnastiek ter verbetering van de con-
ditie. Dit alles op gezellige muziek. Dus in rustige ontspannen 
sfeer op prettige en gezonde wijze spieren stimuleren en aan 
de conditie werken. 
De lessen worden gegeven in de gymzaal van de Silvester-
Bernadette school. (ingang Broekwal). 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de trainster Ineke van 
Duijnhoven.     Te bereiken onder ( 524711
Met vriendelijke groeten,
Namens SOS
Ineke Schuurman, secretaris

Is opvoeden en opgroeien écht zo moeilijk?

SOS betekent, Sport Ontspanning Spel.

‘Wat is goed speelgoed?’ ‘Is mijn kind te zwaar?’ 
Met deze en andere vragen kan iedere Helmonder 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Ook kinderen en jongeren staan soms voor lastige situaties: ‘Krijg 
ik wel genoeg zakgeld?’ ‘Mijn ouders gaan scheiden, wat nu?’ 
Welke vraag je ook hebt, iedereen is van harte welkom bij het CJG. 

Klein en groot
Het opvoeden van eigenwijze peuters en mopperende pubers 
valt soms niet mee, daar kunnen alle papa’s en mama’s over 
meepraten. En als kind of jongere is het hebben van ouders 
soms ook lastig.
Het is belangrijk dat je jouw kleine en grote vragen ergens 
kwijt kunt. Die kun je delen met je familie of vrienden, maar 
soms is het prettig je vragen te delen met de mensen van het 
CJG. Daar word je niet van het kastje naar de muur gestuurd, 
maar krijg je snel goed advies. Even praten met iemand 
die door een andere bril naar jouw situatie kijkt en met je 
meedenkt, kan enorm helpen.

Tips of een luisterend oor
Niet iedereen loopt het CJG binnen om vragen te stellen. Dat 
hoeft ook niet, want je kunt je vragen ook kwijt via de website 
of de telefoon. Net zo makkelijk. Dus: heb je behoefte aan 
tips, een luisterend oor of weet je echt niet meer wat je met 
dat luie kind op de bank moet doen? Surf dan eens naar de 
website of pak de telefoon. Het CJG is er voor jou en voor dat 
steuntje in de rug dat iedereen wel eens nodig heeft…

Meer informatie?
Het CJG team helpt opvoeders en opgroeiers graag op weg 
met informatie, adviezen en begeleiding in de Leonardus-
kerk: maandag t/m vrijdag open inloop 09.00-13.00 uur en 
telefonisch 09.00-17.00 uur. Voor meer informatie, ook voor 
professionals en vrijwilligers, bel gratis 0800-5566555 of kijk 
op www.cjghelmond.nl

Annemiek de Waard

          

        

         

       

        

          

        

     

     

Voor alle vragen over opvoeden én opgroeien

www.cjghelmond.nl
 0800 - 55 66 555 

(gratis)

Waarom begrijpen we elkaar niet altijd?
Natuurlijk weet je als ouder wat het beste is voor  

je kind. Toch sta je geregeld voor lastige vragen. En 

ook kinderen en jongeren staan soms voor moeilijke 

 situaties. In het Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond 

werken alle  organisaties die zich met jeugd bezig

houden samen. Wij helpen jou en je kind goed op  

weg met informatie en  adviezen over opvoeden en  

opgroeien. Eén loket voor alle  vragen, dat is handig!
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Hondenwerkgroep “Hart voor Honden Dierdonk”

De hondenwerkgroep wil u graag op de hoogte houden 
van de lopende zaken.
De werkgroep is versterkt door 1 actief lid en momenteel 

zijn we nu met 8 actieve leden dus aan goede ideeën geen 
gebrek.

Hondenpoepoverlast:
Na een oproep hondenoverlast bij ons te melden hebben enkele 
betroffen wijkbewoners hier gehoor aan gegeven.

Plekken waar hondenoverlast voorkomt:
1. Arcenlaan, Bleyenbeekdreef en Wildenborglaan
2. Vliehorstweide en de Horstlandenpark tot aan de Coenders-
berglaan
3. Beide zijden van de Zonnedauwsingel
4. De Kromme Geer grenzend aan Ockenburgpark
5. De Kromme Geer bij het speelveldje en de gehele groenstrook

Op het kaartje zijn de overlastplekken in het rood aangegeven. 
Deze plekken zijn eveneens bij de gemeente doorgegeven en 
er zal dan ook regelmatig door de stadswacht gecontroleerd 
worden, U ZIJ GEWAARSCHUWD! 

De gemeente krijgt van ons het advies om op deze overlastplek-
ken depodogs (met plastic zakjes) te plaatsen, zodat honden-
poep daar opgeruimd kan worden en de  baasjes niet meer half 
Dierdonk door hoeven te lopen met een zakje hondenpoep in 
de hand. 
Het is overigens wel zo dat in depodogs ook ander afval buiten 
hondenpoepzakjes gedeponeerd mag worden en dat u deze 
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gevulde zakjes natuurlijk ook in normale afvalbakken mag 
gooien. In Dierdonk zijn niet zoveel afvalbakken en deze staan 
ook niet allemaal op de overlastplekken, vandaar.

Het adviseren en in kaart brengen van verbeteringen in de wijk.
Wij hebben de laatste vergadering alle hondenuitlaat- en 
loslaatstroken in kaart gebracht. Deze kaart bieden wij de ge-
meente aan zodat men de uitlaatstroken kan aanpassen en deze 
gelijkmatig over de wijk kan verdelen.
Hetzelfde geld voor het plaatsen van de depodogs, het heeft 
geen zin een depodog te plaatsen op of bij een uitlaatstrook 
waar honden mogen poepen, maar juist daar waar honden niet 
mogen komen, zoals kinderspeelveldjes.

 Momenteel liggen de meeste honden uitlaatstroken aan de 
rand van Dierdonk. Indien de gemeente ons advies serieus 
neemt zullen wij de verbeteringen in de Gazet en op onze site 
www.hartvoorhondendierdonk.nl publiceren.  Indien er toch 
nog meerdere wijkbewoners zijn die honden overlast ondervin-
den kunt u dit altijd melden via onze site. Wij gaan er ons best 
voor doen om de verbeteringen per 2011 gerealiseerd te krijgen.

Hondenbelastingverhoging 2011:
Het betreft de verhoging van 40% op de hondenbelasting in 
de gemeente Helmond. Met het opstarten van de actie “de 
hond als melkkoe” hebben wij wijkraden, hondenwerkgroe-
pen, dierenambulance, dierenbescherming, politica en nog veel 
meer mensen geactiveerd om tegen deze verhoging van de 
hondenbelasting te protesteren. Op 11 november tijdens de 
gemeenteraadzitting is er beslist, en mede dank zij iedereen 
die aan de actie heeft meegedaan, dat de hondenbelasting 
niet met 40% stijgt maar dat het huidige bedrag van € 51,- euro 
naar € 54,- euro verhoogd zal worden. Verder is er beslist dat de 
hondenbelasting als doelbelasting voor de honden beschikbaar 
blijft.
Een eerste succesje wat we zonder uw hulp niet voor elkaar 
gekregen zouden hebben.

Zo dit was weer het nieuws vanuit de hondenwerkgroep 
“Hart voor Honden Dierdonk”.

            



www.robkoenraads.nl

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

Fijne Feestdagen

      

Mierloseweg 86 www.driesenhelmond.nl

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!

Meld u aan bij het overblijfteam.
Coördinatrice: 
Susan van der Gaast 
06 45258659

Kom dan helpen bij het overblijven op de dynamische plek in uw wijk.
Wij willen graag verdere invulling geven aan onze activiteiten voor de kinderen tijdens het 
overblijven en zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die hieraan een steentje willen bijdragen.

Heeft u tijd tussen de middag en vindt u het leuk om op school onze kinderen te helpen bij 
de lunch?
Wilt u niet vast/stil zitten, maar wel af en toe helpen ook dan bent u van harte welkom.

Maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.00 uur

U ontvangt:

* Dankbare kindergezichtjes.
* Leuke collega s.
* Een vrijwilligersvergoeding van € 8,00 per keer.

Gevraagd:
Actieve, sportieve en creatieve vrijwilligers 
voor de tussenschoolse opvang op 
de Dierdonkschool in uw wijk

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging ?

Go de voo e e s oo  h t ie we jaar?

  ri g v g j n          
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Nieuwsbrief Politie Helmond Oost

Openingstijden

Het bureau aan de Deltaweg is sinds 1 november alleen nog 
op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend. 
Het bureau van Helmond West aan de Steenovenweg is 

ook nog maar beperkt geopend. Op andere dagen kunt u terecht 
bij het bureau aan de Kasteel Traverse. Dat behoudt dezelfde 
openingstijden: elke dag (ook in het weekeinde) van 9.00 tot 
21.00, en op vrijdag zelfs van 9.00 tot 22.00 uur. Daardoor 
kunnen burgers in Helmond toch altijd terecht bij één of twee 
politiebureaus.

Extra blauw op straat
Met de gedeeltelijke sluiting van de twee bureaus zorgt de 
politie voor extra blauw op straat. Want als een politiebureau 
geopend is voor publiek en daar ook burgerpersoneel aanwezig 
is, moeten er ook gewapende collega’s voor de veiligheid 
aanwezig zijn. Deze ‘achterwacht’  is niet meer nodig op dagen 
dat de bureaus gesloten zijn, zodat die agenten zich bezig 
kunnen houden met andere werkzaamheden.

Dienstverlening
Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het bezoek aan de 
politiebureaus in Helmond-Oost en Helmond-West terugloopt. 
Mensen doen immers vaker aangifte via internet of bezoeken 
het politiebureau in het centrum van Helmond. Ook maken 
burgers meer gebruik van de mogelijkheid om (telefonisch) een 

afspraak met de politie te maken voor een moment  dat het hen 
het beste uitkomt. Die mogelijkheid blijft uiteraard bestaan, 
waarbij de politie hoopt dat nog meer inwoners van Helmond 
hiervan gebruik gaan maken.

Dierdonk
De politie heeft maandagmiddag 8 november rond 15.00 uur 
twee jongens uit Helmond (14 en 16) aangehouden op de 
Dierdonklaan. Een agent zag de twee daar kort daarvoor op 
een bromfiets rijden. De 14-jarige bijrijder droeg geen helm. 
Toen de agent het stel wilde controleren, werd de bromfiets op 
de grond gegooid en gingen de jongens er vandoor. 
Een politieman in vrije tijd zag de jongens rennen en kon de 
16-jarige verdachte aanhouden. Een oplettende wijkbewoner 
leverde vervolgens de 14-jarige jongen bij de agent af. 
De twee zijn meegenomen naar het politiebureau. Tegen hen is 
proces-verbaal opgemaakt, dat door de politie wordt verstuurd 
naar het Openbaar Ministerie. Uit onderzoek bleek dat de 
bromfiets een dag eerder was gestolen in Helmond Centrum.  
In de nacht van 4 op 5 november werd een auto vernield aan 
de Korte Geer. Iemand had met een scherp voorwerp diepe 
krassen in de lak van het voertuig gemaakt. Mocht u iets weten 
over deze vernieling, neem dan contact met de politie op. Dat 
kan op het bureau aan de Deltaweg of via 0900-8844.
Op de Wildenborchlaan gebeurde op woensdagavond 3 
november rond 20.45 uur een eenzijdige aanrijding. Een vrouw 
raakte vermoedelijk onwel achter het stuur en botste vervolgens 
tegen drie geparkeerde auto’s. Deze raakten allen beschadigd, 
maar gelukkig raakte niemand gewond. Ook de onwel geworden 
bestuurster is inmiddels weer opgeknapt. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief en alvast een goede jaarwisseling 
gewenst!
Terry Houben, afdelingschef Politie Helmond Oost

Buurtbrigadier Hein Albers bedankt de alerte burger.
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Programma Jan. 2011 Filmhuis Helmond
Russian Ark (klassieker)
Zo. 2 jan. 15.00 uur di. 4 jan. 16.30 uur
Russian Ark is een moderne filmklassieker met ongekende 
artistieke waarde; een reis door drie eeuwen Russische en 
mondiale (kunst) geschiedenis.   
Regie: Alexander Sokurov

Uncle Boonmee who can recall his Past Lives
Do. 6 jan. 20.00 uur vr. 7 jan. 19.15 uur za. 8 jan. 21.35 zo. 9  jan. 
15.00 uur di. 11 jan.  19.15 uur wo. 12 jan. 21.15 uur
Thais drama waarin de nierpatiënt Boonmee weet dat zijn einde 
nabij is. Omringd door enkele familieleden trekt hij zich terug op 
het Thaise platteland en mijmert over zijn (vorige) leven(s) en 
de nakende dood. Tijdens een tropische nacht krijgt hij bezoek 
van de geest van zijn overleden vrouw. Daarnaast keert ook zijn 
verloren gewaande zoon terug, zij het in een niet-menselijke 
gedaante. Zij begeleiden Boonmee tijdens zijn laatste uren, 
waarin hij worstelt met zijn geweten dat gekweld wordt door 
herinneringen uit de oorlog tegen de communisten. Uiteindelijk 
trekt Boonmee naar een mysterieuze grot in de bergen: de plek 
waar ooit zijn eerste leven begon en waar zijn huidige leven zal 
eindigen.   
Regie: Apichatpong Weerasethakul

Haar Naam was Sarah
Vr. 7 jan. 14.00 uur vr. 7 jan. 21.40 uur za. 8 jan. 19.15 zo. 9  jan. 
18.30 uur ma. 10 jan.  20.00 uur  vr. 14 jan. 16.20 uur zo. 16 jan. 
15.00 uur di. 18 jan. 14.00 uur di. 18 jan. 21.35 uur.
De tienjarige Sarah wordt in de nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden joden worden verzameld voor 
deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine 
broertje Michel in een kast opsloot, net voordat de politie het 
appartement binnendrong. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, 
een Amerikaanse journaliste in Parijs, de opdracht een artikel 
te schrijven over deze razzia, een inktzwarte bladzijde in de 
Franse geschiedenis. Ze gaat op zoek in archieven en via het 
dossier van Sarah ontdekt ze een goed verborgen geheim van 
haar eigen schoonfamilie.   
Regie: Gilles Paquet-Brenner

De Leugen
Vr. 7 jan. 16.20 uur zo. 9 jan. 20.50 di. 11 jan.  14.00 uur  di. 11 
jan.  21.40 uur wo. 12 jan. 19.15 uur
De Leugen legt de motieven bloot achter het politieke drama 

rond de van leugens beschuldigde Ayaan Hirsi Ali en vertelt 
parallel het persoonlijke verhaal van het jonge meisje Sadaf dat 
in Nederland asiel heeft aangevraagd. De Leugen toont meer 

dan het menselijke gezicht van de Nederlandse politiek, het laat 
zien hoe Nederland omgaat met nieuwkomers. Deze muzikale 
documentaire werd geschreven en geregisseerd door tv-maker 
Robert Oey, de muziek is gearrangeerd en geproduceerd door 
Reyn Ouwehand met opvallende liedteksten van Erik Jan 
Harmens en songs van Robert Jan Stips. Ze worden gezongen 
door politici, asielzoekers en ‘gewone’ Nederlanders. De 
liedjes brengen emoties en motieven over die in de gesproken 
interviews en gesprekken onbesproken blijven. 
Regie: Robert Oey

Tamara Drewe
Do. 13 jan. 19.30 uur vr. 14 jan. 14.00 uur vr. 14 jan. 21.45 za. 15 
jan. 19.15 zo. 16 jan. 21.00 uur di. 18 jan.  19.15 uur 
Met haar eindeloos lange benen, gecorrigeerde neus, haar werk 
als journaliste, haar verlangen om beroemd te worden en haar 
talent om harten te breken, is de sexy Tamara Drewe een vrouw 
van haar tijd. Haar terugkeer naar het vredige plattelandsdorpje 
waar haar moeder woonde, zorgt voor een schok. Een 
succesvolle schrijver van misdaadromans, een gefrustreerde 
student, een rockster op zijn retour, een dorpsjongen, mannen 
en vrouwen, allemaal vallen ze voor de betoverende charmes 
van Tamara.    Regie: Stephen Frears

The Town
Do. 13 jan. 21.50 uur vr. 14 jan. 19.15 za. 15 jan. 21.35 zo. 16 
jan. 18.30 uur ma. 17 jan.  20.00 uur 
Elk jaar worden in Boston meer dan 300 bankovervallen gepleegd. 
En de meeste daders wonen in Charlestown, een buurt met een 
oppervlakte van 1,5 vierkante kilometer. Een van hen is Doug 
MacCray. Hij heeft wel kans op succes gehad, een kans om niet in 
de criminele voetsporen van zijn vader te treden. Toch werd hij 
lid van een bende meedogenloze bankovervallers. Tijdens een 
klus wordt doug verliefd op bankmanager Claire Keesey. Doug 
wil een nieuw leven in een andere stad met haar opbouwen, 
maar de FBI zit hem op zijn hielen en zijn bendeleden twijfelen 
aan zijn loyaliteit. Hoe krijgt Doug dit voor elkaar zonder Claire 
in levensgevaar te brengen?   
Regie: Ben Affleck

De Eenzaamheid van de Priemgetallen
Do. 20 jan. 20.00 uur vr. 21 jan. 14.00 za. 22 jan. 19.15 zo. 23 jan. 
20.30 uur ma. 24 jan.  21.30  uur di. 25 jan. 19.00 uur

De Leugen.

Tamara Drew.
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Priemgetallen kunnen alleen maar gedeeld worden door 1 
of door zichzelf. Het zijn eenzame getallen, ongrijpbaar voor 
anderen. Alice en Mattia zijn priemgetallen, allebei achtervolgd 
door tragedies uit hun jeugd.
Op de middelbare school kruisen de levens van Alice en 
Mattia elkaar, ze herkennen elkaars pijn en er ontstaat een 
merkwaardige vriendschap. Ze weten precies hoe de ander zich 
voelt, maar kunnen hun liefde voor elkaar nooit uiten.
Na de middelbare school vertrekt Mattia met een beurs naar het 
buitenland . Hij en Alice verliezen elkaar uit het oog. 
Wanneer zij elkaar jaren later weer terug zien, doen beiden een 
onthullende bekentenis. 
Regie: Saverio Costanzo

Janine
Vr. 21 jan. 19.30 za. 22 jan. 21.45 zo. 23 jan. 18.30 uur ma. 24 
jan.  19.30  uur di. 25 jan. 14.00 uur
Documentaire van Paul Cohen over violiste Janine Jansen die 
een strijd voert voor de perfecte uitvoering
De muziek van violiste Janine Jansen lijkt recht uit de hemel 
te komen, maar er is meer nodig voor een topcarrière. Want 

ook hemelse muziek is onderworpen aan de banaliteiten van 
de markt. Als artieste voert Jansen een strijd voor de perfecte 
uitvoering. Wat is belangrijker, de juiste intonatie, of een 
interpretatie uit het hart? De commercie, intussen, voert een 
heel ander soort strijd, waarbij geen wapen te min is. Janine 
Jansen leeft voor haar muziek. “Ik geef alles, en zo moet het 
ook.” Maar er is een grens. Waar moet die liggen? 
Regie:Paul Cohen

Café de los Maestros
Vr. 21 jan. 21.30 zo. 23 jan. 15.00 uur di. 25 jan. 21.30 uur
Argentijnse filmcomponist Gustavo Santaollala, maakte een 
nostalgische reis naar Buenos Aires, de geboortegrond van 
de tango. Hij riep voor een reünieconcert in het befaamde 
Téatro Colón nog levende tangolegendes bijeen. De stokoude 
muzikanten blikken terug op hun glorietijd in de jaren veertig 
en vijftig. Toen regeerde de tango in allerlei varianten in de 
bars en clubs van Buenos Aires en andere steden van het land. 
De mannen, die elk een andere tangostijl vertegenwoordigen, 
komen in de aanloop naar het concert langzaam weer tot leven 
en weten op de dag zelf zowel de oude garde als nieuwe fans te 
betoveren met hun opzwepende en diep melancholieke tango, 
die zoals wel wordt gezegd, het enige écht Argentijnse aan 
Argentinië is.     Regie: Miguel Kohan

Des Hommes et des Dieux
Do. 27 jan. 20.00 uur vr. 28 jan. 19.15 za. 29 jan. 21.30 zo. 30 
jan. 15.00 uur zo. 30 jan. 20.45 uur di. 1 feb.  14.00  uur di. 1 
feb. 19.00 uur
Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens 
de jaren ‘90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met 
hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, 
nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische 
gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar 
zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende 
gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de 
monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele 
gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten 
furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar 
Frankrijk. 
Regie: Xavier Beauvois

Winter’s Bone
Vr. 28 jan. 14.00 vr. 28 jan. 21.45 za. 29 jan. 19.15 zo. 30 jan. 
18.30 uur ma. 31 jan. 20.00 uur di. 1 feb.  16.30 uur di. 1 feb. 
21.30 uur
Donkere thriller die zich afpeelt in het afgelegen, verarmde 
zuiden van Missouri.
De 17-jarige Ree woont in het ruige Ozark berggebied samen 
met haar broertje, zusje en zieke moeder, voor wie zij zorgt. 
Wanneer Ree hoort dat haar criminele vader hun huis als borg 
heeft opgegeven om onder zijn gevangenisstraf uit te komen en 
vervolgens is verdwenen, besluit ze hem achterna te gaan. Met 
gevaar voor eigen leven begint Ree een zoektocht langs leugens 
en bedreigingen van verre familieleden om zo de waarheid 
achter haar vaders geheimen te achterhalen. 
Regie: Debra Granik

Pelle en de Waterdieven (kinderfilm)
Zo. 30 jan. 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 2 feb. 14.00 uur zo. 6 feb. 
11.00 uur wo. 9 feb. 14.00 uur
Tijdens een hevige storm knapt de elektriciteitskabel die 
een klein Noors kustplaatsje van stroom voorziet. Pelle de 
politiewagen komt in actie en slaagt erin een nieuwe kabel naar 
het dorp te leiden. Hij raakt de oude kabel aan en krijgt een 
gigantische schok; iedereen denkt dat Pelle verslagen is. Maar 
dan komt hij weer tot leven. Voortaan gaat hij door het leven 
als elektrische auto! Intussen zijn buiten het dorp twee duistere 
figuren actief. Een spannende animatiefilm met ook nog eens 
prachtige beelden.
Regie: Rasmus A. Sivertsen

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

Janine
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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
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Welzijnspraktijk Helmond 
Duindoornbeek 8 Helmond (Dierdonk) 

0492-66 01 00 
www.welzijnspraktijkhelmond.nl 

Neem je gezondheid 
SERIEUS 

 
 

Welzijnspraktijk Helmond begeleidt en 
adviseert u op het gebied van goede voeding, 

beweging en een gezonde levensstijl 

Deze maand bieden we 
u een gratis lichaams- 

en voedingsanalyse aan 
ter waarde van 45 euro!! 
Neem snel contact op 

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Ja, GroenRijk De Biezen is het adres voor al je bloemwerk. Dagelijks verse snijbloemen.

 Bi n

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a •  Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl
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Moderniteiten
De RK-Kerk wordt vaak verweten niet met de 
huidige tijd mee te gaan en zich van de samenleving 
te distantiëren. Zo heeft het instituut jarenlang 
ontkend dat er misbruik binnen haar geledingen 
heeft plaatsgevonden. Nee, misbruik kwam 
alleen maar voor in de seculiere maatschappij, 
zo beweerde de geestelijkheid. Maar de tijden 
zijn veranderd. Gedwongen door de roep om meer 
openheid heeft de RK-Kerk moeten erkennen dat 
het kwaad ook in de dienaren van God aanwezig kan 
zijn. Het bisdom ’s-Hertogenbosch is de laatste 
tijd in het nieuws gekomen vanwege het misbruik 
door oud-bisschop Jan ter Schure. Zijn benoeming 
tot bisschop van ‘s-Hertogenbosch in 1985 ging al 
niet zonder slag of stoot: maar liefst 28 dekens 
van het Brabantse bisdom keerden zich tegen zijn 
benoeming door het Vaticaan, om van de lakens nog 
maar te zwijgen…

Maar ook op een positieve wijze weet de RK-Kerk 
met zijn tijd mee te gaan. De Bossche Sint-
Janskathedraal zal in 2011 worden verrijkt met 
het beeld van een engel met een mobieltje. Het 
sculptuur zal op zaterdag 2 april worden geplaatst. 
Plaatsing op 1 april zou te grappig zijn.
Op maandag 4 april is er nóg een bijzondere 
dag. Dan wordt de heilige Isidorus herdacht. 
Hij is de beschermheilige voor wanhopige 
computergebruikers die bijna computerverbruikers 
zijn omdat zij de ene na de andere computer het 
raam uitgooien. Onderzoekingen wijzen uit dat sinds 
de PC zijn intrede heeft gedaan in de huiskamer 
het aantal vloeken kwadratisch is toegenomen t.o.v. 
het aantal computers, vermenigvuldigd met het 
aantal megahertz tot de macht van Pentium (vaak 
de tweede, meer nog de derde, overtroffen door 
de vierde). Het Protestants Christelijk thuisfront 
heeft met deze kennis nog niets gedaan. Het 
Vaticaan daarentegen heeft enige tijd geleden 
de kardinaalsmutsen bij elkaar gestoken om de 
godslasteringen een halt toe te roepen. Onder 
aanvoering van de paus heeft een www.erkgroep 
zich verdiept in de geschiedenis van de kerk om een 
beschermheilige op te duikelen die de lasten van 
computergebruikers moet kunnen verlichten. Het 
viel nog niet mee om er een te vinden die geschikt 

is aangeroepen te worden door de computerfreaks. 
Uiteindelijk kwam men uit bij de Spaanse bisschop 
Isidorus van Sevilla. Hij zag het levenslicht in 556, 
en schijnt de eerste encyclopedie geschreven te 
hebben over de kennis uit zijn tijd. Het is te hopen 
dat er inderdaad leven na de dood is, en dat Dorus, 
laten we hem zo maar voor het gemak noemen, dat 
leven nuttig heeft besteed om voldoende op de 
hoogte te zijn van de hedendaagse computerkennis.
Ik kan mij uit mijn jeugd de heilige Antonius 
herinneren, die aangeroepen kon worden als je iets 
kwijt was. Stel dat je je portemonnee nergens 
meer kon vinden. Dan zette je Antonius aan het 
werk door middel van het volgende schietgebedje:

Heilige Antonius, beste vrind,
Zorg dat ik mijn portemonnee weer vind.

Vervolgens hoefde je zelf niets meer te doen, 
totdat je je portemonnee weer ergens zag liggen. 
Het gaf mij een zalig gevoel een ander die niet aan 
je kop zeurde (“Heb je wel goed genoeg gezocht?”) 
op te zadelen met het zoekwerk, en intussen zelf 
iets anders te gaan doen.
Zoiets moet dan ook lukken met Isidorus. Een 
paar schietgebedjes voor de meest voorkomende 
computerproblemen:

Heilige Isidorus, kom nou vlug,
Haal mijn gecrashte bestand eens terug.

Heilige Isidorus, zit niet te klooien,
Maar zorg dat ze me niet van het Web afgooien.

Heilige Isidorus, waar ook in den lande,
Maak gauw back-ups van mijn bestanden.

En voor wie het helemaal heeft gehad met de 
computer:

Heilige Isidorus, beste vrind,
Zorg dat ik mijn computer nooit meer vind!

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen
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Vane druk: drukwerk zoals u dat wenst

Op de valreep van de deadline van 
dit Kerstnummer kom ik bijna een 
half uur te laat op onze afspraak 

voor een speciaal interview in deze 
laatste Gazet van het jaar. In deze rubriek 
interview ik ondernemers die hun publiek 
in Dierdonk hebben. Voor de drukker van 
de Gazet, Erwin Vane, geldt dat in optima 
forma: zijn product valt elke maand in alle 
huizen in Dierdonk in de bus. En gelukkig 
is hij ook een half uur later nog op de 
plaats waar we hebben afgesproken: 
Breedijk 6 in Helmond. 

Daar, op het industrieterrein, bevindt 
zich het bedrijf van de broers Otto en 
Erwin: Vane Druk. De vader van de beide 
broers was drukker, maar het bedrijf is 
gesticht door Erwin, 25 jaar geleden. De 
inspiratie voor een drukkersbedrijf kwam 
wel van vroeger: Erwin Vane heeft veel 
vakantiewerk gedaan in de drukkerij 
waar zijn vader werkte en raakte zo 
gefascineerd door het drukkersvak.

Volvocar
Erwin is echter na LTS en MTS werktuig
bouwkunde bij Volvocar gaan werken 
als planner. Dat was zijn toekomst niet, 
merkte hij na een jaar of twee. Dat zat 
hem niet in het product dat Volvo maakt, 
maar in het werk in zo’n groot bedrijf met 
100 medewerkers. Het is in zo’n omgeving 
moeilijk om te ontdekken welk verschil 
jouw aanwezigheid nog maakt. Dat gevoel 
was mede een reden waarom Erwin 
besloot voor zichzelf te beginnen. Eerst 
in de avonduren en weekends, tot zijn 
baas, waar hij ook nog werkte, er lucht 

van kreeg. Dat betekende ironisch genoeg 
een bloei van het bedrijf: Volvo vroeg 
Vane regelmatig de inbouwinstructies 
voor onderdelen van de auto’s van Volvo 
te drukken.  Begin 1988 besloot Erwin om  
op te stappen bij Volvo, er werd een pand 
gehuurd in Helmond. Vanaf toen kwam 
het bedrijf in een stroomversnelling 
terecht. Mei 1990 werd het huidige pand 
in eigen beheer gebouwd en kon het 
bedrijf verder groeien. Januari 1996 werd 
broer Otto  medevennoot.

Verenigingswerk
De computer was in 1986 nog geen 
gemeengoed en mensen waren voor 
mooi opgemaakt drukwerk nog geheel 
afhankelijk van de professionele drukker, 
als ze hun clubblad niet gestencild wilden 
hebben. De eerste generatie klanten 
van Vane druk waren verenigingen, 
clubs, parochies: gemeenschappen die 
geregeld een periodiek uitbrengen voor 
hun leden. Die eerste klanten zijn nog 
steeds verbonden aan het bedrijf, op een 
enkeling na. 80% van die klanten van het 
eerste uur heeft Vane weten te behouden. 
Want ook in deze gedigitaliseerde tijden is 
Erwin van één ding overtuigd: “drukwerk 
blijft altijd”.

Handelsdrukwerk
Naast het verenigingswerk wordt binnen
het bedrijf ook handelsdrukwerk gepro
duceerd voor voornamelijk het MKB. 
Denk aan briefpapier, enveloppen visite
kaartjes ed.
Maar de tijden veranderen wel. Ooit wa
ren er 15 drukkers in Helmond, nu zijn 
er nog 3. Ook Vane heeft zijn strategie 
moeten wijzigen. Het bedrijf wordt , naast 
de eigen productie ook meer en meer een 
drukwerkmakelaar. Dat betekent, dat 
Erwin en zijn broer zich meer en meer 
dienstverlenend opstellen en niet alles 
in eigen beheer doen. Voor het drukwerk 
dat ze niet zelf kunnen produceren wordt 
samengewerkt met collegadrukkerijen in 
zowel Nederland als in het buitenland. 
Daarnaast levert het bedrijf andere dien
sten: voorraadbeheer. Het drukwerk van 
o.a een huisartsenpost ligt bij Vane in be
heer Met deze activiteiten  is het bedrijf 
een illustratie van de moderne tijden: een 
groot netwerk is onontbeerlijk in deze 
gedigitaliseerde, steeds onoverzichte
lijker  wereld waarin mensen soms een 
wegwijzer nodig hebben. Overigens kijkt 

ook Erwin Vane niet verder dan een jaar 
vooruit. Hoewel hij er van overtuigd is dat 
drukwerk altijd zal blijven heeft hij ook 
geleerd dat veranderingen altijd sneller 
gaan dan je denkt. Dat is ook de reden 
van de switch van productie naar advies: 
in die constructie zijn minder investerin
gen en minder personeel nodig en kan 
het bedrijf ook in deze zware tijden nog 
goed draaien. 

Overtuiging
Naast een strategische keuze is het 
ook  een overtuiging: voor Vane gaat 
het er om dat de klant tevreden is. Dat 
geldt natuurlijk voor alle bedrijven, 
maar voor Vane is het de kern van het 
bedrijf. Vane adviseert de klant over het 
de drukwerkopdracht en daarbij is het 
belang van de klant het allerbelangrijkst. 
Het gaat Erwin er niet om dat hij maakt 
wat hij mooi  of wenselijk vindt, de klant 
moet tevreden zijn. Om een beeld te 
krijgen van de klanten van Vane Druk 
hoeft u alleen maar te kijken naar de 
Gazet. Die is langzaam maar zeker, mede 
door de adviezen van Erwin Vane mooier 
en daardoor beter leesbaar geworden. 
Weekblad de Korhoen is een andere grote 
klant. Het bedrijf blijft trouw aan zijn 
wortels: veel drukwerk voor verenigingen, 
clubs en wijken.

www.Vanedruk.nl
info@vanedruk.nl

Irma van Nieuwenhuijsen
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”
Een kerstkadootje…..

Het was een beetje een koude 
dag en de avond voor kerst. Ik 
wilde graag een beetje vroeg 

naar huis want ik was moe en wilde 
thuis nog wat lekkers gaan koken voor 
mijn dochtertje. Ik stond al met mijn 
jas aan toen  assistente Moniek naar 

mij toekwam en vroeg of ik nog even kon blijven want er kwam 
met spoed een erg ziek fretje aan. Oké…zuchtte ik.
Ik wachtte een uur want de eigenaar moest van ver komen. Ik 
hou veel van mijn beroep maar niet op dit soort momenten…..
Toen ze er eindelijk waren riep ik hen mijn behandelkamer 
binnen en vroeg wat er aan de hand was. Het fretje was slo-
mer de laatste dagen en had een paar keer gebraakt. Vandaag 
had ze vrijwel steeds plat bovenop haar slaapzakje gelegen. 
De eigenaar vertrouwde het niet en met de feestdagen voor 
de deur was hij toch alsnog maar met spoed naar mij toe 
gereden. Het fretje “Monaatje” (hoe verzin je zo’n naam…) 
was 1 jaar oud en gesteriliseerd. Ze werd op mijn tafel gezet 
en liep al snuffelend over de behandeltafel. Ze leek vrij alert 
en niet echt ziek. Sh.. dacht ik, heb ik daar op kerstavond op 
gewacht….was dit echt spoed? Maar direkt vermande ik mij-
zelf, wetende dat fretten slecht laten zien dat ze ziek zijn en 
het gedrag van het diertje zoals beschreven door de eigenaar 
leek wel degelijk verontrustend.
Ik begon haar te onderzoeken. Haar buikje bleek pijnlijk en 
vooral op een plek midden in de buik. Nu zit daar de grote 
buiklymfeklier en die is pijnlijk bij meerdere fretten zonder 
dat het direkt aanleiding geeft tot grote ongerustheid. Ik deed 
bloedonderzoek maar daar kwam niets uit. Ik twijfelde…… 
moest ik verder onderzoek gaan doen of deze fret met me-
dicijnen behandelen voor een maagdarmontsteking. Braken 
komt meestal door een maagprobleem. Maar met de kerst 
voor de deur zou de eigenaar mij niet meer kunnen bereiken 
in geval het toch slechter zou gaan. Ik voelde nog maar eens 
in de buik van het diertje. Ik twijfelde weer. De eigenaar hielp 
me echter verder en zei dat kosten geen bezwaar waren en 
dat ik bij twijfel gerust een röntgenfoto mocht maken. Dat 
liet ik me geen 2x zeggen want soms wil ik dat wel maar wil 
ik klanten ook weer niet onnodig op kosten jagen. Het is 
allemaal per onderdeel wel niet zo duur maar alle beetjes bij 
elkaar kom je toch snel op een redelijk bedrag wat er soms 
moet worden afgerekend.
Op de röntgenfoto was WEL iets raars te zien. In de buurt van 
de buiklymfeklier was een vreemde schaduw zichtbaar. Oef….
dat werd dus echt een latertje op kerstavond… WAT er precies 
aan de hand was wist ik nog niet, maar wel DAT er iets aan de 
hand was en dat het diertje die avond nog geopereerd moest 
worden. Na overleg met Moniek, die als altijd op de meest 
ongelegen tijden klaar staat om een dier in nood te helpen, 
werd de operatie kamer klaar gemaakt.
Het fretje werd onder narcose gebracht en voorbereid voor 
de operatie. Ik snee voorzichtig de buik open en inspekteerde 
alle organen. Op de plaats waar ik de vreemde schaduw had 
gezien lag een darmlis die over een afstand van 7 cm zeer 
donker gekleurd en opgezet was. Er zat iets in de darm wat 
een verstopping veroorzaakte en ook de bloedvaten in de 

darmwand dichtdrukte waardoor dat gedeelte van de darm 
afstierf. Ik sneed de darm open en er kwam een soort zwart/
paars-rood gekleurd gefrommeld stuk plastikachtig papier 
uit. De obstructie was verholpen maar het stuk darm was 
niet meer te redden. Er moest een behoorlijk gedeelte van 
de darm verwijderd worden. Puf…altijd een intensief en 
precies werkje, maar ook altijd weer een uitdaging. Het lukte 
en ik maakte het fretje tevreden weer dicht. Ze mocht weer 
bijkomen en dat verliep voorspoedig.
De eigenaar was in de wachtkamer blijven wachten en ik ging 
het redelijk goede nieuws vertellen. Midden in mijn verhaal 
kwam Moniek binnen lopen en mompelde of ik even dringend 
mee wilde komen. Ik schrok want ik vreesde dat het misschien 
toch niet zo goed verliep met de recovery van het diertje. 
Eenmaal op de gang zag ik aan het gezicht van Moniek dat het 
niets ernstigs kon zijn. Ze kon namelijk haar lachen niet meer 
inhouden. “Kom…..ik MOET je even iets laten zien!” We liepen 
naar de ruimte waar het instrumentarium wordt schoonge-
maakt. Triomfantelijk pakte ze een behoorlijk verfrommeld 
briefje van 500 euro van de instrumententafel en hield het 
omhoog. Het was hier en daar aangekloven en niet helemaal 
volledig. “Zouden we hier bij de bank nog een nieuw briefje 
voor terug krijgen?” vroeg Moniek. “Vast wel, dit is ons 
welverdiende kerstkadootje” grijnsde ik. 
We hebben het toch maar eerlijk aan de eigenaar teruggege-
ven. Die kreeg een kleur als een biet. Hij schaamde zich moge-
lijk dat hij zo slordig met zijn geld was omgegaan. Ik snap nog 
steeds niet hoe je fret bij een dergelijk kostbaar briefje geld 
kan komen. Ook vreemd dat het diertje het had opgegeten. 
Tot onze verbazing en dankbaarheid mochten we het papier-
tje houden en proberen er nog een fatsoenlijk briefje bij de 
bank voor terug te krijgen. Dat lukte en we hebben het heel 
braaf in de fooienpot gedaan. Het fretje “Monaatje” hebben 
we vervolgens “Money” gedoopt, een naam die mooier klonk 
en beter bij haar paste………

Wilt u méér weten over dierenkliniek “Brouwhuis” kijk dan 
eens op www.dierenkliniek.com & www.frettenkliniek.n
Hanneke Moorman-Roest
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Jongerenwerk

Vakantiesluiting Tienerhuis en wijkcentrum De Brem van 23 
december t/m 9 januari. Vanaf maandag 10 januari zijn wij er 
weer voor u! Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een 
goed en gezond 2011!

Oproep aan alle jongeren uit Rijpelberg, Brouw-
huis en Dierdonk! 
Mocht je zelf leuke ideeën hebben voor activiteiten, binnen of 
buiten, laat het ons dat weten. 
Kom een keertje langs in het Tienerhuis of in de Brem en dan 
kunnen we kijken wat we samen kunnen doen! Je kunt hiervoor 
ook contact opnemen met Meta. Mail haar je ideeën! Met jullie 
willen we proberen wij, Meta en Bart het leven in je wijk leuker 
en gezelliger te maken! Je kunt denken aan activiteiten waar je 
iets van kunt leren, bijvoorbeeld een cursus bromfietscertificaat 
halen of juist een activiteit wat gewoon leuk en gezellig is bij-
voorbeeld een thema/feest avond of een voetbaltoernooitje! 
We horen graag van jullie, zodat we samen aan de slag kunnen!!

NIEUW! Cursus Zelfverdediging voor meiden @ 
Tienerhuis! Let op: Start na de kerstvakantie!
Na 6 succesvolle jaren zelfverdediging voor meiden te hebben 
georganiseerd, start het jongerenwerk SWH dit jaar ook weer 
met een cursus zelfverdediging voor meiden! Deze cursus is 
voor meiden van 14  t/m 17 jaar uit Rijpelberg, Brouwhuis en 
Dierdonk. Het zijn 8 lessen en we starten na de kerstvakantie. 
De eerste les is op maandag 17 januari van 19.00 tot 20.00 uur. 
Andere lessen vinden plaats op 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 
28/2, 14/3. De kosten zijn €10,00 voor 8 lessen!
Je leert in deze lessen o.a. om op te komen voor jezelf en de 
basistechnieken van de vechtsport Jiu Jitsu. Het zijn realistische 
en praktijkgerichte technieken die je aangeleerd krijgt. De cursus 
wordt gegeven door een professionele docent van sportschool 
Toga Rashi uit Helmond. Heb je interesse en wil je je aanmelden? 
Stuur dan een mail naar Meta.

NIEUW! Opnamestudio @ Tienerhuis!
Vanaf september 2010 heeft het Tienerhuis een echte opname-
studio waar je je eigen muziek kunt opnemen! Wil je gebruik 
maken van de opnamestudio? Dat kan tijdens openingstijden 
van het Tienerhuis. Je moet je van tevoren wel aanmelden, 
zodat er geen dubbele boekingen ontstaan. Heb je interesse? 
Bel dan even met het Tienerhuis 0492-556957 om een afspraak 
te maken.

NIEUW! Zumba dansen @ Tienerhuis! 
Het Zumba dansen in het Tienerhuis heeft ook kerstvakantie! 
De laatste les in 2010 is op donderdag 16 december van 20.00 
tot 21.00 uur. De eerste les in 2011 is op donderdag 13 januari 
van 20.00 tot 21.00 uur. We hopen jullie allemaal weer te zien 
in het nieuwe jaar om verder te gaan met het Zumba dansen 
in het Tienerhuis. Mocht je nog andere mensen weten die dit 
leuk vinden, neem ze dan gerust mee! De leeftijd maakt niet 
zoveel uit. Vraag iedereen waarvan je denkt die dit leuk zouden 
vinden om zo samen sportief het nieuwe jaar in te gaan! Je kunt 
elke week instromen! Meedoen en aanmelden? Stuur dan een 
mailtje aan Meta. Voor jongeren vanaf 12 jaar uit Rijpelberg, 
Brouwhuis en Dierdonk. We werken met een strippenkaart van 
5 lessen. Daar betaal je € 15,00 voor, dus maar € 3,00 per les! 
Als je een keertje niet kunt, is dat niet erg, want je strip wordt 
pas afgestreept als je bij de les aanwezig bent.

NIEUW! de Jongensclub @ Tienerhuis!
Vanaf hedendaags is er een jongensclub opgericht in het Tiener-
huis. Dus ben je ouder dan 10 jaar, vind je het leuk om met leef-
tijdsgenootjes film te kijken, te darten, tafeltennisen, cursussen 
en workshops te volgen? Kom dan op Vrijdagmiddag naar het 
Tienerhuis! De activiteiten van de jongensclub worden door de 
boys zelf bepaald! Jongensclub is er op iedere vrijdagmiddag van 
15:00 uur tot 17:00 uur in het Tienerhuis. Aanmelden kan bij Bart.
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Activiteiten Tienerhuis Skatepark: Rijpelberg, 
Brouwhuis en Dierdonk:
Maandag  inloop 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
Dinsdag inloop  15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
 meidenavond 18.30 tot 20.30 uur 10-17 jaar
Woensdag inloop 13.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
 inloop/ eventuele cursussen 18.00 tot 20.30 uur 10-17 jaar
Donderdag inloop 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
 Eventuele cursussen 18.00 tot 20.30 uur 10-17 jaar
 Zumba  20:00 tot 21:00 uur  12+
Vrijdag jongensclub  15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
 disco (1ste vrijdag v/d maand) 19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar

Inloop:
Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar 
je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en 
vriendinnen. Voor iedereen tussen de 10 en 17 jaar.

Diverse cursussen:
Op woensdag en donderdagavond wordt er naast de inloop 
ook een cursusaanbod ontwikkeld op vraag van de jongeren. 
Laat ons weten wat jullie leuk vinden om te doen. Verzamel 
een groep vrienden of vriendinnen om bijvoorbeeld een cursus 
streetdance of kickboksen te volgen in het Tienerhuis. De jonge-
renwerker kijkt samen met jullie naar de mogelijkheden en vaak 
voor een kleine eigen bijdrage heb je een super leuke cursus! 
Dus kom een keer binnenlopen en spreek ons aan!

Meidenavond:
Een avond speciaal voor meiden van 10 tot 17 jaar. Iedere dins-
dagavond van 18.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis. We doen 
van allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen tot 
gewoon lekker kletsen met elkaar. Kom eens een keer kijken en 
neem gerust een vriendin mee! Wat gaan we allemaal doen? 
We hebben kerstvakantie en starten weer op dinsdag 18 januari 
2011. 18 januari: vrije inloop / samen een programma maken 
25 januari: vrije inloop / samen een programma maken. De rest 
van het programma volgt! Heb je hier zelf ideeën over? Laat het 
me dan weten! Meer informatie? Meta 

Disco:
Gezellig feesten met elkaar! Als je tussen de 10 en 17 jaar bent 
en je komt uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan ben je hier 
ook weer van harte welkom! De entree is gratis en iets lekkers 
te eten of te drinken kun je verkrijgen voor € 0,75 aan de bar. 
Kom dus elke eerste vrijdag van de maand met je vrienden en 
vriendinnen naar het Tienerhuis! Op vrijdag 7 januari is er weer 
een disco van 19.00 tot 22.30 uur met het thema Nieuwjaar!

Buitenprogramma: WINTERPERIODE!!!!
Je kunt elke dag komen skaten, maar we gaan de winterperiode 
weer in (oktober-april)! Dat betekent dat de skatebaan open 
is van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Vrijwil-
ligers houden de skatebaan voor jullie open, mits het weer het 
toelaat! Als zij er niet zijn of als het regent, dan is de skatebaan 
gesloten. Je kunt er skates, skateborden en een waveboard en 
beschermers lenen met je pasje! 

Woensdagavond Kickboxen
Van 19.00 —20.30 uur in de gymzaal van de Straap, Twentehof 
200 in Rijpelberg. Kosten: €1,00 per les. Voor iedereen van 10 tot 
17 jaar uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. Nu ook speciaal 
voor meiden!!!! Meer info? Bart. 22 december laatste les en de 
eerste les weer op 10 januari 2011!

Donderdagmiddag Meidenclub voor groep 6, 7 & 
8 in O.J.C. Plein 1
Voor alle meiden uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk uit 
groep 6, 7 en 8. De deuren gaan om 15.00 uur open, om 15.30 
uur begint de activiteit die duurt tot 17.00 uur. De activiteit 
kost € 0,50 cent per keer en vinden plaats in en om O.J.C. Plein 
1 in De Brem. Dat is aan het Rijpelplein. Vragen/info? Meta. 
We hebben kerstvakantie en beginnen we weer op donderdag 
20 januari 2011. Programma: 20 januari: vrije inloop / samen 
een programma maken, 27 januari: vrije inloop / samen een 
programma maken

Hou de Hyves van het jongerenwerk/kinderwerk goed in de 
gaten voor andere (eenmalige) activiteiten, zoals basketbaltoer-
nooi, voetbal en schaken!

Gegevens kinder- en jongerenwerkers SWH team Oost, Rijpel-
berg en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/of info? 
Bart, Meta en Foued Jongerenwerk SWH Team Oost
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis tel: 0492-556957
e-mail: 
bart.hoes@swhhelmond.nl 
meta.gortemuller@swhhelmond.nl
fouad.naoum@swhhelmond.nl
website Plein 1:  www.plein1.nl
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk: www.jwhelmondoost.hyves.nl 

Kinderwerk: 
Vragen, aanmelden en/of info? Meta Kinderwerk SWH
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis tel: 0492-556957
e-mail: meta.gortemuller@swhhelmond.nl
hyves kinderwerk: www.kinderwerkrijpelberg.hyves.nl

           



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

         

•  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
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Spruitjesstamppot
met geitenkaas en olijven
Wintertijd…. Stamppottijd!
Bereiding: 30 min 
4 personen 
 
Ingrediënten

1 kg iets kruimige aardappelen 
350 gr geschoonde spruitjes
3 el olijfolie extra vierge 
1 knoflook (geperst)
200 gr zachte geitenkaas (bijv. Bettine Blanc 58+) 
20 gr verse platte peterselie
300 gr zwarte olijven gehalveerd

Bereiden
Schil de aardappelen, snijd in stukken en kook in ca. 20 min. gaar. 

Kook de spruitjes de laatste 10 min. mee. Giet af maar laat een 
laagje water van ca. 5 mm in de pan. Voeg de olie, de knoflook 
en de geitenkaas toe en stamp tot een grove puree. Breng op 
smaak met peper en zout. Schep de peterselie en de olijven 
erdoor en verdeel de stamppot over 4 borden.

Eet smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun
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Poppodium Lakei presenteert jazzcoryfee.

Januari in het Annatheater.

Poppodium Lakei in Helmond is met haar programmering 
nog steeds bezig  met  het verkennen van verschillende 
muziekstromingen.  Het podium probeert zich op die ma-

nier te onderscheiden van het standaard aanbod van popcentra 
in ons land. In januari 2011 is daarbij gekozen voor de wereld 
van de jazz en zijn wij erin geslaagd een grote naam binnen te 
halen.
Op 22 januari 2011 zal niemand minder dan Michiel Borstlap 
Helmond aandoen. Borstlap wordt wereldwijd beschouwd als 
één van de belangrijkste jazz-pioniers op de piano.  Hij werkte 
reeds met internationale grootheden als Herbie Hancock en 
Wayne Shorter en in ons eigen land met Trijntje Oosterhuis. 
Opvallende vermeldingen in zijn muzikale CV zijn  onder andere 
het schrijven van de eerste Arabische opera: Opera Avicenna (in 
2006), maar ook het ontvangen van de Edison Jazz Award (met 
de band BBG) voor het album ‘Monk vol. 1’ in 2009. Michiel 
Borstlap tourt op dit moment vooral solo door ons land (en ver 
daarbuiten) ter promotie van zijn meest recente CD/DVD ‘Solo’; 
Poppodium Lakei biedt haar bezoekers weer net iets anders: een 
optreden van de Michiel Borstlap Band. Zijn band bestaat uit 
Ruud Breuls (trompet), Erik Kooger (drums), Boudewijn Lucas 
(bass) en Jerome Hol (gitaar).
Poppodium Lakei is gelegen aan de Molenstraat 123 in Helmond.
Meer info (en online kaartverkoop) via: www.lakeihelmond.nl

Eindelijk!  

De vernieuwde website van het An-
natheater is online! Het heeft wat 
voeten in de aarde gehad, maar 

nu is-ie eindelijk actief. De indeling is iets 
veranderd en we willen meer actuele 
informatie bieden. Zodat u weet wat er 
allemaal speelt bij ons.

Zaterdag 8 januari
Proefles tango, aansluitend tangosalon
De kans op eens te kijken of de tango wat 
voor je is. Je kunt je ook alleen aanmel-
den; je hoeft niet perse een danspartner 
te hebben. Aansluitend aan de proefles is 
er een gezellige salon waarin vrij gedanst 
wordt. Je kunt kijken of meedoen, aan 
jou de keus.   meer informatie: Marc Bies, 
(0492-552575 of
www.tango ahora.nl

Vanaf maandag 10 januari
proeflessen acteren voor kinderen en 
jongeren op de “Jeugdtheaterschool An-
natheater”
Misschien weet je niet wat je je bij acteer-
lessen voor moet stellen. Vanaf maandag 

10 januari kun je gratis een proefles vol-
gen om te kijken of het iets voor je is. 
voor dag en tijd lessen zie: 
www.annatheater.nl . voor informatie: 
Lavínia Germano, (0492-547573
e-mail: l.germano@chello.nl of 
laviniagermano@annatheater.nl

“Het testament van de hond”  
27 januari try out; 28 en 29 januari,
1, 4, 5, 6, 8, 11 en 12 februari 2011

Vreemd Beest, het huisgezelschap 
van het Annatheater, speelt het 

toneelstuk: “Het Testament van de Hond”, 
een komedie over hemel en hel, zonde en 
barmhartigheid.
Deze komedie van de Braziliaan Ariano 
Suassuna werd geschreven in 1959 en is 
verrassend actueel. ‘Vreemd Beest heeft 
onder regie van Lavínia Germano, zelf een 
Braziliaanse, een zinderende voorstelling 
vol temperament van gemaakt.
aanvang: 20.30 uur behalve op zondag 
6 februari 15.00 uur
Entree: 
via www.uitinhelmondpeel.nl € 13,00
via reserveren@annatheater.nl, 
via (0492-475255 en aan de kassa € 15,00 .
CJP en try out € 10,00 uitsluitend via het 
Annatheater te reserveren

Het Annatheater is gelegen aan de En-
gelseweg ter hoogte van het NS-station. 
Floreffestraat 21 a, 
(0492 475255.

Voor meer informatie kijk op
www.annatheater.nl.
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Parochie H. Antonius
Pauluskerk – De Schabbert

In Memoriam Pater Daan.

Op 2 december ontvingen we weer 
de mail met de kopij voor de Ga
zet, zoals altijd vergezeld met een 

leuke groet, zoals deze maand:
“Dag Jeroen,
Als bijlage de kopij voor de Dierdonk 
Gazet van januari.
Van harte bedankt en fijne feestdagen,
p. Daan – parochie H. Antonius.”  

Dan komt op 5 december het droeve 
bericht binnen dat Pater Daan op 4  
december tijdens de avondmis in de 
Schabbert, plotseling onwel is geworden, 
en dat pogingen om hem te reanimeren, 
niet meer hebben mogen baten. In het 
ziekenhuis aangekomen, kon alleen 
worden vastgesteld dat hij reeds was 
overleden.

Ook voor ons al redactie was het een 
schok. Pater Daan was voor ons een 
trouwe toeleveraar van kopij. Elf jaren 
lang heeft hij voor elke uitgave gezorgd 
dat zijn parochienieuws in de Gazet werd 
opgenomen. Meestal was zijn kopij al bin
nen voordat de reminder werd verstuurd, 
dat het toch weer hoogste tijd was, om 
te zorgen dat deze binnen moest komen. 

Helaas zullen we nooit meer een mail 
van hem ontvangen beginnend met de 
woorden “Dag Jeroen”, of zoals de voor
gangers van Jeroen, “Dag Eric”, “Dag Rob”, 
“Dag Manny”, “Dag Henk” en nog vele 
anderen.

Wij als redactie zeggen “van harte be
dankt” en ook  “Dag Pater Daan”. Dat 
hij moge rusten in vrede in het hemels 
vaderhuis, opgenomen in barmhartigheid 
bij de Heer en Moeder Maria.

Aanpassing kopij.
Door het overlijden van Pater Daan is 
een gedeelte van de kopij niet meer van 
toepassing. In overleg met waarnemend 
Pastoor Seidel is dit dan ook niet in deze 
Gazet gepubliceerd.  
Een van de onderwerpen betreft CaFE 2. 
Daar dit in de Gazet van December reeds 
stond aangekondigd, maken we u er op 
attent dat CaFE 2 geen doorgang zal vin
den. Door het overlijden van Pater Daan is 
deze cursus voorlopig komen te vervallen. 
T.z.t. wordt door het pastorale team een 
nieuw aanbod gedaan. 
Voor dit en andere zaken zie ook 
www.antoniusvanpaduahelmond.nl. 

Dankwoord.
Als enig overgebleven stuk van de kopij 
voor de maand Januari is een Dankwoord 
van Pater Daan. Een dankwoord dat wij 
graag verder geven.

Een nieuw jaar -  Op hoop van zegen.
Aan het begin van 2011 wil ik graag  
iedereen bedanken die betrokken is bij 
de H. Antoniusparochie: de trouwe 
kerkgangers, de mensen in de werk
groepen  en zij die elk jaar weer opnieuw 
hun financiële bijdrage leveren. 
Samen proberen we, ook in het nieuwe 
jaar, er te zijn voor elkaar met de hulp van 
Boven. Namens de parochiegemeenschap 
en het parochiebestuur,  
p. Daan. 

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:
Pastoor: E. C. Seidel, waarnemend pastoor. Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond (0492477255
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63, (0492544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,  (0492544180
Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan: Dhr. J Aarts: (0492525566 of Mw. v. Creij:  (0492542934
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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 activiteiten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• 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.bethlehemkerk-helmond.nl

Afsluiting kerkelijk jaar 
Op 21 november, de laatste zondag 
van het Kerkelijk jaar, werden de 23 
overledenen van onze Gemeente 
genoemd. Tijdens het noemen van de 
namen en het aansteken van de kaarsen 
door kinderen, zong het koor zacht: Ich 
bete an die Macht der Liebe van Dimitri 
Bortnianski. 
Het was indrukwekkend en onze dierbaren 
waren weer even in ons midden.

Kinderkerstfeest op 19 decem-
ber om 10 uur.
Iedereen, ook de opa’s, oma’s, ooms, 
tantes en buren zijn dan hartelijk welkom. 
De deuren staan wijd open. Wel figuurlijk, 
want het is december en wij zijn lief voor 
het milieu.

Cursus toerustingswerk
Een cursus is bv. het luisteren naar en 
uitleg over religieuze muziek.
De animo voor deelname aan het 
toerustingswerk in onze gemeente is 
dit jaar bijzonder hoog. Meer dan 30 
deelnemers bezochten een kring. Ook 
voor de cursussen die in het tweede deel 
van het seizoen zullen worden gehouden 
hebben zich al veel mensen aangemeld. 
U kunt zich nog opgeven voor een van 
de kringen die in de gids van vorming en 
toerusting vermeld staan.  
Nadere informatie en aanmelden bij ds. 
Oosterom tel 513076

Renovatie basisschool in Bosnië
Door: Evi Rozendal Hogeschool Fontys 4
Na de collecte van 17 oktober had ik 
genoeg geld bij elkaar om mee te gaan 
naar Bosnië. We vertrokken vanuit 
Eindhoven met de bus naar Kakanje. Na 
een reis die 24 uur duurde, kwamen we 
op vrijdagochtend aan bij het hotel. Onze 
handen jeukten om aan de slag te gaan 
en diezelfde middag stonden we dan ook 
al de basisschool, die we deels gingen 
renoveren, te bekijken. De school was 
er slecht aan toe. Er zat schimmel op de 
muren en de vloeren waren gescheurd. 
Ook zat er niet altijd geheel glas in de 
ramen en ook in de muren zaten barsten. 
Verder waren de kozijnen rot en vielen de 
schoolborden bijna uit elkaar. Genoeg te 
doen dus. De directeur liet ons meerdere 
lokalen zien en we hadden besloten 
dat we er vier in het geheel konden 
renoveren. 
Die volgende ochtend zat iedereen al 
vroeg aan het ontbijt, zodat we om negen 
uur aan de slag konden. De eerste dag zijn 
er veel werkzaamheden verricht, zoals 
het afsteken en vetvrij maken van muren, 
het vullen van gaten, het schuren van 
kozijnen en venster- banken, het uithalen 
van vloeren en het aanbrengen van een 
eerste laag verf. Door deze fantastische 
resultaten op de eerste dag werd er 
besloten nog een lokaal te renoveren en 
alle deuren te schuren en te schilderen, 
net zoals de tafels en kasten.

De volgende dag werd er weer ontzettend 
hard gewerkt, waardoor er twee lokalen 
op zondag definitief af waren. Op 
maandag zijn we op excursie geweest 
naar Sarajevo en de omgeving. Hier 
hebben gezien wat voor een prachtige 
natuur Bosnië heeft. Helaas hebben we 
ook schokkende restanten, die een gevolg 
zijn van de oorlog, gezien.

Dinsdag weer verder gegaan met het 
werk in de school. Deze dag hebben we 
alle lokalen definitief afgekregen. Alle 
muren, kozijnen, deuren, vensterbanken 
en radiatoren waren geverfd. De laminaat 
vloeren en plinten waren gelegd. De 
lokalen waren weer ingedeeld en de 
schoolborden werden weer opgehangen. 
Alle materialen die we hiervoor nodig 
hadden, zijn gekocht in Bosnië. Hierdoor 
werd de economie daar ook geholpen. 
Als klap op de vuurpijl waren er prachtige 
muurschilderingen gemaakt. Ieder 
lokaal had een thema en dat beleefde je 
helemaal zodra je erin stond. We waren 
trots op het resultaat dat we hadden 
bereikt .
De volgende ochtend was de grote 
opening en zouden wij de kinderen 
ontmoeten. We hadden ballonnen en 
slingers in de gymzaal opgehangen. De 
spullen die we mee hadden gekregen, 
zoals stiften, schriften, kleurboeken enz., 
hadden we als cadeautjes ingepakt.
Toen kon het feest beginnen! Met zijn allen 
hebben we staan dansen op muziek van 
Guus Meeuwis. Alle kinderen, studenten 
en docenten deden mee. Vervolgens 
wilden de Bosnische kinderen hun 
dankbaarheid tonen door gedichtjes op te 
dragen, piano te spelen en te dansen voor 
ons. Op T-shirts, schriftjes en armpjes 
moesten wij onze handtekeningen zetten. 
De directeur bedankt ons één voor één 
met een kaartje en heel lieve woorden. 
Iedereen was geëmotioneerd. 
Op moment wisten we waarvoor we het 
allemaal hadden gedaan en dat voegde 
heel veel extra waarde toe aan deze reis.

          



Realiseer uw woonwens:
Bezoek de Huizenbeurs!

Bent u op zoek naar een koopwoning of benieuwd naar 

de mogelijkheden om uw woonwens te realiseren?

Kom naar de Huizenbeurs!

Onder één dak:

• Makelaars  • Gemeente

• Notarissen  • Rabobank Helmond

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/helmond 

of bel (0492) 594 594

Realiseer uw woonwens:Realiseer uw woonwens:
Bezoek de Huizenbeurs!Bezoek de Huizenbeurs!

Meest actuele 

huizenaanbod

in Helmond tot

€ 400.000, -

Zondag 30 januari
Theater ’t Speelhuis, Helmond
12.00 uur - 16.00 uur

          



Helmond  T 0492 549055  
E helmond@woonplezier.nl

Gemert  T 0492 363038
E gemert@woonplezier.nl

Nuenen  T 040 2635960
E nuenen@woonplezier.nl

‘Met succes mijn huis 
verkocht’

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

✃
A N T W O O R D K A A R T Postzegel

plakken
niet nodigJa, ik wil vrijblijvend een gratis waardebepaling van mijn woning.

Ja, ik wil een onafhankelijk hypotheekadvies.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Broeckx-Praasterink Makelaars
Antwoordnummer 1072
5700 WB Helmond

Naam

Straat

Postcode          Plaats

Telefoon

E-mail

          


