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Deaumain buffetkast, 2 schuifdeuren, 2 deuren, 3 laden, 160 cm breed 1099,Deaumain eetkamertafel 100 x 190 cm vanaf 549,• als afgebeeld 100 x 220 cm 649,-
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Jesper eetkamerstoel, met pampas grey poot 129,-
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Deaumain dressoir, 4 deuren, 3 laden, 220 cm van 949,- voor 899,• 190 cm 849,Sculpture “Iron Couple”, 76 cm hoog 129,-
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1099,-

Schilderij “Basic”, 80 x 80 cm, in twee verschillende dessins 199,4

Dressoir 849,190 cm
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Jesper

129,Nice
tafellamp
Ø 35 cm

159,-

www.vangemertwonen.nl
HELMOND Engelseweg 150, (hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor),
5705 AJ Helmond, telefoon (0492) 53 36 55. Vrijdag koopavond.

3990 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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Tafel
649,-

100 x 220 cm

220 cm van 949,-

De zomer voorbij...
Terwijl we nog kunnen nagenieten van
een mooie nazomerdag, is de aankomende herfst al een feit.
Niet voor iedereen een prettige tijd.
Regenpakken; Vallende bladeren; Kortere
dagen; Toch zijn er ook veel mensen die
er naar uit kijken, lekker binnen, knus en
veilig bij de open haard.
Ook voor de actievelingen onder ons is
er genoeg te plannen de komende tijd.
De crea-avonden draaien weer op volle
kracht, er is een mooie IVN dag gepland
om de Bundertjes op te knappen. Ook
is er weer een hondenwinterwandeling
georganiseerd en de carnaval is aan zijn
voorbereidingen begonnen, of beter
gezegd nog, op Dierdonk wordt op 3 november al het startsein gegeven. Ook de
culturele agenda heeft genoeg te bieden.
Ondertussen heeft ook het Wijkbreed
Overleg Dierdonk plaatsgevonden, waarvan uitgebreid verslag gedaan wordt in
deze Gazet. Met name is er uitgebreid
gepraat over de overlast in en rondom
Dierdonkpark.
Verder heeft de redactie een vacature,
die wij erg graag ingevuld zouden willen
zien. Onze hoofdredacteur heeft ons vorige maand verlaten en wij zoeken nog
iemand (of twee iemanden) met een
vlotte pen en email kennis.
Wij hopen weer een mooie Gazet voor u
te hebben samengesteld. Met dank aan
onze adverteerders. Veel leesplezier!

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

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: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

One
Down

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3,
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
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
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk,
(565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers
(534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Dr. Knippenberghof 4a
5709EE,
(0654977426
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter:
J. Vincent,
(510136
Secretaris:
H. v. Rijt,
(559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 5 en 19 nov.
RESTAFVAL:
Ma. 12 en 26 nov.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 5 en 19 nov. ten westen en
wo. 14 en 28 nov. ten oosten van de
Dierdonklaan.

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Wijkinformatie

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk(514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
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Voorwoord door Sylvia Neve.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
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Politiek met bijdragen van: Gaby van den Waardenburg en
Joan Damen.
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Uitnodiging van de jaarvergadering 2012 & verslag AVL
2010/2011.
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Verenigingsnieuws met: Didoko, Maskerade met gratis
kaartjes, Jeugddisco en Kunst in Dierdonk en Moet Niks
mededelingen.
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Verenigingsnieuws met: Moet Niks mededelingen, Fotodier,
Crea-avonden en start nieuwe dansgroep.
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Zonnebloem actief in Dierdonk, Honden Winterwandeling en
Poppodium Lakei.
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Rampetampers carnaval in 2013.
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Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.
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Column Dierdonk 3D: Wijkraad Dierdonk.
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Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.
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Wijkraad: Verslag Wijkbreed Overleg Dierdonk met
wijkactieplan en de keuze Carat kunstwerk.
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Ingezonden: Scouting Paulus.
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Uitgelicht: De Greef Textiel
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Ingezonden: Alle kinderen zijn Kunstenaars (De Bereboot)
Nederlandse les voor anderstaligen
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Programma Filmhuis.

41

Ingezonden: Spekzullekes , Annatheater en Politie Samen
inbrekers stoppen

Volgende verschijningsdatum rond:
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Ingezonden: Natuurwerkdag IVN, Dierenkliniek Brouwhuis
en Activiteiten overzicht Tienerhuis Skatepark

Voor het januarinummer inleveren voor
4 dec. en verschijningdatum rond 20 dec.
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Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.

12e jaargang nr. 10 – Editie Nov. 2012
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve

Ray Nicholson
Advertenties:
Frank 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.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)
De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !!
Afbeeldingen, logo’s, etc. apart meeleveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 12 november.
29 november.

Inhoud
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Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

voor Verf en Behang
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5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Schoonheidssalon AVANCE
Femke Schmitz
Twickeldreef 16

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

5709 RD Helmond
Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Alleen op afspraak

Regen roest.

UW SPECIALIST IN:

Een mevrouw komt binnen
in het warenhuis, ze loopt
naar de toonbank en klaagt
tegen de verkoper: "Kijk
meneer, deze paraplu heb
ik vorige week gekocht
en hij is nu al versleten!
De stof is gekrompen
en al het ijzer is verroest."
De verkoper kijkt er even
naar en zegt:
"Ik zie het al, u heeft er
mee in de regen gelopen!"

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
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Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...
Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond
Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46
Gevestigd te Dierdonk

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

In de gemeenteraad en uit Dierdonk
Er is de laatste maanden veel
gebeurd. Na 6,5 jaar namens
het CDA als burgercommissielid
in de gemeenteraad actief
te zijn geweest, ben ik op
dinsdag 2 oktober beëdigd als
gemeenteraadslid. Echter niet
voor het CDA. In het Eindhovens
Dagblad is sinds februari veel
geschreven over de problemen die
binnen de Helmondse afdeling van
het CDA bestaan. Deze problemen
hebben er uiteindelijk toe geleid
dat ik genoodzaakt was om mijn raadszetel in te nemen als lid
van de fractie SDOH/D66/Helmondse Belangen. Omdat ik 6,5 jaar
met plezier lid ben geweest van het CDA en er al veel over deze
kwestie is geschreven, zal ik in deze column niet verder uitweiden
over de situatie binnen de Helmondse CDA afdeling.

Bovendien wil ik graag naar de toekomst kijken. Het is een eer om
als raadslid van onze mooie gemeente Helmond actief te zijn. Een
ambitieuze gemeente, waar veel gebeurt en waar tevens grote
uitdagingen liggen om de stad een nog prettigere woonplaats te
maken. Helmond ontwikkelt zich de laatste jaren razendsnel, maar
er zullen de komende jaren nog meer dan voldoende uitdagingen
bestaan. Daarom heb ik er zin in om in een nieuwe fractie aan
de slag te gaan en bij te dragen aan een nog beter Helmond.

Ik ben erg blij met mijn keuze voor D66 en kijk uit naar de
samenwerking met de D66 fractie en de samenwerkende fractie
SDOH/D66/Helmondse Belangen. Dit samenwerkingsverband van
de 3 genoemde fracties is de grootste fractie in de gemeenteraad
van Helmond en maakt samen met de VVD en het CDA deel van
uit van de coalitie. Wethouders Jan van den Heuvel (D66) en
Peter Tielemans (SDOH) hebben namens de fractie van SDOH/
D66/Helmondse Belangen zitting in het Helmondse college van
burgemeester en wethouders. Binnen de fractie zal ik mezelf bezig
blijven houden met ruimtelijke ordening, de woningmarkt, milieu
en verkeer. Aangezien ik lid blijf van de raadscommissie Ruimtelijk
Fysiek verandert er wat dit betreft niet zoveel.
Deze column is overigens de laatste die ik voor de Gazet schrijf.
Sinds kort ben ik namelijk gaan samenwonen in Suytkade. Omdat
ik niet meer in Dierdonk woonachtig ben zal ik stoppen met het
schrijven van een column. Sinds 1996 heb ik met veel plezier in
Dierdonk gewoond. Ik ben gedeeltelijk in Dierdonk opgegroeid,
waardoor Dierdonk altijd een beetje mijn wijk zal blijven. Wellicht
keer ik in de toekomst weer eens terug. Ik wil in ieder geval de
vrijwilligers die actief zijn in de wijk Dierdonk en de redactie van
de Gazet bedanken voor de jarenlange inzet en ik hoop dat zij zich
ook in de toekomst blijven inzetten.
Met vriendelijke groet,
Gaby van den Waardenburg

Vitale sportverenigingen

In aanloop naar een nieuwe
sportnota, welke tot stand moet
komen begin 2013, hebben wij
in de Commissie Samenleving
van oktober ’12 zoals dat zo
mooi heet opiniërend gedebatteerd. Bij het samenstellen van
de huidige coalitie in 2010 is
onder andere in het coalitieprogramma opgenomen dat de
Helmondse sportverenigingen
een “levensvatbare omvang”
moeten hebben. Om die term
meer inhoud te geven zijn er een aantal criteria benoemd waar
een sportvereniging, om deze kwalificatie te krijgen, aan zou
moeten voldoen. Criteria die genoemd werden zijn, organisatie,
aantal leden, sfeer, financiën, sportaanbod, samenwer-king,
accommodatie en maatschappelijk ondernemen. Voor de VVD zijn
de criteria organisatie, financiën en accommodatie de belangrijkste
elementen. In onze ogen heeft een vitale vereniging een duidelijk
omschreven organisatiestructuur met voldoende kaderleden
(bestuur) aangevuld met voldoende vrijwilligers. Daarnaast vinden
wij dat een vitale vereniging een sluitende begroting moet hebben
en een goed financieel beleid moet voeren. De sportvereniging
is in staat op tijd haar betalingsverplichtingen na te komen en is
niet volledig afhankelijk van sponsorinkomsten en subsidies. Met
betrekking tot de accommodatie vinden wij dat de vereniging
moet streven naar een optimale bezetting. Tevens voert de
vereniging dat onderhoud uit waarvoor het verantwoordelijk is.

Indien de vereniging beschikt over een eigen accommodatie dan
reserveert men voor onderhoud en maakt men gebruik van een
MeerjarenOnderhoudsPlanning.
De VVD vindt ook dat als een sportvereniging niet kan voldoen aan
deze criteria men de leden een spiegel moet voorhouden wat dan
de consequenties kunnen zijn. Een logische conclusie zou kunnen
zijn om te fuseren met andere verenigingen om zodoende sterker
te worden. Op deze manier wordt een sportcultuur gekweekt
waarbij op alle fronten de kwaliteit de boventoon voert en mensen
ook de garantie hebben dat men kan blijven sporten al dan niet
in verenigingsverband.
Joan Damen

Politiek
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Beste wijkbewoners
Eind mei heeft u de rekening ontvangen voor het nieuwe vereniLid worden van de wijkvereniging?
gingsjaar 2012-2013.
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o
o
o

Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is

Familienaam:
Adres:
Postcode:
Tel.: 0492 Gezinssamenstelling
Een aantal betalingen zijn nog niet
binnen. Binnenkort gaan we de eerste
aanmaningen rondbrengen. Ook dit
gebeurt allemaal door vrijwilligers, dus
de vraag aan u om de contributie alsnog
over te maken indien u dit nog niet heeft
gedaan (13,50 euro).
Als nieuwe leden verwelkomen we de
familie van Ettro uit de Dierdonklaan.
Welkom bij de wijkvereniging, en we
hopen dat jullie nog veel plezier zullen
hebben van het lidmaatschap.
Fred de Locht

.........................................................................
.........................................................................
....................................................
....................................................

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

Dierdonkkoor Didoko
Zing maar mee…

Zaterdagavond 17 november Korenavond Lakei
Molenstraat 123, 5701 KB Helmond
Kaartjes zijn verkrijgbaar via site www.lakeihelmond.nl

Dinsdagavond 20 november 19.00 uur Rivierenhof
Hof Bruheze 16, 5704 NP Helmond
Toegang gratis

Dinsdagavond 18 december 19.30 uur Parkzicht
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond
Toegang gratis

Zaterdagavond 22 december 19.00 uur De Ameide
Ameidepark 8, 5701 ZZ Helmond
Toegang gratis

Voor meer info via mail didoko@gmail.com of kijk op Didoko.nl
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Verenigingsnieuws

Toneelvoorstelling van Maskerade
Maskerade speelt ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’

Helmond - Na het grote succes van de komedie Jaloezieën
is Toneelgroep Maskerade erin geslaagd om ook voor het
komend seizoen weer een spraakmakend toneelstuk te
selecteren. Onder regie van Dirk van der Pol bijt de Dierdonkse
theatergroep zich met ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ vast
in het wereldrepertoire. Met een topcast van maar liefst 12
enthousiaste spelers zet Maskerade een moderne bewerking
neer van deze klassieker van formaat.

Louise Fletcher. Hoewel het stuk een felle aanklacht is tegen de
manier waarop in de jaren zeventig in de psychiatrie inhumane
methoden gangbaar waren, is de actualiteit ervan zeker niet
achterhaald.
De keuze voor ’One Flew over the Cuckoo’s Nest’ (met
voornamelijk mannenrollen) lag aanvankelijk niet voor de
hand, zegt regisseur Dirk van der Pol, aangezien onze spelende
leden voor meer dan de helft uit vrouwen bestaan. Bovendien
sloeg de legendarische film in als een bom en probeer dat maar
eens te evenaren. Toch bleef het Koekoeksnest ons uitdagen.
Met behoud van de oorspronkelijke verhaallijn hebben we
daarom het stuk volledig op zijn kop gezet en voorzien van onze
Maskerade-jus met speciaal voor deze voorstelling gemaakte
muziek, filmbeelden, kostuums en decor.
‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ zal maar liefst 8 keer worden
opgevoerd en is te zien op 9 (première), 10, 11 (matinee), 14,
15, 16, 17 en 18 (matinee) november 2012.
Voor reserveringen online: www.maskeradehelmond.nl, of
telefonisch 0492535214.

40 gratis kaartjes voor toneelvoorstelling van Maskerade

Wijkvereniging Dierdonk verloot onder haar leden 40 kaartjes
(à € 12,00) voor de voorstelling ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’

Crimineel McMurphy weet de gevangenis te ontvluchten door
te doen alsof hij gek is. Hij belandt op de gesloten afdeling
van een psychiatrische inrichting en probeert zijn gestoorde
medepatiënten te overtuigen van hun zelfbewustzijn en
zelfstandigheid. Zonder het te beseffen worden zij meegesleept
in een strijd tegen het angstregime van de ijskoude hoofdzuster
Ratched. Een strijd vol hilarische momenten, maar ook een strijd
die hem fataal zou kunnen worden...
‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ dankt zijn grote bekendheid
aan de gelijknamige film met in de hoofdrollen Jack Nicholson en

Wij hebben voor 4 avonden 10 kaartjes per avond gereserveerd
in het Annatheater in Helmond en wel op: 14, 15, 16 en 17
november 2012 (aanvang 20.00 u.)
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis
toneelavondje uit stuur dan uiterlijk 4 november een mailtje
naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-welke avond je voorkeur heeft
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk
7 november hoeveel kaartjes je krijgt.

Jeugddisco
Ondersteund door de wijkvereniging vindt er regelmatig een
jeugddisco plaats in wijkcentrum Parkzicht.
Voor alle basisschoolkinderen van groep 4 tot en met groep 8
is de eerstvolgende disco op vrijdag 9 november.
Dit keer wordt het een GRIEZELDISCO !!!!
Je mag natuurlijk verkleed komen, maar het hoeft niet. Het is
al gezellig als je komt. Zoals altijd duurt de disco van 19.00 uur
tot 21.30 uur. Tot 9 november ?!

Tot dan !!!!

Verenigingsnieuws
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Kunst in Dierdonk 2012
Veelzijdig, kleurrijk, fantastisch, briljant, buitengewoon,
grandioos, prachtig, te gek, magnifiek, schitterend, super,
wondermooi en geweldig waren slechts enkele woorden die
gehoord zijn tijdens Kunst in Dierdonk 2012. Dat het wederom
een eclatant succes was moge duidelijk zijn. Van ruim 250
bezoekers bij de fotografen in Parkzicht tot gemiddeld 130
bezoekers bij de verschillende kunstenaars.
De bezoekers konden werken zien van 25 verschillende
kunstenaars en 17 fotografen. De werken van de kunstenaars
varieerden van zandsculpturen, moderne kunst, stillevens,
natuurlijke kunst, video kunst, vilten, keramiek, naakten,
glaskunst, brons, plastieken, beeldhouwwerken, sculpturen,
mozaïek werken, landschapskunst, fotografie, maskers en
Afrikaanse- en Balinese kunst. Ook de fotografen hadden een
behoorlijk oeuvre: vogels, macro fotografie, mensen, Urbex
(oude gebouwen en objecten), verschillende landen impressies,
vergezichten, landschapsfotografie en nog veel meer. Kortom …
lees alinea 1 maar weer, ha ha ha.
Het prachtige weer was volgens sommigen te danken aan
de stam van Afrikaanse beelden die bij Jose Luiten stonden
opgesteld en daar een zonnedans aan het uitvoeren waren.
Wat deze tentoonstelling zo bijzonder maakt is dat alle
kunstenaars ook bij elkaar gaan kijken. ’s-Morgens om 10.00 zat
iedereen op de fiets en hebben we snel een rondje KiD gedaan,
want om 13 uur moesten we allen “acte de présence” geven in
de eigen achtertuin. We hebben genoten.
Bijzonder vermeldenswaardig is dat Lucy Snijders bijna al haar
kunstwerken verkocht heeft en dat al dat geld naar een goed
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doel in Kenia gaat. U kent Lucy wel .. de mondhygiëniste bij het
medisch centrum. En giften zijn natuurlijk altijd welkom, maar
daarover in een latere editie meer!
U had ze al gezien: de vlaggen / banners van KiD. Namens alle
kunstenaars willen wij de wijkraad en de wijkvereniging van
harte danken voor deze bijzondere bijdrage.
In de volgende gazet zullen telkens twee kunstenaars aan het
woord komen om hun ervaringen te vertellen en de mooiste
foto van hun eigen kunst te tonen. Veel plezier en tot een
volgende keer.
Voor diegene die al willen plannen:
KiD 2013 is op zondag 6 oktober. Tis maar dat u het alvast weet!

MoetNiks mededelingen.
Koersbal

Iedere woensdag in november is er koersbal in Parkzicht. We
beginnen om 10:00 uur.

Computerworkshop Powerpoint 2010

Donderdag 1, 15 en 29 november in Parkzicht van 10:00 uur
tot 12:00 uur.

Inloopochtend Computercafé

Donderdag 8 en 22 november in Parkzicht van 10:00 uur tot
12:00 uur.

Film intouchables

Vrijdag 16 november in het Filmhuis. Samenkomst om 13:45 uur
bij de balie in de hal. Zelf kaartjes kopen, 65 plus € 6,00. In de pauze
is er koffie of thee. Graag aanmelden bij Jeanne tel. 512516 vóór
13 november.
Intouchables is wat
je noemt een feelgood-movie die laat zien dat uitersten elkaar
inderdaad kunnen raken en een leven perspectief en inhoud
kunnen geven, juist door dat kontakt tussen wereldbeelden
en leefwerelden die zich normaliter zo oneindig ver van elkaar
plegen af te spelen. Dat is de crux van “Intouchables” dat de
ontmoeting beschrijft tussen een steenrijke, zwaar gehandicapte
zakenman en een kansloze kleurling uit de banlieue van Parijs,

welke laatste met zijn levenservaring van de straat de miljonair
leert emotionele blokkades en aangeleerde remmingen te
overwinnen om zo ondanks zijn beperkingen het leven te leven
zoals hij dat ten diepste zou willen. Als dat verbeeld wordt met
fraai acteerwerk, lekkere muziek en de best denkbare fotografie,
dan krijg je dus een film van deze klasse, welke helemaal doel
treft en zijn gewicht bij de kijker krijgt als voor de aftiteling
blijkt dat het verhaal ontleend is aan een ware geschiedenis
van twee personen die vervolgens in beeld worden gebracht
en daarmee deze film compleet en een bezoek eraan meer dan
waard maken.
De film is in
nederland al door meer dan een miljoen mensen bezocht.

Kerstbijeenkomst

19 december is er in Parkzicht van tien tot een uur een gezellige
kerstbijeenkomst. Na koffie en gebak is er alternatief koersbal
de ochtend wordt afgesloten met een hapje,
Graag opgeven bij Jeanne tel. 512516 vóór 13 december.
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Expositie 2012
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

Vorige keer heb ik u een blik gegeven op de expositie van 2011
wat vroeg om een opvolging. Deze keer weinig tekst maar alleen
beelden van een aantal fotografen van Fotodier. Het geeft een
kleine impressie van de expositie.
     Jeroen de Kort
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Fotodier zoekt nog nieuwe leden!
Mocht je nu denken; “fotografie is wel iets voor mij” of “het lijkt
me leuk om met andere foto enthousiastelingen leuke dingen
te ondernemen”, neem dan contact op met Fotodier. Je zal er
geen spijt van krijgen.
Meld je aan op: voorzitter.fotodier@gmail.com
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons...
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl
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Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Uitgebreide Collectie Feestartikelen:
Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

www.feestwaren.nl
Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492Ͳ556531/mob: 06Ͳ10549215

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

Rob Jacobs

tuinaanleg

www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

Crea-avonden
Er is massaal ingetekend voor de
workshops en dat doet goed. De
kerstworkshop zit hierdoor al helemaal
vol en voor het vilten hebben we nog een
paar plekken vrij.
Wilt u meedoen, geeft u zich dan op via
de mail voor een gezellig avondje weg

Dinsdag 13 november:
Vilten

We gaan deze avond werken met vilt.
De techniek die we gaan toepassen is:
natvilten!
Deze avond maken we een hoesje voor
een mobieltje of ipod of een klein tasje.
Er zijn veel kleuren aanwezig dus u maakt
het naar eigen smaak.
Leuk om eens kennis te maken met iets
wat u wellicht vaker gezien heeft maar
nog nooit gedaan.
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

Donderdag 15 januari:
Ketting rijgen

Vanavond gaan we op een speciale manier
rijgen. We werken met allemaal dezelfde
maat kralen maar in verschillende
kleursamenstellingen. Door de kralen
eens een keertje op een andere manier
te rijgen krijgt u een fraai resultaat. U mag
aangeven bij aanmelding in welke kleur
u graag de ketting zou willen maken. Wij
zorgen er dan voor dat u een mix krijgt in
de gewenste kleur.
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

Dansgroep
Dierdonk
gestart
Op woensdag 24 oktober is de nieuwe
Dansgroep van Dierdonk van start gegaan.
Een groep van zo’n 18 kinderen hebben
een uurtje gedanst onder de enthousiaste
leiding van Ellen van Turnhout.
De jeugdige dansers waren lid van Happy
Face dat helaas onverwacht is gestopt.
Als wijkvereniging steunen wij het nieuwe
initiatief van Ellen omdat wij waarde
hechten aan laagdrempelige, relatief
goedkope activiteiten in de wijk. Ellen,
succes met de dansgroep. Zin om mee te
dansen? Loop eens binnen in Parkzicht op
woensdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur.
Wie weet kun je op de wachtlijst worden
gezet.
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Maximum aantal deelnemers 20. U dient
lid te zijn van de wijkvereniging om deel
te kunnen nemen.
• Indien er te veel aanmeldingen zijn
wordt u telefonisch of per mail tijdig
op de hoogte gebracht dat u niet kunt
deelnemen. Hoort U niets, dan zien
wij U graag op de thema-avond.
• Deelname kosten te voldoen op de
avond van de activiteit.
• Aanvang 19.30 uur in Parkzicht, tenzij
anders vermeld.
• Afmelden bij Pascalle van Bakel tel.
nr. 06-12476635 uiterlijk 2 dagen van
tevoren anders zijn de deelnamekosten verschuldigd.
• Voor vragen over de geplande acti
viteiten kunt u contact opnemen met
Pascalle van Bakel.
Y

Donderdag 13 december:
Kerstbloemschikken VOL

We hebben Ellen Deelen weer bereid
gevonden om een bloemschik avond
voor ons te verzorgen. Ellen is een profes
sioneel bloembindster met een hele berg
ervaring.
Kijkt u anders eens alvast op de site van
Ellen: www.bloemcrea.nl
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.
LET OP: DEZE AVOND START OM 20.00
UUR !!! (ivm bezetting parkzicht)

CM

U kunt zich aanmelden via de mail.
Aanmeldingen zullen in volgorde van
binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com
Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.

1LHXZVEODG YRRU 'LHUGRQN

Wie komt ons versterken
In het voorwoord vorige maand is
aangegeven dat Jeroen de Kort
besloten heeft om met zijn
redactielidmaatschap te stoppen.
Jeroen vervulde de functie van

HOOFDREDACTEUR

Momenteel zijn deze werkzaamheden over ons 3-en verdeeld
echter zijn wij op zoek naar
aanvulling in ons team.
Benodigd: Zin om mee te werken aan de Gazet
Enkele uurtjes tijd
Kennis van E-mailen

Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het
aantal plaatsen is beperkt!

Beloning: Blije inwoners van Dierdonk!
Informatie: redactie@dierdonk.org of  0492-517210
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0492 - 51 78 61
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Ook voor particulieren!

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
Y

De Zonnebloem actief in Dierdonk
van de Zonnebloem is gratis. Als u de
activiteitenmiddagen komt bezoeken
wordt er een kleine bijdrage van u
gevraagd.
Al een aantal jaren is de afdeling van
de Zonnebloem/ouderenwerk Haver
veld Helmond actief in Dierdonk.
Diverse Zonnebloemgasten maar ook
gastvrouwen en bestuursleden zijn
vanuit Dierdonk bij deze afdeling aan
gesloten.
Onlangs is vanuit het landelijke bureau
in Breda van de Zonnebloem een her
ind eling van wijken doorgevoerd.
Dierdonk is daarmee, met Binderen en
de Eeuwsels, officieel ingedeeld bij de
afdeling Haverveld.
Voor ons, bestuur van die afdeling, aan
leiding om het Zonnebloemwerk nader bij
u bekent te maken via de Gazet.
De Zonnebloem probeert een beetje
zon te brengen in de levens van hen
die langdurig ziek zijn, weinig meer de
deur uit komen en hen die zich eenzaam
voelen. We doen ons best af en toe voor
hen een dag op te fleuren door, bij een
kopje koffie, een praatje te komen maken.
Er zijn 3 manieren waarop u mee kunt
doen bij de Zonnebloem:
• Als gast: u krijgt als langdurig zieke of
oudere een paar keer per jaar bezoek
van een van onze gastvrouwen of
gastheren.
• Als deelnemer aan de activiteiten
middagen: u komt naar onze gezellige
middagen die 6x per jaar worden
georganiseerd.
• Als gastvrouw of gastheer: u bezoekt
een of meer van onze gasten een
paar keer per jaar en assisteert bij
de activiteitenmiddagen.
De bezoekjes zijn minimaal 3x per jaar;
rond Pasen, de Nationale Ziekendag en
Kerst. Daarnaast zijn in overleg tussen
gast en gastvrouw/gastheer meerdere
bezoekjes mogelijk.
De activiteitenmiddagen worden gehou
den op maandagmiddagen van 14.00
– 17.00 uur in wijkhuis de Terp aan de
Breitnerlaan. We proberen een scala
aan amusement voor u te presenteren:
koor-optredens, bingomiddagen, toneel/
cabaret-optredens, muziekgezelschappen
enz. en af en toe een dagje uit te
gaan. Zo gingen we onlangs naar de
Mariahoeve in Leende. Het lidmaatschap

Wilt u gastvrouw of gastheer worden?
Graag! We hebben een enthousiaste en
gezellige groep van 15 vrijwilligers maar
we kunnen goed uitbreiding gebruiken.
Het kost u ongeveer 15 dagdelen per jaar.
Gastvrouw of gastheer bent u geheel
vrijwillig. Uw vergoeding is onze gasten
te zien genieten.

Wilt u ook meedoen? Zowel nieuwe
gasten als nieuwe gastvrouwen/heren
kunnen zich aanmelden bij:
Mirjam van der Pijl, 0492-770129 of
06-48321563, en kijk eens op :
http://www.zonnebloem.nl

Honden Winterwandeling

Nieuws van het hondenfront

Op zondag 25 november 2012 om
16.00 uur slaan 2 hondenwerkgroepen
(nl. hart voor honden dierdonk en
hondenwerkgroep helmond –noord) de
handen ineen om voor baas en hond een
leuke winterwandeling te organiseren om
samen met de hond aan deel te nemen.
De route voert ons door en rond het
mooie winterlandschap van Dierdonk
en Helmond-noord en is ongeveer
4 tot 5 kilometer lang. Tijdens deze
wandeling zullen er onderweg enkele
behendigheidsspelen voor u en uw hond
staan opgesteld waaraan u vrijwillig kunt
deelnemen.
Na afloop kunt u als opwarmertje ge
nieten van een warme kop chocomel en/
of snert.

Het startsein zal gegeven worden op zon
dag 25 november om 16.00 uur vanaf
het wijkgebouw “Parkzicht” te Dierdonk
www.parkzicht-dierdonk.nl .
Uit veiligheidsoverwegingen, zouden
wij het ten zeerste waarderen als de
deelnemers een reflecterend veiligheidverkeersvest dragen zodat overige
verkeersdeelnemers u tijdens de wande
ling goed kunnen waarnemen. Ook is
het verstandig om voor de wat donkere
stukken een zaklampje mee te nemen.
U kunt zich opgeven door naar de website
van www.hartvoorhondendierdonk.nl te
surfen en onder contact
info@hartvoorhondendierdonk.nl u aan
te melden. Ook kunt u zich aanmelden
via DHbaywatch@msn.com
Of door een briefje te sturen met uw
gegevens tnv Honden Winterwandeling
Nico Tuip,
Kalmoesbeek 5, 5709 PV Helmond.
Nicole vd Hurk,
Kromme Geer 82 5709 ME Helmond
Renee Kuyper,
Sperwerstraat 7 5702 PH Helmond
Alexandra de Vries, Astronautenlaan 104
5702 GP Helmond

Deelname aan de Honden winterwandeling
Gegevens:
Naam(en) deelnemer(s): ........................……………………....…….
Aantal honden : ..……………………….....................................…….
Uw e-mail adres: ...……………………………...................................
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Programma Poppodium Lakei november 2012
Vrijdag 2 november 2012

RPWL (support door Silhouette)
Natuurlijk kennen de liefhebbers van
prog -en symfo de Duitse band RPWL.
Begin dit jaar bracht de band ‘Beyond
Man And Time’ uit, dat met gejuich werd
ontvangen. Dat het de band geen enkele
moeite kost om die geweldige sound en
sfeer ook live waar te maken, zullen jullie
in Lakei zien en horen. We verheugen ons
nu al op de verkleedpartijen van de band!

terwijl Hugh na de pauze - speciaal voor
de die-hard fans!!- het ‘No More Heroes’
album integraal zal uitvoeren (uitgebreid
met keyboards overigens).
Zondag 4 november 2012

Bluesroute Helmond
Na het succes van de eerste editie zijn
we nu toe aan de tweede editie van dit

natuurlijk zal er nog veel meer (live)
muziek zijn.
De Stichting organiseert vanaf 18.00 uur een
diner in Lakei. U kunt aan dit diner deelnemen
(kosten bedragen 15 euro); u moet zich hiervoor
VOORAF aanmelden bij de Stichting (zie hieronder
contactgegevens). Vanaf 19.00 uur start het
programma met een modeshow. In Lakei zal duidelijk
zichtbaar een pot worden neergezet waar u uw
vrijwillige bijdrage kunt doneren ten behoeve van
het hierboven genoemde project.
Vrijdag 16 november 2012

Het voorprogramma wordt verzorgd
door Silhouette, een getalenteerde band
uit eigen land. Met hun muziek grijpen
deze heren voornamelijk terug naar meer
klassieke progbands uit de jaren zeventig
en tachtig zoals Marillion en Gentle Giant.
Check hun nieuwe album ‘Across The
Rubicon’ en je weet wat we bedoelen …

Helmondse festival, dat compleet in
het teken staat van de blues en gratis
toegankelijk is! Lakei is ook dit jaar ‘House
Of The Guitar Blues’; onze 3 acts hebben
heerlijk, smeuïge, vuige bluesriffs en solos
voor ons in petto.
Hoofdact op het podium van Lakei is de
Tasmanian Devil, Rob Tognoni en zijn
band! Verder zullen er optredens zijn
van Cassie Taylor (met in haar band de
zoon van Gary Moore, Jack Moore, op
gitaar) en van de Hans Tap Blues Band,
een geweldige Stevie Ray Vaughan Tribut

Zaterdag 3 november 2012

Zaterdag 10 november 2012

Hugh Cornwell (The Stranglers)
Hugh Cornwell is de voormalige frontman
van The Stranglers, de legendarische
Engelse punkband die haar hoogtijdagen
kende in de jaren zeventig. Hun tweede
album ‘No More Heroes’ uit 1977 wordt
nog altijd gezien als een referentiekader
als het gaat om punkmuziek. Later was
Cornwell als songwriter natuurlijk ook
verantwoordelijk voor prachtige liedjes als
‘Golden Brown’, ‘Always The Sun’ en ‘Grip’.

Hugh Cornwell is na de split van de band
solo verder gegaan. Op 10 september van
dit jaar verschijnt zijn nieuwe studioplaat
‘Totem And Taboo’ en Cornwell besloot
om weer een tour door Europa te doen.
Het eerste deel Van zijn optreden zal in het
teken staan van zijn nieuwe studioplaat,
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Kadowinja
Stichting Kadowinja heeft verschillende
projecten in Kenia. Een van de projecten
zorgt ervoor dat kinderen naar school
kunnen gaan. Op dit moment nemen
28 kinderen hieraan deel. Het project
houdt in dat deelnemers adoptieouder
kunnen worden en voor € 60 per jaar
een kind financieel ondersteunen. In
middels hebben diverse leerlingen de
school afgerond en staan er 4 kinderen
op de wachtlijst voor een universitaire
vervolgopleiding waarvoor nog geen
financiële dekking is. Om ook dit doel te
bereiken organiseert Stichting Kadowinja
op 10 november a.s., in samenwerking
met poppodium Lakei Helmond, een
benefietavond. Het wordt avond met
modeshow, een dansworkshop, multiinstrumentalist Edward Branten en

Siena Root (support door Syreregn)
Speciaal voor de mensen die niet kunnen
wachten op de 2e editie van de Kozmic
Karpet Ride (in 2013!) hebben we van
avond twee bands die gaan zorgen
voor een zelfde sfeer zoals we die hier
gecreëerd hadden op 17 maart van dit jaar.
Dat betekent dus psychedelica, seventies
rock, rook, projecties, hallucinaties, re
laxen, retro, wegdromen, etc. Het hoofd
programma wordt gevormd door het
geweldige Siena Root uit Stockholm. Siena
Root is diepgeworteld in de wereld van
de analoge old school rock muziek. Denk
aan ouwe Deep Purple, Mountain en Blue
Cheer. Support wordt vanavond verzorgd
door Syreregn, een blues/psychedelica trio
uit Denemarken. De band rondom leider
Thor Boding laat zich met name inspireren
door de Engelse blues en psychedelica
uit de jaren zestig en zeventig: bands
als Fleetwood Mac, Yardbirds en Cream
behoren tot hun favorieten.
Zaterdag 24 november 2012

Kiss Lickss
Kiss Lickss is dé Nederlandse KISS Tribute
Band. De shows kenmerken zich door
bombastische energie, gecombineerde
special effects, bloed & vuurspugen, CO2,
een prachtig groot flashing KISS logo en
een frontman pur sang. KISS LICKSS
presenteert zichzelf in volledige KISS
make-up en authentieke KISS kostuums
Voor info/kaartverkoop zie:
www.lakeihelmond.nl

Rampetampers carnaval in 2013
ZEMAC

Zoals vorige maand aangegeven vinden in dit weekend waarin
deze Gazet wordt bezorgd onze prinsbekendmakingen plaats.
Is het nog geen 4 november als u deze Gazet ontvangt kom
dan nog naaar onze Prinsbekendmakingen en zie wie er over
Dierdonk de scepters gaan zwaaien.
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Zaterdag 3 november

en Stenzil, Kivitz en Mendels

Jeugdprinsbekendma
king

en

ing
Prinsbekendmaki
Om 19.00 uur begint de avond met een laatste
po onaise en het ontmantelen van de Jeugdprins
Laurence d’n Urste. Rond 19.30 zal het duidelijk
worden wie de nieuwe Jeugdprins 2013
van de Rammetjes is.

Vanaf 20.30 zal de avond verder gaan met de
bekendmaking van de Prins der Rampetampers voor 2013.
Ook Prins Peter d’n Urste zal onder toeziend oog
van enkele gastverenigingen nog eenmaal voorgaan in
de po onaise. Rond de K ok van 22.11 uur
weten we dan wie hem opvo gt.

De volgende kletsers staan bij ons voor u in de ton:
Dirk Kouwenberg 				
Ad Vermeulen

Iedereen is van harte welkom om deze
fantastische avond mee te maken.
Medewerking van De Rammetjes,
De Rampetampers,de Dansgarde
en de Showgroep.
Tevens diverse
andere carnavalsverenigingen
.
om de feestvreugde te verhogen.
Aanvang 19.00 uur. zaal open 18.45 uur.

Toegang gratis
Muziek is in handen van Hofkapel “De Durbloazers” en onze
eigen discotheek “The Musicmasters” met onze huis DJ’s.
Residentie Parkzicht, Dierdonkpark 6, Helmond (Dierdonk). Telefoon: 0492-556266

Ondertussen is ook onze website aangepast en is het programma
voor de zittingsavond bekend. Entree € 13,50
Het volgende amusement staat voor u bij ons op het podium:
Dubbel Trubbel

Rob Scheepers uit Sterksel 		
Rob Scheepers uit Helmond
Voorverkoop start op 2 januari 2013 Bij Albert Heijn Dierdonk.
(wijzigingen voorbehouden). zie ook www.rampetampers.nl
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288
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www.bbtegels.nl

Taxi.
Een man en een vrouw
komen samen uit de
bioscoop. Het regent
pijpenstelen en de
vrouw voelt er niets
voor om door de regen
naar huis te gaan.
Zegt de man:
"Blijf jij maar hier wachten dan ga ik met de taxi
naar huis om een paraplu te halen."

Yoga brengt je in balans

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

Actie: een gratis iPad
*

Koop nu een huis en
Verdien veel geld
Laat u begeleiden door Aankoopadviseurs.nl

Zeker in deze tijd!
* vraag naar de actievoorwaarden

T| 0492 - 506 045
E| info@aankoopadviseurs.nl
I | www.aankoopadviseurs.nl

Spoken
Spoken zijn soms heel gemene krengetjes.
Zo laten ze deuren piepen, midden in de
nacht, zodat je bleek van schrik overeind
schiet in je bed. Ook kunnen ze het geluid
van rammelende kettingen nadoen. Nou,
daar kan je ook van schrikken. Wat spoken
ook goed kunnen, is dwars door een muur
heenlopen! Dat moesten wij eigenlijk ook
kunnen. Hoefde je nooit een deur open
te maken!

Eigenlijk willen spoken niets liever doen,
dan mensen aan het schrikken brengen.
Dat wordt jonge spookjes zo ook geleerd.
“Denk er aan”, zeggen de spokenvader
of -moeder, “Als je een hele dag geen
mensen hebt laten schrikken, dan krijg
je aan het einde van de dag een flink pak
slaag op je spokenbroek!”
Nou woonde er ergens in Malden een
gezin met een papa, een mama, een
jongen en een meisje. De jongen heette
Guus en het meisje Petra. Volgens mij heb
ik die namen wel eens meer gehoord!
In het huis van die mensen woonde
een spokenfamilie. Ook een vader en
een moeder, maar ze hadden maar één
zoontje. Die heette Caspar. Papa spook
en mama spook waren eigenlijk helemaal
niet zo blij met Caspar. Weet je wat er aan
de hand was? Caspar hield er helemaal
niet van om mensen te plagen. Hij vond

mensen eigenlijk wel aardig. Vooral
Petra was zo’n leuk kind, vond hij. Maar
van zijn spokenouders mocht hij mensen
niet aardig vinden. Hij moest rare kreten
slaken en de mensen bang maken. Hij
moest geluiden maken alsof hij met oude,
roestige kettingen aan het slepen was!
Maar dat wilde hij helemaal niet... .

helemaal genezen!” “Waar woonde die
tovenaar?”, vroeg de andere man. “Nou,
in een huisje in het bos”, zei de eerste
man weer. “Vroeger woonde daar ook al
zo’n wonderlijk vrouwtje!”

En steeds waren er daarom grote
problemen. De laatste keer kwam dat,
omdat hij zag, dat Petra vreselijk schrok
van een grote wesp, die steeds om
haar hoofd zoemde. Caspar had zich
onzichtbaar gemaakt, ook voor de wesp.
En zo wist hij de wesp te pakken te krijgen.
Met zijn blote spokenhanden! Hij schoot
er helemaal mee naar de andere kant van
Malden. Daar liet hij de wesp weer los,
die vrolijk verder zoemde. Toen ging hij
weer terug naar Guus en Petra.
Maar o wee, daar stonden zijn vader en
moeder al op hem te wachten. “Waar was
jij al die tijd?”, vroegen ze Caspar. “Oh”, zei
die, “Ik heb even een wesp uitgelaten”.
“Maar waarom deed je dat?”, vroeg papa
spook. “Nou, zo maar”, zei Caspar. En toen
gebeurde het weer voor de zoveelste keer
(dat rijmt ook nog!). Papa spook pakte
Caspar beet en legde hem over zijn knie.
En daar kreeg dat arme spokenjongentje
toch een pak slaag! Zijn spokenbilletjes
zagen helemaal grijs. Spoken hebben
geen bloed, dus die kunnen geen rode
billen krijgen en ook geen blauwe.
En als dat nou de eerste keer was... . Maar
het was hem al zo vaak overkomen. Was
hij maar een mens! Dan was hij van al die
ellende af! Maar ja, hoe kan een spookje
nou ooit een mens worden? Niet bij een
spokendokter, maar ook niet bij een
mensendokter. Misschien dat een heks
of een tovenaar zou kunnen helpen. Maar
waar vond je die zo gauw?
Toch ging Caspar eens wat beter opletten.
Overal waar hij kwam hield hij zijn ogen
en zijn oren goed open. En op een dag
zweefde hij wat door het winkelcentrum
in Malden, toen hij twee oude mensen op
een bankje met elkaar hoorden praten.
De oudste man zei: “Gisteren kwam ik
Kees nog tegen. Die arme kerel had de
laatste tijd toch zo’n last van zijn rug. En
weet je wat? Nou is hij vorige week bij
een tovenaar geweest en die heeft hem

Het spookje wist genoeg. Dat huisje
meende hij wel te kennen. Als een
bliksemflits zo snel zweefde hij erheen. Hij
maakte zichzelf zichtbaar, zodat hij er een
beetje als een wolkachtig kereltje uitzag,
en hij belde aan. De tovenaar - want dat
die het was, dat zag je zo - deed open.
“Wat kan ik voor je doen, Caspar?” vroeg
de tovenaar. “Hoe weet u mijn naam?”,
vroeg Caspar. “O, ik weet bijna alles”,
antwoordde de tovenaar, “maar vertel
het me maar gauw”.
Caspar vertelde, dat hij zo graag een
mens zou willen worden. “Nee”, zei de
tovenaar, “dat kan niet! Maar ik weet wel
wat anders. Ik zou je in een poesje kunnen
veranderen.”
En zo kwam het, dat Petra de volgende
dag een heel leuk poesje vond in de tuin.
Ze was er vreselijk blij mee! En papa en
mama spook waren hun zoontje kwijt.
“Waar dat jong nou weer zit weet ik
niet”, zei papa, “maar hij wilde toch al niet
deugen. Het was nooit een goed spook
geworden.”
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Binnen & buitenschilderwerk.
Vinyl & glasvezelbehang.

Wat eten we vanavond?

Thermopanebeglazing.
Texwerk binnen & buiten - ook airless.
g
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Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102.

Nieuw in Dierdonk
Pedicure Agnes van den Reek
Gediplomeerd en gespecialiseerd in:
Diabetische voet en Reumatische voet
Risico voeten
Belt u gerust voor meer informatie
of om een afspraak te maken.
Agnes van den Reek
De Lage Geer 1
5709 PX Helmond
0492-774354 / 06-14150264

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

GRATIS
parkeren Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 565 030

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | [0492] 548 904

de ideale luchtreiniger

Nu, twee betalen

één

gratis
180 ml.

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten

Lampe Berger zuivert eerst onaangename
luchtjes, zoals kook- en tabakslucht,
door een uniek proces van katalytische
verbranding en geeft dan een geur af.

Het gehele assortiment heeft meer dan
20 verschillende geuren.
deze aanbieding geldt zldvs.

Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

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

Dierdonk 3D: Wijkraad Dierdonk
Wie zijn de vrijwilligers in Dierdonk die zich inzetten om van
alles te organiseren voor de wijk? Daar ben ik benieuwd naar
en als DierDonkDetective struin ik de gehele wijk af op zoek
naar de mensen achter al die activiteiten. In negen eerdere
edities van de Gazet heb ik de redactie van dit wijkblad,
het bestuur van de wijkvereniging, carnavalsvereniging De
Rampetampers, bestuur en
beheerder van wijkcentrum
Parkzicht, de jeugd van
Dierdonk, Heidi Swinkels,
de Ondernemers Sociëteit
Dierdonk, Tennisvereniging
Dierdonk en Stichting
Dierdonk Dagen onderzocht
en beschreven. De hoogste
tijd voor aandacht voor
een van de belangrijkste
groepen vrijwilligers: de
Wijkraad Dierdonk.
Mijn aandacht werd richting
de wijkraad getrokken toen in de Gazet een wanhopige oproep
verscheen waarin te lezen was dat het einde van de wijkraad
in zicht leek te zijn. Ik zeg ‘leek’ want inmiddels is voortgang
gegarandeerd. Wat is het geval?
De wijkraad bestaat al jaren uit de volgende personen: René
van Lierop, Renée Teeuwsen (penningmeester) en Walter
Schuurman (voorzitter). Twee jaar geleden werd de wijkraad
versterkt door Nico Tuip. Walter en Renée gaven aan op 31
december 2012 te gaan stoppen. Het einde van de wijkraad
was in zicht. De twee overgebleven leden kunnen en willen niet
door met zo’n kleine groep. In deze tijd waarin iedereen druk,
druk, druk is was de verwachting dat nieuwe wijkraadleden
niet of erg moeilijk te vinden zouden zijn. Het goede nieuws
is dat er al 2 nieuwe leden gevonden zijn (Eveline van de Poel
en Mirjam van Rooij). Dames, bedankt voor jullie aanmelding.
Er lopen zelfs gesprekken met nog meer gegadigden dus het
voortbestaan van de wijkraad is gegarandeerd. Gelukkig, want
Dierdonk kan namelijk niet zonder wijkraad.

Ik hoor u al denken: ‘Maar wat doet de wijkraad dan? Is de
wijkraad hetzelfde als de wijkvereniging?’ Laat ik beginnen
met het verschil tussen de wijkvereniging en de wijkraad. De
wijkvereniging houdt zich bezig met de activiteiten in de wijk
terwijl de wijkraad zich richt op de faciliteiten in de wijk.
Anders gezegd: de wijkvereniging voor de leuke zaken en de
wijkraad voor de serieuze zaken.
De wijkraad is namens alle wijkbewoners in gesprek met
de Gemeente Helmond, politie, jongerenwerkers en andere
wijkraden. De wijkraad werkt erg professioneel. Het wijkactieplan liegt er niet om. Een plan met 11 grote actiepunten
uiteenlopend van het hondenbeleid tot speelvoorzieningen, van
de besteding van Impulsbudgetten tot de grote verkeersruit
van de N279, van hondenbeleid tot kerstverlichting, van
digitaal infopunt tot het Carat kunstwerk.
Ja, u leest het goed. Er komt een kunstwerk in Dierdonk. Wijk
voor wijk wordt Helmond uitgebreid met diverse kunstwerken
die door de wijkbewoners zelf zijn bedacht/gemaakt. Wees
gerust, er komt niet nog een ‘fontein’. Nee, er wordt een
geweldig kunstwerk gemaakt door een Dierdonkse kunstenaar.
Op de voorpagina van de vorige Gazet kon u de 2 mogelijke
kunstwerken zien. Inmiddels is gekozen voor ‘De Overbrugging’
van Jos van der Donk dat zal verrijzen aan het begin van de
Dierdonklaan. Bij deze nodig ik u al uit voor de feestelijke
onthulling in de zomer van 2013.
Ik ben positief verrast door de enorme hoeveelheid werk
die de leden van de wijkraad uitvoeren. Ik neem aan, u ook.
Namens de wijkbewoners wil ik hen bedanken voor hun inzet.
Vaak achter de schermen en vaak met moeizame trajecten.
Walter en Renée, als er een afscheidsreceptie is, wie weet
kruip ik wel uit mijn schulp en kom ik jullie persoonlijk de hand
schudden. Nico, René, Eveline en Mirjam, erg fijn dat jullie de
wijkraad voortzetten om de belangen van Dierdonk te blijven
behartigen.
geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com

Staand vlnr:
Rene van Lierop,
Mirjam van Rooij,
Eveline van de
Poel, Nico Tuip.
Zittend vlnr:
Renee Teeuwsen,
Walter Schuurman
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Administratiekantoor

Van de Water

“Met 15 jaar kennis en ervaring en met een vast uurtarief
kunnen wij U die broodnodige hulp geven die U nodig heeft”

Arcenlaan 22

5709 RA Helmond (Dierdonk)
Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098
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Email: frankvandewater@chello.nl

www.administratiekantoorvandewater.nl

Braaksestraat 1
Helmond
0492-529404
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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

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand weer een woordzoeker, maar voor
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de
prijswinnaars van de maand oktober

De oplossing van de rebus had natuurlijk alles te maken met
een activiteit in Dierdonk en luidde: “Zeven Oktober is het weer
tijd voor de kunstroute in ons eigen Dierdonk.”
Er waren 20 inzendingen en allen goed, dus moest er weer
geloot worden. Deze keer heeft Heidi Swinkels, bestuurslid van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op 25
oktober hun prijs in ontvangst hebben genomen.
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De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Nadeche van Meijl, Laura de Kock en Eva Edelaar.
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Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.
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Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand weer een woordzoeker, de woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram verborgen. De letters
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven
letters vormen, horizontaal, regel voor van boven naar beneden
gelezen een trefwoord. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar.
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DE WOORDEN
adres
altijd
bami
bewoning
bloeien
bootreis
brinta

delta
draai
dunne
haai
heerser
hiel
keet

kraag
lintje
naaidoos
omwoelen
orkaan
panfluit
polsriem

safe
smerig
spekje
tenzij
vest
veulen
vismarkt
zutphen

Oplossing woordzoeker

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Uiterste inzenddatum is deze keer: Dinsdag 13 november 2012.
De oplossingen van deze WOORDZOEKER kun je bij voorkeur per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel,
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00. Succes!
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Verslag Wijkbreed Overleg Dierdonk
Datum: maandag  24 september 2012
Locatie; Parkzicht
Aanvang; 20.00 uur
Aanwezig:
Nico Tuip
Wijkraad
Walter Schuurman Wijkraad (voorzitter)
René van Lierop
Wijkraad
Renée Teeuwsen    Wijkraad (penningmeester en notulist)
Eveline van der Poel Wijkraad
Wijkraad
Mirjam van Rooij
Hein Albers
Politie
Ruud Bos
Politie
Mw vd Lint
wijkbewoner
Rampetampers
Frank Smits
Dierdonkdagen
Hans van Rijt
Wijkbewoner
Frans de Wit
Jeanne de Jong
wijkbewoner
LEV-groep (voormalig jongerenwerker)
Bart Hoes
Jeanne Aerts
LEV-groep
Sjors Peeters
Gemeente Helmond
Geoffrey Lemmens BJ Brabant
Ivo Dolmans
Wijkvereniging
Dhr. En Mevr. Posthumus
Wijkbewoners
wijkbewoner
W.A. Heidt
W. Schaars
wijkbewoner
M. Raaijmakers
Parkzicht
wijkbewoner
P. vd Meulenhof
Dhr. en Mevr. Kandelaars
wijkbewoners
Basisschool Dierdonk
Pieter v. Wetten
1. Opening /mededelingen
Walter Schuurman opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Er is sprake van een grote opkomst en er wordt
begonnen met een korte voorstelronde.
2. Ingekomen stukken
Walter Schuurman leidt het eerste agendapunt in: de groeiende
overlast van de jeugd in Dierdonk. Walter memoreert dat het al
ruim 7 jaar een belangrijk item op onze agenda is. Hij schetst in
het kort de gebeurtenissen rond dit thema. In januari zijn Walter
en Renee Teeuwsen naar wethouder De Leeuw geweest om
te informeren naar het jongerenwerk in Dierdonk. Ze hebben
daarbij nul op rekest gekregen. Pas wanneer er problemen
zouden ontstaan zou er actie kunnen worden genomen.
In april/mei heeft Walter contact gehad met Nora Tigarti van
de gemeente Helmond. In augustus heeft dit geresulteerd
in contact met Sjors Peeters. Vervolgens zou er een plan van
aanpak en een brief aan alle inwoners van de wijk komen vanuit
de gemeente. Dit plan wordt nu nog niet uitgevoerd omdat het
plan schijnbaar te vroeg was gecommuniceerd met de Wijkraad,
dit had schijnbaar vertrouwelijk moeten blijven.
Walter licht vervolgens het systeem van het wijkgerichte werk
toe, nu / ooit of nooit / helder communiceren. Deze stelling is
wederom niet toepasselijk gebleken.
Walter benadrukt nogmaals absoluut niet tevreden te zijn met
de inzet van de professionele partners, ze komen afspraken niet
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na en laten vervolgens de vrijwilligers aan hun lot over. Dit op
het gebied van jeugd en jongerenvoorzieningen al een kleine
6-7 jaar. Mede dit is een van de redenen waarom vrijwilligers
vertrekken.
Walter geeft het woord aan Sjors Peeters. Hij start met
aan te geven dat vanaf januari vanwege bezuinigingen
het reguliere jongerenwerk is wegbezuinigd. Hij refereert
aan het plan van aanpak en geeft nu aan dat dit m.i.v. a.s.
woensdag wordt uitgevoerd. Afgelopen weekenden zijn er
jongerenopbouwwerkers in de wijk geweest en hebben in beeld
gebracht wat voor groep er rond hangt. Daaruit is gebleken dat
het grootste gedeelte van de groep uit Dierdonk komt. Ouders
worden hierover benaderd, eerst algemeen via een brief naar
alle inwoners en daarna direct op de ouders die het betreft.
Er zullen met diverse partijen afspraken gemaakt worden
(jongerenwerk, Novadec etc).
Het plan van aanpak treedt nu in elk geval in werking.  
Er ontstaat een discussie over hoe de aanpak de afgelopen zeven
maanden is gelopen. Walter geeft nogmaals aan de hij vindt dat
er te weinig is gedaan de afgelopen zeven maanden (sinds wij
bij de wethouder zijn geweest).
Walter geeft graag aan het woord aan Ruud Bos. Hij legt in het
kort uit hoe het politiewerk is opgebouwd in Helmond. Hij geeft
aan dat er vanaf januari inderdaad meer meldingen zijn geweest
in Dierdonk. Hij geeft ook aan dat meldingen in het weekend en
’s avonds geen prioriteit hebben en dat daar niet direct op wordt
gereageerd. Er ligt nu een plan om wat vaker te surveilleren, mn
in de herfstvakantie. Ondertussen dient er direct een melding
gemaakt te worden bij de politie bij overlast.
Sjors geeft aan dat er wel beter gecommuniceerd moet worden
met de wijkraad, en dat hij bereid is om dit regulier te komen
toe lichten in de vergaderingen van de wijkraad. Sjors verzoekt
dan ook om een vergaderschema zodat hij hier kan bijdragen.
Walter wil benadrukken dat we graag als serieuze partner
worden gezien.
Tot slot spreekt Bart Hoes zijn gevoel uit dat het nu de goede
kant uitgaat. Geoffrey is vanaf oktober als opbouwwerker actief
in de wijk. Daarmee wordt dit onderwerp afgesloten.
Concreet gemaakte afspraken :
Het plan wordt a.s. woensdag besproken met de professionele
partners.
Vervolgens van deze datum acties plannen binnen de wijk vanuit
diverse professionele partijen.
De wijkraad gebruiken / misbruiken als serieuze partner omtrent
dit probleem.
3. Wijkgericht werken , wijkactieplan 2010 – 2012
Walter legt kort uit wat het wijkactieplan inhoudt en hoe
dit de afgelopen twee jaar is gelopen. Hij blikt terug op het
wijkactieplan van 2010-2012.
(zie volgende bladzijden).

wijkactieplan 2010 – 2012
Nr.

Activiteit

Trekker

Betrokken
partners
Verenigingen,
organisaties
wijkbewoners

1.

Besteding Impulsbudgetten 2011 en 2012
De wijkraad zal zich inspannen, met het oog op het vergroten
van de leefbaarheid, om bewoners en partners in de wijk
bestedingsvoorstellen voor het Impulsbudget 2011 en 2012 te
laten ontwikkelen.

Wijkraad

2.

Wijkbezoek college in 2012
De wijkraad zal samen met haar partners en wijkbewoners in
2012 een wijkbezoek organiseren. Hiervoor zullen het college
en gemeenteraadsleden worden uitgenodigd. Er wordt naar
gestreefd het wijkbezoek te combineren met de onthulling van
het Carat-kunstwerk.
Carat-kunstwerk in 2012
De werkgroep Kunst in Dierdonk van de wijkraad zal in 2012
samen met de Stichting Carat en de Gemeente Helmond een
kunstwerk van en voor wijkbewoners realiseren. Centraal staat
het thema verbinden en ontmoeten.

Wijkraad

Verenigingen,
organisaties
wijkbewoners

De
werkgroep
Kunst in
Dierdonk van
de wijkraad

Stichting Carat
Gemeente
Helmond

Trekk
Wijkraad

Betrokk
Gemeente
partn
Helmond

3.

4.

Uitbreiding speelvoorzieningen en speelplekken
De wijkraad zal in 2011 initiatief nemen om samen met de
Gemeente Helmond meer mogelijkheden tot spelen in de
openbare ruimte te realiseren. Concreet:
Act v te tlocaties aanwijzen alwaar
 De wijkraad zal mogelijke
extra tafeltennistafels een plek kunnen krijgen. De
gemeente zal dan beoordelen of het haalbaar.
 De gemeente wil in 2011 speeltoestellen bijplaatsen
Activ teit
aan de Wildenborglaan.
Deze toestellen zijn bedoeld
voor de kinderen tot 6 jaar.
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 De wijkraad zal zich inspannen om een extra
speelplek te realiseren waar gevoetbald kan worden.
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Status
November 2012

2011
AF.
De wijkraad heeft de impulsmiddelen ingezet voor
drie projecten, te weten: tafeltennistafels, de
Dierdonkdagen en kasten voor de AED’s.
2012
AF.
De wijkraad heeft de impulsmiddelen ingezet voor
meerdere projecten: Muziekbattle of the bands;
Vlaggen voor Kunst in Dierdonk; sporten voor jeugd;
en historisch infopaneel.
2012
AF.
In goed onderling overleg van wijkraad en gemeente
afgesproken het wijkbezoek te verplaatsen naar 2013
2012
Loopt, realisatie in 2013.
Carat heeft Dierdonk uitgekozen om in 2013 een
kunstwerk aan te bieden. Een werkgroep van de
wijkraad, Kunst in Dierdonk, heeft 2 kunstenaars
gevraagd een ontwerp te maken. In overleg met
Carat is besloten beide objecten aan de wijk voor te
leggen. Daarna zal realisatie van het gekozen
ontwerp plaatsvinden en onthulling voor
zomervakantie 2013 geschieden.

2011
AF.
November 2012staat één
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8.

Activiteit
Voor de realisatie zijn nog wel concrete plannen nodig die voor
1 november 2011 moeten zijn ingediend, waardoor ze in 2012
kunnen worden uitgevoerd. Dit in het kader van de verkregen
of te verkrijgen subsidies.
Snelheidscontroles
De wijkraad zal samen met de Stichting Stadwacht Helmond,
Veilig Verkeer Nederland en de Politie initiatief nemen voor
een actie waarbij meer aandacht van autobestuurders komt voor
de snelheid waarmee ze door de wijk rijden.
Buurtbusproject
De wijkraad zal in de periode 2011-2012 de verdere
mogelijkheden onderzoeken om busvervoer in de wijk te
realiseren.

Trekker

Betrokken
partners

deze maatregel door te voeren. De wijkraad heeft
daarop besloten in dit dossier geen verdere stappen
meer te zetten.
Wijkraad

Wijkraad

SSH
VVN
Politie
Gemeente
Helmond

2011 en 2012
AF.
Er zijn meerdere controles uitgevoerd. Dit heeft
welgeteld 1 bekeuring opgeleverd. Gezamenlijke
conclusie: er is geen aanleiding tot verdere controles.
2012
Niet gerealiseerd.
Dit project heeft nog de aandacht van wijkraad, maar
gezien de terughoudende opstelling van Hermes en
SRE, ziet de wijkraad op dit moment weinig
mogelijkheden om het project te realiseren.
2011
AF.
De site wordt actueel gehouden. Er zijn dagelijks ca.
30 bezoekers. De verenigingen zijn gelinkt;en de
Gazet is digitaal beschikbaar.
2012
Niet gerealiseerd.
Dit project is begonnen, door omstandigheden even
stilgelegen, maar wordt nu weer opgepakt.

9.

Digitaal infopunt
De wijkvereniging is voornemens de wijkwebsite uit te breiden
en bij te houden, zodanig dat als digitaal infopunt voor
wijkbewoners kan fungeren.

Wijkverenigi
ng Dierdonk

Wijkraad

10.

Oprichting buurtpreventieproject
De politie zal in het kader van bevordering burgerparticipatie
initiatief nemen tot oprichting van tenminste 1
buurtpreventieproject.

Politie

Wijkbewoners
en
wijkraad

11.

Grote verkeersruit/N279
De wijkraad zal in het kader van krachtenbundeling initiatief
nemen om samen met andere bij de N279 betrokken wijken
gezamenlijk op te trekken in een stedelijke werkgroep.

Wijkraad

Wijkraden HNoord,
Rijpelberg, en
Brouwhuis

12.

Jongeren betrekken bij ontwikkelingen in de wijk
In Dierdonk is een groep jongeren die zich betrokken voelt.
Politie en SWH zullen zich inspannen het contact met die groep
jongeren vorm en inhoud te geven.

Politie en
Jongerenwer
k (SWH)

13.

Lunch/straatgesprekken
Wijkraad
Wijkraad en wijkvereniging zullen in 2011 een proef nemen om
op 2-3 locaties d.m.v. lunch/straatgesprekken met bewoners in
gesprek te komen. Doelen zijn: ontmoetingen tussen en met
bewoners te realiseren, bekendheid van en met de wijkraad
/wijkvereniging te vergroten.
Ansichtkaart bereikbaarheid frontliners
Gemeente
In 2011 zal de Gemeente Helmond bij alle wijkbewoners een
Helmond
ansichtkaart bezorgen, waarop foto’s, taken en
bereikbaarheidsgegevens van onder andere buurtbrigadier,
wijkopzichter, opbouwwerker en jongerenwerker.

14.

Status
November 2012

Wijkvereniging

Politie
SWH

2012
Loopt.
De wijkraad heeft contacten met Rijpelberg,
Helmond-Noord en Brouwhuis gelegd. Maar zij ziet
verschillen in de wijze van benadering, zodanig dat
dit de samenwerking bemoeilijkt.
Het project Noordoostcorridor (N279 en nieuwe
oost-west verbinding) van de Provincie NoordBrabant komt in een volgende fase. De gemeente zal
via de wijktafels de verschillende Helmondse
partijen informeren over de voortgang.
2011 en 2012
AF.
Inmiddels is gerealiseerd dat een oudere groep van
hangjongeren 1 avond in de week in de sporthal sport
en 1 avond per week activiteiten doet in Parkzicht.
2011
Niet gerealiseerd.
De wijkraad geeft aan wegens de beperkte
bestuurlijke capaciteit, prioriteit geven aan de overige
punten op het wijkactieplan.
2011
AF.
Betreffende bereikbaarheidsgegevens van de
beroepskrachten in de wijk zijn te vinden op de
gemeentelijke website.

4. Wijkgericht werken , wijkactieplan 2013 - 2014

4.3 Zichtbaarheid Wijkraad in de wijk

4.1 Bestuurssamenstelling wijkraad 2013 incl overdragen aan
nieuwe leden
Walter Schuurman en Renée Teeuwsen nemen afscheid
van de wijkraad op 31 december as. Er zijn al twee nieuwe
kandidaten hiervoor, en een derde heeft interesse getoond.

4.4 Betrokkenheid vanuit de wijk

4.2 Wijkbezoek college / Carat kunstwerk 2012 / 2013
Zie punt 3 van het wijkactieplan 2012-2012.
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4.5 Jongerenwijkraad
4.6 Jongerenbeleid
Punt 4.3 t/m 4.6: Hiermee gaan mn de nieuwe wijkraadleden
zich bezighouden.
4.7 Buurtbus
Dit blijft onder de aandacht van de wijkraad.

4.8 N279, grote ruit
René schetst in het kort hoe het tot op heden is gegaan met
de grote ruit en spitst zich toe op de N279. Hij geeft aan
dat de weg (vierbaans) er in elk geval gaat komen, maar
dat nog niet helemaal helder is waar deze komt te liggen.
Hij geeft aan dat er een mogelijkheid is dat deze aan de
Noord-Oost kant van onze wijk komt. Hij geeft ook aan dat
de schetsen in de krant niet klopten, omdat het gebied van
de Bakelse Beemden als waterberging moet gaan gelden,
waardoor de weg daar niet doorheen kan lopen. Het veld
bij de Groote Scheerelaan zou dan ook nog heringericht
worden door de gemeente.
Dhr Posthumus vraagt om namens de bewoners een visie
uit te dragen naar de provincie/gemeente over deze weg.
Hij spreekt zijn zorgen uit over de precieze ligging van de
weg. René geeft aan dat hij samen met drie andere wijken
heeft samengewerkt over dit traject. (met Rijpelberg,
Brouwhuis, en Helmond Noord) en dat nog niet helder is
hoe de weg verder wordt ingericht.
Tot aan Veghel (vanaf Den Bosch) is het tracé al wel
duidelijk, daar zijn ze al met de aanleg begonnen.
Na een korte discussie stelt Walter voor om een informatieavond te organiseren wanneer er nieuwe ontwikkelingen
zijn voor de wijk, waarbij René aangeeft dit nu nog
prematuur is.
Marc Raaijmakers informeert naar de mogelijkheid om het
hele proces vanaf nu te volgen voor de bezorgde inwoners.
Walter sluit af met de melding dat wanneer er nieuws is dit
via de Gazet wordt gepubliceerd. Pas als er meer nieuws
is, is er een mogelijkheid voor een info-avond.

5. Ingekomen punten vanuit de wijk, mogelijk op te nemen in
wijkactieplan
6. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
Dhr Posthumus geeft aan dat er een wildgroei is aan riet binnen
de wijk. Walter geeft aan dat dit al heel lang speelt, maar door
bezuinigingen staat het maaien hiervan op een laag pitje. Ook
geeft de gemeente aan dat het riet niet alleen decoratief is,
maar ook een biologische functie heeft.
Er wordt gemeld door een aantal bewoners van de Grote
Scheerelaan dat er regelmatig stankoverlast is vanuit het riool.
Walter geeft dit door aan Paul Linders (wijkopzichter), zodat hij
vanuit de gemeente actie kan ondernemen.
Dhr Posthumus geeft aan dat de gemeente in 2013 het veld
aan de Grote Scheerenlaan definitief vorm gaat geven. Er
zijn mensen geweest die de jonge boompjes die er nu staan
eigenhandig om hebben gedaan vanwege het uitzicht. Hein
Albers geeft aan dat dit gemeld kan worden bij de politie, zodat
Hein polshoogte kan gaan nemen. Dhr. Posthumus geeft ook aan
dat de hoek van de vijver bij de Bereboot ook erg verontreinigd
is en regelmaitg stinkt.
Hans van Rijt verzoekt om een structurele bijdrage aan de Battle
of de bands. Dit geldt immers niet alleen voor Dierdonk, maar
voor de hele stad. Dit zal besproken worden met Bert Valentijn.
Walter sluit om 22.00 u af met een dankwoord aan alle
betrokkenen.

Dierdonk heeft een keuze gemaakt !!
Op 6 oktober jl was het dan zover, Dierdonk mocht een kunstwerk
kiezen. Dit kon gebeuren in Parkzicht, in het decor van de
fotoclub stonden de 2 kunstwerken op kleine schaal gebouwd.
De bewoners konden kiezen uit “Vogelvlucht” ontworpen door
Petry Claassen en de “overbrugging” ontworpen door Jos van
der Donk.
Totaal zijn er 185 stemmen uitgebracht, 120 stemmen gingen
naar de “overbrugging”en 65 stemmen naar “Vogelvlucht”.
We gaan dus voor “de Overbrugging”.
Beide kunstenaars gaan samen dit ontwerp uitwerken naar
een heus kunstwerk dat geschonken wordt door de stichting
Carat. Medio juni 2013 zal het kunstwerk onthuld worden in
onze wijk. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden worden
middels de Gazet.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via www.
dierdonk.eu of secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
In onderling overleg met u kunnen wij dan uw inzet bespreken.
Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk
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Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

Zorg voor alle generaties!

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. 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.
Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl

De welpen van Scouting Paulus

Scouting Paulus heeft 2 welpengroepen
die wekelijks bij elkaar komen. Op
donderdagavond van 18.30 – 20.30
uur, en op zaterdagochtend van 10.00
– 12.00 uur kinderen in de leeftijd van 7
tot en met 10 jaar naar de blokhut aan
de Bakelsedijk om samen avonturen te
gaan beleven in de “jungle”.
Natuurlijk hebben we in Helmond geen
echte “jungle” maar een speurtocht of
spel in de bossen kan voor veel kinderen
al heel spannend zijn. En wat denk je van
kampvuur stoken, toneel, knutselen
of gewoon een partijtje ravotten met
de andere welpen. En dan lekker vies
worden omdat het mag of misschien wel
moet … Dat is natuurlijk erg leuk.
Beide groepen hebben momenteel tussen
de 18 -25 kinderen, maar we zouden
graag meer kinderen willen laten zien dat
spelen in de “jungle”erg leuk en leerzaam
kan zijn.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen
en de welpen hebben nu al vele leuke
avonturen beleefd.
Zo hebben we al Olympische spelen ge
had waar ze een hindernisbaan moesten
overwinnen, hockey en volleybal ge
speelde en een kruiwagen race gehouden.
En hebben de welpen de zeepkisten van
de scouts mogen lenen om een wedstrijd
te houden in die zeepkisten, het was een
spannende wedstrijd.
Ook werden de welpen in het bos gedropt
en moesten de weg terug vinden naar de
blokhut.

En nu het kouder wordt gaan ze ook nog
iets voor de vogels in de natuur knutselen
dat ze voldoende te eten hebben als het
kouder wordt.
Zo hebben we eind oktober een over
nachting op de blokhut, en dan beleven
we weer voldoende avonturen, maar dit
vertellen we jullie de volgende keer.
Maar om kinderen goed te kunnen
begel eiden in hun spel heb je ook
genoeg leiding nodig. We zoeken
voor de welpengroepen (maar vooral
voor de zaterdag ochtend groep) nog
gemotiveerde jongens en meiden vanaf
18 jaar die onze welpen willen begeleiden
bij het verantwoord spelen van het
welpenspel. Het is daarbij helemaal
niet nodig dat je al ervaring hebt binnen
scouting of andere jeugdverenigingen,
wat wel nodig is, is een goede dosis
enthousiasme en teamspirit.
Denk je na het lezen van dit stukje; welp
of welpenleiding zijn lijkt mij wel leuk
voor mijzelf of misschien wel voor iemand
anders. Kijk dan eens op onze website en
neem eens contact op.
Wie weet is het iets voor jou?!?!
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

Scouting 33

R
E
B
M
E
NOV IE
AK T

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Uitgelicht: De Greef Textiel
Over De Greef textiel zou ik meerdere
pagina’s kunnen volschrijven … Wat wil je
met een bedrijf met 3 takken (groothandel,
detailhandel en webwinkels), 3 product
groepen (gordijnen, modestoffen en
carnavalskleding), 8 filialen (Helmond/
Stiphout, Budel, Breda, Amstenrade,
Horst, Tilburg, Venray en Veldhoven) en
6 directeuren (Hans, Toine, nog een Toine,
Eric, Berry en Maurice, allen met de achter
naam De Greef).
Opnieuw ben ik te gast bij een echt
Helmonds familiebedrijf. In 1936 is het
gestart. Overgrootvader De Greef zat al in
de handel. Hij kwam uit een gezin waar de
handel in het bloed zat en dat bloed stroomt
nog steeds in de familie De Greef. Nog altijd
zijn er familieleden in de kledinghandel,
de buizenhandel, de horeca en in het
slopersvak actief die stammen uit dezelfde
familie als de overgrootvader van de huidige
6 directeuren van De Greef Textiel.
Via het opkopen van wollen dekens bij een
Helmondse fabriek en het verwerken ervan
tot matras-tijk kwam overgrootvader in de
textielhandel terecht. Grootvader De Greef
verhandelde modestoffen en breigaren. In
die tijd werd nog veel kleding zelfgemaakt.
Tegenwoordig maakt men kleding niet meer
zelf omdat het goedkoper is, maar uit hobby
en om iets unieks te kunnen dragen.
Grootvader kreeg 4 zonen en zij zijn allemaal
in het bedrijf werkzaam geweest. De wens
was om het bedrijf in familiehanden te
houden. Oma De Greef heeft bepaald dat
de opvolging alleen in de mannelijke lijn
mocht plaatsvinden. Weinig emancipatoir,
maar passend in het tijdsbeeld en misschien
ook wel ingegeven door de angst voor
versnippering bij de uitdijende familie.
De vier zoons kregen ook weer zoons
en 6 van hen voeren nu de directie over

het bedrijf, ieder met zijn eigen taak en
werkveld.
Mijn gastheer is Maurice De Greef, de jongste
van het stel. De in Dierdonk woonachtige
telg van deze familie is verantwoordelijk
voor Marketing, Financiën, ICT en Personeel.
Neef Berry is de baas over de groothandel
die stoffen met Afrika verhandelt. Neef
Toine doet de inkoop van de gordijnen en
bestiert filiaal Helmond. De andere Toine is
samen met neef Eric verantwoordelijk voor
de andere filialen en voor het monteren van
gordijnen. Neef Hans is fulltime bezig met de
carnavalsafdeling. Veel andere familieleden
werken in diverse functies binnen het
bedrijf.
Maurice vertelt vol enthousiasme over zijn
werk. Hij wilde eerst in ‘een andere keuken
kijken’ en studeerde voor leraar frans. Toch
ligt ook daar een link met de stoffenhandel.
In Oost-Afrika, waar De Greef veel zaken
doet wordt in vele landen (ook) frans
gesproken. Om gezondheidsredenen heeft
Maurice zijn studie aan de wilgen moeten
hangen en hij keerde op het oude nest terug.
Hij geeft aan dat de detailhandel van De
Greef voor 1/3 bestaat uit modestoffen,
voor 1/3 uit gordijnen en voor 1/3 uit
carnavalsartikelen.
De afdeling gordijnstoffen is gestaag ge
groeid. Steeds meer mensen ontdekken
dat De Greef voor hen de gordijnen en
andere raamdecoratie voor hen op maat
kant en klaar kan maken en ook kan
laten plaatsen. Naast gordijnen in alle
denkbare kleuren en kwaliteiten kunt u bij
De Greef terecht voor jaloezieën, ophaalen rolgordijnen, shutters en plissés. Zij
leveren woninginrichterskwaliteit voor
een gunstige prijs. Gordijnen maakten
de OktoberWoonmaand lange tijd tot de
belangrijkste omzet
maand van het jaar.
Tegenwoordig is die
rol overgenomen door
de februarimaand.

(vlnr: Maurice, Toine, Hans, Eric, Berry, Toine de Greef)

De man die tot zijn
grote genoegen in
2012 Prins Briek de
39ste mocht zijn ver
telt vol trots dat de
carnavalsafdeling tot
900m2 uitgroeit vlak
voor carnaval.

Het begon uiteraard met carnavalsstoffen.
In 2003 kwamen er wat carnavalshoedjes
bij en daarna ging het snel. Nu zijn er naast
de vast collectie in de winkels 2 webwinkels
waar het hele jaar door feestkleding gekocht
kan worden; één voor de Nederlandse
en één voor de Duitse markt. (www.
feestshopper.nl en www.karnavalshopper.
de) Themafeesten (bierfesten, Hawaiparty’s,
halloween, rock-and-rollparty’s) maken dat
de handel het hele jaar door interessant is.
De Greef is uigegroeid tot één van de grotere
leveranciers van carnavals- en feestkleding
in Helmond en omstreken.
In de carnavalstijd wordt veel personeel
ingezet, zijn er de drie weken voor carnaval
extra openingsuren tot 20.30 en de zondagen
open. Het vergt veel van het personeel maar
het vrolijke, vaak jonge publiek maakt veel
goed. Daarbij is wordt als afsluiting van de
drukke periode met alle personeel op de
laatste dag friet gegeten en is er daarna
een gezellig samenzijn bij ’t Vensterke op
de Steenweg.
Er is veel aandacht voor het personeel. Eens
per jaar is er een gezamenlijke maaltijd met
al het personeel uit alle filialen. Dat het
personeel de aandacht waardeert blijkt uit
de vele werknemers die 25 jaar of langer
in dienst zijn. En al knalt het soms in de
directievergaderingen die eens per week
worden gehouden, de directeuren leggen
het gemakkelijk bij en merken dat er minder
conflicten zijn dan in andere (niet familie-)
bedrijven.
De grote uitdaging is nu de verhuizing
van het bedrijf in Helmond. Om plaats te
maken voor andere (woon)activiteiten in het
centrum van Stiphout is het de bedoeling
dat De Greef gaat aansluiten op de woon
boulevard aan de Engelseweg. Er moet nog
heel wat water door ‘de knaal’, maar de
plannen maken voor de directeuren-neven
het werk leuk en spannend!
Ik bedank Maurice voor de voortreffelijke
koffie en wens hem en zijn familie nog een
lange voortzetting van het familiebedrijf
met al zijn traditionele en nieuwe product
groepen.
Mirjam van der Pijl
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“Verf?
Daar weten wij
echt alles van!”
Janice, Interieuradviseur
Brander

histor

Flexa

Flamant

sigma

sikkens

wijzonol

Farrow & Ball

f b.com/Driessen.Helmond

een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels, stoffering, verlichting, kunst, … Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn
afgestemd, ze vormen pas een eenheid als ze door de juiste kleuren worden ondersteund. dat geldt voor de meest uiteenlopende
stijlen, van rustiek tot hypermodern. Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment eerste klas verf, uitsluitend gemengd met door de
producent voorgeschreven kleurpasta’s, tegen een prima prijs.
Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie, creatrieve ideeën en deskundig advies.

Mierloseweg 86, 5707AP HelMond, (0492) 53 50 66
info@driessenHelMond.nl, www.driessenhelmond.nl

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

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
Midden.
Een boer is druk bezig
om het hooi van het
midden van zijn land te
verplaatsen naar de zijkanten. Een andere boer
vraagt: "Waarom doe je
dat?" Waarop de eerste
boer antwoordt: "Heb je
het weerbericht niet gehoord? Er komt storm en
regen in het midden van
het land!"

Alle kinderen zijn Kunstenaars

Is het niet heerlijk als je als kind mag
experimenteren, ervaren, onderzoeken
en doen, vooral mag doen!
In de maand september hebben we
op kinderdagverblijf De Bereboot een
Kunstproject gedraaid: Vier weken samen
aan de slag met het thema NATUUR
met als doel ieder een eigen kunstwerk
maken.
Aan de hand van een “Moodboard” kon
den zowel de pedagogisch medewerksters
als de kinderen, tijdens het hele traject,
de “rode draad” volgen.

gras, eikeltjes ) op ieders eigen wijze
opgeplakt.
Tenslotte week vier: de schilderijtjes,
inm idd els met wat touw aan elkaar
geknoopt, krijgen nog een likje verf, waar
nodig. De resultaten zijn verrassend!

Allereerst hebben we het bos een be
zoekje gebracht en allerlei natuurlijke
materialen verzameld, die we in de
volgende drie sessies verwerkt hebben.
Vervolgens beschilderden de kinderen
ieder twee plankjes, natuurlijk ieder
op hun eigen manier en zo ontstonden
er spontaan verrassende motieven en
kleuren!
In de derde week werden de gevonden
materialen (blaadjes, takjes, schors, mos,

Op 10 oktober werd de tentoonstelling
voor belangstellenden, natuurlijk in het
bijzijn van de trotse kunstenaars, geopend.
(In de centrale hal van De Bereboot). De
ouders werden rondgeleid en over een
paar weekjes gaan de tweeluiken mee
naar huis, waar ze allicht een bijzondere
plek zullen krijgen!
Marion Brinkman,
Pedagogisch medewerkster en ‘creatief brein’
achter dit project

Nederlandse les voor
anderstaligen
Doe je ook mee met de Nederlandse
les voor anderstaligen op donderdag
ochtend van 9.00-11.30 uur in wijk
centrum De Terp, Breitnerlaan 5,
Helmond.
Je leert er veel en het is gezellig.
De kosten zijn 5 euro per les.
We praten Nederlands over thema’s die
de cursisten interessant vinden.
We oefenen ook Nederlands schrijven
en lezen.
Informatie bij: Roos van der Zon, tel.
06-23657499.
docent
Nederlands
voor anders
taligen
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Programma november 2012 Filmhuis Helmond
Barbara

À Perdre la Raison

Take this Waltz

Dance la Maison

Do. 1 nov. 19.30 uur vr. 2 nov. 14.00 uur za. 3 nov. 21.45 uur zo.
4 nov. 18.30 uur ma. 5 nov. 21.45 uur di. 6 nov. 19.30 uur
Oost-Duitsland, de zomer van 1980. De jonge arts Barbara
wil het land verlaten en heeft een uitreisvisum aangevraagd.
Dit verzoek wordt door de overheid echter niet gehonoreerd
en ze wordt zelfs naar de provincie verbannen. Barbara moet
Berlijn verlaten om in een klein plattelandsziekenhuis te gaan
werken. Zij hoopt dat haar geliefde Jörg, die uit West-Duitsland
afkomstig is, hun ontsnapping voorbereidt. Barbara bouwt geen
band op met haar nieuwe omgeving. Alleen voor haar patiënten
in de kinderchirurgie heeft ze nog affectie. Haar baas André
waardeert haar werk, maar besteedt wel erg veel aandacht
aan haar. Barbara raakt onzeker over zijn motieven, terwijl de
geplande vlucht steeds dichterbij komt.
Regie: Christian Petzold
Do. 1 nov. 21.45 uur vr. 2 nov. 19.30 uur za. 3 nov. 19.30 uur zo.
4 nov. 20.45 uur ma. 5 nov. 19.30 uur di. 6 nov. 21.45 uur
Romantisch drama van Sarah Polley (Away from Her), met
Michelle Williams als een getrouwde vrouw die, ondanks een
gelukkig huwelijk, verliefd raakt op haar buurman
Margot is gelukkig getrouwd met kookboekenschrijver Lou,
tot ze haar nieuwe buurman Daniel ontmoet. Ze voelt een
intense chemie met hem. Maar daar blijft het niet bij: ze wordt
verliefd en voor Margot het doorheeft is ze in een ingewikkelde
verhouding terechtgekomen. Margot begint aan een innerlijke
zoektocht waarin ze moet kiezen voor Lou of haar passionele
affaire met Daniël.

Times Like Deese (documentaire)

Vr. 2 nov. 21.45 uur zo. 4 nov. 15.00 uur di. 6 nov. 14.00 uur
Maarten Schmidt & Thomas Doebele gingen op zoek naar de
oude Blues vertolkers en naar hun moderne opvolgers, de
rappers en hiphoppers. Ze reisden naar de Mississippi-delta,
de katoenvelden van het Amerikaanse Zuiden, de bakermat
van de low blues. De Blues vertolkers vertellen over het
verleden, het slavenbestaan, de discriminatie, de oorlog in
Vietnam, Afghanistan, de huidige economische crisis en hun
verwachtingen van Barack Obama..
Regie: Maarten Schmidt, Thomas Doebele

Do. 8 nov. 21.30 uur za. 10 nov. 19.30 uur zo. 11 nov. 15.00 uur
zo. 11 nov. 20.30 uur ma. 12 nov. 19.30 uur di. 13 nov. 14.00 uur
di. 13 nov. 21.30 uur
Mounir leeft al sinds zijn kinderjaren bij dokter Pinget. De
dokter zorgt ervoor dat Mounir de kans krijgt medicijnen te
gaan studeren en materieel niets tekort komt. Dan ontmoet
Mounir de Belgische Murielle. Ze worden tot over hun oren
verliefd, besluiten te trouwen en gaan samenwonen in het huis
van Pinget. Al snel breidt het gezin zich uit met de geboorte
van vier kinderen. In de tussentijd worden Mounir en Murielle
onbewust afhankelijker van de dokter en neemt bij Murielle
steeds meer het verstikkende gevoel toe opgesloten te zijn. Er
ontstaat een verraderlijke situatie waaraan het gezin ten onder
dreigt te gaan.
Regie: Joachim Lafosse
Do. 15 nov. 19.30 uur vr. 16 nov. 21.30 uur za. 17 nov. 19.30 uur
zo. 18 nov. 15.00 uur di. 20 nov. 14.00 uur di. 20 nov. 21.30 uur
Germain is leraar Frans op een middelbare school. Hij raakt
ontmoedigd door het ingeleverde huiswerk van zijn leerlingen
tot hij het korte verhaal ‘In het huis’ leest. In het opstel dringt
een jongen binnen in de woning en familie van een klasgenoot.
De schrijver van het verhaal is Claude, een onopvallende jongen
op de achterste rij van de klas. Germain leest het opstel vol
enthousiasme voor aan zijn vrouw en besluit Claude aan te
moedigen verder te schrijven aan het verhaal. De enige manier
voor Claude om dat te doen is door binnen te dringen in het huis
van zijn klasgenoot. Germain raakt steeds meer gebiologeerd
door het verhaal, maar de inbreuk op de privacy leidt tot een
serie van oncontroleerbare gebeurtenissen.
Regie: François Ozon

The Angels’ Share

Do. 8 nov. 19.30 uur vr. 9 nov. 14.00 uur za. 10 nov. 21.45 uur
zo. 11 nov. 18.30 uur ma. 12 nov. 21.45 uur di. 13 nov. 19.30 uur
De kersverse vader en jeugddelinquent Robbie ontmoet
tijdens zijn taakstraf Rhino, Albert en Mo, die net als hij
door hun criminele verleden moeilijk werk vinden. Hun
reclasseringsambtenaar Henri wijdt hen stiekem in, in de wereld
van.... de whisky! Nooit had Robbie kunnen dromen dat drinken
zo fundamenteel hun leven kon veranderen. Zijn nieuw ontdekte
talent, een verfijnde smaak en delicate ‘neus’, leiden Robbie en
zijn vrienden naar een wereld van verse lucht en open velden, de
Schotse Hooglanden en de grootste gok van hun leven. Vallen ze
terug in hun oude gewoontes van verkwisten en oplichterij, of
gaan ze voor een frisse start vol Uisge Beatha, het levenswater?
Alleen de engelen zullen het zeggen. Regie: Ken Loach
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The Angels Share

Being Flynn

Do. 15 nov. 21.45 uur vr. 16 nov. 19.30 uur za. 17 nov. 21.30 uur
zo. 18 nov. 20.45 uur ma. 19 nov. 19.30 uur di. 20 nov. 19.30 uur
Nick Flynn is een jonge schrijver die in zijn jeugd al het nodige
voor zijn kiezen heeft gekregen. Zijn moeder is jong gestorven en
zijn vader Jonathan, die zichzelf een groot dichter noemt, heeft
hij al in geen 18 jaar meer gezien. Desondanks heeft Nick zijn
leven op orde. Alles verandert wanneer Jonathan onverwacht
hulp vraagt bij zijn zoon. maar zo onverwacht hij in Nicks leven
is gekomen, zo snel laat hij niets meer van zich horen. Nick is
gekwetst en worstelt met zijn writersblock. Om zijn leven weer
op te pakken, neemt hij een baan bij de daklozenopvang. Tot
op een avond zijn vader Jonathan voor zijn neus staat, op zoek
naar een bed in de opvang. Zijn leven lijkt met het weerzien van
zijn vader te wankelen...

Intouchables

Vr. 16 nov. 14.00 uur zo. 18 nov. 18.30 uur ma. 19 nov. 21.30
uur wo. 21 nov. 20.00 uur
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje
Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver
vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge
Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij
wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren.
Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als
persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie
zet hij Philippe’s stijve huishouden binnen de kortste keren op
z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Regie: Olivier Nakache, Eric Toledano

Simon

Do. 22 nov. 19.30 uur vr. 23 nov. 14.00 uur vr. 23 nov. 21.30 uur
za. 24 nov. 19.30 uur zo. 25 nov. 15.00 uur zo. 25 nov. 20.30 uur
ma. 26 nov. 21.30 uur di. 27 nov. 19.30 uur
De onbezorgde jeugd van de Zweedse Simon wordt ruw
verstoord als de Tweede Wereldoorlog Europa begint te
overspoelen. De leergierige jongen voelt zich steeds minder
thuis in het arbeidersmilieu waarin hij opgroeit, ondanks alle
liefde die hij van zijn vader en moeder krijgt. Hij heeft sterk het
gevoel dat hij anders is. Tegen de zin van zijn ouders kiest hij voor
een school die eigenlijk niet past bij zijn sociale achtergrond:
het Lyceum. Daar maakt hij kennis met Isak, zoon van een rijke
Joodse boekwinkeleigenaar. Isak is net uit Duitsland gevlucht
Regie: Lisa Ohlin

hij betrokken raakt bij zijn leerlingen, zijn collega’s en het
tienerhoertje Erica dat hij op straat ontmoet.
Regie: Tony Kaye

Hope Springs

Do. 29 nov. 19.30 uur vr. 30 nov. 14.00 uur vr. 30 nov. 21.45 uur
za. 1 dec. 19.30 uur zo. 2 dec. 15.00 uur zo. 2 dec. 20.45 uur ma.
3 dec. 21.45 uur di. 4 dec. 19.30 uur
Humoristisch drama met Meryl Streep en Tommy Lee Jones als
een echtpaar dat een intensieve therapie volgt om hun huwelijk
te redden
Kay en Arnold Soames zijn dertig jaar met elkaar getrouwd.
Het huwelijk is ingedut en eigenlijk kijken ze in de slaapkamer
al jaren niet meer naar elkaar om. Wanneer Kay hoort van de
beroemde relatietherapeut Bernie Feld, vindt ze het tijd om
actie te ondernemen. Ze haalt haar man over om samen met
haar richting het plaatsje Great Hope Springs te vertrekken,
waar ze een week lang huwelijks- en sekstherapie volgen
van de befaamde relatiecoach. De week ontpopt zich tot een
ontdekkingsreis, waarbij Kay en Arnold elkaar op een hele
andere manier leren kennen.
Regie: David Frankel

Ruby Sparks

Do. 29 nov. 21.30 uur vr. 30 nov. 19.30 uur za. 1 dec. 21.30 uur
zo. 2 dec. 18.30 uur ma. 3 dec. 19.30 uur di. 4 dec. 14.00 uur di.
4 dec. 21.30 uur
Calvin, een jonge romanschrijver, worstelt met een kanjer van
een writer’s block en een futloos liefdesleven. De oplossing voor
beide problemen dient zich aan wanneer hij het personage van
‘Ruby’ creëert. Ruby, zijn ideale vrouw, zorgt voor een nieuw
elan.
Op een dag staat Ruby écht in zijn appartement, exact zoals hij
haar in zijn boek beschrijft. Ze blijkt ook nog eens dolverliefd op
hem. Calvin, die al in behandeling was voor zijn writer’s block,
vraagt zich af of hij volledig gek is geworden…
Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Detachment

Do. 22 nov. 21.45 uur vr. 23 nov. 19.30 uur za. 24 nov. 21.45 uur
zo. 25 nov. 18.30 uur ma. 26 nov. 19.30 uur di. 27 nov. 14.00 uur
di. 27 nov. 21.45 uur
Drama van Tony Kaye ( American History X), dat drie weken
het dagelijks leven van leraren, administratief personeel en
leerlingen aan een middelbare school in New York volgt.
Inval leraar Henry Barthes probeert de studenten die hij lesgeeft
iets bij te brengen in de korte tijd die hij met ze heeft. Zo ook
op de probleemschool in een buitenwijk van New York, waar hij
een tijdelijke positie heeft gekregen. Hoewel hij zijn collega’s en
scholieren steeds op afstand heeft weten te houden, wordt zijn
geïsoleerde leven dit keer volledig overhoop gehaald, doordat

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Géén
inschrijfgeld!
U was in 2012 géén lid van Sport Citadel

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, DéDé Danceballet,
TaeKwon-Do, Darts en
Beautysalon Brouwhuis.

Voorbereidingen CARNAVAL 2013 in volle gang
Spekzullekes nemen afscheid van PRINS PATRICK II
& VORST JOHAN

Waar Carnaval voor de meeste van u nog heel ver weg is, zijn
de leden van C.V. De Spekzullekes inmiddels alweer in volle
gang voor Carnaval 2013. Ook voor de komende Carnaval zal
C.V. De Spekzullekes er weer een “SPEKtakulair” feest van
maken in de eigen residentie!
Naast de bekende activiteiten voor, tijdens en na de Carnaval
organiseren De Spekzullekes ook diverse andere activiteiten.
Zo zal in samenwerking met WC Brouwhorst op zaterdag 17
november Sinterklaas weer feestelijk onthaald worden.
De diverse commissies binnen de Spekzullekes zijn weer
begonnen met het bedenken, plannen en voorbereiden van de
diverse evenementen. Vooral zal het dit jaar nog beter, gezelliger
en meer “Carnaval” worden dan de mensen van ons al gewend
zijn.
Veel van de activiteiten worden nog gepland, maar in uw agenda
kunt u alvast de volgende data noteren, om er samen met de
Spekzullekes een fantastisch feest van te maken!
8 december: 		
			
5 januari:		
6 januari:		
1 februari:		
2 februari:		
3 februari:		
8 februari:		
9 tot en met 13 februari:

Afscheidsavond Prins Sander d’n
Twidde & Vorst Johan
Prinsenbal
Prinsenreceptie
1e Kletszullekesavond
2e Kletszullekesavond
Rode Neuzenbal
50+ Bal
Carnaval

Website C.V. De Spekzullekes
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt
aan een compleet nieuwe website voor De Spekzullekes. Dit
betekent voor het moment dat de huidige website minder
frequent bijgehouden wordt. De Spekzullekes hebben het
voornemen om op 11-11 online te zijn met een compleet nieuwe
website! Om niets te missen van het laatste Spekzullekesnieuws
kunt u via de diverse social media toch op de hoogte blijven!
Zo zijn de Spekzullekes actief via Facebook, Hyves en Twitter!
Met meer dan 100 volgers timmeren ook hier de Spekzullekes
hard aan de weg!

Prins Patrick II		

Vorst Johan

Op zaterdag 8 december nemen De Spekzullekes afscheid van
Prins Patrick d’n Twidde. Op deze avond zullen alle geledingen,
de Hoogheden, het bestuur, alle leden van De Spekzullekes en
familie en vrienden op een ludieke manier afscheid nemen van
de Prins die het carnavalsjaar 2012 voor ging. Ook zijn hier
bezoekers uiteraard van harte welkom!
Met het afscheid als Prins zal Patrick wel actief blijven binnen De
Spekzullekes. Automatisch komt hij terecht in het Genootschap
Oud Prinsen (GOP) en blijft hij actief als clusterhoofd
communicatie. Voor zijn Prinsschap zat hij 7 jaar in de Raad
van 11, maar na zijn Prinsenschap zal hij niet meer terug treden
in de Raad van 11.
Ook zullen De Spekzullekes afscheid nemen van een icoon
binnen de vereniging! Na jaren van uiterst betrouwbare dienst
nemen we met pijn in ons hart afscheid van Vorst Johan. In
de functie van Vorst ging Johan jaren met de diverse Prinsen
en Grootvorst voorop in de polonaise. Ook was Vorst Johan
met geen mogelijkheid van de dansvloer af te krijgen! Zijn
enthousiasme was zo onmetelijk groot dat velen zijn tempo
niet konden volgen! Daarnaast heeft Johan, naast zijn rol
als Vorst, binnen de vereniging meerdere commissies onder
zijn hoede gehad. Voor zijn jarenlange inzet is Vorst Johan in
2011 benoemd tot Erelid binnen De Spekzullekes! Tijdens de
Prinsbekendmaking op zaterdag 5 januari zal Rob van Calis de
functie van Vorst officieel over gaan nemen.
De avond begint om 20.30 uur in het cafégedeelte van onze
residentie zalencentrum Vissers. U bent uiteraard van harte
welkom en de toegang is gratis!
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HUISARTSENPRAKTIJK DIERDONK
WATERLELIESINGEL 20
5709 PD HELMOND

Computerhulp nodig?
Onze ICT experts van Experteam

M.H.W. STRIJBOS
(TEL. 558732)

helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

K

F.A.T.C. VAN VIJFEIJKEN
(TEL.514121)

BEIDE PRAKTIJKEN ZIJN GEOPEND VOOR
INSCHRIJVING VAN NIEUWE PATIËNTEN
(POSTCODES 5709 EN 5704)
BEZOEK VOOR MEER INFORMATIE ONZE GEHEEL
VERNIEUWDE WEBSITE
WWW.HUISARTSENPRAKTIJKDIERDONK.NL

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

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

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

Schoonheidssalon
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Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl
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www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

November in het Annatheater Helmond
Zaterdag 3 november: Tangosalon

Voor alle tangoliefhebbers weer een gezellige salon op onze
vloer die zijn gelijke niet kent. En de bar is natuurlijk ook open.
Informatie: www.tango-ahora.nl
aanvang: 19.00 uur proefles, 20: 30 uur tangosalon

Maskerade speelt ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’

9 (première), 10, 11 (matinee), 14, 15, 16, 17 en 18 (matinee)
november
Na het grote succes van de komedie Jaloezieën is Toneelgroep
Maskerade erin geslaagd om ook voor het komend seizoen
weer een spraakmakend toneelstuk te selecteren. Onder regie
van Dirk van der Pol bijt de Helmondse theatergroep zich met
‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ vast in het wereldrepertoire.
Met een topcast van maar liefst 12 enthousiaste spelers zet
Maskerade een moderne bewerking neer van deze klassieker
van formaat. Hoewel het stuk een felle aanklacht is tegen de
manier waarop in de jaren zeventig in de psychiatrie inhumane
methoden gangbaar waren, is de actualiteit ervan zeker niet
achterhaald. Maskerade presenteert een verrassende en
eigentijdse bewerking van het oorspronkelijke tragikomische
toneelstuk, compleet met filmbeelden en speciaal voor deze
productie gecomponeerde muziek.
aanvangstijd: avondvoorstellingen 20:00 uur, matinee
voorstellingen 14:00 uur - entree: € 12,00
reservereren online: www.maskeradehelmond.nl, telefonisch
0492-535214

Poppentheater “ZIPSOP” presenteert “SINTER
KLAAS EN DE CIRCUSPIET”
zondagmiddag 25 en woensdagmiddag 28 november
Voor de derde keer op rij komt POPPENTHEATER “ZIPSOP” naar
het Annatheater met een gezellige Sinterklaasvoorstelling. Als er
plots de bibberziekte uitbreekt onder de Pieten, is Sinterklaas
ten einde raad. Hoe moeten de pakjes nu bezorgd worden? Wie
durft er nu het dak nog op? Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn
als hij daar wel weer een oplossing voor bedenkt. Hij roept de
hulp in van CIRCUS “BELLICIMO”. De behendige acrobaat van
het circus schiet te hulp en alles lijkt weer opgelost. Maar als
er in het circus verschillende pakjes op mysterieuze manier
verdwijnen is er wederom paniek in de tent. Is er misschien
een dief in het circus? Of heeft de verdwijnkist hier iets mee te
maken? “SINTERKLAAS EN DE CIRCUSPIET” is een vrolijke familie
voorstelling met volop afwisseling van poppenspel, toneel en
muziek.Deze familievoorstelling is geschikt voor groot en klein
vanaf 3 jaar en duurt ongeveer 45 minuten.
aanvangstijd: 14.00 uur en 16.00 uur - entree: € 5,00
reserveren via reserveren@annatheater.nl of tel. 06-28104333

Helmondse Jazz/Fusionband FuseOn

vrijdag 30 november
Laat u verrassen door FuseOn! Op vrijdag 30 november verzorgen
zij een uniek concert in ons theater. Mooi, intiem, kleinschalig
en warm. FuseOn is een band uit de regio Helmond. Acht
ervaren muzikanten spelen uit liefhebberij Jazz, Fusion, Soul
en Funk. Zowel instrumentaal, als vocaal. FuseOn speelt muziek
van onder meer Michael McDonald, Steely Dan, Mezzoforte,
Yellowjackets, Steps Ahead, en Jon Cleary. FuseOn is dus geen
doorsnee coverband en streeft ernaar bij haar optredens het
gevoel van festivals als North Sea Jazz op te roepen, onder het
motto: “fuse it, or lose it...”.
FuseOn bestaat uit:
Astrid van den Bisen: lead vocals/dwarsfluit; Frans Roosen:
keyboards/vocals; Joris van den Hurk: keyboards/backing
vocals; Niek van Ingen: sax/backing vocals; Pascal van Haandel:
slagwerk; Rene van Schijndel: basgitaar; Stephan van Erp:
percussie; Walther Heijmans: gitaar
aanvangstijd: 20.30 uur, entree: € 10,00;
reserveren: CDinfo@fuseon.nl Kijk ook eens op www.fuseon.nl
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van
het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Samen moeten we de inbrekers stoppen!

Politie vraagt uw hulp bij de aanpak van woninginbraken
Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de
deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt
dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft
meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een
onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen
gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt
slecht.
Een inbreker vertelt: “Ik sta er regelmatig van te kijken hoe
makkelijk mensen het mij maken. Het enige wat ik moet doen,
is goed opletten. Een goede woning heb ik zo gevonden. Op
het moment dat het net donker is, zie ik in één oogopslag waar
niemand thuis is. Nonchalant loop ik dan naar de achterkant
en ik sta zo in de achtertuin. Daar zit meestal het goedkope
hang- en sluitwerk. Klimmen, raam open wrikken en binnen ben
ik. Binnen een paar minuten sta ik weer buiten en ben ik weg.
Niemand heeft me gezien of heeft de politie gebeld.”
Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw
huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen en
het hazenpad te kiezen.

Donkere dagen
De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed
moment om, als het donker wordt, eens kritisch naar uw woning
te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens met een inbre-kersoog
te kijken. Een inbreker ‘klust’ het liefst als niemand hem ziet.
Dus in het donker, ver-scholen achter een struik. Kijkt u eens
naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw
tuin. Die ene struik is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij
de voordeur bezig is, staat hij dan in het donker en uit het zicht
van de weg? Of is dat bij een raam het geval?
Verlichting
Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit
uw voordeur onder een carport, dan is dat bij voorbaat al
aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de weg en hij
kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die carport
staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of
aan de achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat
hij uit het zicht staat en vaak in het donker. Een hele simpele
manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen,
is het realiseren van goede verlichting. Dat kan een lamp zijn
die constant brandt of een lamp met een bewegingssensor.
Van belang is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele
inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan
wor-den.
Oproep aan inwoners
Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we hen
op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet?
Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen,
vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112.
Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het
zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed
afgesloten achterlaten, als u weggaat. Voor tips en informatie
over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers, kunt u
terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl.
Of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook
op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u preventietips.
Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is
het van belang dat u altijd aan-gifte doet. De politie kan dan
een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met
uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden.
Uiteraard kunt u voor uw aangifte te-recht op het politiebureau.
Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl.
Melden!
Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw
wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u
iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie.
Melding doen van inbraak of verdachte situatie?
Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf.
Voor meer informatie: Doorkiesnummer: 040-2332650
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

‘Het juiste moment’
Als dierenarts probeer je er natuurlijk alles
aan te doen om je patiënten te genezen als
ze ziek zijn. Maar nog beter is het om te
voorkomen dat je patiënten ziek worden.
Dit is, naast genezen, ook een van de
belangrijkste taken van een dierenarts. Het
bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk
de jaarlijkse vaccinatie, waardoor honden,
katten, konijnen en fretten immuniteit
opbouwen voor een aantal belangrijke
infectieziekten. Ook het vroeg steriliseren
van teven en poezen valt hieronder (door
vroege sterilisatie voorkom je problemen
op latere leeftijd als melkklierkanker,
baarmoederontsteking en suikerziekte).
Helaas is het niet altijd te voorkomen dat een
dier ziek wordt. En soms is een aandoening
niet te genezen. In zo’n geval heb je als
dierenarts de taak om het voor het dier en
de eigenaar zo lang mogelijk zo aangenaam
mogelijk te houden, maar uiteindelijk zal
er toch een moment aanbreken waarop
het niet meer in het belang van het dier is
om hem nog langer in leven te laten. Dat is
het moment waarop je als eigenaar moet
besluiten om afscheid te nemen van je
geliefde maatje.
Het bepalen van ‘het juiste moment’ is erg
moeilijk. Natuurlijk wil je je maatje zo lang

mogelijk bij je houden, maar je wil ook niet
dat hij onnodig lang lijdt. Dat dit erg moeilijk
is bleek weer eens toen ik onlangs werd
gevraagd om Kelly in te laten slapen bij de
eigenaar thuis. Kelly is een Jack Russeltje
van bijna 17 jaar oud (!). Het is bekend dat
ze lijdt aan nierproblemen en ook heeft ze
geregeld huidklachten ten gevolge van een
allergie. Maar deze waren, met zo nu en
dan ingrijpen van onze kant, goed onder
controle te houden en Kelly is er altijd
heel vrolijk onder gebleven. De laatste tijd
begon ze ook steeds meer last van urineincontinentie te krijgen en ze was wat af
aan het vallen. Vrienden en bekenden
hadden het met de eigenaar al een paar
keer over gehad of het niet tijd was om Kelly
in te laten slapen. En dus werd de hiervoor
genoemde afspraak gemaakt.
Eenmaal aangekomen vroeg de eigenaar
zichtbaar geëmotioneerd of het wel echt
nodig was, en als er mogelijkheden waren
om Kelly nog even bij haar te laten dat ze
haar zeker nog een kans wilde geven. Als
dierenarts moet je dan goed waken dat
zoiets ook in het belang van het dier is en
niet alleen van de eigenaar. Maar Kelly
zag er eigenlijk nog heel fit uit, ze liep met
opgeheven hoofd door huis, at nog goed,
dronk nog goed en ontlasting en urine
waren ook in orde. Ze maakte niet de indruk
er onder te lijden. Wel was de huidallergie
flink opgelaaid en was de huid tussen de
liezen door het lekken van de urine ook nog
eens flink ontstoken.
Het was duidelijk dat de eigenaar nog lang

niet klaar was om afscheid te nemen en Kelly
had wel meerdere gezondheidsproblemen,
maar leed er niet ondraaglijk onder.
Bovendien waren de huidklachten en urineincontinentie waarschijnlijk met medicatie
gemakkelijk weer onder controle te krijgen.
We besloten, tot grote vreugde van de
eigenaar, dat het nu nog niet het juiste
moment was. Er werd diezelfde middag
nog een bloedonderzoek gedaan om de
nierfunctie te controleren, deze bleek
nauwelijks achteruit gegaan in de afgelopen
maanden. Wel kwam er naar voren dat de
leverwaardes wat gestegen waren.

Kelly is een hondje van de dag, maar zolang
ze zich nog goed voelt, goed eet en goed
drinkt mag ze haar baasje nog gezelschap
houden. Haar baasje weet nu waar ze op
moet letten en trekt aan de bel als het ‘het
juiste moment’ is. Laten we hopen dat dit
nog even op zich laat wachten. Stef Koolen,
Dierenarts - Wilt u meer weten over
dierenkliniek Brouwhuis kijk dan op www.
dierenkliniek.com of volg ons op Facebook.

Natuurwerkdag IVN Helmond 3 november !
Landelijke Natuurwerkdag 2012

Op zaterdag 3 november gaan overal in
het land duizenden vrijwilligers aan de
slag met knotten, afzetten, snoeien en
aanplanten. Landelijke organisaties zoals
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en Provinciale Landschapsbeheerders
hebben tal van werkzaamheden klaar
liggen om door vrijwilligers te laten
uitvoeren.
In Helmond wordt natuurgebied De
Bundertjes onder handen genomen.
Hier is veel beheerwerk te doen, maar
bij wijze van eerste proef gaan IVN-leden
en andere vrijwilligers een dagje nieuwe
natuur aanplanten in het gebied direct
ten noorden van het koeienpad vlakbij
de Saxofoonstraat. Weilanden worden
daar de komende jaren omgevormd

tot natuurgebied en daar horen brede
stroken struikgewas bij die zullen bestaan
uit zwarte elzen, wilgen, hazelaar en
meidoorn. Helmondse vrijwilligers gaan
daarom op zaterdag 3 november een
kleine 4.000 van deze jonge struiken
aanplanten.
Wie helpt er mee?

Het IVN heeft heel wat leden, maar zeker
niet genoeg om de aangenomen klus
zomaar effe te doen. Het zou geweldig
zijn om op zaterdag 3 november met
minstens 50 man (en vrouw!) in de weer
te zijn. Ook zo’n zin om er eens een dagje
lekker tegenaan te gaan? Laat het IVN dan
even weten dat je ook mee komt helpen.
Ga naar www.ivn.nl/helmond en vul het
aanmeldformulier meteen even in. Dan

weten de IVN’ers wie er behalve de leden
zelf, nog extra aanwezig zullen zijn bij de
eerste Natuurwerkdag in Helmond.
Er wordt begonnen om 9 uur in de
ochtend en voor koffie, thee en een hapje
tussen de middag wordt gezorgd.
Doe mee; kom ook een handje helpen!
Meld je ook aan en help de Helmondse
natuur nog verder te verfraaien.
Meer weten? Bezoek www.ivn.nl/
helmond en hou komende tijd ook de
weekbladen in de gaten.
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Wintersferen in Bakel
Kerstshow 16, 17 en 18 november 2012
Ook dit jaar verzorgt Bloemsierkunst Bart van Well weer
een sfeervolle kerstshow. Onder het genot van een hapje en drankje
kunt u er inspiratie opdoen voor een sfeervolle kerst!
Vrijdag 16 nov. 9.00-20.00 uur, zaterdag 17 nov. 9.00-17.00 uur,
zondag 18 nov. 10.00-17.00 uur.

Onderstaande ondernemers openen dit jaar op zondag tijdens
de kerstshow óók hun deuren en ook daar bent u van harte welkom!
Verhoeven
Ruitersport

2Byoux
Sieraden en Accessoires

Didim
Eethuis

Touch of Wellness
Beauty salon

Domani
Damesmode

‘t Gammele Geval
Café

Kanters
Habraken
Drogisterij

De Gouden
Leeuw
Restaurant

Moniex
IJssalon

Huisman
Optiek

C1000
Supermarkt

De Kroon
Café

De Nieuwen
Hof
Groente en fruit

Chico’s
Pizzeria
Grillroom

D’n Belhamel
Cafetaria

Midnight
Café-Zaal

Hein Horst
Café

Jan Koenings
Dierenspeciaalzaak

Fijn als u bij ons langskomt!

NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.
Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

KWALITEIT EN
LAGE PRIJZEN.
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

Winter 2012
To

Exclusieve collecties!

v.d. Poelstraat 1
Bakel
0492-344291
0 2 8 9 1

Uw mobiliteit is onze zorg!
Bolle Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765

Scheiweg 9
5421 XL Gemert
0492-341006

www.automertens.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Drogisterij Kanters Habraken
De Nieuwen Hof Groente & Fruit
Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@
kpnmail.nl

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

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING

1500 m slapen
2

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!
tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl
info@slaapcenterbevers.nl

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

MET HET

COMPLETE

ASSORTIMENT

VAN TIEL

BAKEL

Johan Habraken - Bakel

Extra voordeel
scoren?
Meld u nu aan via

www.c1000.nl/
actiemail

Activiteiten overzicht Tienerhuis Skatepark
Schrijf je dan in! Dit kan bij de beheerder van het Tienerhuis.
Manfred Smits.

Welzijn Nieuwe Stijl
In het kader van het nieuwe werken van medewerkers van
de LEV-groep doen wij een beroep op jullie eigen inbreng en
ideeën. Mocht u als buurtbewoner leuke ideeën hebben, loop
dan gerust eens binnen en spreek ons aan!
Wij doen ons best om ons gezicht meer te laten zien in de wijk,
dus ook voor daar geld hetzelfde, spreek ons aan! Ook zijn wij
altijd op zoek naar vrijwilligers die samen met ons aan de slag
gaan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marissa Spijkerman of Bart Hoes
Inloopochtend ouderen:
Je zult het misschien niet meteen denken, maar in het
Tienerhuis zijn er ook gerichte activiteiten voor ouderen! Dit in
samenwerking met het ouderenwerk van de LEV-Groep.
Het is iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.oo uur! Er is van
alles te doen! Een gezellig potje kaarten, bingo spelen, kaarten
maken of gewoon even gezellig kletsen! Het kan allemaal! De
entree is gratis, en voor €1,00 euro kunt u onbeperkt koffie en
thee drinken! Dus kom gerust langs! Aanmelden is niet nodig!
Wilt u wat meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:
Manfred Smits, Beheerder Tienerhuis. Tel. 0492-556957
Inloop jongeren:
Ook voor jongeren is er dagelijks wat te doen in het Tienerhuis.
Kom gezellig een keertje langs, er is van alles te doen! Zoals
tafelvoetballen, poolen, darte, gewoon gezellig kletsen met je
vrienden en vriendinnen en nog veel meer!
Zumba:
Vind jij het leuk om lekker te bewegen op leuke muziek en toch
ook aan je conditie te werken? Kom dan iedere donderdag
avond naar het Tienerhuis van 19.30 tot 20.30 uur! Het is voor
jong en oud, dus iedereen is welkom! Kun je een keertje niet?
Geen probleem, je kunt elk moment instromen!
De kosten zijn €15,00 euro voor een maandkaart (als er een
keer een les niet doorgaat wordt dit natuurlijk van de prijs
afgehouden!)
Meedoen? Kijk dan op onze website www.tienerhuis.nl en meld
je aan!
Jongensclub
Vind jij het leuk om ergens bij te horen, maar toch de touwtjes
in eigen handen te hebben? Dan is dit wat voor jou!
Als deelnemer van de jongensclub bepaal JIJ wat we gaan doen.
Van een breakdance workshop, tot een workshop rap of het
organiseren van jullie eigen feest! Als jullie idee mogelijk is,
wordt dit met hulp van jullie georganiseerd! Wil je meedoen?
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Disco
Vindt jij het leuk om lekker te feesten met je vrienden en
vriendinnen? Kom dan iedere 1e vrijdag van de maand naar
het Tienerhuis! De entree is gratis! En iets te drinken of te eten
kost maar €0,75,-!
Contact Tienerhuis Skatepark
Tel. 0492- 556957
@. www.tienerhuis.nl
@. www.jwhelmondoost.hyves
Programma
Dag

Activiteit

Leeftijd

Tijdstip

Maandag

Inloop

10 – 17 jaar

15.00 tot
17.00 uur

Workshops op
aanvraag

10 – 17 jaar

18.00 tot
20.00 uur

Dinsdag

Wordt
vervolgd

Wordt
vervolgd

Wordt
vervolgd

Woensdag

Inloop
ouderen

55 +

10.00 tot
12.oo uur

Inloop

10 – 17 jaar

13.00 tot
17.00 uur

Inloop

10 – 17 jaar

15.00 tot
17.00 uur

Zumba

Alle
leeftijden

19.30 tot
20.30 uur

Jongensclub

10 – 15 jaar

15.00 tot
17.00 uur

Disco (iedere
1e vrijdag van
de maand)

10 – 17 jaar

19.00 tot
22.30 uur

Donderdag

Vrijdag

Contact gegevens
Marissa Spijkerman		
Jeugd Jongerenwerker		
LEV groep			
Tel. 06-14890283			

Bart Hoes
Opbouw werker
Lev groep
Tel. 06-48604496

@. Marissa.spijkerman@levgroep.nl
@. Bart.hoes@levgroep.nl

Parochie H. Lambertus
Jaar van het Geloof
Van 11 oktober 2012 (de vijftigste verjaardag van het begin van
het Tweede Vaticaans Concilie) tot en met 24 november 2013
(het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal) vieren we
het Jaar van het Geloof.
Paus Johannes XXIII opende het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) om de Kerk ‘bij de tijd te brengen’ en dichter bij
haar apostolische bronnen te brengen. Paus Benedictus XVI
wil met het Jaar van het Geloof een nieuwe impuls aan de
missie van de Kerk geven. De paus hoopt – zo schrijft hij in zijn
apostolische brief Porta Fidei - dat alle gelovigen, wereldwijd, de
weg van het geloof herontdekken, dat we als Kerk de vreugde
en het enthousiasme van de ontmoeting met Christus uitstralen
en dat we de kostbare gave van het geloof koesteren en met
anderen delen.
In onze parochie willen we het komend jaar bijzonder aandacht
besteden aan het fundament van ons geloof. Van een heleboel
punten weten we misschien iets af (of ook niet) maar de grote
vraag is: geloven we het ook? Kiezen we er voor? Kunnen we er
ja op zeggen in ons hart en ons hele leven? We moeten eerlijk

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

zijn, de laatste 50 jaar hebben we als Kerk ook niet zo veel
gedaan om alles nog eens uit te leggen en er dieper op in te
gaan misschien. Voor veel mensen is het geloof best ‘abstract’
en zegt het niet alles. Dan is het moelijk om het te geloven…
Daarom zullen we in dit Jaar van het Geloof in de voor
bereidingstijden op de twee grootste feesten (Kerstmis en
Pasen) op de zondagen van de Advent en de Veertigdagentijd
de grote thema’s van het geloof belichten. Een ‘opfrisbeurt’,
of een nieuw begin…? En mogelijk dat we nog meer mooie
initatieven kunnen starten. Ideeën zijn welkom!
Wij geloven dat dit Jaar van het Geloof voor ons allen een kans
kan zijn om er dieper op in te gaan. Samen met elkaar kunnen
we als parochie dit jaar laten slagen.

Gedachtenis van de gestorvenen: Allerzielen
Op vrijdag 2 november herdenken wij in onze kerken onze
dierbare gestorvenen, waarvan wij afgelopen jaar afscheid
hebben moeten nemen. (Jozefkerk 19.00 uur, Pauluskerk 19.00
uur). Iedereen is daarbij welkom!

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV Helmond. ( 0492 ‑ 523421
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het
telefoonnummer is 539470. Elke zondag
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om
in de kerk andere gemeenteleden te
ontmoeten.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er
e en oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
( 558281
Berkenheuveldreef 5
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Welkom Fien van Duren
14 jaar geleden kwamen wij uit “het
Westen” in Dierdonk wonen en al na 3
weken kwam Fien van Duren van het wijk
team Dierdonk ons met een bloemetje
van de Bethlehemkerk verwelkomen.
We kenden niemand en hadden een leuk
gesprek, waarin Fien ons veel over de wijk
en de kerk vertelde.
Na jaren, waarin anderen haar taak
als diaken overnamen, is zij in een
feestelijke kerkdienst op 30 September
weer bevestigd als diaken coördinatie
bezoekwerk. Dat geldt voor 3 wijken,
waaronder Dierdonk. Wij hopen dat
ze regelmatig ons wijkteam Dierdonk
komt helpen versterken. Verder krijgt de
diaconie er een enthousiast lid bij.
Door de bevestiging van meerdere
ouderlingen en diakenen en afscheid
van anderen, kleurde het liturgisch
centrum even rood door de prachtige
boeketten voor de komende en gaande
ambtsdragers.
Geweldig dat zoveel vrijwilligers mèt de
predikanten de zorg in de gemeente op
zich willen nemen.
Fien, dat je gezegende jaren zult hebben
en veel voor de Bethlehemkerk kunt be
tekenen.				
Joke.
Actie schoenendoos
Als u dit (meteen) leest, kunt u nog mee
doen met het vullen van leuk beplakte
schoenendozen voor kinderen in Oegan
da, Sierra Leone, Malawi, Oekraïne, Togo
en Zambia.
U kunt denken aan:
1. Schoolspullen, zoals pennen, (kleur)
potloden, schriften, gum, puntenslijper,
etui, liniaal, kleurboek, schrijfblok. Liever
geen stiften want die drogen snel uit in
warme landen.
2. Speelgoed, bv. popje, auto, kleine bal,
jojo, knuffel, puzzeltje, knikkers, ballonnen,
springtouw, muziekinstrumentje.
3.Toiletartikelen: tandpasta, tanden
borstel, kam of borstel, zeep, washandje,

toilettasje, spiegeltje, haarspeldjes.
Ook leuk: pet, linnen draagtas en slippers.
En mocht u te laat zijn:
Op Arcenlaan 10 is nog wel een hoekje
waar het hele jaar door leuke spulletjes
kunnen worden opgeslagen tot volgend
jaar. Want de kindernevendienst blijft
meedoen!			
Joke.
Steuntje in de rug
Voor mantelzorgers en zorgbehoevende
Bent u mantelzorger maar kunt u af en
toe ook wel eens wat ondersteuning
gebruiken? Of krijgt u mantelzorg en
wilt u niet altijd afhankelijk zijn van een
persoon?
De voldoening die je als mantelzorger
krijgt zorgt keer op keer voor een
gedrevenheid om te blijven helpen. Soms
is het wat zwaar, maar dat neem je voor
lief want een glimlach of een gebaar
maakt zo veel goed. Toch is het af en
toe prettig om tijdelijk ontlast te worden
en de zorg even uit handen te kunnen
geven zonder dat je je hierover schuldig
voelt. Ook als u mantelzorg ontvangt is
het prettig om terug te kunnen vallen op
iemand anders uit de directe omgeving.
Bij Steuntje in de rug kunnen mantelzorgers
en zorgbehoevende terecht met al hun
vragen én voor ondersteuning in het
verbreden van het eigen netwerk. Ook
krijg je bij dit steunpunt veel informatie
en advies over alles wat met mantelzorg
te maken heeft en waar u overal gebruik
van kunt maken.
Op onderstaande locaties is er op woens
dag van 11:00 - 12:00 uur spreek uur.
U kunt hier vrijblijvend zonder afspraak
binnenlopen.
14 november 2012 / 5 december 2012
De Fonkel
Prins Karelstraat 131
5701 VL HELMOND
0492-597444
21 november 2012 / 12 december 2012
Wijkcentrum De Boerderij
Harmoniestraat 105
5702 JD HELMOND
0492-538 295
www.wijkcenftumdeboerderij
14 november 2012 / 28 november 2012
19 december 2012
Wijkhuis De Lier
Van Kinsbergenstraat 1
5703 BW HELMOND
www.wijkhuisdelier.nl

Sparen of extra aflossen
op mijn hypotheek?
In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. Onze adviseurs geven u antwoord op de
meest uiteenlopende woonvragen. Om tijdens het gesprek helemaal te kunnen inzoomen op alle
belangrijke vragen en afwegingen die leiden tot de voor u optimale hypotheekvorm, vragen wij u vooraf
informatie aan te leveren. Het gaat dan om de zaken die vaststaan: de WOZ-waarde van uw woning, uw
salarisgegevens, pensioengegevens, eventuele financiële verplichtingen elders, et cetera. Op basis
daarvan kan de adviseur zich optimaal op het gesprek voorbereiden. Het resultaat? U krijgt meer inzicht in
uw persoonlijke mogelijkheden, zodat u beter kunt afwegen wat voor u een goede keuze is.

Onze adviseur geeft antwoord
op uw woonvragen.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Maak een afspraak
(0492) 594 570

1

n
i
r
Numme erkopen!!
v
n
e
z
i
u
h
TE KOOP /
TE HUUR

.
d
00,-- k.k
Helmon
€ 199.5
an 61 •
nborchla

TE KOOP /
TE HUUR

Wilde

,-- k.k.

00
€ 299.0

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Wederom een ‘woningruil’ tot stand gebracht in Dierdonk!
Ook deze maand is het ons weer gelukt om op een creatieve wijze een woning in Dierdonk te verkopen! Mijn
verkopers van een woning aan de Kalmoesbeek waren op zoek naar een appartement; de verkopers van het
betreffende appartement waren op zoek naar een 2/1-kapwoning in Dierdonk. Op een creatieve wijze is hier
een transactie tot stand gekomen.
Hoe werkt woningruil precies: uw huidige woning verkoopt u, aan de verkoper van uw toekomstige nieuwe
woning. Zo simpel is het! Het fijne hieraan is, dat u beide dus uw woning verkocht heeft en dat alle zaken
op die manier prima geregeld kunnen worden!
De moeilijkheid zit hem in het vinden van de perfecte match; koper en verkoper moeten zich melden om dit
tot een succesvol einde te laten verlopen. Geef mij uw woonwensen en ik ga voor u op zoek naar de ideale
woning-ruil! Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met mij op via e-mail: alwin@woonplezier.nl
of op telefoonnummer 0492-549055. Ik hoop spoedig van u te horen!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

