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Lid worden van de wijkvereniging

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

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

Datum:			............................		Handtekening:		......................................................

De	contributie	bedraagt	€	13,50,=	per	gezin	resp.	€	6,75	voor	een	alleenwonende	
per	 jaar.	Het	verenigingsjaar	 loopt	van	1	 juli	 tot	en	met	30	 juni.	De	contributie	
wordt	 bij	 aanmelding	 per	 3	 maanden	 berekend	 naar	 rato	 resterende	
verenigingsjaar.	

Voor	de	betaling	ontvangt	u	een	acceptgiro.
Opzegging	4	weken	voor	einde	verenigingsjaar.
Inleveradres:	ledenadministratie:	Zevenstersingel	9	-	5709PM	Helmond

Wijkvereniging Dierdonk is een bruisende wijkvereniging in 
een	tamelijk	jonge	wijk.

De	 vereniging	 heeft	een	hoge	bezettingsgraad	 en	 de	 kosten	
voor	het	lidmaatschap	zijn	laag	gehouden	(slechts	€	13,50	per	
jaar per gezin)

Met	deze	prachtige	Gazet	als	pronkstuk	en	een	prachtige	web-
site	www.dierdonk.eu	biedt	de	vereniging	tal	van	activiteiten.

Een	greep	uit	de	activiteiten:
	De	Jeugddisco	voor	onze	jongere	wijkbewoners.
	De	Classic	Hits	Night	voor	de	oudere	jongeren	in	de	wijk.
	Moet	 Niks,	 de	 vereniging	 voor	 de	 oudere	 wijkbewoners	

die	 regelmatig	 uitstapjes	 organiseert	 en	 ook	 de	 oudere	
wijkbewoners bijspijkert middels de Computerclub

	De	Knutselclub	voor	de	creatieve	jonge	Dierdonkers
	Toneelgroep	 Maskerade,	 die	 in	 2012	 een	 prachtige	

opvoering	verzorgde	van	‘One	flew	over	the	cuckoo’s	nest’.	
	Didoko,	het	koor	dat	in	2014	alweer	10	jaar	bestaat
	Country-line	dance,	“The	Silver	Valley	Countryline	Dancers”	

dansen	voor	het	elfde	jaar	in	Parkzicht.	
 Voortuinenwedstrijd
	Dartteam	Parkzicht	‘07
 Fotoclub Fotodier
 Kunst in Dierdonk (KiD)

	Creativiteitsworkshops
 Dansgroep voor de jeugd
	Hondenwinterwandeling

De	 wijkvereniging	 steunt	 ook	 de	 Stichting	 Dierdonk	 Dagen	
die	elk	 jaar	 in	het	2e	weekend	van	september	Dierdonk	 laat	
bruisen.

U	ziet	dat	onze	vereniging	veel	activiteiten	biedt,	waarbij	de	
leden	aantrekkelijke	kortingen	genieten.

Twijfel	niet,	en	geeft	u	op	middels	onderstaande	strook	of	via	
de website www.dierdonk.eu 

40 gratis kaartjes voor
de Zittingsavond van 

De Rampetampers
Wijkvereniging Dierdonk verloot onder 
haar	 leden	 40	 kaartjes	 (à	 €	 14,00)	
voor	 de	 zittingsavond	 2014	 van	 de	
Rampetampers	 op	 22	 februari	 2014	 in	
Parkzicht.

Ben je lid van de Wijkvereniging en 
heb	 je	 zin	 in	 een	 gratis	 avondje	 lol	 en	
genieten	 stuur	 dan	 uiterlijk	 	 19	 januari	
een mailtje naar:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu

Graag in je mail vermelden:
-Naam,	adres	en	telefoonnummer
-of	je	1	of	2	kaartjes	zou	willen	hebben	

Bij	 teveel	 aanmeldingen	beslist	 het	 lot.	
Je	 hoort	 uiterlijk	 27	 januari	 hoeveel	
kaartjes	je	krijgt.
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Voorwoord 3

Dierdonk, na 15 jaar wijkvereniging
Elke maand een Gazet maken en op tijd klaar krijgen is geen 
sinecure. Elke maand een voorwoord schrijven valt ook niet 
mee. Maar de redactieleden van de Gazet fiksen dat toch maar 
weer iedere maand. Ze hebben mij gevraagd om een keer het 
keyboard ter hand te nemen en namens het bestuur van de 
wijkvereniging een stukje te schrijven. Hopelijk klinkt het als 
muziek in uw oren.

Laat ik eens beginnen om mijn brede waardering uit te spreken 
voor het redactietrio van uw wijkblad t.w. Sylvia Neve, Jos van 
den Eijnden en Frank Smits. Eigenlijk is het ongelofelijk hoe zij 
het elke maand weer voor elkaar krijgen om het glossy blad op 
de mat te krijgen. En dan levert het blad ons als wijkvereniging 
per saldo ook nog geld op. Wat wil je nog meer? 

Waar wij als bestuur ook ontzettend blij mee zijn is met alle 
vrijwilligers die, soms al een flink aantal jaren, het dagelijkse 
werk voor hun rekening nemen. Die dank zetten wij ook elk jaar 
kracht bij door een leuke avond te organiseren samen met het 
bestuur van Parkzicht. Zo gaan we in het prille nieuwe jaar nl. op 
18 januari alle vrijwilligers trakteren op een gezellige avond bij 
dansschool Reniers op het Nieuwveld met volop entertainment. 

Uiteraard zijn we ook trots op onze leden zeker omdat we als 
vereniging met zovelen zijn nl. ruim 400. We zijn onlangs gestart 
om alle nieuwe bewoners van de wijk welkom te heten en een 
leuk welkomstpakket aan te bieden inclusief een jaar gratis 
lidmaatschap. Behalve de bekende clubvoordelen zullen we 
ook dit jaar weer 40 gratis kaarten verloten voor bijv. de zit-
tingsavond van de Rampetampers en de toneeluitvoering van 
onze eigen toneelgroep Maskerade. 

Rest mij nog om alle leden, alle vrijwilligers, alle clubs en ver-
enigingen, kortom alle Dierdonkers gezellige feestdagen toe te 
wensen en tijdens de vrije dagen nieuwe energie op te doen 
voor 2014. Als bestuur gaan wij ook weer vol enthousiasme 
voor u aan de slag maar uiteraard houdt u genoeg tijd over voor 
andere dingen. Tenslotte is 2014 ook het jaar dat in Brazilië het 
20e WK voetbal, in Sotsji de Olympische Winterspelen en het 
WK hockey in den Haag wordt gehouden en ……..dat ruimtete-
lescoop Hubble naar de aarde zal terugkeren met veel nieuwe 
informatie. Het laatste slaat nergens op maar ik vind het wel een 
mooie afsluiting. Een allerbest jaar toegewenst voor iedereen.

Secretaris wijkvereniging Dierdonk
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844
 mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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
5709 PD Helmond (510410
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
5709 PD Helmond, (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
 wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.eu
Adres:  Ockenburghpark 78,
  5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:

www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

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

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt,  (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

GAZET
One
  Down
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Inhoud 5

3 Voorwoord door Jan van Duren.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

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

8 Verenigingsnieuws: Pruuvement in Dierdonk,  Moet Niks 
mededelingen,

11 Dierdonk 3D:Wijkverpleegkundigen Marielle en Joyce.

12 Verenigingsnieuws: Fotodier.

15 Wijknieuws: Het vervolgverhaal over de N279.

17 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2014 Wijkraad Dierdonk.

18 Rampetampers: De oliebollen moeten nog komen, maar het 
komt dichterbij.

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

25 Ingezonden: Politie, LEVgroep, Sporten in Dierdonk Jibb en 
Helmonds Muziek Corps.

29 Medi-Seinen.

31 Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag. 

32 Ingezonden: ATB-route Bakelsbos te Helmond. 
Ingezonden: Scouting Paulus, 

35 De hobby van: Alwin Greefkes.

37 Ingezonden: Basisschool Dierdonk.

38 Programma januari Filmhuis.

41 Ingezonden: Januari 2014 in het Annatheater.

44 Ingezonden: Zomaar een dagje Dierenkliniek Brouwhuis.

45 Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de 
Bethlehemkerk.

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 ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !!  en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  13 januari.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 31 januari.

C O L O F O N   G A Z E T
14e jaargang nr. 1 – Editie Jan. 2014
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

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

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
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: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

         



  

De VVD wenst u een heel fijn kerstfeest en een gezond 2014 toe.

           

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken

Prettige feestdagen
en een warm 2014

                 

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

•  Fysiotherapie
•  Manueeltherapie
•  Sportfysiotherapie
•   Orthopedische

Revalidatie
•  Oedeemtherapie
•  Dry Needling

Fysiotherapie

Prettige Kerstdagen en e
en
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Samenwerken in Peel 6.1
De 6 Peelgemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek 
en Someren gaan nog nauwer 
samenwerken dan ze al deden, 
vooral bestuurlijk en strategisch. Ze 
bundelen hun krachten onder de 
naam Peel 6.1. Samenwerken levert 
voordeel op. Door samen te werken 
wordt de positie van de Peelregio als 
onderdeel van Brainport versterkt. 
Daarnaast kunnen de gemeenten 

door samen te werken ‘meer met minder’. Dit is gezien de 
bezuinigingen nodig om voorzieningen te behouden.  

De samenwerking zal vooral vorm krijgen in sociale zaken. 
De nieuwe gemeentetaken die vanuit het Rijk overgeheveld 
worden op het gebied van jeugdzorg en WMO met name. 
Daarnaast gaat het onder andere om Belastingen en Water
taken. Ook kunnen onderwerpen zijn: Bedrijfsvoering, Open-
bare Orde en veiligheid en gemeenteoverstijgende onder-
werpen op de gebieden Economische Zaken en Ruimtelijke 
Ordening. De bestaande samenwerkingsverbanden gaan op in 
de nieuwe organisatie. Ook Atlant en het Werkplein worden 
erin opgenomen. 

De zeggenschap over de organisatie ligt gezamenlijke in 
de handen van de zes gemeentebesturen. Dus Someren 
heeft net zo veel te zeggen als Helmond en Asten net zoveel 

als GemertBakel bv. De rol van de gemeenteraden blijft 
hetzelfde. Lokale dienstverlening en maatwerk blijft ook 
mogelijk.

Iets wat vele gemeenteraadsleden wel zorgen baart is de 
democratische legitimatie van de Peelsamenwerking en 
behoud van invloed van de individuele gemeenteraden. 
Het bestuur van de nieuwe organisatie wordt gevormd 
door leden van B&W uit de zes gemeenten. Hoe houden we 
als raadsleden nog grip op de organisatie? Wat zijn bv de 
gevolgen van samenwerking voor de burger, verenigingen 
en bedrijven? Zij moeten uiteindelijk voordeel hebben bij 
de samenwerking in de Peel. Om de raadsleden meer bij dit 
alles te betrekken wordt er een klankbordgroep gevormd. Uit 
elke gemeenteraad worden 2 leden afgevaardigd. Zij zullen 
de schakel tussen de gemeenteraden en de organisatie en 
zijn bestuur gaan vormen. Besluiten zullen zij niet, evenmin 
als het bestuur. Besluiten vallen in de zes gemeenteraden. 
Vanuit Helmond zullen Ellen Niessen, -die bijna maandelijks 
deze rubriek boven mij vult-, en ik dat zijn. Of deze 
afvaardiging na 19 maart dezelfde zal zijn ligt aan uw stem 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ellen en ik zullen in elk 
geval tot die tijd ons uiterste best doen om u allen goed te 
vertegenwoordigen en om u op de hoogte te houden.

Ik wens u ontspannen, sfeervolle en zingevende kerstdagen 
toe en hoop voor ons allen op een prachtig 2014!

Mirjam van der Pijl, 

Terugblik 2013
Een terugblik op 2013 laat een 
roerig jaar zien. Een jaar waarin 
heel veel aandacht is uitgegaan naar 
integriteitskwesties die op hun beurt 
weer geleid hebben tot het zich 
terugtrekken van een wethouder 
en meerdere onderzoeken naar 
aanleiding van zaken waar melding 
van was gemaakt en die nader 
onderzocht moesten worden. 
Het zittende college heeft ondanks 

deze situatie flink doorgepakt op de grote dossiers.
We bevinden ons in een tijd die gezien de veranderingen die 
op ons af komen, om focus en scherpte vragen.
• De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz 

en de dagbesteding zullen overgedragen worden naar de 
gemeente.

• De uitvoering van Participatiewet (een gemeenschappelijke 
regeling voor wat nu valt onder WWB, voormalig Wajong en 
Wsw). 

• En tot slot de jeugdzorg. 
Genoeg werk aan de winkel dus!

Hard gewerkt is ook aan het nieuwe parkeerbeleid en 
het nieuwe detailhandelbeleid. De VVD heeft middels 
een motie  gevraagd om een antwoord te formuleren op 
toekomstige knelpunten op het gebied van parkeren. Zeker 

ook voor de wijkwinkelcentra, het centrum van de stad 
en de aangrenzende woonwijken van groot belang als de 
parkeerdruk bij een aantrekkende economie weer zal gaan 
toenemen.

Ook is deze maand het nieuwe detailhandelbeleid vastgesteld. 
Het beleid gaat uit van het optimaal faciliteren van de 
detailhandel waarbij gestreefd wordt naar een concentratie 
van winkels binnen winkelgebieden; schaalvergroting op de 
juiste plek toestaan en het tegengaan van leegstand. 

Twee onderwerpen die van belang zijn voor de toekomstige 
ontwikkelingen van onze stad  en die leiden tot werkbare 
situaties. 

Graag wens ik u namens de VVD Helmond een hele fijne kerst 
en een heel mooi 2014 toe.

Ellen Niessen

Politiek 7

         



Pruuvement in Dierdonk

Even

Pruuve

Beste  Dierdonkers,
Wellicht kent u het jaarlijks Preuvement in Maastricht. Wij zijn 
voornemens om een Pruuvement in Dierdonk op te richten en 
we zoeken enthousiaste hobby koks of gezelligheidskokers. 

Het idee is eenvoudig. Bent u goed in het maken van soep, het 
bakken van koekjes of cup cakes, Indische gehaktballetjes, een 
fantastische vruchtensalade of iets anders wat verrukkelijk 
smaakt? En u wilt deze smaak delen met anderen? Dan bent u 
de persoon die wij zoeken! Natuurlijk mogen het wijkgebouw 
en horeca hier ook een rol in spelen. Ook personen die nog 
maar net gestart zijn met het beoefenen van de kookkunst 
roepen wij nadrukkelijk op om mee te doen. En natuurlijk zijn 
de kinderkoks onder ons ook van harte welkom. 

Het doel is als volgt:
Op een nader te bepalen datum (eerste optie is op zondag 
tijdens de dierdonkdagen, van 13:00 tot 17:00 uur, deelt u 
gratis uw zelfgebakken (mini) koekjes, soepje of balletje uit 
aan iedereen die voorbij komt wandelen. Op een klein tafeltje 
of marktkraampje liggen de producten warm of koud, zoet of 
hartig. De route wordt in nader overleg met de bewoners en 
stichting dierdonkdagen gekozen. 

De planning tot nu toe:
1. In de Gazet van januari 2014 komt deze oproep
2. Februari: eerste vergadering van PiD‑kookenthousiastelingen
3. Maart:  overleg met wijkraad; stichting dierdonkdagen
4. April:   website?
5. September “Pruuvement in Dierdonk” 

Wat vragen wij?
Enthousiaste medebewoners / vrijwilligers die voornemens 
zijn om deel te nemen aan het “Pruuvement in Dierdonk”. 
Graag een e‑mail voor 1 februari 2014 naar fja.lier@gmail.com

Natuurlijk denken wij aan duurzaamheid en het opruimen van 
eventuele afval.

Meer informatie volgt in de volgende Gazet. Wij geloven zeker 
dat er voldoende mensen in Dierdonk zijn met verborgen 
talenten en nog meer mensen die het leuk vinden om, op een 
verloren zondagmiddag, andere mensen te verleiden met hun 
kookkunsten.

Met vriendelijke groeten en een fijne dag,
Niek de Jongh
François Lier

Verenigingsnieuws8

           



MoetNiks mededelingen
Een nieuw begin met nieuwe kansen! 
Wij wensen alle lezers een voorspoedig 
en gezond nieuwjaar toe. Wij zullen 
ons best doen om ook dit jaar een fijn, 
gezellig en leerzaam programma aan te 
bieden.

Bijzondere aandacht vragen wij voor 
onze computerinloop. Het wordt steeds 
duidelijker dat banken, overheden en 
nieuwsmedia van ons verlangen om 
van de computer gebruik te maken. 
Het is daarom belangrijk dat we weten 
hoe we van die computerdiensten 
gebruik kunnen en moeten maken. 
Vooral voor de ouderen geldt dat ze niet 
moeten leunen op de kennis van hun 
partner. Want wat moet u doen als die 
onverhoopt uitvalt?
Het gaat dus niet meer over hoe de 
apparaten werken, maar hoe u aan 
de noodzakelijke informatie komt en 
zelf informatie verstrekt. Denk daarbij 
aan de telefoon: Iedereen weet hoe 
er gebeld moet worden, zelfs naar de 
meest afgelegen gebieden. Niemand 
interesseert zich in de ingewikkelde 
wijze waarop zo’n gesprek mogelijk is. Zo 
is het ook met de computer: We hoeven 
alleen te weten wat er mee mogelijk is 
en hoe we daarvan op een gemakkelijke 
manier gebruik kunnen maken.
Vandaar dat we iedereen uitnodigen 
om op donderdagmorgen eens binnen 
te lopen om kennis te nemen van de 
manier waarop we elkaar helpen.

Activiteiten januari 2014

Zondag 19 januari gaan we wandelen. 
We vertrekken om 10:30 uur vanaf 
de parkeerplaats bij Albert Heijn. We 
zijn om ongeveer 12: 00 uur terug in 
Parkzicht, waar de koffie op ons wacht. 
Tijdens de koffie vertonen we een 
serie foto’s die gemaakt zijn tijdens 
activiteiten van de afgelopen 10 jaar. 
Ook niet-wandelaars zijn vanaf 12 uur 
van harte welkom.

Dinsdag 4 februari 14:30 uur Bezoek 
aan Philips Museum Eindhoven.
Wij gaan op eigen gelegenheid naar het 
museum en zorgen er voor dat we om 
14:30 uur aanwezig zijn in het museum. 
U koopt zelf uw toegangsbewijs. Wij 
zorgen voor een gids die ons rondleidt 
door dit interessante museum.
In verband met het bespreken van de 
gids vragen wij u om vóór 25 januari 
op te geven of u meegaat. U kunt zich 
opgeven bij Jeanne de Jong, tel.nr: 
512548

Het Fabriekje in het centrum van 
Eindhoven, de plaats waar Philips 
in 1891 begon, is na een grondige 
renovatie veranderd in het prachtige 
Philips museum. Voor het gebouw 
is een imposante glazen galerij 
gebouwd. Met de renovatie en de 
zo kenmerkende glazen façade is het 
fabriekje als het ware in een vitrine 
gezet. Het oorspronkelijke pand, een 
rijksmonument, is intact gebleven. Het 
gebouw waar het Philips museum in 
gevestigd is, heeft een rijke historie.

In het Philips museum krijgt u een 
fascinerend beeld van de wijze 
waarop het bedrijf zich van een kleine 
gloeilampenfabrikant tot een groot 
en toonaangevend wereldconcern 
heeft ontwikkeld. Vanaf de start van 
de onderneming in 1891 tot en met de 
innovaties van morgen.

In 1914 mocht de jonge natuurkundige 
Gilles Holst van Gerard en Anton 
Philips een groot laboratorium gaan 
inrichten om voor Philips een eigen 
octrooipositie op te bouwen. Zijn 
natuurkundig laboratorium werd 
bekend als het NatLab en zou uitgroeien 
tot een van de meest toonaangevende 

onderzoekscentra ter wereld.
Benieuwd tot welke vele innovaties en 
patenten dit alles geleid heeft en op 
welke bijzondere wijze deze tot stand 
zijn gekomen? Kom en ontdek het.

De missie van Philips is ‘het leven 
van mensen verbeteren met zinvolle 
innovaties’. Bij Philips streven we ernaar 
door middel van innovaties de wereld 
om ons heen gezonder en duurzamer te 
maken.
In het Philips museum vindt u enkele 
hedendaagse oplossingen die de 
levenskwaliteit van mensen verbeteren 
en een bijdrage leveren aan een gezond 
en prettig leven.

Philips is vanaf de jaren dertig actief 
in de muziekindustrie. Vele artiesten 
brachten hun platen uit bij de door 
Philips opgezette platenmaatschappijen, 
zoals Cuby and the Blizzards, The Who 
en The Rolling Stones.
Philips is altijd op vele manieren 
betrokken geweest bij geweldige 
ontwikkelingen in de muziekindustrie: 
de uitvinding van de compact cassette, 
de CD en DVD, maar ook met creatie 
van vele spectaculaire lichtoutfits voor 
artiesten, zoals Black Eyed Peas en 
Michael Jackson.
In het museum voel je het ritme van 
Philips entertainment door de jaren 
heen!
We zullen ook kunnen zien wat 
de inbreng van Philips was in de 
ontwikkeling van licht, radio, televisie 
geluids- en beeldapparatuur.
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Dierdonk 3D:Wijkverpleegkundigen Marielle en Joyce 

Tijdens mijn zoektocht naar 
actieve vrijwilligers in Dierdonk 
vraag ik deze maand uw aandacht 
voor twee wijkverpleegkundigen. 
Zij zijn weliswaar verbonden aan 
Savant Zorg en de Zorgboog maar 
verdienen toch aandacht in deze 
rubriek. Enerzijds omdat wij ook 
ouder worden en de zorg behoefte 
zeker zal toenemen. Anderzijds 
omdat het salaris in de zorg 
schijn baar beperkt is en dat er 
bijna sprake is van vrijwilligers
werk. Het gaat om de twee wijk
ver pleegkundigen genaamd Mariëlle 
Smits en Joyce Pero. Werkzaam 
als Wijkverpleegkundige bij Savant 
Zorg respectievelijk de Zorgboog 
in Helmond. 

Op de vraag om zich even voor te 
stellen, kwamen de volgende ant
woorden.
Joyce: 
‘Ik ben al bijna 25 jaar werkzaam in 
de zorg. 
In 1988 heb eerst de Inservice 
opleiding gevolgd in het Elisabeth 
ziekenhuis in Venray ( nu Viecurie) 
hier heb ik gewerkt tot 2000. Daarna 
ben ik een aantal jaren werkzaam 
geweest in een verzorgingstehuis. 
In 2006 heb ik de overstap gemaakt 
naar de Zorgboog. Weer aan het 
werk als verpleegkundige! Na een 
aantal jaren gewerkt te hebben in het 
avond weekend team ben ik sinds ruim 
twee jaar fulltime werkzaam als team 
coördinator in Helmond Noord. Mijn 
team in Helmond Noord en Dierdonk 
bestaat uit een enthousiaste 
groep helpenden, verzorgenden, 
verzorgenden Ig , verpleegkundigen 
en wijkverpleegkundigen’. 

Mariëlle: 
‘Ik ben zo’n 15 jaar werk zaam in 
de zorg. Als verpleeghulp ben ik 
begonnen in een verpleeghuis en 
later in 2002 ben ik na de HAVO de 
HBOV gaan volgen. Ik heb gewerkt 
en geleerd in de psychiatrie en in 
ziekenhuizen. Na een kleine 10 jaar 
in ziekenhuizen en met name acute 
zorg te hebben gewerkt werd het tijd 
voor iets anders … de wijkzorg!
Ruim een jaar ben ik nu aan het 
werk als coördinerende wijk
verpleegkundige bij Savant Zorg. 
Ik ben eindverantwoordelijk voor 
de geleverde zorg en planning van 
onze klanten en daarnaast heb ik 
een sociale rol in o.a. de wijkraad, 
signaleringsteam en diverse pro
ject groepen. Mijn team bestaat 
uit betrokken en enthousiaste 
helpenden, verzorgenden en een ver
pleegkundige’.

Maar wat doet een wijkverpleeg
kundige nou precies, vroeg ik mij 
af. Het antwoord is duidelijk. Als 
wijkverpleegkundige draait het om ‘de 
spin in het web’ zijn. Bewoners kunnen 
hen voor allerlei zorg en begeleiding 
gerelateerde zaken benaderen. Dat 
kan persoonlijke verzorging aan huis 
zijn, maar ook bij sociale of financiële 
problemen kunnen zij meedenken en 
waar nodig doorverwijzen naar andere 
instanties. Ze werken dan ook samen 
met veel zorg verlenende, en vrij
wil ligers organisaties zoals de LEV
groep, GGZ, huisartsen en Novicare.

Aan wat voor soort hulp moet ik 
denken? ‘Wij zijn bereikbaar voor 
alle verpleegkundige en verzorgende 
taken. Te denken valt aan hulp bij het 
douchen na een operatie, hulp bij de 
zorg van een dementerende partner/
ouder. Hulp bij het verzorgen van 
wonden bijvoorbeeld ten gevolge 
van een operatie. Maar ook zijn wij 
ten alle tijden bereid om vragen te 
beantwoorden die bij u spelen als 
het gaat om het vragen om hulp of 
begeleiding. Ook casemanagement 
dementie en Gespecialiseerde 
Thuis Begeleiding behoren tot de 
mogelijkheden. Kosteloos komen wij 
op huisbezoek en informeren wij u 
over onze mogelijkheden. Doel is om 
mensen zolang mogelijk zelfstandig 
thuis te kunnen laten wonen met 
ondersteuning door vrijwilligers, 
mantel,- en professionele zorg’. 

Voor mij is het helemaal duidelijk. 
De hulp staat al klaar als we daar 
behoefte aan krijgen. Mariëlle en 
Joyce, bedankt voor de informatie 
en succes met jullie werk. Heeft u 
nu al dergelijke hulp nodig (of u bent 
familie of mantelzorger), neem dan 
contact op met de zorgcentrales 
van Savant (0492572000) of de 
Zorgboog (09008998636). 

Heeft u een idee? Stuur dat naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu 
of naar mij.

Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)
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Uit de vele keuzemogelijkheden heeft dit zijn voorkeur.
Op pad naar een opendag op de boerderij.

Amber 4 jaar; jong geleerd is oud gedaan.

Een kind mag leren, zien en ervaren waar bijvoorbeeld melk 
uit een pak vandaan komt, vindt  Steven. Aangezien hij en 
ook zijn vrouw Rianne beiden fotograferen worden zo’n 
ervaringen op foto vereeuwigd. Op naar: een traditionele 
melkveehouderij of zoals Steven zegt, melkboerderij en 
Amber het vervolgens nog duidelijker weet te verwoorden:
’boeienrij’ en een biologische geitenhouderij in Biezenmortel.

 www.groenekoe.nl

De oom van Amber (werkzaam bij de Campina) probeerde 
haar wijs te maken dat melk van de Campina komt. Dit is bij 
deze mooi afgelopen.
Gaande weg haar bezoek raakte zij steeds meer vertrouwd 
met de dieren. Startend naar beneden kijkend bij het kalf, op 
ooghoogte bij de pink en vervolgens omhoog kijken naar de 
koe. Amber genoot ervan. 

Het Rund (koe)
Bos saurus: “koeien, vaarzen, pinken en kalveren”.
Diersoort: zoogdier, eenhoevige, familie van de Hol hoornigen 
Stier: mannetje
Koe: vrouwtje
Kalf: jong 1e jaar 
Pink: jong 2e jaar
Vaars: Jonge koe die nog niet gekalfd heeft. Als een vaars voor 
de eerste maal heeft gekalfd op een leeftijd van ongeveer twee 
jaar, wordt ze een koe genoemd.
Os: gecastreerde stier.

Steven, zijn dochter Amber en …   
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar voorzitter.fotodier@gmail.com
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Pa Steven had inmiddels een voor hem erg interessant object 
ontdekt, een oude machines, een van zijn hobby’s.
Detail van een oude Ford tractor 

Maar goed daar kwam hij niet voor, terug naar Amber en haar 
beestenboel. 

Steven vertelde mij dat deze twee foxen, hun werk als 
duiventrainers even aan de kant hebben gelegd voor een 
robbertje stoeien.
Hun taak op de boerderij is het verjagen van duiven waardoor 
er minder ziekten worden overgebracht.

Inmiddels gaat het prima met Amber en de geiten en wordt 
het tijd dit artikel af te ronden.

Met dank aan Steven, Amber en zijn lieve vrouw Rianne, een 
fijn gezin met nog twee kindjes Lucas en Sven. Hun twee 
overleden zoontjes en broertjes van Amber zijn er altijd bij. 
kijk eens , geweldig toch?

Namens clublid Fotodier, Jose Luijten

de roots van melkproducten

            



C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

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

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

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

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

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!

              

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.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 zwanger
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl

Visser in de winter
Een man wil gaan vissen midden
in de winter. Omdat het vriest 
neemt hij een bijl mee. Als hij een 
tijdje over het ijs aan het lopen is,
stopt hij en gaat hakken. Dan hoort
hij een stem: ?Hier is geen vis.? 
Hij kijkt om maar ziet niemand en 
hij besluit dan maar door te lopen. 
Op een gegeven moment stopt 
hij weer en begint te hakken. 
Hij hoort weer een stem: ?Hier is
geen vis.? Hij kijkt om en ziet nie-
mand. Hij vraagt: ?Is er iemand??
Geen antwoord. ?Bent U het soms,
God?? ?Nee, ik ben de speaker 
van het Lavans-stadion?

m  3  n       3   

            



Het vervolgverhaal over de N279!!!!
Sinds het laatste verhaal over de N279 
in het wijkblad van oktober jongst 
leden is het niet echt stil geweest 
rondom de N279 letterlijk en figuurlijk. 
De plannen die onze gedeputeerde bij 
de provincie dhr. Van Heugten heeft, 
blijven de gemoederen danig beroeren. 
Regelmatig zien we stukjes en soms ook 
stukken in de nieuwsbladen verschijnen, 
het zal je ook maar gebeuren een auto-
weg in je directe omgeving realiseren. 

Nu het er op lijkt dat de plannen vastere 
vorm gaan krijgen, gaan ook mensen 
die aan ‘n alternatieve route leven zich 
roeren en dat is ook begrijpelijk. De 
voorbije weken waren er bijeenkomsten 
in Laarbeek ( Aarle-Rixtel ) en in Bakel. 
In Bakel was ook dhr. Van Heugten aan-
wezig en zoals gewoonlijk trachtte hij 
ook hier de aanwezigen gerust te stel-
len zonder duidelijk te worden. In een 
ding was hij echter wel duidelijk en dat 
was zijn mededeling (zoals reeds vaker 
gedaan) dat de verkeersintensiteit met 
slechts 10% toe zou nemen (waarom 
moet je dan uitbreiden?). Wij weten 
inmiddels beter. De getallen welke de 
door hem zelf ingehuurde adviseurs 
op papier gezet hebben laten een heel 
ander beeld zien. Afhankelijk van de 
snelheid welke op het tracé gereden 
mag worden is dat geen 10% maar kan 
dat zelfs oplopen tot 350% waarvan dan 
weer 900% toename van het vrachtver-
keer zal zijn. Mogelijk dat uit deze reken-
som zijn 10% vandaan komt. 

Inmiddels heeft ook de tweede kamer 
zich in de discussie gemengd door te 
stellen dat het plan uit gesteld moet 
worden omdat het nut en de nood-
zaak niet duidelijk zijn vast gesteld. Het 
wachten is nu op een reactie van de 
Minister. Echter de Gedeputeerde is niet 
voor een gat te vangen, hij gaat nu zelf 
bezien of er gelden voorgefinancierd 
kunnen worden in de hoop dat De Haag 
dat op termijn terug betaald, zo niet dan 
komt de rekening in de knip terecht van 
de Brabantse belastingbetaler.

Onze wijk is inmiddels een kleine 20 ja-
ren jong. Waarom nu al die ophef?  Wel 
toen met de start van de wijk begonnen 
werd, was het bekend dat er een ont-
sluitingsweg langs de Zuid Willemsvaart 
zou komen en daar was niets en nie-
mand op tegen voor zo ver ons bekend. 
Ook in die tijd speelde een doortrekking 

van destijds de S24 nu N279 al. De plan-
nen van toen waren heel anders dan de 
huidige realiteit. De autoweg zou gerea-
liseerd worden op de plek waar nu een 
van de drie alternatieven is ingetekend, 
zo helemaal uit de lucht komen de alter-
natieven dus niet vallen. Echter hoe dan 
ook, in een periode dat veel mensen 
met vakantie zijn heeft er een aanpas-
sing van de route plaats gevonden met 
goed vinden van het toenmalige bestuur 
van onze stad. Naar later bleek heeft er 
ook nog een aanpassing plaats gevon-
den ten tijde van de uitvoeringsfase. De 
nagenoeg gehele verdiepte ligging werd 
aangepast naar de huidige situatie met 
alle gevolgen van dien. Eigenlijk te gek 
voor woorden maar wederom staan we 
voor een beslissing moment waarbij een 
verdubbeling van het tracé plaats zou 
moeten gaan vinden, met alle conse-
quenties van dien. Na jaren van klagen 
en verzoeken is er stil asfalt gerealiseerd 
en nu zou dan een forse toename van 
vervoersbewegingen wederom goed-
keuring krijgen? Het kan toch niet waar 
zijn. Een autoweg direct langs de wij-
ken Brouwhuis, Rijpelberg,en Helmond 
Noord en als klap op de vuurpijl door 
de wijk Dierdonk. Inmiddels hebben we 
vele deskundigen geraadpleegd en wie 
je ook spreekt of het nu een Professor 
veiligheid/gezondheid, doktor in de 
longgeneeskunde of een verkeersdes-
kundige is, allen geven aan dat het niet 
meer van deze tijd is om een autoweg 
(en dus op termijn een autobaan) op 
de huidige locatie te realiseren. Hun 
motivatie, Fijnstof, NOx en Geluid zullen 
de gezondheid van aanwonende zeker 
nadelig beïnvloedende denk aan een 
toename van hart en vaatziekte en long-
aandoeningen met mogelijk vroegtijdige 
overlijdensgevallen. Hierover komt de 
laatste tijd steeds vaker nadelige infor-
matie in de openbaarheid. Daar komt 
nog bij dat de aanpassing zal gaan door 
het Helmondse waterwingebied met 
alle risico’s van dien. Formeel mogen 
we in onze wijk niet eens onze auto’s 
wassen aan de straat, maar een forse 
toename van het vervoer van gevaarlijk 
stoffen over deze weg mag wel? 

Mensen uit Dierdonk laat van je ho-
ren. Het is zo dat er tot 16 december 
gelegen heid was om zienswijze in te 
brengen bij de provincie. In de loop 
van het volgende jaar zal er dan een 

beslissing genomen worden over de 
exacte locatie van de route. In die fase 
kan men formeel bezwaar aantekenen 
dat moet dan echter wel goed gemoti-
veerd zijn. 

Van de gemeente Helmond wordt een 
financiële bijdrage verwacht, onze 
gemeente raad heeft hiermede inge-
stemd echter onder de ondubbelzin-
nige voorwaarde dat er een omleiding 
om Dierdonk zal komen dus niet het 
huidige tracé verdubbelen. De fractie 
voorzitter van de VVD verwoorde het 
in die vergadering uitstekend. Er is nu 
gelegenheid om de weeffout van des-
tijds te herstellen.

Het is zeker niet zo dat mensen tegen 
economische ontwikkeling zijn, waar 
ze wel op tegen zijn is dat dit ten koste 
moet gaan van hun leefklimaat. Dat 
heeft namelijk ook gevolgen voor de 
werkgevers. Geld kan en mag in zulke 
gevallen “nooit” een belemmering vor-
men.

Een ding blijven we echter wel hopen en 
dat is dat we een goede ontsluiting van 
onze wijk behouden. Dat zal namelijk bij 
een uitbreiding van het huidige tracé 
nog een hels karwei worden en zal zeker 
ook ten koste gaan van het toch al niet 
uitbundige groen in onze wijk. Kunt U 
het zich voorstellen wel alle lasten en 
niet de lusten. 

We houden u op de hoogte van het 
vervolg.

Namens de Wijkraad Dierdonk,
René van Lierop
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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 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

            

            

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl
www.coolenloodgieter.nl

Coolen loodgieter 
wenst iedereen 
fijne kerstdagen 
en een gelukkig 

Nieuwjaar.

WINTERACTIE

In januari u
w

PVC-vlo
er

gratis

gelegd*

*vraag naar de vo
orw

aa

rd
en

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

            



Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2014

Wijkraad Dierdonk.

Het bestuur van de Wijkraad Dierdonk nodigt al haar wijkbewoners 
uit voor de nieuwjaarsreceptie 2014. 

Op vrijdagavond 24 januari van 19.00 uur tot 22.00 uur

Adres: 
Buurthuis Parkzicht
Dierdonkpark 6, 5709 PZ 
Helmond Dierdonk 

U bent allen van harte welkom.
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De oliebollen moeten nog komen, maar..

De oliebollen moet nog komen 
maar de voorbereidingen voor 
carnaval, 2014 lopen op volle 
touren.
De Rammetjes trappen af
De eerste activiteit in Dierdonk staat 
geprogrameerd op zondagmiddag 26 
januari. Onder de titel “De Rammetjes 

trappen af” vind op deze middag van 13.30 tot 16.00 een 
geweldige discomiddag plaats, met een ware disco verzorgt 
door de drive in show van “ietste44” met DJ Pieter. Tijdens 
deze middag brengen de Brouwhaasjes en de Klein Houtse 
Kluppelkes een bezoek. Uiteraard verheugen Prins Werner d’n 
Urste  en de Rammetjes zich op de aanwezigheid van zoveel 
mogelijk Dierdonkse kinderen. De toegang tot deze middag in 
onze residentie Parkzicht is voor jong en oud en is GRATIS

Onze jeugdraad kan nog steed leden gebruiken, zit het 
carnaval van huis uit in het bloed vraag dan aan je ouders 
of je ook gezellig mee mag gaan feesten met de Rammetjes. 
Naast de feestjes in  Dierdonk gaan zij ook op bezoek bij de 
Klein Houtse Kluppelkes, de Brouwhaasjes en de Kiezelkeikes. 
Naast carnaval hebben ze ook door het jaar heen nog leuke 
activiteiten. Meer info: secretaris@rampetampers.nl of 0492-
517210

Zittingsavond
Uiteraard hebben we ook weer onze bekende gezellige 
zittingsavond, waar weer een keur aan kletsers en amusement 
op het podium zal staan.
Als kletsers treden tijdens de zittingsavond voor u op:
Rob van Elst, Berry Knapen, Wichard de Benis en Freddy van 
den Elzen. (de kleding op de foto hoeft niet de weergave te zijn van de klets.)

Het amusement wordt verzorgd door: Jeroen’s Clan, Qukske 
d’r Bai, Huhum en de winnaars van de schlagercompetitie, 
“De Helmvlegels” De muzikale ondersteuning op deze 
avond is in handen van Hofkapel “De Durbloazers”, verder 
met medewerking van de Rampetampers, Dansgarde en 
Showgroep.

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

Entree € 14,00 inclusief een kopje koffie of thee.
Zaal open 19.00 uur
Aanvang 20.00 uur 
Einde bal: 02:00 uur

Voorverkoop vanaf  14 januari 2014 bij Albert Heijn Dierdonk 
en het secretariaat Schovenhorstweide 1 in Dierdonk
Voor de leden van de wijkvereniging is er weer een 
mogelijkheid voor gratis entree, lees onderstaand kader.

40 gratis kaartjes 

Zittingsavond van De RAMPETAMPERS

Wijkvereniging Dierdonk verloot onder haar leden 40 
kaartjes (à € 14,00) voor de zittingsavond 2014 van de 

Rampetampers op 22 februari 2014 in Parkzicht.

Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis 
avondje lol en genieten stuur dan uiterlijk  19 januari een 
mailtje naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu 

Graag in je mail vermelden:

-Naam, adres en telefoonnummer

-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben 

Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk 
27 januari hoeveel kaartjes je krijgt.

Rampetampers18

           



het komt dichterbij
De Kapellenavond op zaterdag 1 maart 
2014
Ook in 2014 handhaven wij de kapellenavond op de 
zaterdagavond. Gewoon omdat dit een gezellige avond is 
om carnaval te beginnen. Dit jaar hebben we weer beslag 
weten te leggen op 3 gerenommeerde kapellen, zijnde de 
Everlanders uit Middelaar die ons dit jaar ook overdag weer 
zullen begeleiden, De Bietenrooiers uit Mierlo-Hout en de 
Biksbent uit Beek en Donk. Met een kapel zijn we nog in 
gesprek evenals het amusement voor deze avond. Maar een 
ding is zeker voor een gezellige avond hoeft u de wijk niet uit.

Jeugd
Ook voor de jeugd is er weer aandacht, hierover meer in de 
volgende Gazet, of kijk op www.rampetampers.nl 

De Bietenrooiers

Rampetampers 19

           



•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

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

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

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

www.apverhuur.nl
"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee  etc.  etc.

Van Lieshout Stoffering
Me be  A t  B , Ca , v d t  o n

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

D  p li  i  t il

V o   o  m  g m t 

b   t  g m

C

Juli

Te vroeg geleverd?

            



Het meisje met de zwavelstokjes
Het was afschuwelijk koud, het 
sneeuwde en het begon donker te 
worden. Het was ook de laatste avond 
van het jaar, oudejaarsavond. In die 
kou en in dat donker liep er op straat 
een arm, klein meisje, zonder muts en 
op blote voeten. Ze had wel pantoffels 
aangehad toen ze van huis ging, maar 
dat hielp niet veel: het waren heel 
grote pantoffels, haar moeder had ze 
het laatst gedragen, zo groot waren ze, 
en het meisje had ze bij het oversteken 
verloren, toen er twee rijtuigen vreselijk 
hard voorbijvlogen. De ene pantoffel 
was niet te vinden en met de andere 
ging er een jongen vandoor: hij zei dat hij 
hem als wieg kon gebruiken als hij later 
kinderen kreeg. Daar liep dat meisje dus 
op haar blote voetjes, die rood en blauw 
zagen van de kou. In een oud schort had 
ze een heleboel zwavelstokjes en één 
bosje hield ze in haar hand. Niemand 
had nog iets van haar gekocht, de hele 
dag niet. Niemand had haar ook maar 
een stuivertje gegeven. Hongerig en 
koud liep ze daar en ze zag er zo zielig uit, 
dat arme stakkerdje! De sneeuwvlokken 
vielen in haar lange, blonde haar, dat zo 
mooi in haar nek krulde, maar aan dat 
soort dingen dacht ze echt niet. Uit alle 
ramen scheen licht naar buiten en het 
rook overal zo lekker naar gebraden 
gans; het was immers oudejaarsavond 
en daar dacht ze wel aan.

In een hoekje tussen twee huizen, 
waarvan het ene een beetje vooruitstak, 
ging ze in elkaar gedoken zitten. Haar 
beentjes trok ze onder zich op, maar 
ze kreeg het nog kouder, en naar 
huis durfde ze niet, want ze had geen 
zwavelstokjes verkocht en ook geen 
stuivertje gekregen. Haar vader zou 
haar slaan en thuis was het trouwens 
ook koud. Ze woonden vlak onder het 
dak en daar blies de wind doorheen, 
ook al waren de ergste kieren met stro 
en oude lappen dichtgestopt. Ze had 
bijna geen gevoel meer in haar handjes 
van de kou. O, wat zou een zwavelstokje 
lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit 
het bosje durven trekken en het tegen 
de muur afstrijken om haar handen te 
warmen? Ze trok er een uit. “Ritsss...” 
Wat vlamde dat, wat brandde dat! 
Het gaf een warm, helder vlammetje, 
net een kaarsje, toen ze haar handen 
eromheen hield. Een wonderlijk licht gaf 

het. Het meisje dacht dat ze voor een 
grote, ijzeren kachel zat met glimmende 
koperen ballen en een koperen 
trommel. Het vuur brandde zo heerlijk, 
het was zo lekker warm. Maar wat was 
dat? Het meisje strekte haar voetjes al 
uit om die ook te warmen - toen ging 
de vlam uit, de kachel verdween - en zij 
zat met een stompje van het afgebrande 
zwavelstokje in haar hand.

Ze stak er nog een aan. Het brandde, 
het gaf licht en waar het schijnsel op de 
muur viel, werd die doorzichtig, net als 
een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar 
de tafel gedekt was met een spierwit 
tafelkleed, met het fijnste porselein. 
De gebraden gans, gevuld met pruimen 
en appeltjes, stond heerlijk te dampen. 
En wat het allerheerlijkst was, de gans 
sprong van de schaal en waggelde 
met een vork en mes in zijn rug over 
de grond. Hij kwam recht op het arme 
meisje af; toen ging het zwavelstokje uit 
en was alleen de dichte, koude muur er 
nog.

Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder 
de mooiste kerstboom, nog groter en 
nog rijker versierd dan de boom die ze 
door de glazen deur bij de rijke koopman 
had gezien, vorig jaar met Kerstmis. Er 
brandden wel duizend kaarsjes aan de 
groene takken, en gekleurde prentjes, 
zoals je die in etalages ziet, keken haar 
aan. Het meisje strekte haar beide 
handen uit - toen ging het zwavelstokje 
uit, de vele kerstkaarsjes gingen de lucht 
in en veranderden in sterren, zag ze. 
Eentje viel er en liet een lange streep 

van vuur achter aan de hemel. “Nu gaat 
er iemand dood,” zei het meisje. Want 
haar oude grootmoeder, de enige die 
lief voor haar was geweest, maar die nu 
dood was, had gezegd: “Als er een ster 
valt, gaat er een zieltje naar God.”

Ze streek weer een zwavelstokje af 
tegen de muur, het gaf licht en in het 
schijnsel stond haar oma, heel duidelijk, 
heel stralend, heel vriendelijk en lief. 
“Oma!” riep het meisje. “O, neem me 
mee! Ik weet dat je weg bent, als het 
zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de 
warme kachel, de gebraden gans en die 
prachtige, grote kerstboom.” Haastig 
streek ze de rest van de zwavelstokjes 
uit het bosje af, want ze wilde oma 
vasthouden. De zwavelstokjes gaven 
zoveel licht dat het klaarlichte dag 
leek. Oma had er nog nooit zo mooi 
en zo groot uitgezien. Ze nam het 
kleine meisje op haar arm en ze vlogen, 
stralend en blij, heel, heel hoog. Er was 
geen kou, geen honger, geen angst - ze 
waren bij God. Maar in het hoekje bij 
het huis zat in de koude wintermorgen 
het kleine meisje met de rode wangen, 
met een glimlach om haar mond - dood, 
doodgevroren op de laatste avond van 
het oude jaar.

Het werd nieuwjaarsochtend en 
de kleine dode zat daar met haar 
zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna 
was opgebrand. Ze heeft zich willen 
warmen, zeiden ze. Niemand wist wat 
voor moois ze had gezien, hoe stralend 
ze met oma de vreugde van het nieuwe 
jaar was ingegaan.
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Kleurplaat
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

may you be safe & protected
may you be at peace

may you live with ease and with kindness

Dian van der Weiden 06 55 32 79 68        www.yoga-helmond.nl

               

         
 

            
  

 
            

  
 

                
            

  
  

  
 

               
  

 

            
           

 
  

  

                
      

  
  

 
  

   
  

  

 
   

   
  

  

 
      

 
  

  

 
        

  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

          

Kerst- of Paaskonijn

Mijn oma maakt ieder jaar

met Kerst een konijn klaar en

dat doet ze zo ontzettend 

goed, dat dat beest met Pasen 

weer op de stoep staat.

  j  .       3 0 3   :

            



In deze editie van de Gazet een kleine 
opsomming van politiezaken in onze 
wijk over de periode in november 2013.  
Ik wil van deze mogelijkheid gebruik 
maken om iedereen een bijzonder fijn 
kerstfeest toe te wensen en voor 2014 
wens ik u veel gezondheid en geluk.

Diefstal snorfiets
Op vrijdagmorgen 8 november werd 
een snorfiets weggenomen vanaf 
een oprit bij een woning aan de 
Zwanebloemsingel. Het betrof een 
bruine Vespa Lx. De snorfiets stond zelfs 
achter een personenauto geparkeerd.
Vernieling aan een auto.
Tussen vrijdag 8 november en maan
dag 18 november werd een linker 
buitenspiegel van een auto vernield. 
Deze personenauto stond geparkeerd 
aan de Lage Geer.

Woninginbraken
In de avonduren van 16 november 
wist het dievengilde onze wijk te vin
den. Op 4 plaatsen werd in een woning 
ingebroken. Tweemaal aan de Schoven
horstweide en tweemaal aan De 
Kromme Geer. De dader(s) wist na enig 
klimwerk via een dakkapelraam of raam 
op de 1e verdieping binnen te komen. 
Rond de klok van 19.00 uur hadden 
we na een melding al een onderzoek 
ingesteld in de omgeving van de 
Dierdonklaan omdat daar een persoon 
op een dak was gezien. Helaas werd 
deze persoon niet meer aangetroffen.

Aanhouding winkeldiefstal
Op donderdag 21 november omstreeks 
11.50 uur werd een man aange
houden omdat hij kort daarvoor een 
winkeldiefstal had gepleegd. Na de 
aan houding werd de man voor verder 
onderzoek overgebracht naar het 
politie bureau. Na verhoor werd de man 
heengezonden. De Officier van Justitie 
heeft hem een schikking aangeboden in 
de vorm van een geldboete. 

Aanhouding inbraak Scoutinggebouw
Op vrijdag 22 november kreeg de 

politie een melding dat een man had 
geprobeerd om in te breken in het 
gebouw van de Scouting. Een ruitje van 
een raam was ingeslagen. 
Op aanwijzing van getuigen werd deze 
man aangehouden en ingesloten op het 
bureau van politie te Eindhoven. Nadat 
het onderzoek was afgerond werd deze 
persoon heengezonden. Deze man had 
voordat hij werd heengezonden een 
dagvaarding gekregen van de officier 
van justitie. Hij mag zich voor de rechter 
verantwoorden.

Poging brandstichting
Zondag 24 november omstreeks 
22.00uur hebben collega’s een 
onderzoek ingesteld naar een man 
welke in de omgeving van het 
Horstlandenpark geprobeerd had om 
coniferen in brand te steken. Op de 
Broenshofweide had hij vermoedelijk 
een stuk van een plastic afscheiding in 
brand gezet. Deze man had navolgende 
signalement: ZWARTE TRAININGSBROEK 
MET RODE STREEP EN ZWARTE TRUI OF 
JAS, GROTE DISCMAN. De man werd 
helaas niet meer aangetroffen.

Vuurwerkoverlast
Op het moment van het schrijven van dit 
artikel, begin december, heb ik alweer 
enkele meldingen i.v.m. de overlast 
door het ongeoorloofd afsteken van 
vuurwerk. Dit soort meldingen krijgen 
we over heel Helmond en past in het 
beeld zoals we dit al een aantal jaren 
hebben. Binnen de politie draait een 
project om de overlast, schade en 
eventueel letsel door vuurwerk gebruik 

te voorkomen. Het als particulier in bezit 
hebben van in Nederland goedgekeurd 
vuurwerk is alleen toegestaan van 
zaterdag 28 december t/m 1 januari 
2014 02.00 uur. Verkoop is alleen 
toegestaan op zaterdag 28, maandag 30 
en dinsdag 31 december 2013.
Gebruik vuurwerk op de juiste wijze en 
tijden. 

Zoals u gelezen hebt hebben we in 
samenwerking met u toch weer twee 
misdrijven kunnen oplossen. Het 
onderzoek m.b.t. de woninginbraken 
loopt nog via het WIT (Woning 
Inbraken Team). Ook zij kunnen uw hulp 
gebruiken. Mocht u iets verdachts zien 
schroom dan niet om te bellen.

Ik wens u een sfeervolle kerst en een 
voorspoedig 2014.

uw Wijkagent, Hein Albers

Nieuws van onze wijkagent

Wijknieuws 25
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Het team stelt zich voor:

Opbouwwerk
Naam: Bart Hoes
Functie: Opbouwwerker
Taken: Als opbouw werker ben ik in ter
mediair. Ik kom op voor de be lan gen 
van buurtbewoners. Kern taken van 
het opbouwwerk zijn adviezen geven, 
begeleiden, verbinden en ondersteunen. 
Wijkbewoners kun nen bij me terecht 
als men ideeën heeft voor (wijk)
activiteiten, of problemen in de wijk aan 
willen pakken. Als opbouwwerker ga ik 
samen met hen aan de slag. Er wordt 
toegewerkt naar verzelfstandiging van 
nieuwe initiatieven. Ik denk mee met 
de wijkbewoners, wat is er mogelijk en 
hoe. Ik heb daarom ook nauw contact 
en een goede samenwerking met ove ri
ge professionals en ketenpartners in de 
wijk. 
Kantoor: Wijkhuis de Brem
Werkdagen: ma, di, woe, do, vr (halve 
dag). Email: bart.hoes@levgroep.nl
Tel: 06  48 60 44 96

Ouderenwerk
Naam: Bart Hoes, Ellen Schriks
Functie: Ouderenwerker 
Taken: De ouderenwerker geeft infor
ma  tie, ondersteuning en advies bij 
vragen over welzijn, zorg, wonen, 

fi nan ciën, tijdsbesteding, activiteiten, 
ver voer en (vrijwilligers) werk. 
Zij zijn gericht op het meedoen van ou
de ren en het aanpakken van eenzaam
heid. Dit kan door verbindingen te 
leggen binnen de familie, buurt of wijk.
Daarnaast zijn zij goed op de hoogte 
van regelingen en voorzieningen en 
wanneer zij u niet zelf kunnen helpen, 
verwijzen ze u door naar instanties die 
dat wel kunnen. 
Als mantelzorger van een oudere per
soon kunt u eveneens met vragen bij 
ons terecht.
Kantoor: Wijkhuis de Brem
Werkdagen: ma, di, woe, do, vr (halve 
dag)
Email: bart.hoes@levgroep.nl
 ellen.schriks@levgroep.nl.
Tel: 06  48 60 44 96

Jongerenwerk
Naam: Wilco van den Berg
Functie: Jeugd Jongerenwerker
Taken: Als jongerenwerker ondersteun 
ik (groepen) kwetsbare jongeren, ac
tie ve jongeren, jeugdige vrijwilligers 
en mantelzorgers in de vorm van infor
matie, advies en coaching. Dit doe ik 
b.v. door het opzetten en ondersteunen 
van jongerenwijkraden, straatwerk en 
het organiseren van activiteiten. Zo 
bevorder ik de onderlinge samenhang 

binnen de wijken.
Kantoor: Wijkhuis de Brem
Werkdagen: di, woe, do, vr.
Email: wilco.vandenberg@levgroep.nl
Tel: 06  48 19 81 61

Naam:  Marissa Spijkerman
Functie: Jeugd Jongerenwerker
Taken: Ik ben naast algemeen Jeugd en 
Jongerenwerker, ook projectcoördinator 
van Match Mentor en "Piep zei de muis".
Kantoor: Wijkhuis de Brem
Werkdagen: di, woe (tot 12.30 uur) do 
en vr.
Email: marissa.spijkerman@levgroep.nl 
Tel: 06  14 89 02 83

School Maatschappelijk Werk
Naam: Kyra Noten, Dorothe Maat, Tessa 
van Nooij
Functie: School Maatschappelijk Werker
Locatie:
Tessa: Jan van Brabantcollege vestiging 
Molenstraat en vestiging Cajuit, 
Kyra: Jan van Brabantcollege Deltaweg
Dorothe (opvoedondersteuner):
Dierdonk school, de Straap, de Korenaar 
en de Vlier
Taken: Het schoolmaatschappelijk 
werk heeft een brugfunctie tus sen 
leer ling, ouders, school en hulp ver le
ningsinstellingen. Schoolmaat schap pe lijk 
werk is een vorm van doel groepgerichte 
hulpverlening. Naast hulp verlening heeft 
de school maatschappelijk werker de 
vol gen de taken: signaleren, consultatie 
bieden, informatie en advies geven en 
doorverwijzen.
De schoolmaatschappelijk werker 
biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of 
leerkrachten. De schoolmaatschappelijk 
werker voert daartoe gesprekken met 
leerling en/of ouders. Als dit niet vol
doende is om de problemen op te 
lossen, of als andere hulp nodig is, 
wordt bekeken welke hulpverlening of 
instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt 
verwijzing plaats.
Kantoor: Op de schoollocaties, inciden
teel op centraal kantoor van de LEV
groep.
Werkdagen: ma t/m vr
Email: tessa.vannooij@levgroep.nl 
Dorothe.maat@levgroep.nl 
kyra.noten@levgroep.nl 

Voor meer informatie kun u contact 
opnemen met stichting LEVgroep 

LEVgroep, team Rijpelberg, Brouwhuis, Dierdonk

Van links naar rechts, van achter naar voor: 
Bart Hoes; Opbouwwerker/Ouderenwerker; Bauke Lamers; Sociaal raadsliedenwerk; 
Wilco van den Berg; Jongerenwerk; Ellen Schriks; Maatschappelijk werk/Ouderenwerker; 
Marissa Spijkerman; Jongerenwerk; Willy Huigen; Sociaal raadsliedenwerk; Elif Akbas; 
Maatschappelijk werk; Dorothe Maat; Schoolmaatschappelijk werk; Tessa van Nooij; 
Schoolmaatschappelijk werk; Corrie Eshuis; Maatschappelijk werk 
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Sporten in Dierdonk ! Jibb 
i.s.m. De Bereboot
Dit jaar is stichting Jibb in samen
werking met BSO De Bereboot gestart 
met naschools sporten in Dierdonk. 
Alle sporten komen aan bod; voetbal, 
beeball, volleybal en Judo hebben 
wij al achter de rug. Dans, tennis en 
turnen staan dit schooljaar nog op het 
programma. Het naschools sporten 
ge beurt op dinsdag van 15.30 uur tot 
16.15 uur voor de kinderen tot groep 3. 
Van 16.15 uur tot 17.15 uur komen de 
groepen 4 t/m 8 aan bod! 

In de zonnige maanden sporten wij op 
het grasveld aan de achterzijde van De 
Bereboot, in de wintermaanden vindt 
het plaats in de gymzaal van Dierdonk. 

Heb je zin om een keer mee te komen 
doen? Maak je gebruik van BSO op 
dinsdag bij De Bereboot, kun je je via 
de BSO inschrijven. Zo niet, kun je jezelf 
inschrijven via de website van Jibb, via 
www.jibbhelmond.nl.

Voor Judo en volleybal is al heel veel 
belangstelling, kijk even op de site waar 
je aan mee wil doen en òf er nog een 
plaatsje vrij is!
Kom lekker met ons sporten in 
Dierdonk!

Met vriendelijke groet,
 

Wendy Verboom   
Coördinator KDV & BSO
 
Kinderdagverblijf ‘De Bereboot’  
Oude Dierdonk 1  
5703 JV Helmond      T 0492 528 291

(0492-598989) of u kunt navraag doen 
op school.

Sociale Raadslieden
Naam: Bauke Lamers
Functie: Medewerker sociaal raads-
lieden werk
Taken: Als sociaal raadsman geef 
ik mensen advies en hulp op een 
breed sociaal juridisch terrein. Veel 
voorkomende onderwerpen zijn de uit-
keringen, arbeidsrecht en de toe slagen. 
Ook draag ik zorg voor de aan meldingen 
schuldhulpverlening bij de gemeente 
en ondersteun de vrijwilligers van de 
Formulierenbrigade op de Brem.
Kantoor: Centraal kantoor van de LEV-
groep en wijkhuis de Brem 
Werkdagen: ma t/m vr
Email: bauke.lamers@levgroep.nl 
Tel: 06 - 14 46 62 59

Algemeen Maatschappelijk 
Werk (AMW)
Namen: Corrie Eshuis, Elif Akbas, Ellen 
Schriks. 
Functie: alg. maatschappelijk werk.
Algemeen Maatschappelijk werk (AMW) 
is een eerstelijns voorziening. Bur-
gers kunnen, zonder verwijzing, een 
beroep op het AMW doen bij vragen of 
problemen op allerlei levensgebieden, 
waar ze zelf of met eigen hulpbronnen 
niet uit komen. De hulp is gratis. 
Gesprekken zijn altijd op afspraak. Men 
kan zich aanmelden in de bureaudienst 
op ons Centraal Kantoor, Penningstraat 
55, tel 0492 598989, dagelijks tussen 
8.30 en 17.30 uur. Indien gewenst wordt 
dan een afspraak aangeboden voor een 
intakegesprek in ons wijkkantoor in de 
Brem.
Na de intake kan hulpverlening volgen, 
al naar gelang de problemen en de 
vraag. We hebben geen kant en klare 
oplossingen maar denken mee hoe 
iemand zijn problemen zelf, op eigen 
kracht, kan gaan oplossen. 
De maatschappelijk werkers hebben 
beroepsgeheim en werken veel samen 
met andere instanties. 
Kantoor: Wijkhuis de Brem
Werkdagen: per persoon verschillend 
maar dagelijkse bezetting 9-17.30 uur.
Telefoon nr: 0492 598989 (Centrale)
Email: corrie.eshuis@levgroep.nl, 
elif.akbas@levgroep.nl, 
ellen.schriks@levgroep.nl.

            



HELE MAAND
JANU RI!
HELE MAAND
JANUARI!
ACTIE MAAND!

1 februari 2014.

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

- Betaling per maand via automatische incasso.   U was in de maanden november / december nog geen lid!

6 maanden
onbeperkt sporten

Voor slechts (€  23,50) per maand.

   
   umba, Powerk ck, Body lift,

      Fysiotherapie, ga  Hip Hop,
            

              TaeKwon-Do
                

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
               

TE HUUR
RUIMTE IN

SPORT CITADEL

            



Ingezonden 29

“NIET ONDER DE WOL”
Mijn vakantie mag ik graag in Spanje 
doorbrengen. Gran Canaria, in het 
bijzonder Maspalomas, geniet mijn ab
so lute voorkeur. Dat de temperatuur 
tro pische waarden kan aannemen op 
mijn favoriete bestemming vind ik niet 
erg. Er is altijd wel ergens “verkoeling” 
te vinden en zolang mijn hotelkamer 
airconditioning heeft vind ik alles best. 
Veel mensen zijn dezelfde mening toe 
gedaan en des te merkwaardiger is het 
dan ook dat diezelfde men sen ver ontrust 
zijn wanneer de lichaams temperatuur, 
al is het maar  een halve graad, stijgt. 
Graag wil ik met u spreken over koorts, 
in het bijzonder kinderen met koorts. 
Wat is koorts? Koorts is een verhoging 
van de lichaams temperatuur boven de 
38 gra den. Het is een normale reactie 
van het afweersysteem op een infectie 
ver oorzaakt door virussen of bacteriën. 
Bij een hogere lichaamstemperatuur 
kun nen virussen en bacteriën beter be
streden worden. Koorts kan dus geen 
kwaad en is op zich geen reden tot 
ongerustheid. De hoogte van de koorts 
zegt op zich niets over de ernst van de 
onderliggende ziekte. Koorts komt het 
meest voor bij kinderen tussen de nul en 
vier jaar. 
Wat kunt u er als ouder aan doen? 
Geef uw kind extra te drinken en zorg 
voor voldoende rust. Een kind met koorts 
hoeft niet in bed te blijven en mag naar 
buiten. Kies voor dunne kleding die losjes 
om het lichaam gedragen kan worden. In 
bed is een laken vaak voldoende. Geef 
uw kind ook wat extra aandacht. Koorts 
op zich is geen reden voor het geven 
van paracetamol, echter wanneer uw 
kind zich ziek voelt, pijn heeft of slecht 

drinkt, kunt u paracetamol geven in een 
dosering passend bij de leeftijd en het 
gewicht. 
Kinderen tussen de 6 maanden en 5 
jaar kunnen een koortsstuip krijgen. 
Hoe wel het een beangstigend beeld is, 
waarbij het kind trekt met armen en 
benen en het bewustzijn kan verliezen, 
is het belangrijk de kalmte te bewaren 
en direct uw huisarts te waarschuwen. 
Een koortsstuip duurt maximaal 15 
minuten en zal zich gedurende dezelfde 
koorts periode niet herhalen. Een 
koorts  stuip veroorzaakt geen blijvende 
(neuro logische) schade. Wanneer moet 
u verder contact opnemen met uw 
huis arts? Indien uw kind jonger is dan 
3 maan den of ouder dan 3 maanden 
en de koorts langer dan 3 dagen aan
houdt. Wordt uw kind zieker, gaat het 
overgeven en/of krijgt het diarree en 
drinkt het minder dan normaal, waar
schuw dan ook uw huisarts. Er bestaat 
dan een verhoogde kans op uit droging. 
Verschijnselen hiervan zijn minder plas
luiers  en “huilen zonder tranen”, kreu
nen of ontroostbaar hui len. Is uw kind 
benauwd of gaat het anders ademen, 
bijvoorbeeld sneller of met adempauzes, 
is het suf of moeilijker wakker te maken, 
verandert de kleur van de huid, wordt 
het  bleek, blauw of grauw, neem ook 
dan direct contact op met uw huisarts. 
Doe dit ook bij een huiduitslag en zeker 
bij puntvormige donkerrode vlekjes op 
de romp, armen en benen en/of op het 
slijmvlies van de ogen. Wacht dan niet 
af! Raadpleeg ook uw huisarts wanneer 
uw kind  steeds zieker wordt, bekend 
is met een verminderde weerstand en 
wanneer het na een koortsvrije periode 
opnieuw koorts krijgt. En, natuurlijk 
wanneer er andere verschijnselen zijn 
waarover u zich zorgen maakt, immers u 
kent uw kind het best!
Over mijn voorliefde voor Spanje en alles 
wat daar verder mee te maken heeft 
(behalve de stierengevechten) wil ik 
graag een andere keer uitwijden. Voor 
nu wil ik het laten bij Hola que tal, que se 
mejore en hasta otro día! 

Graag tot een volgende keer, en dat het 
u tot die tijd meer dan goed moge gaan!

Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos  

Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

HELMONDS 
MUZIEK CORPS

Op vrijdag 29 november zijn vijf nieuwe 
commissarissen geïnstalleerd bij 
Helmonds Muziek Corps. Dit gebeurde 
in het eigen HMC/TOVgebouw aan de 
Azalealaan 42 in Helmond. De nieuwe 
commissarissen werden door de reeds 
zittende ereraad meegenomen naar het 
HMCgebouw waar om 20.15 uur de 
officiële installatieplechtigheid startte. 
Helmonds Muziek Corps (HMC) is een 
van de toonaangevende muziek vereni
gingen in Helmond. In haar 130jarig 
bestaan is ze uitgegroeid van fabrieks
fanfare tot een vereniging met diverse 
orkesten in verschillende niveaus en 
disciplines. HMC wordt al jarenlang 
bijge staan door een groep van ca. 30 
commis sarissen die de vereniging, 
gevraagd en ongevraagd, van advies 
voor ziet en het HMCgevoel uitdraagt 
in de stad. Beschermheer van HMC Jan 
Zijlstra is voorzitter van deze Ereraad. 

De nieuwe commis saris sen zijn:
• Toine Brabers, 41 jaar, Coppelmans 

Tuincentra, Stijl & Co en Covetex;
• Albert van Gennip, 63 jaar, huisarts te 

Helmond
• Niek Visser, 52 jaar, Verhoeven Brants 

en Visser Netwerk Notarissen;
• Pieter Meulendijks, 43 jaar, 

Drankenhandel Meulendijks;
• Rogier Stoop, 45 jaar, European 

Furniture Logistics BV, Jan Krediet BV;
Uiteraard werd de plechtigheid muzikaal 
opgeluisterd door  Helmonds Muziek 
Corps. 

          



             

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK
Gediplomeerd kapster

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl

              

GIGANTISCHE BOXSPRINGSHOW

2e kerstdag
OPEN

van 13.00-17.00 uur

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

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

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

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we een Woordenzoekspel, maar 
eerst de oplossing van de rebus en de prijswinnaars.
In totaal waren er 17 inzendingen. De oplossing was als volgt 
“Een skelter is waanzinnig gaaf” Uit de  juiste inzendingen is 
weer geloot. Deze keer heeft Yvo Dolmans, bestuurslid van 
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op  
11-12-13 hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto 
de gelukkige prijswinnaars. Toevallig allen 7 jaar

vlnr: Tijmen Voets, Isa van den Meulenhof en Kyan Kuijpers.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans.
Deze maand hebben we weer woordzoekspel. In de kerstboon 
hiernaast hangen 12 voorwerpen die er niet in thuis horen. 
Deze zijn genummerd van 1 tot en met 12. In het overzicht 
staat uit hoeveel letters het voorwerp betaat en de hoeveelste 
letter die je in moet vullen op de oplossingsregel.Deelname is 
weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier. 

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer
3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is : Maandag 13 januari 2014.

Oplossing doodles spelletjespagina 23
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1
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1
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3
1
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7
8
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5
9
6
9
5
4

welke 
letter

3
9
4
7
4
3

Oplossing verkeerde voorwerpen
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ATB-route Bakelsbos te Helmond
De aanleg van deze route in Helmond is nu voltooid. Tourclub 
‘81 Helmond heeft in samenwerking met Brabant Water de 
laatste weken hard gewerkt om de route te perfectioneren. 
Helmond is nu een attractie rijker.

Inmiddels zijn paaltjes geplaatst met daarop het blauwe 
internationale ATB route plaatje. De gehele bijna 10 km lange 
route is nu ook zeer goed ingereden. Op 20 oktober tijdens 
de Helmtocht, hebben meer da 600 toerrijders de paden hard 
gefietst. De route wordt nu dagelijks door vele fietsers uit 
Helmond en omgeving gebruikt.

De route wordt ervaren als zwaar, veilig, intensief en vooral 
droog. Veiligheid staat voorop, wij hebben veel gevaarlijke 
wortels en stronken verwijderd. Droog is logisch, Brabant 
Water pompt voor ons tijdig het overtollige water weg. Dus bij 
regenval is de route zeer goed te rijden. Zwaar, ja de route is 
aangelegd door ervaren ATBers.

Wij als Tourclub ’81 hechten er veel waarde aan dat de route 
optimaal wordt en blijft. Dus stuur al je eventuele op- of 
aanmerkingen naar info@tc81.nl, zodat wij daar waar nodig 
aanpassingen kunnen doen.

Op dit moment zijn wij nog met de gemeente in onderhandeling 
over het onderhoud van deze route. Bovendien zijn we 
met de gemeente in gesprek over het realiseren van 
verbindingsroutes, welke aansluiten bij de ATB routes in onze 
omgeving en op het ATB routenetwerk Brabant en Limburg.

Wij gaan ervan uit dat ATBers alleen de officiële ATB route rijden 
en dat de wandelaars ongestoord van de wandelpaden gebruik 
kunnen maken. Het thema honden aan de lijn was er al voor 
het veilig wandelen, dat kinderen ook veilig en zonder angst in 
de bossen kunnen spelen en uiteraard voor de flora en fauna.

Heb je de route nog niet gefietst? Wij nodigen je uit. Je kunt de 
route alleen rijden of in club verband, zie hiervoor www.tc81.nl .

Met sportieve groeten

De vrijwilligers van Tourclub 81 Helmond

Wijknieuws32

         



Scouting Paulus: High Lemonade 

High Lemonade bij de Bevers
Het is alweer een tijdje geleden dat 
we in dit wijkblad een stukje hebben 
geschreven over een programma van 
onze jongste speltak de bevers. De 
bevers van Scouting Paulus zijn voor 
wie nog niet weet jongens en meisjes 
in de leeftijd van 4½ tot 7 jaar die elke 
vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur 
bij elkaar komen om het scouting spel 
te spelen.

Deze vrijdag hadden we een activiteit 
dat veel volwassenen ook wel kennen, 
een high tea of eigenlijk een high 
lemonade want dat vonden webeter 
bij de bevers  passen. Volgens internet 
is een high tea een lichte maaltijd met 
allerlei lekker hapjes die uitgestald staan 
op tafel.  En deze ga je daarna gezellig 
samen aan tafel opeten.
Dus samen met de bevers hebben we 
alle voorbereidingen getroffen, zoals 
banaan snijden en in bladerdeeg rollen, 
mini  cup cakes maken en deze met 
fondant versieren, mini tosties bakken 
en fruit prikkers in elkaar zetten. Dit alles 
neemt natuurlijk heel wat tijd in beslag 
en toen dat gebeurt was konden we dan 
ook pas de tafels gaan dekken. Iedereen 
kreeg een eigen bordje  en daarna 
mocht elke bever en leiding aan de tafel 
met lekkers allerlei lekkere dingen gaan 
uitzoeken om op te gaan eten. De leiding 
had er ook nog voor gezorgd dat er een 
echte chocolade fontein stond die net 
als een echte fontein warme chocolade 
ipv water  uit spuugde. Dit vonden 
de meeste bevers ook wel erg lekker. 
Je kreeg dan een stokje met daaraan 
geprikt een slagroomsoesje en dat moet 
je dan onder de stromende chocolade 
houden, doordat de soesjes nog koud 
zijn stolt de chocolade vrij snel en dan 

hem je dus eigenlijk een mini moorkop. 
En ik denk dat iedereen toch wel enkel 
mini moorkopjes op heeft opgegeten. 
Tegen acht uur kwamen de eerste 
ouders en ook zij hebben heerlijk mee 
gesmuld van onze bever high lemonade, 
ook de ouders vonden de chocolade 
fontein toch wel het lekkerste en van 
de hele tafel met lekker dingen bleef 
dan ook erg weinig over en dat is 
natuurlijk ook de bedoeling. We mogen 
wel zeggen en zeer gelaagd programma 
voor bevers, leiding en ouders.

Het nieuwe jaar 2014
Bij het uitkomen van dit wijkblad kijken 
we even vooruit naar het nieuw jaar. In 
het nieuwe jaar hopen we natuurlijk dat 
het voor ons weer een goed jaar wordt. 
Ons ledental is afgelopen jaar weer een 
beetje gegroeid en inmiddels hebben we 
160 leden (incl. leiding)en daar zijn we 
best wel trots op. En vooral omdat ook 
wij nog steeds moeten op boxen tegen 
een wat oubollig imago dat scouting 
voor sommige mensen nog heeft. Met 
zoveel leden en leiding hoop je eigenlijk 
dat we wel een beetje van dat imago 

afzijn maar helaas, als je deze mensen 
hoort dan kennen ze eigenlijk alleen 
“Akela en heitje voor een karweitje”. 
Soms moet ik daar ook wel om lachen 
want waarschijnlijk zegt het ook iets 
over die mensen zelf.  In elk geval willen 
wij als Scouting Paulus Helmond-oost /
dierdonk iedereen prettige kerstdagen 
wensen en een voorspoedig Nieuwjaar.

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 

Scouting 33

          



Schoonheidssalon yentill
Druk, druk druk na de feestdagen?

Heerlijk een uurtje ontstressen! 

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 
  r
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  D
 

70   H m d

 
cho heid

eci li te

Aanbieding Januari

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

Ontspannende lichaamsmassage 
van € 40,00 voor € 27,50.

              

oo s

o

Ju l umk

Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

Elke donderdag
 Pizzadag

Alle Pizza’s € 6,00
(tot 21.00 uur en alleen bij afhalen)

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

Wij wensen

iedereen

prettige

feestdagen

en een

voorspoedig

2014 Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!

0492-347425

             

                 

            



De hobby van: Alwin Greefkes 
Omdat we inmiddels alle vaste adver
teerders een keer in de rubriek 
Uitgelicht hebben mogen uitlichten zijn 
we op zoek gegaan naar een andere 
formule. Vanaf deze editie van Gazet, 
het januarinummer van 2014, gaan we 
de mensen achter de advertentie in 
ons wijkmagazine bevragen over hun 
hobby of vrijetijdsbesteding.
Het spits-afbijten wordt gedaan door 
Alwin Greefkes van makelaarskantoor 
BroeckxPraasterink.

Verhuisd
Alwin Greefkes is een kleine 4 jaar 
geleden met zijn gezin verhuisd naar 
Beek en Donk, de nieuwbouwwijk de 
Beekse Akkers. Al snel kreeg hij een 
verwelkomingsbezoek namens de wijk
vereniging Beekerheide. Spontaan 
bood hij zijn diensten aan als men een 
‘vacature’ vrij had in het bestuur van 
deze buurtvereniging.
Het past helemaal bij Alwin om zijn 
omgeving, vooral de mensen daarin, 
goed te leren kennen. In Beek en Donk 
kende hij nog niemand. Hij had meteen 
in de gaten dat de wijkvereniging hem 
veel kansen zou kunnen bieden om 
nieuwe kennis en kennissen op te doen. 
Contacten zijn voor Alwin Greefkes 
belangrijk, zowel zakelijk als privé.
Toen men later aan zijn deur kwam 
met het verzoek tot het bestuur van de 
wijkvereniging toe te treden hoefde hij 
daarover niet na te denken.

Activiteiten
Een 6koppig bestuur regisseert voor ca. 
115 huishoudens in de Beekse Akkers 
iedere 3 weken activiteiten. Het bestuur 
peilt het animo, zet de activiteit uit en 
zorgen voor het flyeren waardoor de 
wijkbewoners op de hoogte worden 
gesteld van de aankomende activiteit.
Zo is er het kaarten op de dinsdagen, 
zijn er in de zomer fietstochtjes voor 
senioren, is onlangs Halloween gevierd 
en natuurlijk Sinterklaas, is men op het 
moment van dit interview druk met het 
voorbereiden van een kerstdiner voor 
senioren, en is het jaarfeest op grootste 
wijze gevierd (ca. 90 deelnemers!)met 
een quiz en een walking diner door heel 
Beek en Donk.

Maar het bestuur van de wijkvereniging 
doet meer. Zo is men aan het nadenken 

over sociale activiteiten. Welke rol 
kan Buurtvereniging Beekerheide spe
len in hulp aan buurtbewoners die 
het (even) niet alleen kunnen, met 
name ouderen en zieken. Kan er een 
boodschappendienst komen, een tuin
dienst, een sneeuwruimersploegje 
bij voor beeld? Het bestuur is op zoek 
naar mensen die het leuk vinden zich 
voor dit soort taken in te zetten. Maar 
vrijwilligers vinden is moeilijk. Op allerlei 
vlakken! Dat weet Alwin al vanuit zijn 
verleden bij een badmintonvereniging.

Schakel
Daarnaast is de wijkvereniging ook de 
schakel naar de gemeente. Schakel zijn… 
makelaar….tja!

Na klachten over, jawel, bewoners
probleem nummer 1 in heel Nederland, 
hondenpoep, is het bestuur in gesprek 
gegaan met de gemeente om een 
uitlaatplaats mét een verwijsbordje te 
realiseren in de nieuwe wijk. Maar ook 
een speelplek met wat toestellen voor 
de groeiende groep jonge kinderen gaat 
er na dergelijke gesprekken komen. Het 
moet de speelhut vervangen die een 
buurman timmerde op een open veldje 
en waarvan de kinderen uit de buurt 
lange tijd hebben kunnen genieten. Het 
bleek echter niet een vaste speelplek te 
kunnen zijn omdat het stuk land door de 
eigenaar in gebruik werd genomen voor 
landbouw. 

Ook heeft de vereniging voor elkaar 
gekregen dat gladde houten vlonders 
in de wijk werden voorzien van een 
coating die uitglijden moet voorkomen. 

Heemkunde
Er werd een bijeenkomst georganiseerd 
met  de buurtbrigadier waarop deze veel 
wijkbewoners heeft verteld wat hij voor 
hen kan betekenen kennis laten maken 
en met het werk dat hij als politieman in 
de wijk doet.
Alwin heeft zelf erg genoten van de 
avond waarop de heemkundekring de 
geschiedenis van de Beekse Akkers uit 
de doeken kwam doen. Het heeft Alwin 
veel inzicht gegeven over de plek waar 
hij woont. Ik kan me voorstellen dat 
vooral een makelaar interesse heeft 
voor de historie van een woongebied, 
en al helemaal deze makelaar die zich 
altijd goed verdiept in zijn werk en in zijn 
klanten. 
Dit mensenmens lijkt me in de 
dienende functie van de wijkvereniging 
dan ook helemaal op zijn plek.
Met een warme handdruk neemt Alwin 
Greefkes afscheid en ik verlaat het ruime 
pand van makelaarskantoor Broeckx
Praasterink om het gure decemberweer 
te trotseren op weg naar huis.

Zie de advertentie op blz. 48

Mirjam van der Pijl

Uitgelicht 35

            



wérkt voor u. ook in uw wijk!

www.heuvel.nl
0492-661884   info@heuvel.nl

Coendersberglaan 22, Dierdonk

verkoCht

verkoCht

verkoCht

verkoCht

wij wensen u 
fijne feestdagen!

graag tot 2014

verkoCht

verkoCht

aangekoCht

verkoCht

verkoCht

Oosterzandweide 6, Dierdonk

Dierdonklaan 33, Dierdonk

De Kromme Geer 42, Dierdonk

Vliehorstweide 2, Dierdonk

Dwergvlasbeek 11, Dierdonk

Walenburgweide 10, Dierdonk

Leeuwenborchweide 4, Dierdonk

Zonnedauwsingel 2, Dierdonk
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Muziekles op baisschool Dierdonk

Nu even geen rekenen en taal 
Kom op! We gaan naar het 
muzieklokaal
 “Kijk, mam, dat is meneer Willem. Daar 
hebben we nu muziekles van….” Dat 
hoorde ik al een paar keer de laatste 
weken op het schoolplein of in de 
gangen van de Dierdonkschool. Tijd om 
me even voor te stellen dus. 

Mijn naam is Willem van der Heijden 
en ik ben geboren en getogen Eind
hovenaar. Ik heb eerst de opleiding 
aan NutsPabo in Eindhoven gevolgd 
en heb heel wat jaren gewerkt aan 
een basisschool in Best voordat ik 
full-time met muziek bezig ging. Dat 
laatste wil zeggen: Optreden, lesgeven 
en uiteindelijk ook de opleiding 
Schoolmuziek aan het Conservatorium 
in Tilburg volgen. Daarna heb ik me een 
tijd beziggehouden met kindertheater, 
gecombineerd met muziekworkshops 
en een parttime baan op een andere 
basisschool. 
Mijn visie is dat het mogelijk moet zijn 
dat alle leerkrachten van de basisschool 
muziekles geven. Daar hebben ze de 
juiste middelen voor nodig, plus een 
tijdje begeleiding van een deskundige 
om die middelen te leren gebruiken. En 
dat is de reden waarom ik gevraagd ben 
door de Dierdonkschool. 

Als middel neem ik een heel pakket met 
muzieklessen voor het digibord mee en 
mijn ervaring in het werken daarmee. 
Twee keer in de week komen de klas
sen naar mijn muzieklokaal, samen 
met de leerkracht. Omdat de school 
veel groepen heeft, komt elke groep 
onge veer om de drie weken naar het 
muzieklokaal. In de tussenliggende 
tijd kan de leerkracht - in de klas 
met het eigen digibord  stukjes van 
de les oefenen. De kinderen helpen 
haar of hem natuurlijk daarbij. Want 
voor op staat: De kinderen vinden de 
muzieklessen heel erg leuk en hebben 
er alle baat bij dat hun leerkracht dat 
goed gaat doen.  
Het ligt in de verwachting dat ik in elk 
geval de rest van dit schooljaar en 
wellicht nog langer op de Dierdonk
school zal blijven komen. Op den duur 
zullen niet alleen deze muzieklessen 
maar ook andere ‘muzikale zaken’ mijn 
aandacht gaan krijgen. Uiteinde lijk 
hopen we allemaal dat de Dierdonk
school een plaats wordt waar muziek de 
school uit spettert!

We hebben naast tekenen en gymnastiek
in de klas ook muziek
Vorige week was het thema meidenmuis
misschien is het thema deze week wel 
hoofdluis
Conclusie: die muziekles is echt uniek!
Door Daniel (8D)

Op school krijgen we muziek
Zoals pop modern en klassiek
Nu even geen rekenen en taal
Kom op! We gaan naar het muzieklokaal
Meneer Willem geeft ons daar les
Hij geeft je heus geen zes
We krijgen erg leuke liedjes
Maar die muzieknoten, het lijken wel 
sprietjes
Meneer Willem is altijd positief
Hij zegt tegen ons, altijd blijven zingen 
is sportief
We leren iedere keer een nieuw lied, 
Als je komt kijken, weet ik zeker dat je 
het ziet
Door Janne en Renske (8D)  

Benieuwd naar de muzieklessen van 
meneer Willem? Kijk maar eens op 
www.musicoach.nl

Basisschool Dierdonk wenst iedereen 
een gelukkig en gezond, maar ook een 

muzikaal 2014 toe!

          



Programma januari  Filmhuis Helmond
Child’s Pose
Do. 9 jan. 20.00 uur vr. 10 jan. 21.30 uur di. 14 jan. 14.00 vr. 17 
jan. 14.00 uur za. 18 jan. 19.30 uur zo. 19 jan. 20.30 uur 
Roemeens psychologisch drama dat tevens de morele malaise 
toont binnen de corrupte structuren in Roemenië, waarin een 
overbezorgde moeder rigoureuze stappen neemt nadat haar 
zoon een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt.
Binnenhuisarchitecte Cornelia is 60 jaar en ongelukkig: haar 
34-jarige zoon, en enige kind, Barbu doet zijn uiterste best 
onafhankelijk van haar te worden. Hij heeft het ouderlijk 
huis verlaten, zijn eigen auto gekocht, woont samen met 
een vriendin die niet aan Cornelia’s eisen voldoet en – tot 
overmaat van ramp - hij mijdt zijn moeder zoveel mogelijk. 
Wanneer Cornelia hoort dat Barbu betrokken is bij een 
tragisch auto-ongeval, neemt haar moederinstinct het over 
en gooit ze al haar connecties en geld in de strijd om Barbu uit 
de gevangenis te houden. Maar de lijn tussen moederliefde 
en egoïstische manipulatie is heel dun. De vraag is of Cornelia 
uiteindelijk in staat is haar kind los te laten.
Winnaar van de Gouden Beer en de internationale persprijs in 
Berlijn 2013.
Regie: Calin Peter Netzer

La Grande Bellezza
Vr. 9 jan. 14.00 uur za. 11 jan. 20.00 uur zo. 12 jan. 17.00 uur 
ma. 13 jan. 20.00 uur  di. 14 jan. 20.00 uur do. 16 jan. 20.00 
uur vr. 17 jan. 20.00 uur zo. 19 jan. 15.00 uur ma. 20 jan. 20.00 
uur di. 21 jan. 20.00 uur
Italiaans komisch drama waarin een oudere schrijver de 
manier waarop hij zijn leven heeft ingevuld evalueert.
Jep Gambardella is een knappe man en onweerstaanbare 
verleider. Hij is een succesvol journalist die ooit een roman 
schreef. Dit leverde hem een literaire prijs en de reputatie van 
gefrustreerd schrijver op. Nog altijd maakt hij deel uit van het 
mondaine leven in de stad Rome. Hij is er elke avond, op elk 
feestje, zijn scherpe geest wordt bejubeld en zijn gezelschap 
wordt opgezocht. Hij denkt echter met verbittering terug 
aan zijn gepassioneerde jeugdliefde en besluit na zijn 65e 
verjaardag het schrijven weer op te pakken en op zoek te gaan 
naar de eigenlijke zin en schoonheid van het leven.
La Grande Belezza is een cinematografische ode aan Fellini’s 
La Dolce Vita en de stad Rome, regisseur Paolo Sorrentino 
maakte eerder het politieke drama Il Divo en de Engelstalige 
tragikomedie This Must Be the Place met Sean Penn. 
Regie: Paolo Sorrentino

Het Diner
Vr. 10 jan. 19.30 uur zo. 12 jan. 15.00 uur zo. 12 jan. 20.00 uur 
za. 18 jan. 21.45 uur zo. 19 jan. 18.30 uur di. 21 jan. 14.00 uur
Dramatische thriller naar de gelijknamige bestseller van 
Herman Koch, over twee echtparen die bij elkaar komen voor 
een diner in een restaurant, nadat hun kinderen een vreselijke 
daad hebben begaan. 
Serge weet iets, anders zou hij niet gereserveerd hebben in dit 
veel te chique restaurant.  Babette weet ook iets, anders zou 
ze niet huilen. Als ze beiden maar niks tegen Claire zeggen, 
want die weet niks. En Paul...Paul weet alles. De broers 
Lohman, Serge een politicus in de race voor het premierschap 
en Paul, een mislukte geschiedenisleraar maar nu huisman, 
gaan met hun vrouwen Babette en Claire uit eten. Er wordt 
over koetjes en kalfjes gepraat, maar tegelijkertijd heerst 
er een duidelijke spanning. Ze vermijden het onderwerp 
waarvoor ze eigenlijk zijn samengekomen: hun kinderen. 
Die hebben iets verschrikkelijks op hun geweten wat hun 
toekomst kan verwoesten. Maar wie weet wat en hoever ga je 
als ouder om je kind te beschermen?
Regie: Menno Meyes

Like Father, Like Son
Do. 23 jan. 20.00 uur vr. 24 jan. 21.15 uur za. 25 jan. 21.15 uur 
ma. 27 jan. 20.00 uur di. 28 jan. 14.00 uur di. 28 jan. 21.15 uur
Japans drama van Hirokazu Kore-eda ( Nobody Knows, 
Still Walking, I Wish) waarin een succesvolle zakenman te 
horen krijgt dat zijn biologische zoon na diens geboorte 
werd verwisseld met een ander kind. Ryota, een rijke, 
hardwerkende self-made man, en zijn vrouw Midori vormen 
met hun 6-jarige zoontje Keita het ideale gezin. Tot ze op 
een dag telefoon krijgen van het ziekenhuis. Keita blijkt niet 
hun biologische zoon te zijn - het ziekenhuis heeft hen bij de 

Child’s Pose

Het Diner

La Grande Bellezza

Filmhuis38

         



geboorte de verkeerde baby gegeven. Hun biologische zoon 
is op een heel andere manier opgegroeid in een bescheiden 
arbeidersgezin. Ryota moet een radicale beslissing nemen: 
kiest hij nu voor zijn eigen bloed, of voor het jongentje dat hij 
als het zijne heeft opgevoed?
Regie: Hirokazu Kore-eda

La Tendresse
Vr. 24 jan. 14.00 uur vr. 24 jan. 19.30 uur za. 25 jan. 19.30 uur 
zo. 26 jan. 15.00 uur zo. 26 jan. 19.00 uur di. 28 jan. 19.30 uur.
Belgisch drama over een koppel dat al vijftien jaar gescheiden 
is maar samenkomt door hun zoon, die een ongeluk heeft 
gehad. Frans en Lisa zijn vijftien jaar geleden gescheiden, 
maar treffen elkaar opnieuw voor een tweedaagse reis 
om hun zoon op te halen die in het ziekenhuis ligt na 
een ernstig skiongeluk. Wat voelen ze nog voor elkaar: 
onverschilligheid, wrok of jaloezie? Of ontstaat er misschien 
een verstandhouding, vriendschap, wie weet, liefde. Deze 
roadmovie, die ons meeneemt van Brussel naar de top van de 
Alpen, laat ons kennismaken met twee goudeerlijke mensen 
voor wie we alleen maar tederheid kunnen voelen.
Regie: Marion Hänsel 

De Nieuwe Wildernis 
Vr. 24 jan. 16.00 uur zo. 26 jan. 12.00 uur wo. 29 jan. 14.00 uur
wo. 29 jan. 20.00 uur
Documentaire van ecoloog/natuurfotograaf Ruben Smit en 
regisseur Mark Verkerk over het unieke natuurgebied van 
Nederland: de Oostvaardersplassen

Onder de rook van Amsterdam, in een van ‘s werelds dichts 
bevolkte landen, op een stuk land dat veertig jaar geleden nog 
onder water stond, heeft zich een natuurgebied ontwikkeld 
van internationale allure. In de Oostvaardersplassen speelt 
zich een uniek schouwspel af: de natuur bepaalt hier het 
ritme. Het resultaat is een ongerept stuk wildernis in de 
drooggelegde Flevopolder dat model staat voor Nederlandse 
deltanatuur. Het filmteam is in totaal bijna twee jaar in de 
Oostvaardersplassen en in aangrenzende natuurgebieden 
in Nederland aan het filmen. Het resultaat is een natuurfilm 
zoals die nog nooit eerder over Nederland is gemaakt.
Regie: Mark Verkerk, Ruben Smit 

Zarafa (kinderfilm)
Zo. 29 dec. 12.00 uur ma. 30 dec. 14.00 uur zo. 5 jan. 12.00 uur 
wo. 8 jan. 14.00 uur
Franse animatiefilm over de jonge Maki die bevriend raakt 
met de giraffe Zarafa en spannende avonturen beleeft
Maki ontsnapt uit de handen van slavenhandelaren en 
raakt bevriend met de giraffe Zarafa. Samen doorkruisen 
ze de woestijn, ontmoeten ze een piraat, een koning en 
reizen ze van Afrika naar Parijs. Nederlands gesproken. 
Animatie, Familiefilm. De film is gebaseerd op een historische 
gebeurtenis: Koning Karel X kreeg een giraffe van Mohammed 
Ali van Egypte.
Regie: Rémi Bezançon.

www.filmhuis-helmond.nl
Frans-Joseph van Thielpark 6

info + reserveringen : 0492-529009

ZarafaLike Father, Like Son

De Nieuwe Wildernis

Filmhuis 39

         



Corstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign
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MIERLOSE WEG 86 |  WWW.DRIESSENHELMOND.NL
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Zwembroek

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

CY
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Januari 2014 in het Annatheater
zaterdag 5 januari: 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

Vanaf 6 januari: Toneelspelen 
in het Annatheater!
Kom een gratis proefles volgen op onze 
Jeugdtheaterschool. 
Goed acteren kun je leren! Je weet van 
film en TV hoe spannend het kan zijn. 
Als er goed geacteerd wordt, vergeet je 
dat het niet echt is. Door toneellessen te 
volgen vind je het ook opeens niet meer 
eng om voor de klas te staan. En het is 
natuurlijk hartstikke leuk om samen met 
anderen een toneelstuk te maken. 

“Ik vind toneel heel leuk, de juffrouw 
kan ons veel leren en is ook heel lief. 

Soms durf ik het niet, bijvoorbeeld voor 
de klas, maar nu gaat het al beter. Ik 

was eerst heel onzeker en nu niet meer” 
(Kim, 8 jaar) 

Nieuwe cursussen vanaf januari: 
“acteren voor kleuters” en “acteer
cursus met intensieve begeleiding”
Geïnteresseerd? In de week van 6 janu-
ari beginnen onze lessen weer. Ga naar 
de website en kijk wanneer je gratis een 
proefles kunt volgen. 
Voor meer informatie: Jeugdtheater-
school Annatheater, Lavínia Germano, 
telefoon: 0492 54 75 73, e-mail: info@
annatheater.nl; www.annatheater.nl

Vanaf 20 januari: Cursus 
Lichaams werk ‘Leven in je 
Lijf’

“Ik ga meer naar mijn lichaam luisteren.” 
Een goed voornemen. Maar je doet 
het vaak niet. In deze cursus ga je op 
reis door je lichaam met muziek en 
oefeningen. Je maakt je lijf los en met 
hulp van de gratis oefen CD kun je thuis 
ook vooruit. Je ontdekt wat je lichaam je 
te vertellen heeft en plezier in het leven 
wordt (nog) duidelijker voelbaar.

De open les (gratis en vrijblijvend) is 
op maandag 13 januari 2014 van 20.00 
– 22.00 uur. Doe makkelijk zittende 
kleding aan en neem sokken of sloffen 
mee. De cursus duurt 10 weken en start 
op 20 januari 2014, op maandagavonden 
van 19.30-22.00 uur (laatste les 14 
april 2014).Voor informatie en opgave: 
Annelies van Bree, telefoon: 06 – 4994 
2910, e-mail: info@inneractie.nl;  
www.netwerkleveninjelijf.nl

Verwacht eind maart 
2014: ‘Sneeuwwitje’ door 
productiegroep van Jeugd
theaterschool Annatheater

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg ter hoogte van het NS-
station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255, 
e-mail: info@annatheater.nl 
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl. 

Wist u dat
nummer 3 • november 2013 • € 4 95

Uitgever j Optima & Heemkundekring Helmont

Deze boekjes te koop zijn bij:

            



VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

Een gelukkig nieuwjaar! en...

Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat 
klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Bakel staat ook dít 
jaar weer graag 

voor u klaar!!

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

www.automertens.nl

 Groente & Fruit 
José 

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:groenteenfruitjose@kpnmail.nl 

 

 

 
 
      

 
 
     

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

 

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

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

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

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

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

            



Tot ziens in Bakel!

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

   
  

 
  

                 

   
  

 
  

                 

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

Sieraden en 
Accessoires

Van de Poelstraat 1 • 5761 BW Bakel 
0492-344291 • www.2byoux.nl 

‘Like’ en ‘deel’ 2Byoux op 
Face-book en maak elke maand

 opnieuw kans op een mooi 
nieuw artikel van ons!!!

• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •  
• Tel. 0492 - 342200 •

• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

Geniet van onze 
héérlijke

wild gerechten

      Bloemsierkunst &
   Woondecoratie
   Bart van Well 

4  Audio/video   4  Witgoed 
4  Telefonie        4  Reparaties
4  Satelietontvangst

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

      Elektro Verberkt,    
   al jaren een begrip 
in Bakel en omgeving

Door onze service, in combinatie met een uitstekend aanbod van 
consumenten-electronica en huishoudelijke apparaten, zijn wij in 
staat U door onze persoonlijke benadering en een zeer goede  
prijs/kwaliteitsverhouding, goed van dienst te zijn.

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“What’s in a name”
Enkele jaren geleden kochten mijn 
zus en mijn zwager een huis. Er waren 
twee voorwaarden gekoppeld aan 
die verkoop: De verkoper kon pas een 
aantal maanden later in zijn nieuwe 
appertement intrekken en mocht zolang 
in het huis blijven wonen. En mijn zus 
moest beloven dat ze de zwerfkat 
Pukkel, die in de tuin woonde, zou 
blijven voederen zodat deze toch min 
of meer een aangenaam leven kon 
hebben. En zo werd het afgesproken. 
Mijn schoonbroer timmerde zelfs een 
houten huisje (zeg maar gerust ‘villa’) in 
elkaar zodat Pukkel toch ook zeker geen 
kou zou lijden.

Eindelijk, in januari, tussen de sneeuw
buien door, konden ze verhuizen. Pukkel 
woonde nog steeds in de tuin, wist 
heel goed wanneer het etenstijd was, 
en gaf af en toe zelfs een kopje (vooral 
als er eten te verkijgen viel). Na een 
aantal maanden was Pukkel wat vaker 

afwezig. Ze kwam nog wel eten, maar 
sliep minder in haar huisje en zat minder 
vaak aan de deur. Enige bezorgdheid 
rees wat er wel aan de hand kon zijn. 
Of had ze misschien nog een tweede 
thuis gevonden, ergens bij de buren? 
Maar toen kwam het antwoord...: op 
een ochtend staken heel voorzichtig 
drie kleine hoofdjes onder de schutting 
door! Pukkel had kittens gekregen! 
En hoewel ze erg schattig waren, kwam 
ook het besef dat hier iets aan gedaan 
moest worden. De eerste optie was om 
te proberen de katjes –die toch tot op 
korte afstand naderden te vangen en 
mee te nemen naar Brouwhuis. Maar 
dat zagen zij niet zitten: de zwerfkat 
in hen kwam weer boven en onder 
luid gesis en geblaas wisten ze te 
onts nappen. Dan maar de gemeente 
contacteren wat hun zwerfkattenbeleid 
was: men zou vangkooien komen plaat
sen en dan op kosten van de gemeente 
de katten onvruchtbaar laten maken. Zo 
gezegd, zo gedaan... 
Na nogal lang wachten en meermaals 
aandringen kwam het plaatselijke 
asiel, in opdracht van de gemeente, de 
katjes vangen. Heel keurig werd het 
gezin Pukkel na de sterilisatie/castratie 
weer teruggebracht naar de eigen 
tuin. Oef, het was achter de rug... Of 
toch niet... Eén na één begonnen ze te 
niezen en te snotteren... Niesziekte, 
in een ernstige vorm, want ze waren 
nooit gevaccineerd. De oogjes kleefden 
helemaal dicht en aan neus en mond 

zaten grote korsten ingedroogd snot. 
Twee van hen waren zo ziek dat ze nu 
wel gemakkelijk te hanteren waren. Zij 
mochten verhuizen van de tuin naar de 
warme woonkamer. Tender loving care 
en medicatie mochten voor Rosa helaas 
niet meer baten. Ook George was er 
ernstig aan toe. Door de ontsteking van 
zijn neus en mond, wilde hij niet meer 
eten of drinken. Hij was uitgedroogd 
en duidelijk verzwakt. Op hoop van 
zegen werd onder verdoving een 
slokdarmsonde geplaatst zodat vocht 
en voeding niet meer via zijn pijnlijke 
mond moesten opgenomen worden. 
Gedurende enkele dagen lag hij daar 
maar stilletjes, volop kwijlend van 
de misselijkheid en de pijn. Een zielig 
hoopje ellende. Had het nog wel zin om 
door te gaan?... 
Maar toen maakte hij een klik: de 
medicatie sloeg aan en de sondevoeding 
deed hem duidelijk deugd. Hij leek elke 
dag sterker te worden en het ging weer 
bergop. Het duurde nog een hele tijd 
voor hij weer de oude was, maar hij 
heeft het gehaald. Nog steeds ligt hij 
in de woonkamer, prinsheerlijk op de 
bank. ‘George’, afgeleid van ‘Joris’, die 
de draak versloeg en symbool is van 
moed en strijdvaardigheid. Volgens mij 
heeft dit katertje zijn medaille inderdaad 
verdiend... .

Joke Jolling

Wilt u meer weten over dieren kli niek 
Brouwhuis? 
kijk dan op www.dierenkliniek.com of 
volg ons op onze facebookpagina.

          



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost        zaterdag 18.30
   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
Weekdagen: Jozefkerk.        ma, wo, vr 19.00 
        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 

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

Vieringen met de feestdagen en de 
jaarwisseling

Di 24 december Kerstavond 
 Paulus  17.30 (Gezinsviering)
 Lambertus  18.00 (Gezinsviering)
 Jozef  19.30 (Avondmis)
 Paulus  19.30 (Nachtmis)
 Jozef  21.30 (Nachtmis)
 Edith Stein  21.30 (Nachtmis)
 Lambertus  23.30 (Nachtmis)
Wo 25 december Eerste Kerstdag 
 Jozef   9.30
 Paulus  9.30
 Lambertus  11.00
 Edith Stein  11.00
Do 26 december Tweede Kerstdag 
Alleen Jozef  9.30
Di 31 december Oudjaar 
 Jozef  17.00 (Met Mannenkoor Lambardi)
Wo 1 januari Nieuwjaar
 Lambertus  11.00
 Edith Stein  11.00

Kerst voor kinderen 

Zoals ieder jaar vieren wij op kerstavond de geboorte van 
Jezus in de Lambertusparochie. 
Wij hebben twee kinder- en gezinsvieringen waar julie naar 
toe kunnen komen met papa’s en mama’s. 

In de PAULUSKERK om 17.30 uur.
In de STADSKERK ST. LAMBERTUS om 18.00 uur

Pastoraal team en parochiebestuur van de 
Parochie H. Lambertus wensen u allen een zalig 

kerstfeest en een gezegend 2014 toe!

Kerstpakket voor de vluchtelingen?

Paus Franciscus breekt alle populariteitsrecords.  Zelfs mensen 
die niet zo veel van de Kerk moeten hebben, zijn blij met deze 
‘frisse wind’ in het Vaticaan. Dat is eens wat beter nieuws dan 
de misère van kerksluitingen en misbruikschandalen.
Wat opvalt als we goed kijken naar onze Paus, is zijn nadruk 
op barmhartigheid. Hij laat zien dat hij zich echt ontfermt over 
armen en behoeftigen, net als Jezus zelf. Dat raakt mensen. 
Gevangenen, vluchtelingen, armen… Franciscus is één van 
hen en kijkt naar ze om.

We gaan Kerst vieren, een nieuw jaar beginnen. Met Kerst 
mogen we vieren dat Jezus, de Redder, het vlees aanneemt. 
De Vader laat ons in Jezus zien dat Hij barmhartig is en 
verzoening wil voor onze zonden. Laten we Kerst dit jaar eens 
zo beleven: een ontmoeting met de God die ons wil openen 
voor bevrijding van onszelf en anderen in het Kind van 
Bethlehem. 

Laten we dan misschien het nieuwe jaar eens extra kijken 
of we iets kunnen doen met de barmhartigheid voor de 
medemens. Erbarmen hebben met verdrukten, armen, 
vluchtelingen. Deze Paus kan ons daarbij allemaal inspireren 
om ons hart te openen. 

Op veel plaatsen valt in de decembermaand een kerstpakket 
‘op de mat’ van uw bedrijf of instelling, vaak met voedsel en 
andere dingen. Op veel plaatsen is er ook de mogelijkheid om 
een pakket dat u krijgt of maakt, aan iemand te geven die het 
hard nodig heeft. 

Als u zou denken: ik wil wel een pakket geven, of zelf samen-
stellen, bijvoorbeeld voor de vluchtelingen die in Helmond 
worden opgevangen en die gezinnen die vaak kerst moeten 
vieren met bijna niets, kunt u een pakket afgeven op het 
parochiekantoor, en erbij aangeven: voor de vluchtelingen. 
Ook zij zijn in deze crisistijd onze ‘naasten’ die hulp en steun 
hard nodig hebben en blij zullen zijn met een teken van 
barmhartigheid.
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Protestantse Gemeente Helmond
 Herdenking overledenen

Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan, 
vouw ze samen in de vrede 
van uw ene naam.

Laat ze niet tot niets bevriezen 
in de ijskou van voorbij, 
laat hun namen nieuw geschieden 
aan uw overzij.

Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

Deze kernachtige tekst van Willem 
Barnarci zongen wij op muziek van 
Willem Vogel (lied 733) zondag 24 
november. Deze zondag wordt ook wel 
eeuwigheids zondag genoemd. Niet 
omdat wij mensen eeuwig zijn. Wij zijn 
sterfelijk en gaan voorbij. Dat voelt 
koud aan. Dan hopen we op troost en 
bemoediging. Veel mensen zeggen dat 
ze hopen op ‘iets’ dat groter is dan zijzelf. 
Dat ‘iets’ heeft voor mij een naam. Een 
vaste naam. Hij gaat niet voorbij. Zijn 
naam is een belofte: ik zal er zijn. Hij zal 
er zijn als je geen vrede hebt met verlies 
van geliefden. Hij zal er zijn als het koud 
is. Hij zal er zijn als de adem stokt. Hij zal 
er zijn als je bidt: ‘ik weet niet hoe het 
verder moet’. Hij zal er zijn in leven en 
in sterven. Dat klinkt allemaal vroom en 
mooi. Maar voor wie in rouw zit kan het 
klinken als een vloek, omdat je het zo 
niet ervaart. Dan kan God juist afwezig 
lijken. Het lied besluit daarom met 
een gebed waarin je je uitspreekt voor 
God. Je diepste wens dat mensen niet 

voorbij gaan, maar mogen blijven leg 
je daarin voor de Eeuwige neer. Dat wij 
daar mogen zijn waar de Eeuwige zelf is, 
Voorgoed verbonden met Hem.
Wij noemen de namen van hen die het 
afgelopen jaar zijn overleden in het 
midden van onze gemeente.

PKN - Pastoraat
Het thema voor deze collecte: “er zijn 
voor mensen”. 
Het is fijn als er mensen zijn die je 
verhaal willen horen, in tijden van 
vreugde, maar zeker ook in tijden van 
zorg en verdriet. Daar weten we in de 
kerk over mee te praten. We zijn hier 
bij elkaar op dagen van blijdschap - 
bijvoorbeeld als er een kind gedoopt 
wordt -, maar ook bij rouw - bijvoor 
beeld als iemand uit ons midden is 
overleden. Wat fijn, dat we er dan voor 
elkaar zijn. Onze ouderlingen, pastoraal 
medewerkers en predikanten spelen 
hierbij een belangrijke rol. Zij zijn er voor 
ons, maar ook voor de gemeenteleden 
die niet in de kerk komen. Zij hoeven de 
kracht en kennis hiervoor niet allemaal 
uit zichzelf te halen. De Protestantse 
Kerk helpt door handreikingen en 
cursussen aan te bieden. En jaarlijks is 
er een Landelijke Pastorale Dag waar 
men toegerust wordt voor de pastorale 
taak. Luisteren en de helpende hand 
bieden, het kan niet gemist worden in 
onze kerk! Met de collecte hopen we de 
ondersteuning vanuit de Protestantse 
Kerk blijvend mogelijk te maken. 
Zodat handvatten blijven voor onze 
pastorale medewerkers, ouderlingen en 
predikanten. Want dan zijn zij het beste 
in staat een ander te helpen.

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 ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
Lavendelheide 14, ( 513076
Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
Joke van der Vange
Arcenlaan 10  ( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerk-helmond.nl

           



Samen sterker

U kunt direct de apps downloaden en de mobiele sites openen.

Download de 
Rabo apps!

Bankzaken 
regelen en in-

formatie krijgen

Rabo Bankieren App
Sa do checken, b  en afschr v ngen 
bek ken én ge d overmaken

Mobiele site m.rabobank.nl
Rabo mob e bank eren, de d ch s
b z nde Rabobank, e efoonnum
mers, vee  ges e de vragen en meer

Rabo SMS Betalen App
Be a en v a sms naar vr enden of 
naar bedr ven

MyOrder
Bes e  én be aa  drank es, b oscoop
kaar es, bezorgmaa den en meer

Rabo Hockey App
B f op de hoog e van a  he  
hockeyn euws en de ussens anden

Mobiele site Rabosport.nl
Vo g w e rennen, hockey en 
paardenspor  op uw mob e

Interpolis Schadehulp App
D rec  uw schade me den, comp ee  
me  fo os en GPS oca e

Rabo Beleggen App
W  u we en hoe uw be egg ngen ervoor 
s aan, waar u ook ben ? Down oad dan 
gra s Rabo Be eggen App

Rabobank Vacatures
en overz ch  van a e vaca ures 

b  de Rabobank  So c eren kan 
d rec

De Rabo Kennis App
n de Rabo Kenn s App word  

onze sec orkenn s gebunde d me  
ac ue e nforma e u  de mark

Speciaal voor uw iPad: 
De KidsGeldWijs App
K nderen van zes o  en aar eren door 
k us es e verr ch en en e sparen spe ender
w s omgaan me  ge d

            



‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
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!’

Dierdonklaan 33 • Helmond

Dierdonklaan 33 • Helmond

Velhorstweide 37 • Helmond

Dierdonklaan 48 • Helmond

Dierdonklaan 48 • Helmond

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Leusveldweide 10 • Helmond

Leusveldweide 10 • Helmond

Kalmoesbeek 25 • Helmond

Prettige Feestdagen!

Namens alle medewerkers van ons kantoor en in het bijzonder namens mijzelf wensen wij u 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2014! Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol 
jaar in Dierdonk: we hebben leuke woningen in de verkoop gekregen, we hebben een groot 
aantal woning verkocht en ook een aantal woningen verhuurd. 

Tevens hebben we vast kunnen stellen dat er vanaf augustus 2013 substantieel meer verkopen 
hebben plaatsgevonden dan in de periode voorafgaand hieraan. Laten we er met z’n allen dan 
ook vanuit gaan dat deze positieve ontwikkeling doorzet in 2014. Wanneer u kennis wilt maken 
met ons kantoor en onze vernieuwende verkoopaanpak: schroom niet om ons te bellen op: 
0492-549055!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 259.000,-- k.k.

€ 314.000,-- k.k.

€ 265.000,-- k.k.

€ 274.500,-- k.k.

€ 289.000,-- k.k.

€ 250.000,-- k.k.

VERKOCHT IN 2013!

VERKOCHT IN 2013!

VERKOCHT IN 2013!

VERKOCHT IN 2013!

VERKOCHT IN 2013!

VERKOCHT IN 2013!

‘Al sinds 40 jaar het 

VERKOCHT IN 

            


