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Lid worden van de wijkvereniging
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 website 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
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

30 gratis kaartjes voor
toneelvoorstelling van

Maskerade

Wijkvereniging Dierdonk verloot onder
zijn leden 30 kaartjes voor de voorstelling
De ingebeelde zieke van
toneelgroep Maskerade.
Wij hebben voor 3 avonden 10 kaartjes
per avond gereserveerd in het Kasteel
van Helmond en wel op:
19 en 20 maart (aanvang 20.00 u.) en
23 maart (aanvang 14.00 u.)

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

Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je
zin in een gratis toneelavondje uit stuur
dan uiterlijk 1 maart een mailtje naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-welke avond je voorkeur heeft
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
Bij meer dan 10 inzendingen voor een
avond beslist het lot.

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende
verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709PM Helmond
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Hier ben ik! Wie ben ik?
De schrijver van het voorwoord van
januari zei het al: een voorwoord
schrijven valt niet mee. Nu ik als
kersvers redacteur van de Gazet van
Dierdonk zelf voor die taak sta moet ik
hem gelijk geven. Een informatief en
onderhoudend voorwoord schrijven valt
inderdaad nog niet mee, met name niet
voor wat ik wel onze ‘wijkglossy’ noem.
Verzin maar eens een kort praatje dat
pakkend is en recht doet aan Dierdonk
en de Dierdonkers.
Zo op het oog liggen de onderwerpen
niet voor het oprapen. De jaarwisseling
is al lang en breed geweest, de
kruitdampen zijn opgetrokken, de
oliebollen en appelbeignets weggespoeld met champagne of prosecco.
De lente? Die laat nog even op zich
wachten. Veel spannender dan saai,
grijs en regenachtig wordt het buiten
nog even niet.
Gelukkig voor mij is er een onderwerp
dat toch voor de hand ligt. Hierboven
zei ik het al: ik ben een kersverse
redacteur van de Gazet, en met kersvers
bedoel ik ook kersvers. Ik ben namelijk
pas een paar weken in functie. Gelukkig
word ik goed opgevangen, begeleid en
aan het werk gezet - dat ook! - door
mijn collega-redacteuren Sylvia, Frank
en Jos. Waarvoor mijn hartelijke dank.
En wie is ‘ik’ dan? Ik ben Erik van der
Heijden, 41 lentes jong, sinds zeven
jaar woonachtig in Dierdonk, in het
dagelijks leven contentmanager bij de
gemeente Eindhoven en sinds begin dit
jaar redacteur bij de Gazet, een functie
waarvoor ik bewust heb gekozen en
waaraan ik hopelijk ook veel plezier ga
beleven. Plezier dat ik via onze glossy
ook weer een beetje wil terug geven aan
onze lezers.
Maar genoeg over mij. Al schrijvend
schieten mij twee onderwerpen te
binnen die ik toch even wil noemen:
carnaval en de verkiezingen. Zelf vier ik
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geen carnaval maar veel Dierdonkers
wel. Voor hen is februari de maand
waarin ze toeleven naar het moment
waarop ze zich met volle overgave in
het feestgedruis kunnen storten. Om
te helpen in de carnavalsstemming te
komen houden de Rampetampers op
22 februari hun gezellige zittingsavond
en organiseren ze op 28 februari een
carnavalsdisco voor de Dierdonkse
jongeren.
In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dan vieren we een
feest der democratie zoals het zo mooi
heet en mogen we weer losgaan in
het stemhokje. Ja, het is pas in maart,
maar ik wil de verkiezingen toch even
noemen omdat de campagnes nu van
start gaan en omdat de verkiezingen en
de uitkomst daarvan belangrijk zijn voor
onze wijk. Als voorbeeld hoef ik alleen
maar de roemruchte Ruit te noemen en
de gevolgen daarvan voor Dierdonk en
de leefbaarheid in en de bereikbaarheid
van de wijk.
Terug naar het hier en nu. Naast volop
aandacht voor carnaval staan in deze
Gazet onder andere ook nog artikelen
met wijk- en verenigingsnieuws,
jeugdpagina’s, een aantal ingezonden
stukken, de rubrieken ‘Medi-seinen’ en
‘De hobby van’ en cultureel en kerkelijk
nieuws. Kortom: voor elk wat wils!
Ik dank iedereen die deze maand kopij
heeft aangeleverd van harte en wens
alle Dierdonkers veel leesplezier toe.
Vragen, opmerkingen of kopij voor
de komende maand(en)? Die kunt u
indienen op ons e-mailadres:
redactie@dierdonk.org.
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Vriendelijke groet,
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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. 10 en 24 feb.
Ma. 3 en 17 feb.
RESTAFVAL:
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 10 en 24 feb. ten westen
en wo. 12 en 26 feb. ten oosten
van de Dierdonklaan.

One
Down

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
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

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

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200
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Lay-out:
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Voorwoord door Erik van der Heijden.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

Politiek met: Mirjam van der Pijl en Joan Damen.

8

Verenigingsnieuws: Vrijwilligersfeest Dierdonk.

11

Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, Didoko aftellen,
Tafeltennis binnenkort mogelijk? & Fotodier.

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

15

Nieuws van de wijkraad: Jongerenwijkraad brengt wijk in
beweging! & maai regime riet in Dierdonk.

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

18

Parkzicht......, Voltige.
Dierdonk 3D: Hondenveldje.

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25

Rampetampers en technasium: de optocht
Rampetampers Dierdonks carnaval voor alle leeftijden

Druk: Vane Druk v.o.f.

29

Medi-Seinen.

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

30

Hondenwinterwandeling was geslaagd!

31

Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag.

32

Nieuws van onze wijkagent.

35

De hobby van … Lambert Smits.

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)

De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

37

Ingezonden: Basisschool Dierdonk.

38

Programma februari Filmhuis.

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

41

Ingezonden: februari in het Annatheater, Scouting Paulus:
Schaatsuitje Scouts.

44

Ingezonden: Zomaar een dagje Dierenkliniek Brouwhuis.

45

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 11 februari.
Volgende verschijningsdatum rond:

27 februari.

Gazet februari 2014

5

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

mop Tel:
febr 1 06Ǧ53382407
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1
22 1-2014
Coendersberglaan 63 Helmond
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Een vrouw vertelt haar
buurvrouw:
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Lief!

"Gisteren heeft mijn man

t

het eten klaargemaakt."
Zegt de buurvrouw:

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

"Wat lief, zeg. En, wat kreeg je?"

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

Antwoordt de vrouw:
"Buikpijn."

C.V. - Techniek
& Sanitair

Fysiotherapie
UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Complete badkamers

Design radiatoren

Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:
• CV-ketels en onderhoudsabonnementen
• Badkamers • Stadsverwarming • Sanitair • Vloerverwarming
• Verbouwing / Renovatie • Radiatoren en decorradiatoren
Horstlandenpark 4

Tel. (0492) 38 61 00

5709 MB Helmond

06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Passend Onderwijs
Als u dit leest is het al weer februari
en is 2014 al weer een maand oud.
Dit jaar zal politiek gezien in het
teken staan van de gemeente
raadsverkiezingen op 19 maart
en 3 decentralisaties van het Rijk
naar de Gemeenten die dit jaar
afgerond moeten worden. Eén
van die decentralisaties is Passend
Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014
moeten scholen een passende
onderwijsplek geven aan leerlingen
die een beperking of gedragsproblemen hebben.
Voorheen was dit een probleem van de ouders. Ook was het
onduidelijk waar het geld voor extra ondersteuning naar toe
ging (bijv. onderhoud scholen etc.). Nu moeten scholen zorgen
voor een passende oplossing. De overheid schaft namelijk
de leerling-gebonden financiering (rugzakje) af. Zij heeft ook
bepaald dat alleen nog samenwerkings-verbanden van scho
len kunnen beschikken over het budget. Niet elke gewone
school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen
passend onderwijs geven? Dan zoeken de scholen binnen het
samenwerkingsverband een school die dit wel biedt. Scholen
kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke
kinderen het beste onderwijs kan bieden.

In Helmond werkt men met de omliggende gemeenten
samen om dit voor elkaar te krijgen. Tijdens werkbezoeken
is gebleken dat daar waar scholen eerst zeer sceptisch waren
er nu een kentering waar te nemen is en dat men zelfs
zeer enthousiast is. Men wil zelfs een versnelling van deze
decentralisatie doorvoeren. Speciale scholen zullen blijven
bestaan maar een leerling krijgt voortaan niet meer een
etiket opgeplakt en zal eerst binnen het reguliere onderwijs
opgevangen worden. Ik heb zelfs vernomen dat er kinderen
waren die zo opgebloeid zijn, binnen de pilotprojecten die er
al lopen, dat ze zeggen dat ze nu echt meetellen.
U ziet dat een decentralisatie niet negatief hoeft te zijn maar
dat dit het creatieve vermogen van mensen kan stimuleren.
En in onze regio is al meermalen gebleken dat we daar heel
goed in zijn.
Joan Damen
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Medezeggenschap in de wijk
Met de verkiezingen voor de ge
meenteraad op 19 maart in aan
tocht hebben de meeste politieke
partijen hun verkiezingsprogram
ma’s gereed en gepresenteerd. Zo
ook de Partij van de Arbeid Hel
mond.
Ons programma heeft de naam “Het
vizier op Werk, Wonen en Welzijn”
gekregen. Deze 3 thema’s vormen
de spil van ons programma.
In de passages die gaan over wonen kunt u o.a. lezen dat de
medezeggenschap van inwoners aangaande hun wijk bij de
PvdA Helmond hoog in het vaandel staat.
Ons verkiezingsprogramma zegt daarover o.a.:

brengen met de gemeenteraad.
….. Het opstellen van een ruimtelijke Wijkvisie/Wijkontwik
kelingsplan voor elke wijk, afgestemd op een integraal plan.
Dit in intensieve samenspraak met vertegenwoordigers van
de wijken.
U begrijpt dat ik grote waarde hecht aan de wijkvereniging
en de wijkraad en veel waardering heb voor allen die zich
daarvoor inzetten.
Ik roep u op om te komen kiezen, kiezen voor onze wijk door
in onze wijkvereniging actief te worden.
En op 19 maart kiest u vast en zeker ook voor onze wijk! Ga
stemmen want uw stem telt zeker mee!
Mirjam van der Pijl

.....Het verder uitwerken van wijkgerichte plannen, waarbij
de wijken/wijkvertegenwoordigers zo actief mogelijk worden
betrokken en serieus genomen worden.
.....Het terugkeren naar structurele overleggen met de wij
ken, die als basis moeten dienen voor het wijkactieplan. Dus
het intensiveren van het “Wijkgericht werken”. Hierdoor zal
betrokkenheid en participatie van bewoners weer terugge
bracht worden.
…..Het initiatiefvoorstel van de PvdA “Wijk in de raad” moet
als pilot worden gebruikt om de wijken meer in contact te
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Vrijwilligersfeest Dierdonk
Op 18 januari was het weer zover: de jaarlijkse vrijwilligers
avond. Dit evenement is een jaarlijkse traditie georgani
seerd door de Wijkvereniging en Parkzicht, waarmee alle
vrijwilligers uit Dierdonk worden beloond voor hun inzet in
de wijk.

Na afloop van de workshop was het tijd om het verloren
vocht en de eraf gedanste calorietjes weer aan te vullen. Het
uitgebreide warm en koud buffet met verschillende vlees en
vis gerechten, alsmede salades kwam de inwendige mens ten
goede.

Wat later in het seizoen als gewoonlijk, was dit jaar Dansschool
Reniers de locatie voor de drukbezochte feestavond. Onder
het genot van een kopje koffie is de ontvangst met aansluitend
een welkomstwoord van de organisatie.
Wekenlang is er gespeculeerd onder verschillende vrijwilligers
wat de activiteit van de avond zou worden. Na al een paar
pilsjes met een bitterbal, vond onder leiding van Irene Koene
een workshop Merengue plaats. Voor de doorgaans niet
dansers onder ons was het gelukkig niet al te ingewikkeld. Je
hoefde immers maar tot 8 te kunnen tellen. En laat iedereen
dat nu op de basisschool geleerd hebben! Na de warming up
waarbij de heupen eens flink losgemaakt werden, wordt er
druk geteld en gedraaid. En er blijkt ineens volop danstalent
te bestaan in Dierdonk! Echter, toen alle heren 8 dames door
moesten schuiven, rees de vraag of tot 8 tellen niet toch iets
te moeilijk was voor sommigen onder ons. Ook links en rechts
blijkt nogal eens verwarring te geven.

De aanwezige DJ zorgde ervoor dat de zojuist geleerde
stapjes direct in de praktijk gebracht konden worden. Ook
passeerden meerdere foxtrotjes de reveu. De jarige Hans van
Rijt zal deze avond niet snel vergeten: hij is volop door alle
aanwezigen toegezongen!
Tot het laatst toe bleef het een gezellige en sfeervolle avond
waarbij om 1 uur de avond afgesloten werd.
Kortom: een zeer geslaagde avond voor de vrijwilligers.
Waarbij de organisatie hoopt dat er de volgende ochtend niet
te veel spierpijn onder de vrijwilligers is opgetreden…..
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45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

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

ch

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

Schoonheidssalon
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Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

yentill

Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

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

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

MoetNiks mededelingen
We hebben de vorige keer al aandacht besteed aan de excursie naar het Philips Museum op dinsdag 4 februari. De
inschrijfermijn is inmiddels al gesloten, zodat u helaas niet
meer mee kunt.
Buiten de normale woensdag- en donder
dagochtend
activiteiten gaan we deze maand alleen een wandeling maken. Deze vindt plaats op zondag 16 februari.
De wandeltocht voert ons door het Grotelse Bos, ook bekend
als de Aarlese Visvijver. We vertrekken om 10:30 uur vanaf
Theehuis De Wilde Framboos, Nuijeneind 5 Bakel. We zijn
daar al verschillende keren in de zomer geweest. Na de wandeling rusten we uit bij de open haard van het theehuis en
genieten we van koffie en eigengebakken taart.
U kunt zich voor deze wandeling onder gelijktijdige betaling
van € 2,50 tot 13 februari opgeven bij Jeanne de Jong, tel.nr:
512516.

Theehuis De Wilde Framboos beschikt over voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets.
Ondertussen zijn we druk bezig met de voorbereiding van
onze jaarlijkse busreis. We hebben verschillende alternatieven en we zoeken nu uit wat de beste bestemming is.
Wél kunnen we al vertellen dat we dit jaar in Nederland zullen
blijven. Houd de Gazet goed in de gaten zodat u zich snel kunt
aanmelden! Er zijn steeds heel veel belangstellenden en er is
maar plaats voor maximaal 50 personen.
Ook willen we u nogmaals wijzen op de website www.dierdonk.eu . Daar treft  u onder het hoofdstuk Wijkvereniging de
meest actuele informatie over MoetNiks aan.
Ten slotte wensen we iedereen een heel fijne carnaval toe.

Aftellen
Het jaar is pas begonnen en wij zijn
al aan het aftellen.
Nog 9 maanden tot ons jubileum.
Op 25, 26 oktober en 2 november
2014 verzorgen wij een optreden in
het annatheater .
Schrijft  u dit vast in uw agenda. Op dinsdagen zijn wij druk aan
het repeteren ook de nieuwe leden waar we heel blij mee zijn,
zingen al een aardig nootje mee.
Voor meer info:
kijk op Didoko.nl of mail naar info@didoko.nl
Wilt u ook eens komen zingen? Dat kan !!! Tijdens een van
onze repetities, dinsdagavond in Parkzicht, Dierdonkpark 6,
5709 PZ Helmond van 20.00 tot 22.00 uur.

Tafeltennis

Zin om 1 keer per week te tafeltennissen in Dierdonk?

Wie weet is dat binnenkort mogelijk. De wijkvereniging huurt
namelijk op dinsdagavond de gymzaal omdat er geprobeerd
is een badmintonclub te starten. De animo is redelijk maar de
gymzaal is te klein om te groeien. Er is slechts ruimte voor 1
badmintonveld.
Het plan is nu om enkele tafeltennistafels aan te schaffen en
de badmintonclub om te zetten in een tafeltennisclub. Er zijn
nog wel 2 voorwaarden waar aan voldaan moet worden:
• Wijkbewoners moeten willen tafeltennissen
• De Gemeente moet goedkeuren dat er wordt getafeltennist
Kortom, als u interesse heeft  om op dinsdagavond te tafeltennissen, stuur dan a.u.b. een mail naar secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu . Wij houden u op de hoogte van de aanmeldingen en van de reactie van de Gemeente.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Fotodier clubuitje en de grote K van …
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

Wij gaan als clubleden bijna maandelijks met onze camera in
de aanslag op pad. Leerzaam, inspirerend, ontspannen.
Je leert al doende. Je leert veel van de technische kanten
van fotografie van elkaar. Je ziet dat ieder vanuit zijn eigen
interesse waarneemt en beelden weet vast te leggen. Je helpt
elkaar te letten op wat boeiend is om te fotograferen.
Je discussieert hierover, probeert dingen uit, bedenkt of de
foto bij opname al meteen goed moet zijn of dat je deze juist
na opname wilt gaan bewerken. Bedenk het maar, het kan
allemaal.

Verbaasd? Clublid in ’Lightspace’ van Rob Sweere
(foto van Jose Luijten)

Voordat ik aan het echte stukje tekst voor deze Gazet begin
wil ik even kwijt dat ik zojuist, 21 december, terug ben van
een clubuitje met 12 leden naar de Somerense Heide. Om ca.
08.00 uur stonden we aan het Keelven. Camera in stelling en
zien hoe de zon en mooie luchten tevoorschijn kwamen en
deze vastleggen.
Het was een waar genoegen en vergeet daarbij de gezelligheid
niet. Lachen is een van de dingen die maken dat we het met
elkaar goed hebben op zo’n koude winderige ochtend midden
in de natuur.
K Kunstroute.
Nu terug naar de hoofdzaak voor deze Gazet. Het vorige uitje
was in Helmond Centrum. Wat is er mooier dan in je eigen
warme stad Helmond Kunst te mogen en kunnen fotograferen.
We hebben gebruik gemaakt van het boekwerk: K Kunstroute:
“Het centrum van Helmond lijkt wel een openluchtmuseum
met zoveel beelden”: www.helmond.nl/kunstroute
Het was zaterdag, het was markt, het was druk, er was de
K KUNSTROUTE en wij waren er. ’t Was een beleving om de
enthousiaste en belangstellende reacties van mensen mee te
maken. Zelf had ik dit niet verwacht. Vragen als wat zijn jullie
aan het doen, waarvoor en lukt het?. Mensen vonden het ook
prima om gefotografeerd te worden. Enkelen wilden dit zelfs
graag. Zeker een van onze clubgenoten zelf.

’Onderweg naar water’ van Peter Erftemeijer
Janneke Hendriks verwoordt haar foto met: KUNST en onge
KUNSTeld hand in hand. Mooi dat mensen en zeker kinderen
op deze manier met kunst in aanraking komen.

We waren met zeven clubleden en we hebben ieder uit onze
grote hoeveelheid gemaakte foto’s, één foto uitgezocht die
we graag in de Gazet tentoonstellen.
Al bij al een bijzonder fijne ervaring en een aanrader.
Namens clublid Fotodier Jose Luijten
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”De kunst in Helmond gaf mij geen inspiratie, het grauwe weer
wel”. Steven Langewouters heeft dit stukje Helmond gevonden
en weten vast te leggen.
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“Kunstroute Helmond centrum

Untitled van Arno Oberndorff
Foto van Wim van Berlo. Hij noemt zijn foto: ”Beeldende
Kunst”. Inspirerende tekst. Je kunt als kunstenaars elkaars
werk versterken. Ik hoor het Wim zelf zeggen.

untitled van Arno Oberendorff
Foto gemaakt door Cees Gruyters met als titel: ”Als kunst
kijken naar kunst”.

Titel bij de foto van David Otten:”Hoe ik de oude entree tot
Helmonds centrum zou zien, als ik gek genoeg zou zijn om plat
op mijn buik te gaan liggen”. Deze foto van onze kanaalbrug
als kunst opnemen in het boekje van de K Kunstroute. Zou een
goed idee zijn?

untitled van Arno Oberendorff
Titel van de foto van Peter Kanters: ”Op de scooter door het
mooie Lambertushof”

Gazet februari 2014
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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

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
m

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
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Mooi hé!
Sam en Saar lopen door de
Kalverstraat.
Saar blijft stilstaan bij een sjieke
boetiek waar een mooie jurk in
de etalage staat.
'Vind je 'm mooi?' vraagt Sam.
'Ja, heel mooi,' zegt Saar. 'Vind
je 'm echt heel erg mooi?',
vraagt Sam. 'Ja, werkelijk prachtig,' zegt Saar. 'Nou, weet je wat?'
zegt Sam, 'dan gaan we morgen
weer kijken

GRATIS WAARDEBEPALING
*L XJM NJKO IVJT WFSLPQFO FO XJM HSBBH XFUFO XBBS JL BBO UPF CFO
7VM EF[F BOUXPPSELBBSU JO FO TUVVS IFN PQ XJK NBLFO EBO
FFO BGTQSBBL NFU V #FMMFO PG FNBJMFO LBO OBUVVSMJKL PPL
FFO QPTU[FHFM JT /*&5 OPEJH

OBBN
BESFT
QPTUDPEF
XPPOQMBBUT
UFM
NPCJFM








"ESJBBO WBO EFO )FVWFM NBLFMBBST FO BEWJTFVST
"OUXPPSEOVNNFS   7$ )FMNPOE
5FM     JOGP!IFVWFMOM

WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

Nieuws van de wijkraad
Jongerenwijkraad brengt
wijk in beweging!
Vervolg aanleg trimparcours; november
Gazet 2013
Het trimparcours vordert gestaag, de
trimtoestellen zijn aangekocht en de
route is uitgezet.
Zoals u kunt zien worden er op de route om Dierdonk heen 6
trimtoestellen opgesteld. U zult denken 6! Dit klopt, elk jaar
kan er een trimtoestel worden bijgekocht. Op deze wijze willen wij voor de wijk Dierdonk een aantrekkelijk trimparcours
samenstellen waar jong en oud naar hartenlust gebruik van
kan maken. Wij hopen begin 2014 de toestellen te kunnen
plaatsen en met een feestelijk moment officieel in gebruik te
kunnen nemen.
1.

Boktrainer

2.

Rekstangtrainer

3.

Rug- buikspiertrainer

4.

Evenwichtsbalk + boktrainer

5.

Opdruktrainer

6.

Rekbanktrainer + boktrainer

Nico Tuip Wijkraadvoorzitter Dierdonk.
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Maai regime Riet in Dierdonk
1. Klachten

2. Doelsoorten Flora en Fauna in
Dierdonk
Er zijn in het verleden veel klachten gekomen vanuit de wijk
Dierdonk met betrekking tot het maaien van het riet. De
volgende klachten zijn geuit:

Als Gemeente Helmond hebben wij naast de flora en fauna
wetgeving verschillende doelsoorten voor de wijk Dierdonk.

• Het water is niet zichtbaar, terwijl het plan uitgaat van
waterwonen.
• Er staat te veel riet in de sloot en op de kant;
• De begroeiing is eentonig, de variëteit is weg;
• Er staan veel brandnetels op de kant;
• De begroeiing oogt slordig en verwaarloosd.
• Sociale controle is niet mogelijk, de overzijde van de singel
is niet zichtbaar door het riet.

Singels:
Submerse (=ondergedoken) Waterplanten (fonteinkruiden,
waterdrieblad) Oeverplanten (Riet (beperkter), Kattenkruid
Beemdkroon, Wilde cichorei, Vijfdelig kaasjeskruid,
Egelskop, Brede wespenorchis, Rietorchis)
Vissen (snoek, baars, karper, voorn)
Insecten (libellen, waterjuffers, verschillende soorten
kevers en vlinders etc.)

Daarnaast zijn wij ook aangesproken op de correctheid
van ons maaibeleid in het kader van de Flora- en faunawet.
Bijvoorbeeld of we niet teveel maaien en of we wel in de
goede periode maaien.
Eind 2012 zijn wij in goed overleg met de werkgroep riet van
de Parnassiasingel over gegaan naar een, eerste instantie,
kleine proeflocatie bij de Parnassiasingel en daarna hebben
wij in 2013 het maairegime van het riet gewijzigd voor de
andere singels.

Gracht Dierdonklaan
Submerse (=ondergedoken) waterplanten (fonteinkruiden,
waterdrieblad) Drijvende waterplanten (waterlelie, Gele
plomp, Kikkerbeet, Watergentiaan
Vijvers:
In de vijvers kunnen alle bovenstaande soorten voorkomen. Daarnaast richten we ons bij de vijvers ook op de
aanwezigheid van specifieke vogelsoorten die afhankelijk
zijn van bredere rietkragen, zoals de Kleine karekiet en de
Rietgors.

Deze doelsoorten zijn gekozen op basis van de inrichting van
de waterpartijen en op basis van inventarisaties. De Flora- en
faunawet stelt eisen aan de instandhouding van aanwezige
soorten.
Sommige soorten zijn afhankelijk van een weelderige
rietgroei, denk aan de kleine karekiet en rietgors. Sommige
soorten zijn gebaat bij een gedeeltelijke rietgroei zoals de
orchissen.
Sommige soorten zijn gebaat bij zo min mogelijk rietgroei
(veel zon) zoals de fonteinkruiden, kattenkruid en vijfdelig
kaasjeskruid.
Kortom, om alle beschermde soorten te behouden zullen
wij af moeten wisselen in ons maairegime. Op sommige
plaatsen moeten wij het riet terugdringen (bij de singels)
en op sommige plekken mogen de rietkragen zich verder
ontwikkelen (bij de vijvers)
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3. Wetgeving Flora en Fauna
Wij werken voor het onderhoud aan waterlopen met de
gedragscode Flora en Fauna wet voor Waterschappen.
Onderhoud, zoals schonen (maaien van riet), bij waterlopen
valt in het kader van de gedragscode onder bestendig beheer.
Omdat er in de singels in Dierdonk soorten voorkomen als
lokale populaties op specifieke locaties, zijn wij ondermeer
verplicht om 25% van de vegetatie en waterbodem te sparen.
Sparen houdt in dit geval in dat wij jaarlijks 25% van het riet
en de onderwaterbegroeiing moeten laten staan. In het
verleden lieten wij ca. 40 tot 50% van deze vegetatie staan.
Omdat de rietvegetatie in de singels te zeer ging overheersen,
ten nadele van de zonminnende soorten zoals fonteinkruiden,
kattenkruiden en kaasjeskruid, zijn wij terug gegaan naar de
wettelijk verplichte 25 %.
Bij de vijvers zullen wij 40 a 50% van het Riet laten staan,
dit omdat deze bredere rietkragen het leefgebied zijn van
onder meer de kleine karekiet. Tevens vormen deze bredere
Rietkragen een goede overwinteringsplek voor veel insecten.

4. Maairegime
Het maaien in het kader van verkeersveiligheid blijft
ongewijzigd, bij kruisingen en dergelijke word ieder jaar een
strook gemaaid vanaf 15 juli.
Singels
Het reguliere “najaarsonderhoud” bij de singels vindt plaats
conform het bovenstaande schema.
Ieder jaar zal conform de gedragscode flora en faunawet
25% gespaard worden, dit zijn de groene vlakken. De blauwe
vlakken worden dus wel gemaaid. Hierdoor ontstaan er
kleinere aaneengesloten rietkragen, hetgeen een beter beeld
oplevert. Per jaar verandert de plaats waar het riet gespaard
blijft. Dit doen wij om te voorkomen dat het riet telkens voor
dezelfde huizen staat en omdat er anders elzen en wilgen in
het riet gaan groeien.
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Gracht Dierdonklaan
Bij de gracht aan de Dierdonklaan wordt ieder jaar 25%
onderwaterbegroeiing gespaard. De oeverbeplanting wordt
volledig weggemaaid.
Vijvers
Bij de vijvers wordt ieder jaar 40 -50% onderwaterbegroeiing
en riet gespaard.
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Parkzicht......
Beste wijkbewoners.
Even een update voor wat ons wijkgebouw Parkzicht betreft.
Zoals bij de meesten van u wel bekend zal zijn hebben wij
als bestuur afscheid genomen van onze voorzitter Marc
Raaijmakers. Langs deze weg willen we Marc nogmaals
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Parkzicht en aldus
ook voor Dierdonk in het algemeen. Gezien het feit er dat er
zich nog geen geschikte kandidaten voor een bestuursfunctie
gemeld hebben, zijn de functies als volgt ingevuld. Hans van
Rijt neemt de taak als voorzitter/secretaris op zich, Herman
van Zoelen blijft penningmeester en onze beheerder Willy van
Aerle is als bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Op deze
manier komen we toch tot een bestuur van 3 personen wat
volgens ons toch wel de minimale bezetting is.
Verder zijn we, na overleg met de gemeente, begonnen met
het verbouwen van de keuken in Parkzicht. Deze kon na
een 15 tal jaren intensief in gebruik te zijn geweest wel een
opfrisbeurt gebruiken. Ook wordt de indeling veranderd
zodat volgens ons de ruimte nog optimaler gebruikt kan
gaan worden. Een compleet nieuwe inrichting met rondom
betegelde en opnieuw gestukadoorde wanden moeten er voor
gaan zorgen dat we de komende jaren er weer tegen kunnen.
Tevens wordt er een ventilatiesysteem aangebracht wat moet
voorkomen dat in de zomermaanden de temperatuur in
keuken tot tropische waarden stijgt wat in het verleden nogal
tot problemen heeft geleid.
Verder staan er ook weer een aantal evenementen op het
programma van dit jaar. Allereerst de carnaval die reeds
op 26 januari start met een jeugdmiddag voor en door de
Rammetjes. Vervolgens op 22 februari de alom bekende
zittingsavond en een week later barst het carnaval dan echt los.
Verdere informatie hierover vindt u elders in de Gazet.
Op zo. 23 maart a.s. is er een muzikale happening in Parkzicht.
De Helmondse Liederentafel ‘t Akkoordje zal deze middag
verzorgen met een optreden waarbij gezellige meezingnummers uit het heden en het verleden ten gehore gebracht zullen worden.
Deze middag is gratis toegankelijk en de koffie en thee worden
u aangeboden door Parkzicht. Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur
Vervolgens willen wij op 12 april a.s.(onder voorbehoud)
wederom een themafeestavond organiseren in Parkzicht. We
zijn nog in overleg welk thema het deze keer gaat worden en
ook zijn we nog volop bezig met de verdere invulling van deze
avond. Wij houden u op de hoogte en in de volgende Gazet zal
verdere informatie komen te staan.

eigen Dartteam aanwezig en regelmatig worden er wedstrijden in competitie verband gehouden. Ook kan er gekaart worden of gewoon eens even gezellig bijpraten met deze of gene.
Vrijdagavond is de line-dance club aanwezig en een keer in
de maand wordt er een jeugd discoavond georganiseerd voor
kinderen uit de wijk.
Ouderen vereniging Moet Niks organiseert voor hen die geen
arbeidsplicht meer hebben maar toch lekker actief bezig
willen zijn op de woensdagochtend regelmatig activiteiten
zoals koersballen in Parkzicht in de wintermaanden en in de
zomermaanden jeu de boules op de banen aan de promenade
achter de gymzaal, tenminste als de weersomstandigheden
het toelaten. Ook organiseren zij op donderdagochtend een
computerinloop voor mensen die wat meer wegwijs willen
worden op de computer.
Verder zijn er diverse dansgroepen actief zoals de dames van
de dansgarde van de Rampetampers, een Zumba dansgroep
en een dansgroep voor kinderen. U ziet er is van alles te doen
in uw wijkgebouw dus kom gerust eens langs.
Wij vinden het als bestuur wel spijtig dat er in de weekenden
zo weinig te doen is in Parkzicht. Dit heeft te maken met feit
dat wij als gesubsidieerde stichting een para commerciële
instelling zijn en daarom geen commerciële activiteiten
mogen organiseren. Verzoeken aan onze beheerder, die
overigens regelmatig aan hem gesteld worden, voor feesten
of partijen met een persoonlijk karakter waarbij alcohol
geschonken wordt, worden zodoende altijd afgewezen.
Tot slot de mededeling dat ook wij in Parkzicht te maken
hebben met de aangepaste Wetswijziging in de Drank en
Horecawet. Dit houdt in dat er geen alcohol houdende
dranken verstrekt mogen worden aan personen onder de
18 jaar. Bij twijfel zal dus om uw legitimatiebewijs gevraagd
worden. Wij zullen deze regels strikt na moeten leven want
de boetes die opgelegd kunnen worden aan zowel diegene die
de drank verstrekt alsook aan diegene die de drank koopt, zijn
niet mals. Ook bestaat de mogelijkheid dat de vergunning van
Parkzicht wordt ingetrokken.
Wij vragen dan ook uw begrip en uw medewerking hiervoor.
Wij hopen velen van u dit jaar te mogen verwelkomen in
Parkzicht tijdens een van de diverse activiteiten die (al dan
niet wekelijks) georganiseerd worden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur SCCD Parkzicht

Iedere maandagavond wordt er gebridged in Parkzicht. Op
dinsdagavond oefent het Didoko koor en op woensdagavond
zingt de Helmondse Liederentafel “t Akkoordje hun repertoire
op hun vaste oefenavond.
Donderdags neemt, en dit al een groot aantal jaren, de hobbyclub bezit van Parkzicht. Een groepje gedreven mensen
knutselen hier samen met een aantal basisschoolkinderen de
leukste dingen in elkaar.
Verder is er op iedere donderdagavond een inloopavond voor
jong en oud. Er is dan de mogelijkheid om te darten op een
van de aanwezige dartbanen, vaak zijn er ook mensen van ons
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VOLTIGE

Dierdonk 3D: Hondenveldje

Voltige is een sport waarbij turnoefe
ningen op een paard of pony worden
gedaan in stap, draf en galop. De (ge
diplo
meerde) instructeur begeleidt
een paard of pony met behulp van een
longeerlijn, zodat de kinderen met de
oefeningen bezig kunnen zijn.

Wij proberen kinderen op een speelse
wijze vertrouwd te maken met het
paard en met de bewegingen daarvan.
Al doende ontwikkelen de kinderen
lichaamsbeheersing, motoriek, balans
en uithoudingsvermogen. Ook komen
kracht, ritmegevoel, bewegingsvrijheid
en lenigheid aan bod.
Voltige is ook samenwerken, moed en
vertrouwen hebben in jezelf, elkaar en
het paard. En natuurlijk vooral: plezier
hebben in wat je doet.
Voor deze sport hoef je niet te kunnen
paardrijden of turnen. Deze unieke
combinatie van sport leer je vanzelf.
Deze sport is geschikt voor kinderen
vanaf 7 jaar.
Kom op dinsdag- of vrijdagavond kij
ken of een gratis proefles meedoen.
Voltigevereniging De Leysing is een
jonge sportvereniging en bestaat sinds
januari 2013. Onze trainingen worden
gehouden aan de Leijsingweg 15 in
Liessel.
Kijk voor uitgebreide informatie en het
tijdstip van de lessen op onze website
www.voltigedeleysing.nl.
Kun je niet kiezen tussen turnen en
paardrijden?
Doe het dan allebei en kom voltigeren!
Voltige: de leukste sport voor meisje
én jongens!
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Deze maand een totaal andere column
dan u van mij gewend bent. Maanden
achtereen ben ik als geheim agent op
zoek gegaan naar vrijwilligers die onze
mooie wijk leefbaarder maken. Per
soonlijke verhalen rondom mensen die
in deze drukke tijden toch ook nog tijd
steken in Dierdonk. Vrijwilligers die
onmisbaar zijn en die het verdienen
om zo nu en dan in het zonnetje ge
zet te worden. Op 18 januari is dat
of
ficieel gedaan. Het bestuur van de
wijkvereniging, wijkraad en Parkzicht
heb
ben hun vrijwilligers getrakteerd
op een leuke avond bij Dansschool
Reniers. In deze Gazet een impressie.

de Wolfsputterbaan. Een omheind gras
veld waar ik de bal niet te hard moet
gooien anders ligt hij op de weg. Terwijl
de hond heen en weer rent, wordt hij
steeds viezer. Intussen zak ik steeds
verder weg in de modder. Net voordat
we vertrekken, doet ze haar behoefte
en kunnen we weer naar huis. Althans,
dat dacht ik. Nee, ook hier geldt een
opruimplicht. De Gemeente steunt het
initiatief van hondenveldjes toch? Kun
nen zij dan niet wekelijks het veldje
schoonmaken? Elke hondenbezitter be
taalt immers € 57,36 hondenbelasting
per jaar.
Ik zie trouwens buiten de hondenveldjes,
uitlaatstroken en loslaatstroken weinig
hondenpoep liggen. Zeker vergeleken
met de eendenpoep en ganzenpoep
rond de vijver. In de Dierdonklaan lagen
vorige zomer enorme hoeveelheden
zwanenpoep en dat mag allemaal wel.

Deze maand pak ik het heel anders aan.
Deze keer een persoonlijk verslag, en
een oproep.
Ik loop regelmatig door de wijk met
mijn hond. Een lieve border-collie die
niets liever doet dan achter een bal
aanrennen en deze gelukkig ook weer
terugbrengen. Zodra ik mijn huis verlaat,
wil zij direct richting de vijver want daar
laat ik haar los om al wandelend vele
malen de bal te laten apporteren. Ik
hoor u denken, mag dat daar wel? Nee,
en dat weet ik ook. Ik hoop telkens dat
er geen controle plaatsvindt want een
bezoekje van de Stadswacht voorkom
ik liever. Alle hondenbezitters willen
liever niet aangesproken worden door
de Stadswacht met de woorden: ‘Is
dat uw hond?’ Een vriendelijk startend
gesprekje kan zomaar eindigen in een
boete van bijna € 200. Als dan ook nog
het poepzakje niet getoond kan worden,
dan komt daar nog bijna €100,00 bij.
Om dit te voorkomen loop ik snel naar
het hondenveldje achter de vijver, naast

Ter compensatie zou ik willen voor
stellen dat er een leuk zitje wordt
gemaakt ‘in’ de hondenveldjes. Tegels
om modderschoenen te voorkomen,
een bankje om lekker te zitten, een
prullenbak om het netjes te houden.
Een wekelijkse schoonmaakbeurt maakt
het plaatje compleet.
Steunbetuigingen kunnen naar:
geheimagentpd7@gmail.com of laat het
weten aan de hondenwerkgroep Hart
voor Honden Dierdonk.
Groeten geheim agent pd7
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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl
C

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

heet u meer dan welkom
als gastouder
voor opvang
in uw eigen huis
of bij de ouder thuis

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

info: (06) 126 75 123

bij Ellen van Buuren

Vloer en Tuin Gazet februari4 df
www.clickgastouderopvang.nl

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

VLOEREN - TUINEN - TEGELS

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.

HTN VLOER & TUIN BV
DUIZELDONKSESTRAAT 18
5705 CA HELMOND
Tel. 0492 - 792499

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•
MB Advies ontlast ondernemers op financieel 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 financiële 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 •

WWW.HTNVLOEREN.NL
INFO@HTNVLOEREN.NL

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

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

Een kaartje voor valentijnsdag van Olivier
“Goedemorgen kinderen. Vandaag gaan
we knutselen voor Valentijnsdag. Wie
kan mij vertellen wat je dan precies kan
maken”, vraagt de juffrouw. De kinderen
roepen van alles door elkaar heen.
“Ho ho, niet door elkaar! Eén voor één
mag je zeggen wat je kan maken voor
Valentijnsdag”, zegt de juffrouw. Om
de beurt geven de kinderen antwoord.
De een zegt een hartje, de ander roept
een bloemetje. Juffrouw merkt dat elk
kind zijn eigen idee heeft en daarom
mag iedereen voor Valentijnsdag gaan
maken wat hij of zij graag wil.
Olivier weet precies wat hij wil maken.
Van een leeg melkpak maakt hij een
bloembak en daarin doet hij zand en
allemaal verschillende bloemetjes. Niet
zomaar bloemetjes, maar heel grappige
bloemetjes die je niet in een winkel kan
kopen. Bloemetjes met allemaal hartjes
als blaadjes, of met pijltjes. Olivier
maakt er iets leuks van.
Olivier is al snel klaar met zijn bloembak
en mag daarna van de juffrouw nog een
kaart maken. “Voor wie moet ik die dan
gaan maken”, vraagt hij aan de juf. “Dat
mag je zelf weten. Je kunt een kaart
maken voor je moeder of vader, of voor
je oma of opa, of voor iemand anders
die je leuk vindt”, zegt de juffrouw.
Olivier besluit maar vast te gaan kleuren
en de kaart te maken. Later ziet hij wel
voor wie de kaart is.
Olivier vertelt aan mama wat ze op
school allemaal al hebben gemaakt voor
Valentijnsdag. “Ik heb alleen niemand
aan wie ik een kaartje kan geven. Ik
heb geen vriendinnetje”, zegt Olivier.
“Je hoeft toch niet een vriendinnetje te
hebben”, zegt mama. Je kunt ook naar
opa en oma een kaartje sturen of naar
Richie, dat is toch je vriend”. “Je gaat
toch niet naar een jongen een kaartje
sturen. Dat doe je alleen naar meisjes”,
antwoordt Olivier. Mama kijkt Olivier
aan en zegt: ”Nee, je kunt naar iedereen
een kaartje sturen die je leuk vindt”. “O
dus iedereen die ik lief vind kan ik een
kaartje sturen of iets geven?”, vraagt
Olivier. Mama knikt.
Als Olivier op zijn kamer zit gaat hij
denken wie hij allemaal lief vindt.
Oei,dat zijn wel heel veel mensen
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om een kaartje voor te maken en op
te sturen. Hij denkt: ik kan ook de
allerliefste een kaartje sturen. Iemand
die ik heel, heel lief vind. En zo komt hij
erop op toch een kaartje te sturen naar
papa en mama, naar opa en oma en heel
misschien een kaartje voor de juf. De juf
is altijd op school, is nooit ziek en Olivier
vind haar heel lief.
Snel gaat hij naar beneden om te vragen
aan mama of hij lijm, een schaar en
plakband mee mag nemen maar boven
om daar kaarten te maken. De volgende
dag op school praat Olivier met Richie.
“Aan wie ga jij een kaartje sturen Richie.
Je hebt geen vriendinnetje”, vraagt
Olivier. “Nee, ik ga geen kaartjes geven
aan meisjes”, zegt Richie stoer. “En
voor wie heb je die hele grote kaart
dan gemaakt?“, wil Olivier weten. “Dat
gaat je niks aan“, antwoordt Richie. “Ik
ga jou toch ook niet vragen voor wie
je iets heb gemaakt”, vraagt Richie. “O
maar ik wil wel zeggen dat ik voor opa
en oma, papa en mama een kaartje heb
gemaakt”, antwoordt hij. “Waarom ga je
hun een kaartje geven?”, vraagt Richie.
“Ik vind hun lief”, antwoordt Olivier.

Als hij thuiskomt gaat Olivier meteen
naar boven om te gaan knutselen. Hij
maakt nog twee kaarten en dan is hij
klaar. Of toch niet? Hij zit te denken: zal
ik Richie ook een kaartje geven, omdat
hij mijn vriend is. Ja, dat doe ik. Dus
meteen maakt hij een kaart met een
voetbal erop, fietsen en bomen. Hij wil
een stoere kaart met dingen erop die ze
altijd samen doen. Op de kaart zet hij;
‘Van je vriend Olivier’.

bord legt hij een kaartje neer. Mama
komt de keuken binnen lopen en ziet
dat Olivier de tafel aan het dekken is.
“Wat ben je vroeg op vandaag. En je
bent al de tafel aan het dekken zie ik”,
zegt Mama. “Ja, ik heb zo’n honger”,
antwoordt hij. Maar mama ziet dat hij
op elk bord een kaartje heeft gelegd
en nu snapt ze het. Olivier wilde vroeg
opstaan om iedereen met een kaartje te
verrassen.
“Kom we gaan de anderen roepen. We
moeten eten en dan naar school”, zegt
mama met een knipoog. Als iedereen
aan tafel zit zien ze een kaartje liggen,
en op Oliviers bordje ligt ook een kaart.
Dat had hij niet verwacht! Het kaartje
is van papa en mama met dikke kusjes
erop. Mama en papa vinden het heel
lief dat ze een kaartje van hem hebben
gekregen en geven hem er een dikke kus
voor.
Als Olivier op school komt loopt hij
meteen naar binnen naar de klas. Daar
is nog helemaal niemand en zo kan hij
stiekem een kaartje neerleggen bij de
juffrouw op haar bureau en in het kastje
van Richie. Olivier komt bij zijn eigen
kastje en ziet er dan ook een kaartje in
liggen. Hij maakt de enveloppe open
ziet dat hij een kaartje van Richie heeft.
Hij begint heel hard te lachen want ook
Richie heeft er een voetbal, een boom
en fietsen op geplakt. Maar hij vindt het
wel heel erg lief dat hij een kaartje heeft
gekregen.
De juffrouw komt binnen en wenst
iedereen en goede Valentijnsdag. Aan
het einde van de dag zegt ze tegen alle
kinderen dat het een leuke dag was en
bedankt alle kinderen voor de kaartjes
die ze heeft gekregen. Olivier dacht dat
hij de enige was maar iedereen in de klas
heeft een kaartje aan de juf gegeven! Als
hij thuiskomt bellen zijn opa en oma op
om hem te bedanken voor het kaartje
want dat is heel erg lief. In bed krijgt hij
nog een paar dikke kussen van mama,
omdat hij zo lief is geweest.

Op Valentijnsdag is Olivier vroeg wakker.
Hij kruipt zachtjes uit bed en loopt naar
beneden. Daar zet hij in de keuken de
bordjes klaar voor het eten en op ieder
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Kleurplaat

Oplossing op pag 31.
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

OPRUIMING
met kortingen

van 20%
TOT 60%
2

1500 M SLAAPVOORDEEL

Rampetampers en technasium: de optocht
De eerste klassers van het dr.
Knippenbergcollege hadden
in augustus een opdracht
gekregen om een carnavalswagen voor ons, de Rampetampers, te ontwerpen. Dit voor
de lessen O & O. In groepje s van 3 á 4 personen moesten ze
aan de slag om een zeven-tal deelopdrachten uit te voeren.

Al bij al was er door velen hard aan gewerkt en kunnen we na
de beoordeling van totaal 25 wagens, dus een hele optocht,
in elk geval zeggen dat er diverse ontwerpen waren die tot de
bouw van een echte carnavalswagen kunnen leiden.
Hiervoor Steek af.

• Deze waren o.a:
• Waar moet een wagen aan voldoen volgens de wet
bijzonder vervoer.
• Onderzoek de route van de optocht en geef mogelijke
obstakels aan.
• Maak een viertal ontwerptekeningen van het idee. Maak
een technische tekening.
• Maak een lijst met te gebruiken materiaal.
• Geef een overzicht van de te maken kosten en
• De voornaamste voor ons was het op na aanleiding van
de technisch tekening, het op schaal bouwen van een
carnavalswagen met als voorwaarde dat er minimaal 3
draaiende onderdelen aan moesten zitten en het thema
van de optocht “OlliedeGalliedenAllieunôk” moest erin
verwerkt zijn.
In Januari was het dan zover. De producten werden
in het technasium getoond aan de opdrachtgever, de
Rampetampers. Sommige presentaties werden ondersteund
door een powerpoint presentatie ander werden aan de
hand van de lijst van de deelopdrachten afgehandeld. Voor
velen was het een uitgemaakte zaak dat het thema van de
optocht te maken had met “Drinken”. Ze legden het uit als
keelsmeren , en dat kan dan met bier of Flügel. Vandaar dat
veel “bierwagens” de revue passeerden.
Enkel groepjes hadden verder gedacht en dachten van “ollie”,
dat is olie en dat wordt ook gebruikt om te bakken of om
tandwielen te smeren. Een van de wagens die er daarbij
uitsprong was de pannenkoekenbakkerij.

De uitleg was pannenkoeken worden gebakken in olie, om het
beslag te kunnen maken draaien de beslagkommen rond, en
voor het gemak draaien ook de pannen op het fornuis rond.
Daarnaast werden door mensen in kokskleding, langs de
wagen de gemaakte pannenkoeken uit gedeeld waardoor er
interactie met het publiek mogelijk is. Het derde draaiende
element waren de wielen van de wagen, wat ook vooraf
was aangegeven dat die mee mochten tellen. De aandrijving
van de beslagkom en bij de pannen was gebaseerd op een
motortje. Ook waren er technisch vernuftige vindingen
waarbij de bewegingen werden gemaakt door middel van een
krukas.
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Dierdonks carnaval voor alle leeftijden
De Zittingsavond op zaterdag 22
februari 2014

De Kapellenavond op
zaterdag 1 maart 2014

Vorige maand hebben we al laten
weten dat er 3 kapellen bekend waren.
Inmiddels is ook “Doe Mar Wa” uit
Bakel weer van de partij en hebben we
beslag weten te leggen op een duo voor
het amusement. Van dit dou komt een man uit Dierdonk
en heeft dus een thuiswedstrijd en de ander komt uit Bakel
maar erg dicht tegen Dierdonk. Geen familievan elkaar maar
de een heet Erwin Smits en de ander Peter Smits, en samen
vormen zij het duo “tsjonge-jonge” en zij zullen andere hun
carnavalsschlager “Ollie de Gallie den Allie-un ôk” ten gehore
brengen. Ook dit jaar wordt alles weer aan elkaar gepraat
door een echte presentator. Weet u nog vorig jaar door een
een-mans carnavalsvereniging. Deze presentator is nu weer
van de partij maar in een andere creatie. Kom en laat je
verrassen.! De entree voor deze avond die om 20.30 begint
bedraagt slechts € 3,00

Nog even in herrinering en wel onze bekende gezellige
zittingsavond, waar weer een keur aan kletsers en amusement
op het podium zal staan.
Heeft u nog geen kaartje gekocht of een van de gratis kaarten
gewonnen bij de wijkvereniging, dan wordt het tijd om nu zo
snel mogelijk naat Albert Heijn te gaan. Op = namelijk OP.
De muzikale ondersteuning op deze avond is in handen van
Hofkapel “De Durbloazers”, verder met medewerking van de
Rampetampers, Dansgarde en Showgroep.

Oergezellige Zittingsavond
Zaterdag 22 februari 2014
Kletsers

Amusement

Freddy van den Elzen
Rob van Elst
Wichard de Benis
Berry Knapen

Jeroen’s Clan
Qukske d’r Bai
Huhum
De Helmvlegels

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur
Entree: 14,00 euro
incl. 1 kopje koffie
Gratis garderobe

Muzikale omlijsting:
Hofkapel “de Durbloazers” , Disco “The Musicmasters”

Voorverkoop

Albert Heijn

Dierdonk

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

Carnavaleske JeugdDisco op Vrijdag 28
Februari

Weet jij waar je op vrijdag 28 februari 2014 naar toe moet
gaan? Nou wij wel, naar de inmiddels beroemde jeugddisco
van de Rampetampers waar de jeugd van Dierdonk elkaar
massaal treft. Lekker dansen en hossen door de grote zaal.
Ook dit jaar belooft Dj Petertje er weer een heel spektakel
van te maken. Met zijn muziek en entertainment zal het
dak er zaterdag weer opgezet moeten worden en als wij om
22.00 uur de tent sluiten kunnen wij zeggen: “Dit was weer
vet-cool-gaaf!” Aanvang van de avond is 19.00 uur en einde
uiterlijk 22.00 uur. Entree € 3,00
Omdat het een avond is voor
de basisschooljeugd zal er géén
alcohol voor ze geschonken
worden!

Gratis toegang
KapellenPlusAvond van De RAMPETAMPERS
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin
in een avondje vol gezelligheid, dan is de toegang gratis.
U zegt bij de ingang dat u lid bent van de wijkvereniging en dat zal dan aan de hand van
de ledenlijst worden genoteerd.
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Nieuwsblad voor Dierdonk

...en zeker ook voor de jeugd!
Alleen kinderen uit groep 8 die een briefje van de
ouders bij zich hebben mogen alleen naar huis. Voor
alle andere kinderen geldt dat ze binnen opgehaald
moeten worden. Maak aub niet de afspraak met uw kind
om bijv. naar de parkeerplaats van AH te lopen, want dat
kunnen wij niet controleren! . En mocht uw kind onverhoopt
eerder naar huis willen dan wat U hebt afgesproken,
dan is het handig als uw kind een briefje met uw
telefoonnummer bij zich heeft. Dan kunnen wij U
even bellen om hem/haar op te halen.

De Kindermiddagen op maandag
maart en dinsdag 3 maart

De Rammetjes trappen af.

Deze middag is al geweest op zondag 26 januari, een doldwaze
gave en vette middag waarop ook werd gedanst op muziek
van Just Dance, onder bezielende leiding van DJ Klum-pie. Met
een bezoek van de Brouwhaasjes en de Houtse Kluppeltjes.
Hier een kleine foto-impressie.

2

De kindermiddagen zijn geheel vernieuwd.
Carnaval voor de jeugd in Dierdonk. In 2014 maken we er
samen met jouw een feestje van. Basisschool Dierdonk is
een van de hofleveranciers van de Jeugdraad en daarom
speciaal voor jullie maar liefst twee jeugdmiddagen en wel op
maandag 3 maart en dinsdag 4 maart.
Wat ga je dan doen op deze middagen? Op de middagen zijn
er tal van activiteiten maar het gaat om muziek, want dit jaar
is het thema: De Rammetjes daar zit muziek in !!

Lekker hossen en dansen, waarbij polonaises in een rap
tempo afgelost worden door de laatste top 40 hits. Ook wordt
er volop gedanst met Just Dance en zijn er tal van prijsjes te
winnen (beste dans, mooist verkleed en nog veel meer). Dit
alles met medewerking van de drive in show van ietste44.com
onder de spetterende leiding van DJ Klum-pie.
Van al dat hossen, krijg je vast honger. Geen
probleem hoor. Op deze middagen wordt er
volop voor lekkers gezorgd. Zo krijgt ieder kind
een gratis zakje snoep en mag
je ook nog kiezen uit een zakje
popcorn of een suikerspin.
Wil je nog meer? Dat kan, voor maar vijftig
cent kun je zelf snoep uitkiezen in de oud-Hollandse snoep
kraam. De echte lekkerbekken gaan natuurlijk voor een
worstenbroodjes of een broodje knakworst.
Deze zijn in de kraam te koop voor slechts één
euro. Let op dit jaar ontvang je geen pakje
drinken meer. Dit kan gekocht worden aan de
bar met de bekende blauwe muntjes.
Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om een
profesionele glitter tattoo te laten zetten. En win
jij als geluksvogel een prijs in onze loterij ?
Je ziet het wordt een geweldige middag waar je
bij geweest moet zijn.

Tot Dan !
Prins Werner d’n Urste en De Rammetjes
Entree groot en klein € 3,00
Zaal open 13.30 uur - Aanvang 14.00 uur - Einde 17.00 uur.
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Carnaval buiten onze residentie

Naast carnaval in onze residentie in Dierdonk verzorgen wij
een avond voor Keijzerinnedael, Vereniging Reuma-Actief,
Huize de Eeuwsels en verlenen we medewerking aan het
carnaval op de Basisschool Dierdonk. Verder zijn we natuurlijk
ook weer aanwezig bij de opening van carnaval in de stad en
weer nadrukkelijk aanwezig in de optocht. Mocht u de optocht
willen bekijken vanaf een podium-wagen, dan kan dat op de
wagen van de Rampetampers, wel op eigen risico natuurlijk.
Informatie/opgeven secretaris@rampetampers.nl

Ons boekje 2014

Uiterlijk 16 februari zal het enige echte Dierdonkse carnavals
boekje de Rampetamper weer gratis bij u bezorgd zijn. Dit
boekje is vol met wetenswaardigheden over de vereniging en
het programma 2014. Ook voor de jeugd weer met een mooie
kleurplaat en een puzzelpagina. Bezorgklachten kunt u kwijt
bij wgboekje@rampetampers.nl.

Een prettige carnaval 2014.
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ACTIE VERLENGD

TOT 1 MAART

6 maanden
onbeperkt sporten
Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

Voor slechts

€ 23,50 per maand

- Vraag naar de actievoorwaarden bij de receptie. Geen inschrijfgeld

Scholieren abonnement
Onbeperkt fitness

€ 21,50 per maand
• Geen inschrijfgeld
• 1 maand gratis (bij half jaar abonnement)

TE HUUR RUIMTE

IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2)

Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.

S
inning, Squash, Fit
ess, Steps,
Spinning,
Fitness,
Zumba, Po
er ick, Body lift,
i t,
Powerkick,
Fysiothe
apie, Yoga, Hip Ho
Fysiotherapie,
Hop,,
DéDé Da
ceballe , Darts,
Danceballet,
T
e won-Do
TaeKwon-Do

Advertorial

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Sportfysio
therapie nu ook
in Dierdonk
Vanaf januari 2014 komt Jacco Teerling
het team van fysiotherapeuten in het
Medisch Centrum Dierdonk versterken.
Jacco is naast fysiotherapeut ook
sportfysiotherapeut.
De sportfysiotherapeut speelt een
belangrijke rol bij preventie, voorlichting
en advisering voor iedereen die wil gaan
sporten en sport als hobby of beroep
heeft.
Hij behandelt patiënten die na ziekte
of blessures weer aan het werk willen
en/of weer willen sporten. In onze
praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook
andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals
ouderen en kinderen die deelnemen
aan sportactiviteiten..
Naast Jacco Teerling in Bakel en
Dierdonk, is Rob van de Veerdonk de
sportfysiotherapeut in onze praktijk in
Gemert.
In onze praktijken zijn uitgebreide
mogelijkheden voor revalidatie, training
en trainingsbegeleiding.
Heeft u klachten tijdens, of naar
aanleiding van, het sporten of wilt u
starten met sporten en wilt u daarin
begeleiding, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken bij Jacco.
VitaForum, praktijk voor Fysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
0492-512723
www.vitaforum.nl
info@vitaforum.nl
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“KLONTERS IN DE JUS”
24Kitchen is een nieuwe televisiezender,
met als boegbeeld meester-kok Rudolph
van Veen. Eindelijk! Daar zat ik op te
wach
ten! 24 uur per dag en 7 dagen
per week non-stop kookprogramma’s.
Schitterend! In Rudolph’s keuken lukt
altijd alles. Nooit gaat er eens iets mis!
Zelfs niet een beetje. Jammer. Ik mis dat
vleugje drama. Maar het gebeurt niet. De
slagroom schift nooit en er zitten nooit
klonters in de jus! De meeste creaties van
Rudolph voldoen aan de norm “gezonde
voeding”. Ik wil echter een uitzondering
maken voor zijn banketspecialiteiten.
Gezonde voeding is belangrijk en zorgt
voor een goed functionerend en fit
lichaam. Ook is gezonde voeding belang
rijk om op gewicht te blijven, en heeft
het een be
schermende werking tegen
chronische ziekten, zoals hart- en vaat
ziekten, en diabetes. Voor gezonde voe
ding gelden een aantal basisprincipes.
Op de eerste plaats: eet gevarieerd,
dan krijgt u alle voedingsstoffen binnen
die u nodig heeft. Voor volwassenen
be
tekent dit bijvoor
beeld 5-7 sneden
(bruin/volkoren)brood, 150-250 gr aard
appelen of 3 opscheplepels pasta, (ja
wel, koolhydraten, broodnodig voor uw
ener
gie!) 150-200 gr groenten, 100 gr
vlees of vis, 1-2 plakken kaas, 1-2 plakken
vleeswaren, 2 porties fruit en 1 eetlepel
dieetmargarine. Zorg ook voor vol
doende vochtinname; ongeveer 1,5 liter
per dag waarvan 2-3 glazen melk of een
andere zuiveldrank.
Eet niet te veel. Drie maaltijden per dag
vormen een goede basis om alle voe
dingsstoffen binnen te krijgen. Kies voor
caloriearme of koolhydraatarme tussen
doortjes zoals een rijstwafel of rauwkost.
Kies voor dranken zonder calorieën,
zoals mineraal water of light-frisdranken.

Tussendoortjes als koek, chocolade,
snacks, frisdrank en alcohol zijn calorie
rijk. Drink niet meer dan een of twee
glazen alcohol per dag, en bij voorkeur
niet elke dag.
Eet minder verzadigd vet. Let niet al
leen op de hoeveelheid vet in de voe
ding, maar vooral op het soort vet.
Kies producten met onverzadigd vet of
magere producten. Op de verpakking van
een product staat dit vermeld. Gebruik
dieet
margarine en vloeibare bak- en
braadproducten. Kies voor magere
melk
pro
ducten en mager vlees (kip,
kal
koen, rosbief, rookvlees) of vis. Vis
bevat vetten die goed zijn voor hart- en
bloedvaten. Eet daarom 1 à 2 maal per
week vis. Wees verder zuinig met zout
en kies voor andere smaakmakers, zoals
(verse) kruiden en specerijen. Let op!
Diepvries maaltijden bevatten veel zout!
Eet ruimschoots groente, fruit en vezel
producten. Hierin zitten relatief weinig
calorieën, maar veel voedingsstoffen. Ze
geven sneller een “verzadigingsgevoel”
zodat u minder snel te veel eet. Groente
en fruit verminderen het risico op harten vaatziekte en sommige vormen van
kanker.
Tot slot, eet veilig. Was regelmatig uw
handen met water en zeep. Doet u dit
altijd voor het koken, eten, na aanraking
van rauw vlees en na toiletbezoek. Ge
bruik schone messen en snijplanken en
minimaal elke dag een schone vaatdoek.
Houdt u koelkast schoon.
Even tussendoor. Kent u het programma
‘De smaakpolitie’? Daar moet u in dit
geval echt eens naar kijken! Bewaar
etensresten altijd in de koelkast en niet
langer dan 2 dagen. Resten van afhaal
maaltijden kunt u beter niet bewaren.
Let bij het kopen van etenswaren op de
houdbaarheidsdatum.
“Mooi groen van buiten en zacht van
binnen. Heerlijke vijgen. Nog een paar
granaatappelpitjes voor de garnering en
klaar is mijn taart”! Tot zover Rudolph.
Mijn eigen keukentalenten bewijzen dat
theorie en praktijk niet altijd synchroon
lopen. Laat ik het anders zeggen; voor
lopig lukt bij mij alleen de afwas!
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
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Hondenwinterwandeling was geslaagd!
Om kwart over 4 vertrokken we met een
groep van 30 mensen en 18 honden aan
de wandeling van 5 km om Dierdonk.
Het was een leuk tafereel om te zien en
er werd gezellig gekletst.

Zondag 15 december was voor de
3de maal de hondenwinterwandeling
georganiseerd door hondenwerkgroep
“Hart voor Honden Dierdonk”.
De verzameling was om 4 uur ‘s middags
in Parkzicht en voor de honden waren er
veiligheidslichtjes voor aan de halsband.
Er was ook een journalist en fotograaf
van het Eindhovens Dagblad aanwezig.
Zij hebben enkele mensen geïnterviewd
en de volgende dag stond er in het
Helmond katern een artikel van de
hondenwinterwandeling.
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Op de Arcenlaan had Pascal Meeuwis van
de Helmondse Hondensportvereniging
enkele agility (behendigheid) toestellen
neergezet. Hier kon hond en baas hun
behendigheid uitproberen.
Om ongeveer kwart over 5 was ieder
een weer terug in Parkzicht waar de
erwten- en tomatensoep en warme
chocolademelk stonden te wachten.
Iedereen liet zich de soep goed smaken.
Voor de honden stond er water klaar en
de baasjes kregen een goodybag mee
voor de honden gesponsord door Prins.
Het was weer een gezellige wandeling
met een lekkere afsluiting!
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een REBUS, maar
eerst de oplossing van de verkeerde voorwerpen in
de kerstboom en de prijswinnaars.
In totaal waren er 19 inzendingen. De oplossing had
natuurlijk alles met Kerstmis te doen en was als volgt
“Drie Koningen” Uit de juiste inzendingen is weer geloot.
Deze keer heeft Jeroen Schoonen, penningmeester van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op
22 januari 2014 hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande
foto de gelukkige prijswinnaars.

De Rebus

Oplossing Rebus
vlnr: Laura van Leersum, Okke Grefrath en Sophie Geers.

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 een REBUS.
Bekijk de voorwerpen, haal de letters weg of plaats ze er bij
en er komt een oplossing uit die alles te maken heeft met de
maand februari. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel
puzzelzoek plezier.

___ ____ __ ____
________ ____
Oplossing doodles spelletjespagina 23

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 :

Vrijdag 14 februari 2014.

Gazet februari 2014
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Politie Helmond succesvol op Social Media!

Meer dan 3500 ‘likes’ op de Facebookpagina en honderden, zo niet
duizenden, ‘tweets’ zijn we inmiddels verder. De politie Helmond is al
weer jaren actief op de sociale media. Maar wat misschien nog veel
belangrijker is: de aanwezigheid op deze twee sociale netwerksites levert
ook gewoon praktische resultaten op.

Vanochtend een hennepkwekerij ontruimd in de
Leeuwenborchweide.
Grote puinhoop in de
mooie woning. Meldt
verdachte zaken.

Hein Albers@brigadierdonk
Veiligheid
‘Of het nu gaat om een verdachte van een mishandeling die kan worden
aangehouden door een tip via Facebook of een mevrouw uit de wijk die via twitter wil weten waarom de politie de
avond ervoor zo opzichtig in de wijk aanwezig was,’ legt wijkagent Francisca Kamphuis uit. Zij is, samen met collega’s
Jeroen Loohuis en Hein Albers verantwoordelijk voor de redactie van Facebook en uiteraard actief op twitter.
Net als uw eigen wijkagent Hein Albers. Ook hij is actief op twitter. ‘Zo’n mevrouw die een avond daarvoor veel politie
in de wijk heeft gezien kun je via twitter heel snel gerust stellen en uitleggen wat de politie doet. Dat haalt vaak al de
angel uit kwestie. Bovendien verspreid een bericht zich heel makkelijk via social media zodat je heel eenvoudig heel
veel mensen bereikt. Het draagt dus bij aan een gevoel van veiligheid in de wijk.’, legt Hein uit. Alle wijkagenten zijn
op twitter terug te vinden.

Vandaag nog een nabezoek
gebracht ivm een woninginbraak. Gelukkig geen
dagelijkse klus maar toch
nodig.
Hein Albers @
brigadierdonk

Inzicht in politiewerk
Dat inwoners van Helmond daar behoefte aan hebben blijkt wel uit de populariteit
van de Helmondse facebook-pagina. Een ideale manier om mensen te informeren en
tips te geven. Ook hier verspreid een bericht zich snel. Dat bleek wel in september
van dit jaar toen de politie waarschuwde dat er met een pinautomaat was gerommeld.
Binnen de kortste keren was het bericht door meer dan 1000 mensen gedeeld en
meer dan zestigduizend personen hadden het gezien. ‘Iedere burger die daardoor
niet zijn geld is kwijt geraakt, is een tastbaar resultaat. Preventie hoort ook bij de politietaak wat mij betreft!’, vertelt een enthousiaste Francisca. ‘Er zijn legio goede zaken
in ons werk die vaak onopgemerkt blijven. Facebook en twitter geven ons de ruimte
om deze zaken aan de burger te laten zien. Eindelijk krijgt de burger iets meer inzicht
in het politiewerk.’

De politie blijft uiteraard ook op alle ‘oude’ manieren bereikbaar. Bij het bureau aan de Kasteeltraverse staan de deuren
nog gewoon open, de telefoonnummer 112 en 0900-8844 blijven bereikbaar, de wijkagenten lopen of fietsen ook nog
door de buurt en op de website vindt u nog steeds alle informatie en kunt u via de mail contact zoeken met de politie.
Social Media zijn een aanvulling op dit al bestaande aanbod. Maar wel een heel belangrijke:
De politie in Helmond op facebook:
www.facebook.com/PolitieHelmond.
www.twitter.com/PolitieHelmond
De politie in Helmond op twitter:
www.twitter.com/PolitieHelmond/politie-helmond/members
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Waarschuwing voor “cash trapping” bij pinautomaten. Zie
Facebookpagina politie Helmond
www.facebook.com/PolitieHelmond #politiehelmond #socialmedia
Hein Albers@brigadierdonk
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Nieuws van onze wijkagent

In deze editie van de Gazet een kleine
opsomming van politiezaken in onze
wijk over de periode december 2014.
Inbraak auto’s
Tussen dinsdag 3 en vrijdag 6 december
2013 werd er ingebroken in een auto
staan
de aan de Arcenlaan. Onbekend
hoe men de portiersloten heeft ont
sloten. Diverse goederen uit het hand
schoenenkastje op de voorstoel gegooid
maar er werden geen goederen vermist.
In de nacht van 4 op 5 december werd
ingebroken in een auto geparkeerd aan
het Ockenburchpark. Ook hier bleef het
bij een poging. De daders waren twee
jongens op een scooter. 12 december
was een auto aan de Malaxisbeek doel
wit. Ook hier was sprake van daders
op een scooter. Op 26 december sloeg
men hun slag bij een auto aan de
Horstlandenpark.
Aanhouding twee auto-inbrekers.
Op 26 december werden in Mierlo-hout
twee personen aangehouden welke
verdacht werden van autoinbraken. Uit
het door de collega’s van de recherche
ingestelde onderzoek bleek dat deze
personen aan meerdere inbraken in
auto’s konden worden gelinkt. Het is
zeer wel mogelijk dat deze personen
ook debet zijn geweest aan de vele
auto-inbraken in onze wijk. Opvallend is
dat ik na 26 december geen meldingen
van inbraken in auto’s heb gehad.
Inbraak woningen
Op 9 december werden sieraden en een
tablet weggenomen uit een woning aan
de Vliehorstweide. Op 14 december
werd er ingebroken in een woning aan
de Arcenlaan. Het raam van de dakkapel
werd opengebroken. Er werden o.a.
sieraden weggenomen. Twee woningen
dreef trof een
aan de Schaarsbergen
zelfde lot. Hier kwam men binnen door
het forceren van een raam op de be
ne grond en in de andere woning
ga
door een raam te forceren op de eerste
verdieping. Ook hier werden sieraden
maar ook een Ipad weggenomen.
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Later kregen we de melding dat aan de
achterzijde van een aantal woningen
aan de Schaarsbergendreef de gaas was
kapot geknipt. Er werd ook een woning
bezocht aan de Horstlandenpark. Ook
hier werd de gaas van de achtertuin
vernield en werd een raam geforceerd.
Deze zaken zijn nog in onderzoek bij ons
Woninginbrakenteam.
Verdachte auto
Naar aanleiding van een melding van
inzittenden van een auto welke zich
verdacht gedroegen in de wijk hebben
we op 17 december drie jongeren ge
controleerd. Dit bleken drie jongens uit
de wijk te zijn.
Poging beroving
In de vroege uren van 22 december
werd geprobeerd om van een 17 jarige
jongen een telefoon en portemonnee
af te pakken. Door kordaat optreden
van die jongen werd dit voorkomen. De
vier personen reden in een kleine grijze
personenauto.
Diefstal fiets
Tussen 13 december 17.00 uur en 14
december 10.00 uur werd weggenomen
uit de schuur aan de Leusveldweide een
fiets weggenomen.
Overlast jeugd
De laatste maanden houdt een groep
jeugd zich regelmatig op bij de cirkel
en banken aan De Kromme Geer.
Regelmatig krijgen we hierover overlast
meldingen. Ook aan de rotzooi welke
achter blijft is soms te zien dat deze
groep jeugd zich die avond ervoor
goed vermaakt heeft. Van een jongen
werd een laserpen inbeslaggenomen
toen we een melding kreeg dat men
bij omwonenden met een laser aan
het binnen schijnen was. Ook werd er
een soort crossbaantje aangelegd. Met
kele jongeren en ouders is reeds
en
hierover gesproken.
Samen met onze jongerenopbouw
werkers Geoffrey Lemmen en Wilco
van den Berg probe
ren we aan deze
praktijken een eind te maken.
Vuurwerk overlast
In de maand december kregen we diver
se meldingen in verband met de overlast
van vuurwerk. De overlastmeldingen

kwamen van de Walenburgweide, Dier
donkpark, Ockenburghpark, Bakelsedijk,
Springendaldreef,
Zonnedauwsingel.
Een kleine hoeveelheid vuurwerk werd
inbeslaggenomen en twee “12-ers” wer
den gewaarschuwd. Één jongen heeft
zich moeten verantwoorden bij Halt.
Ouders zijn geïnformeerd. Op enkele
plaatsen werd met het vuurwerk schade
aangericht.
Brand bij varkensbedrijf
Ter assistentie van de brandweer werd
op 1 januari door collega’s de omgeving
van een varkensbedrijf gevestigd aan de
Scheepstal afgezet. De brandweer heeft
daar een uitslaande brand in dat bedrijf
geblust. Vele varken vonden helaas de
dood. Ook is asbest vrij gekomen door
deze brand.
Uw wijkagent, Hein Albers
WOENSDAG 19 FEBRUARI OPEN
HUIS EMBEDDED FITNESS
Vanaf 15.00 uur tot 20.00u kunnen
buurtbewoners en andere belangstel
lenden kennis maken met en informatie
verkrijgen over de activiteiten in het
gebouw. En natuurlijk zelf (inter)actief
gamen, sporten en bewegen!
meer info: www.embeddedfitness.nl
De ruimte aan de Breitnerstraat 15
(net over de brug richting w.c. de Bus)
is de ‘showroom’ en tegelijk het
‘laboratorium’ van het bedrijf.
Maar in deze ‘E-fit zone’ kunnen
belangstellenden (ook buurtbewoners!)
terecht voor beweegprogramma’s,
kinderfeestjes, schoolprogramma’s en
bedrijfsarrangementen.
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Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!
0492-347425
Dinsdag
Schoteldag alle
Schotels 30% korting
(alleen bij afhalen)

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

Woensdag
Halve haan met Friet
€ 5,00
(alleen bij afhalen)

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

Voortaan kunt u
ook on-line bestellen
www.de-smuller.nl
WINTERACT IE

Konings

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93
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Lever deze advertentie
bij ons in en ontvang
een leuke attentie!
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Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Ju l umk

www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

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

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

De hobby van … Lambert Smits
Vanaf januarinummer 2014 bevragen
we de mensen achter de advertentie
in ons wijkmagazine over hun hobby
of vrijetijdsbesteding. Dit keer komt
Lambert Smits van Smits en Smits
interieurstoffering aan het woord.
Wandelvirus
Bijna elke morgen starten Lambert Smits
en zijn vrouw Wilma de dag met een
flinke wandeling. Zeker 5x per week
lopen ze samen 3 kwartier.
Lambert is gaan wandelen nadat hij zo’n
12 jaar geleden door een blessure moest
stoppen met hardlopen én als therapie
na het stoppen met roken. Wilma
was solidair. Ze kregen er steeds meer
plezier in en beiden zijn ze inmiddels
helemaal door het wandelvirus gegre
pen. Het ontspant hen en heeft hen
een hele nieuwe kijk gegeven op de
natuur. Lambert en Wilma waren al
wel natuurliefhebbers maar tijdens het
wandelen krijg je veel meer kans de
natuur goed te aanschouwen.
Pieterpad
Lambert en Wilma wandelen veel met
een bevriend stel. Gezamenlijk liepen
ze al het Pieterpad. Bij de Pietersberg
in Zuid-Limburg zijn ze gestart en in
etappes zijn ze naar Pieterburen ge
lopen, bovenin Groningen. Het vergt
enige organisatie maar met 2 auto’s is
het te doen. Samen naar het eindpunt
rijden, 1 auto achterlaten, met 4 in 1
auto naar de startplek, de route lopen
(zo’n 25 km per dag) en daar in de
andere auto stappen om met zijn vieren
naar de startplek terug te rijden waar
nog een auto staat. De totale route van
500 km hoeft natuurlijk niet binnen
een week gelopen te worden. Daar kun
je zo lang over doen als je wilt. Hoe
hoger in de route gekomen hoe meer
de wandelingen werden gecombineerd
met een weekendje weg… Er werden
dan 2 of zelfs 3 etappes gelopen terwijl
in Drenthe of Groningen 1 of 2 nachtjes
werd “overgebleven”.
Het bevriende stel heeft veel verstand
van planten en zo leren Wilma en
Lambert onderweg heel wat wilde bloe
men en planten kennen, zoals bv het
springkruid. En wat te denken van een
5-tal herten dat in galop voor je uit holt
op je wandelpad? Zo is wandelen be
halve gezond toch ook vooral prachtig!
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Vennenpad en Hertogenpad
Na het Pieterpad hadden Lambert en
Wilma nog lang niet genoeg van het
afstanden-wandelen. Dus zijn ze aan
nieuwe routes begonnen. Eerst het
250km lange Vennenpad dat voert langs
Eindhoven, Boxtel en Hilvarenbeek en
een stuk door een erg mooi deel van
België gaat. De Dommel en de vele
vennen langs deze route bieden zoveel
natuurschoon! ’s Morgens vroeg in de
buurt van St Oedenrode; het was er
mistig en een eend die opsteeg kon de
hoogte niet halen. Hij draaide weer naar
beneden terwijl de opgaande zon recht
achter hem stond. Een wonderschoon
plaatje dat op het netvlies van Lambert
en Wilma staat gegrift.
Na het Vennenpad zijn ze aan het Herto
genpad begonnen dat langs Breda,
’s-Hertogenbosch en Roermond gaat.
Lambert vertelt enthousiast over de
plekken waar hij anders nooit zou zijn
gekomen. “Nederland is zo mooi”, roept
Wilma uit.
Geschiedenis en vakanties
Lambert is ook meer geïnteresseerd ge
raakt in de geschiedenis van de streken
waar hij doorheen loopt. De wandel
routes staan in boekjes die ook één en
ander vertellen over het landschap en
de historie. Zo zijn in de buurt van Plas
molen, op de Mokerhei, 2 stervormige
forten te ontdekken die uit de middel
eeuwen stammen. De geschiedenis en
het landschap nemen Wilma en Lambert
ook met veel genoegen op in het
buitenland! In Groot Brittannië zijn ook
al wandelvakanties doorgebracht. Op
het smalste deel van Engeland bouwde
Keizer Hadrianus vele eeuwen geleden

een lange muur, Hadrians Wall, tussen
Newcastle en Cardiff. De wandeling
langs Hadrians Wall hebben Lambert en
Wilma gemaakt met een organisatie die
wandelvakanties verzorgt. De bagage
werd vervoerd en Bed&Breakfastaccommodaties boden het onderdak
voor de nacht. Ook hebben de 2 wandel
liefh ebbers in Schotland de Great Glenn
way gelopen. Een lange maar ook zware
tocht die van Fort William naar Inverness
gaat. Bijzonder is dat Loch Ness wordt
aangedaan. Op mijn vraag of Lambert en
Wilma Nessie daar hebben gezien werd
helaas ontkennend geantwoord.
Vulkaan
Maar het allermooist vinden Lambert
en Wilma toch het Canarisch Eiland La
Palma. Daar is een route die de vulkaan
als middelpunt heeft. Deze vulkaan heeft
een doorsnee van 8 km. De wandeling
begint op 1800 meter hoogte en gaat in
het eerste deel naar 2500 meter hoogte.
Je loopt dan voor het tweede deel de
vulkaan ín. Er is maar 1 mogelijkheid om
eruit te komen en dat is de waterloop
volgen. Dat betekent door de beekjes
lopen, soms tot kniehoogte in het water.
En dan door de “Kloof der Angsten”. Het
is 7,5 uur wandelen en aan het einde
gekomen ben je bek-af. Maar schit-terend volgens Wilma en Lambert.
Als u bij hen in de zaak komt, Smits en
Smits interieurstoffering op de Braakse
straat 1, pas dan op om over wandelen te
beginnen. De passie spat van de verhalen
af die Lambert kan vertellen en hij is dan
moeilijk te stoppen….
Zie de advertentie op blz. 34
Mirjam van der Pijl
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288
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CosCom

www.bbtegels.nl

De 3e man
Zit een man op een bankje in een

ICT Service aan huis en op de zaak.

park. Ineens komt er een vrouw

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

naast hem zitten en zegt:

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

'Weet u, u lijkt sprekend op mijn
3e man'.

Corstiaan Stoeffe
CY

info@coscom.nl
www.coscom.nl

•

'Goh,' zegt de man, 'Hoeveel keer

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

bent u dan getrouwd?'
'2 keer,' zegt de vrouw.
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Techniek en wetenschap op BS Dierdonk

In 2011 ontving basisschool Dierdonk
een VTB-certificaat. VTB staat voor
het project “Verbreding Techniek
Basisonderwijs”. Dit certificaat wordt
ge
geven als een school kan laten
zien dat Techniek & Wetenschap een
betere plek krijgt in het onderwijs en
als kinderen worden aangesproken op
hun technische en wetenschappelijke
talenten.
Door de jaren heen hebben er diverse
technische en wetenschappelijke activi
tei
ten de revue gepasseerd. Wat er
jaarlijks in ieder geval terug te zien is op
basisschool Dierdonk zijn de ‘Techniek
Torens’ en de contacten met ‘Mad
Science’.
Mad Science
Jaarlijks verzorgt Mad Science na
school
se lessen bij ons op school;
‘de
na
Wetenschapsclub’.
schoolse
Geïnteresseerde leerlingen kunnen
hier
aan deelnemen. Ieder jaar opent
Mad Science de Naschoolse Weten
schapsclub met een interessante show,
dit jaar genaamd: ‘sounds like science’.
Door Lidwien, groep 5b
Bij de show was een grappige meneer.
Deze keer was het onderwerp bewegen.
In het begin ging het over zwaartepunt
en toen had hij een koektrommel op
tafel. Hij duwde de koektrommel een
heel stuk over de tafel, meer dan de
helft, maar het viel niet. Later zei hij
dat er een zwaar stuk klei in zat. En
de meneer heette professor Z.W. Dat
betekent Zeer Weinig haar.

Techniektorens
De Techniek Torens zijn gekleurde
kasten, verdeeld over de ondermidden- en bovenbouw. In deze Torens
zitten leskisten met materialen, geschikt
voor ruim 80 verschillende activiteiten.
Zo heeft groep 8B dit jaar al gewerkt
met verschillende techniekdozen uit de
Techniek Torens. De kinderen hebben
paalwoningen gemaakt met houten
stokjes, waarbij knooptechnieken aan
bod kwamen. Ook werd er een elektro
spel gemaakt. Het goede antwoord op
een vraag kon worden gecheckt met
behulp van elektriciteit, dan ging er
een lampje branden. Momenteel zijn er
een paar kinderen bezig met het maken
van een molen waarbij de wieken gaan
draaien op zonne-energie.

Natuniek over elektrische apparaten en
stroomkringen. Met een techniekdoos
gaan kinderen zelf een heuse stroom
kring maken met behulp van batterijen.
Groep 7 heeft vorig schooljaar minia
tuurhuisjes gebouwd. Hiervoor werden
baksteentjes, dakpannetjes en echt
cement gebruikt. Voor het eind van dit
schooljaar staat deze activiteit ook weer
op het programma van groep 7.

In groep 5 worden de techniekdozen
ieder jaar ingezet bij een thema van

Door Jente, groep 5b
Bij de show van Mad Science hadden we
het over zwaartepunt. Het leukste vond
ik de koffiebekertjes. Er werden er 12
neergezet met 1 plank erop. Een meisje
werd erop gezet en de koffiebekers
hielden het. De man maakte ook veel
leuke grapjes, het was echt super leuk.
Echt een aanrader.
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Programma februari Filmhuis Helmond
The Lunchbox

Do. 30 jan. 20.00 uur vr. 31 jan. 14.00 uur vr. 31 jan. 21.35 uur
za. 1 feb. 19.30 uur zo. 2 feb. 20.35 uur ma. 3 feb. 19.30 uur di.
4 feb. 21.30 uur
Indiaas feelgood-drama waarin een verkeerde levering van
Mumbai’s beroemde Lunchbox-bezorgsysteem de levens van
een jonge huisvrouw en een oude man verbindt.
Na 35 jaar in hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, besluit SaajanFernandes met pensioen te gaan. Saajan is een sikkeneurige oude man, die wel iets weg heeft van Scrooge. Zijn negatieve kijk op het leven staat recht tegenover de principes van
zijn jonge vervanger AslamShaikh. Aan de andere kant van de
stad probeert Ila de aandacht van haar man te trekken door
extra lekkere lunches voor hem te bereiden. Maar in plaats
van dat de lunch bij Ila’s man wordt afgeleverd, komt de lunch
bij Saajan terecht. Op het briefje dat Ila in de lunchdoos had
gestopt, krijgt ze dan ook een koel antwoord. Door de briefwisseling bloeit een spannende en onverwachte relatie tussen
Saajan en Ila op. Regie: RiteshBatra

Inside Llewyn Davis

Vr. 31 jan. 19.30 uur za. 1 feb. 21.35 uur zo. 2 feb. 18.30 uur di.
4 feb. 14.00 uur vr. 7 feb. 19.30 uur zo. 9 feb. 19.00 uur ma. 10
feb. 21.30 uur di. 11 feb. 21.30 uur
Drama van Joel en Ethan Coen over een singer-songwriter in
New York in de jaren zestig. Llewyn Davis – geïnspireerd op
folk/blueszanger Dave van Ronk - is een ongelukkige maar
begaafde muzikant die nooit de roem heeft behaald waar
hij altijd van droomde, terwijl veel van zijn tijdgenoten het
wel tot sterrendom schopten. De jonge Llewyn ploegt door
de strenge New Yorkse winter met zijn gitaar op zijn rug en
probeert het te maken als muzikant. Hij moet daarbij vele
obstakels zien te overwinnen, waaronder obstakels die hij zelf
heeft gecreëerd. Regie: Joel Coen, Ethan Coen

het oude en het moderne vermengt. Hierdoor nodigt Samsara
ons uit om onze eigen interpretatie te geven aan deze prikkelende reis over de wereld. Regie: Ron Fricke

In Bloom

Do. 6 feb. 20.00 uur vr. 7 feb. 21.35 uur za. 8 feb. 19.30 uur zo.
9 feb. 15.00 uur ma. 9 feb. 19.30 uur di. 11 feb. 14.00 uur
Georgisch drama over twee jonge vriendinnen die aan de
beperkende gebruiken van hun land willen ontsnappen.
1992, De knappe Natia en haar verlegen vriendin Eka wonen
in de Georgische hoofdstad Tbilisi, ze proberen als 14-jarigen
een normaal leven te leiden in het pas onafhankelijk geworden
land. De twee zijn vriendinnen zoals alleen veertienjarige
meisjes dat kunnen zijn. Eka en Natia zoeken naar een plek
voor zichzelf in een turbulente omgeving. Maar veel is er niet
veranderd: Natia wordt gekidnapt en uitgehuwelijkt aan de
agressieve Kato. Natia wil wraak, maar wordt tegengehouden
door haar beste vriendin Eka. Ondanks de grote verschillen
in hun karakters, zijn ze elkaars enige buffer tegen de
onzekerheden in hun land, hun disfunctionele families en de
agressieve buurtjongens.
Dit semi-autobiografische verhaal vertelt op een krachtige,
intieme manier over een onverwoestbare vriendschap en
twee meisjes die eeuwenoude tradities trotseren.
Regie: Nana Ekvtimishvili, Simon Groß

In Bloom

Il Futuro

Inside Llewyn Davis

Samsara

Zo. 2 feb. 15.00 uur ma. 3 feb. 21.35 uur di. 4 feb. 19.30 uur
vr. 7 feb. 14.00 uur za. 8 feb. 21.30 uur di. 11 feb. 19.30 uur
Visuele documentaire zonder tekst, over de meest indrukwekkende bouwwerken, heilige gronden, rampgebieden en
natuurwonderen ter wereld. Gefilmd over een periode van
bijna vijf jaar en in vijfentwintig landen toont Samsara ons
heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen
en natuurwonderen. Samsara is een film zonder dialoog en
beschrijvende teksten en is daardoor niet een traditionele
documentaire maar een werk dat de toeschouwer inspireert,
geholpen door de sublieme beelden en zinnelijke muziek die
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Do. 13 feb. 20.00 uur vr. 14 feb. 14.00 uur za. 5 feb. 19.15 uur
zo. 16 feb. 15.00 uur di. 18 feb. 20.00 uur
Drama naar een novelle van de Chileense schrijver Robert
Bolaño, over de bijzondere band tussen een ouderloos meisje
en een uitgerangeerde, blinde B-acteur. Als haar ouders
omkomen bij een auto-ongeluk, stort Bianca’s wereld in.
Samen met haar broer Tomas, voor wie ze nu verantwoordelijk
is, blijft ze achter in het grote familieappartement in Rome.
Bianca heeft moeite zich staande te houden in een voor haar
surreële situatie. Haar leven wordt nog gecompliceerder
als Tomas’ vrienden zichzelf uitnodigen en besluiten in het
appartement te blijven wonen. Ze willen Bianca gebruiken bij
de beroving van de blinde kluizenaar Maciste en overtuigen
haar om hem te verleiden. Maar juist bij deze oudere B-acteur
en voormalige Mr. Universe begint Bianca zich langzaam weer
normaal en geaccepteerd te voelen.
Tijdens het IFFR 2013 won de film de KNF Award, de beste film
volgens de Nederlandse filmjournalisten.
Regie: Alicia Scherson

Nieuwsblad voor Dierdonk

Mandela Long Walk to Freedom

Mandela: Long Walk to Freedom

Vr. 14 feb. 16.00 uur vr. 14 feb. 20.00 uur za. 15 feb. 21.15 uur
zo. 16 feb. 18.30 uur ma. 17 feb. 20.00 uur di. 18 feb. 14.00 uur
Biografisch drama over het leven van de legendarische ZuidAfrikaanse politicus Nelson ‘Madiba’ Mandela, gebaseerd op
de gelijknamige autobiografie. De film neemt je mee op de
indrukwekkende levensreis van Nelson MadibaMandela en
biedt een unieke visie op de ontstaansgeschiedenis van een
modern icoon - vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp
tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de jaren
90. De film schetst een eerlijk portret van Mandela als
jonge man met een voorkeur voor boksen, snelle autos en
mooie vrouwen, maar ook als een getalenteerd advocaat en
vrijheidsstrijder die wapengeweld niet uit de weg gaat om zijn
politieke boodschap over te brengen.
Regie: Justin Chadwick

AvantL’Hiver

Do. 20 feb. 20.00 uur vr. 21 feb. 14.00 uur vr. 21 feb. 19.15 uur
zo. 23 feb. 19.00 uur di. 25 feb. 19.15 uur
Frans drama van regisseur Philippe Claudel (Il y a longtemps
que je t’aime) waarin een schijnbaar gelukkig echtpaar aan
elkaar begint te twijfelen als de man vreemd lijkt te gaan.
Paul is een gesettelde zestigjarige neurochirurg. Getrouwd
met de prachtige Lucie, lijkt hij het perfecte leven te leiden.
Maar plots krijgt hij thuis en op zijn werk anonieme boeketten
rode rozen geleverd. Hij brengt dit in verband met Lou, een
jonge vrouw die wel erg vaak zijn pad kruist. Het brengt hem
uit zijn evenwicht en zet al zijn verworvenheden in een ander
perspectief. Is het leven dat hij en Lucie leiden echt dat waar
ze altijd van gedroomd hebben? Rest hen nog tijd, vlak voor
het aanbreken van de winter van hun leven, om geheimen
en onuitgesproken, lang verdrongen verlangens te durven
onthullen? Regie: Philippe Claudel
www.filmhuis-helmond.nl
Frans-Joseph van Thielpark 6
info + reserveringen : 0492-529009
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The Butler

Vr. 21 feb. 21.15 uur za. 22 feb. 20.00 uur zo. 23 feb. 15.00 uur
di. 25 feb. 14.00 uur di. 25 feb. 21.15 uur
Drama gebaseerd op het op het leven van Eugene Allen,
tussen 1952 en 1986 als butler werkte in het Witte Huis, aan
de hand van zijn levensverhaal wordt ook de geschiedenis
van de burgerrechtenstrijd van deAfro-Amerikaanse
gemeenschap verteld. Cecil Gaines, opgergroeid op een
katoenplantage in Georgia, is nog een jonge man wanneer
hij begint aan zijn nieuwe baan als butler in het Witte Huis.
Een bijzondere baan waarbij hij uiteindelijk acht Amerikaanse
presidenten zal dienen. Tijdens zijn diensttijd maakt de
Amerikaanse maatschappij diverse grote veranderingen door,
waaronder de burgerrechtenbeweging en de Vietnam oorlog.
Dramatische gebeurtenissen, die ook invloed hebben op Cecil
en zijn familie.
Regisseur Lee Daniels maakte eerder het met 2 Osacars
bekroonde drama Precious.
Regie: Lee Daniels

Otto is een Neushoorn (kinderfilm)

Zo. 16 feb. 12.00 uur wo. 19 feb. 14.00 uur zo. 23 feb. 12.00
uur wo. 26 feb. 14.00 uur
Familiefilm waarin de jonge Topper een potlood vindt dat
tekeningen tot leven laat komen
Het is de eerste dag van de zomervakantie wanneer Topper,
een 10-jarige jongen met een levendige fantasie, een potlood
vindt. Zo op het eerste gezicht een gewoon potlood, maar
Topper zal gauw merken dat het géén gewoon potlood is.
Samen met zijn vriend Hugo tekent hij een neushoorn op het
behang van zijn appartement op twee hoog. Tot hun schrik
komt de tekening tot leven en staat er een zeer hongerige
neushoorn in de kamer, die aan de meubels begint te
knabbelen. De neushoorn blijft maar eten, zakt door de vloer
naar de benedenburen en zorgt voor flink wat leven in het
anders zo rustige plaatsje aan de zee...
Nederlands nagesynchroniseerd.
Regie: Kenneth Kainz
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Februari 2014 in het Annatheater
woensdag 5 februari: proefles
toneelspelen voor kleuters
Kom een gratis proefles volgen op onze
Geïnteresseerd?
Jeugdtheaterschool.
Op woensdag 5 februari is er om 15.00
uur een proefles voor kleuters.
voor meer informatie: Jeugdtheater
school Annatheater, Lavínia Germano,
telefoon: 0492 54 75 73, e-mail: info@
annatheater.nl; www.annatheater.nl

vrijdag 7 februari:
Tejatergroep Gemert met
heropvoering van twee
jubileumvoorstellingen
‘Er bestaat toneel om te lachen zonder
dat je naar een klucht hoeft’
Afgelopen september vierde Tejater
groep Gemert met veel succes haar 25
jarig jubileum in voormalig klooster
Nazareth in Gemert. Drie verrassende
voorstellingen werden 15 keer gespeeld
in deze unieke en bijzondere locatie.
De voorstellingen “Nooit meer dansen”
en “Gebakken Meeuw” worden begin
februari in reprise genomen in onder
ander het Annatheater.
Nooit meer dansen
Het juiste scenario voor een zelfgekozen
dood. Een voorstelling waarin zelfdoding
geen beladen onderwerp is, omdat
mevrouw de Ridder zo heeft haar eigen
creatieve idee heeft over het beëindigen
van haar leven.
Gebakken Meeuw
Over leven, overleven en leven na de
dood. De voorstelling vergunt ons een
kijkje in het hiernamaals, alwaar de tafel
niet zo rijk gedekt blijkt te zijn als hier op
aarde algemeen wordt aangenomen.
teksten: toneelgroep Het Volk Haarlem
regie: Francis Slits
tijd: 19.30 uur “Nooit meer dansen”;
pauze; 21.30 uur “Gebakken Meeuw”
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entree: per voorstelling € 10,00 - beide
voorstellingen € 15,00
reserveren & informatie:
www.tejatergroep-gemert.nl;
facebook.com/tejatergroepgemert.nl
maandag 24 februari gratis
proefles acteren voor
volwassenen
Traditiegetrouw geeft het Annatheater,
met het voorjaar in het vooruitzicht,
een acteercursus voor volwassenen.

Jeugdtheaterschool
Annatheater Helmond speelt
“Sneeuwwitje”
Kaartverkoop gestart:
zaterdag 29 en zondag 30 maart, woens
dag 2, zaterdag 5 en zondag 6 april:
aanvang zaterdag en woensdag: 19.30
uur, zondag 15.00 uur
entrée € 7,50
reserveren: tel. 06-28104333
reserveren@annatheater.nl,
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.

Voorjaarscursus 2014: Hoe speel ik een
rol echt overtuigend?
Vanuit verschillende invalshoeken ga je
een rol verkennen en je eigen maken.
Zo leer je op een geloofwaardige manier
andere persoonlijkheden op het toneel
neer te zetten. Deze cursus is zowel voor
beginners als voor gevorderden geschikt
omdat er eventueel in niveaugroepen
gewerkt zal gaan worden.
De cursus wordt met een presentatie op
maandag 14 april 2014 afgesloten.
data en tijd: maandag 24 februari van
19.45 tot 21.15 uur.
voor meer informatie: Lavínia Germano,
telefoon: 0492-547573, e-mail:
laviniagermano@annatheater.nl,
www.annatheater.nl.
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Scouting Paulus: Schaatsuitje Scouts

Zoals ieder jaar om het nieuwe jaar
in te luiden zijn we ook dit jaar weer
met alle scouts naar de schaatsbaan in
Eindhoven geweest.
We verzamelden om 10.00 uur bij de
blokhut en vertrokken al snel daarna
met 8 auto’s naar Eindhoven. Na de
standaard aankomst rituelen zoals
kinderen tellen, naar binnen gaan en
schaatsen huren voor iedereen hebben
we snel de schaatsen aangetrokken en
van de, op dat moment nog rustige,
ijsbaan genoten. Ieder jaar zijn er weer
een aantal kinderen die voor het eerst
op schaatsen staan, wat voor leuke en
grappige momenten zorgt. Natuurlijk
wordt er door meerdere uitgelegd hoe
het werkt en op voordat we naar huis
gaan hebben ze het onder de knie.
Naast de gewoonlijke lekkere tussen
doortjes, die wij altijd bij hebben,
hadden we ook allemaal een frietje
en een snack. Want schaatsen maakt
hongerig.
Ook waren er verschillende activiteiten
vanuit de schaatsbaan. Zo was er de
ritten/stempelkaart waar je de kans
kreeg om zoveel mogelijk rondjes in
een half uur te schaatsen. Zowel leiding
als kinderen hebben natuurlijk alle 10
de stempelplaatsen op de kaart vol
gereden en ontvingen allemaal een
vrolijke kerstmuts.
IJshockey kijken kon achter de buiten
baan. Er was een wedstrijd bezig tussen
de club uit Eindhoven en een club uit
Gelderland. Zo’n trouwe Brabanders
als we zijn waren we natuurlijk voor de
club uit Eindhoven. Maar voor degene
die zelf graag een potje wouden spelen
konden ze daaraan deelnemen op de
binnenbaan.
Om 15.00 uur was het helaas alweer tijd
om te verzamelen en ons klaar te maken
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voor de terugreis. Dit verliep natuur
lijk ook soepel en zo sloten we een
geweldige opening van 2014 af.

Jantje Beton collecte 10 t/m 15
februari 2014
Van 10 t/m 15 februari 2014 wordt de
jaarlijkse Jantje Beton collecte georga
niseerd: een collecte voor en door het
jeugdwerk bij u in de buurt.
Scouting Paulus collecteert al jaren in

haar eigen wijken, Helmond-oost en
Dierdonk. De Jantje Beton Collecte is
zo georganiseerd dat de helft van de
collecteopbrengst is bestemd voor de
collecterende vereniging en blijft dus
dicht bij huis.
De andere helft van de opbrengst ge
bruikt Jantje Beton voor speelprojecten
in heel Nederland. Ook van die helft is al
veel geld in Helmond terecht gekomen.
Elke avond tussen zes en acht uur
gaan leiding en scoutingleden met
de collectebus op pad om deze klus
te klaren. Zo kan Scouting Paulus
Helmond-oost / dierdonk mede dankzij
de collecteopbrengst een zinvolle vrije
tijdsbesteding voor de jongeren en
kinderen uit uw buurt organiseren.
Geef daarom aan de Jantje Beton
Collectant en help de kinderen uit uw
omgeving om lekker buiten te kunnen
spelen.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

41

Weet ú het al?

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Vlees zoals

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

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

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

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

ik b aa

r

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Openingstijden

Drogisterij KantersHabraken

iedere Zondag

12:00 uur
Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl
Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

18:00 uur
Van de Poelstraat 1 Bakel
Bloemsierkunst &
Woondecoratie

Bart van Well

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

José
Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

Geniet van onze
héérlijke
wild gerechten

Voor al uw rauwkostsalades, maaltijden uit
eigen keuken, aardappelen, groente en fruit.
Nu ook voor hapjes voor uw feestje.
Informeer in onze winkel.
Van de Poelstraat 10 A, 5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F; 0492-340342

• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •
• Tel. 0492 - 342200 •
• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

E: groenteenfruitjose@kpnmail.nl

Tot ziens in Bakel!

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“We moeten rennen, springen,
vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan”
Met de winter in het land en het
koude en natte weer, komen er vaak
dieren naar de kliniek die stram zijn
of moeilijk kunnen rechtstaan. Het
gaat dan vaak over oudere en/of te
zware dieren. Klinisch onderzoek,
eventueel gecombineerd met een
rontgenonderzoek, wijst dan meestal
in de richting van arthrose. Dit is een
chronisch en steeds erger wordend
proces van slijtage van de gewrichten.
Gelukkig kunnen we de klachten
meestal goed onder controle krijgen
met speciale voeding en/of medicatie.
Deze hebben de dieren wel levenslang
nodig, maar het verbetert aanzienlijk de
kwaliteit van hun leven.
Een ander verhaal is het als een dier
plots op drie poten staat of een
duidelijke zwelling heeft rond een
gewricht. Zo kwam Bruce, een levendige
Boxer bij ons binnen met de klacht van
blijvend kreupel lopen. Na een periode
van rust leek het beter te gaan, maar
als hij weer gespeeld of gerend had,
ontlastte hij zijn linker achterpoot. Hier
in de kliniek bleek al snel dat zijn linker
knie erg dik was. Bij een jongere hond
gaat het nogal eens om een gescheurde
kruisband en het plan was om dit met

een rontgenfoto te controleren. Een
eerste opname liet zien dat de kruisband
nog intact was. Ook geen sporen van
vroegtijdige slijtage. Maar wat was
dan wel het probleem? Meerdere
rontgenfoto’s in verschillende posities
en raakvlakken waren nodig om tot
een diagnose te komen. Helaas was het
voor Bruce slecht nieuws: de pijn in zijn
linkerknie kwam voort uit een bottumor.
Bovendien is zijn rechterheup slecht
aangelegd, dus een pootamputatie van
zijn linker poot is geen mogelijkheid. Hij
wordt momenteel palliatief begeleid
met pijnstillers en extra vertroeteld
door zijn eigenaar.
Een ander voorbeeld is Bailey. Een
enthousiaste en erg blije Stafford die
niets liever doet dan in het bos rennen
en door de struiken lopen. Maar als
zo’n speelse, sterke hond dan kreupel
terugkomt en zijn achterpoot niet meer
durft belasten, weet je meteen dat er
iets goed fout zit. Zonder verdoving
liet hij niet aan zijn gekwetste poot

komen. Wel was duidelijk dat er een
stevige zwelling rond de knie zat.
Opnieuw moest een rontgenfoto
duidelijkheid brengen. Meteen op
de eerste foto werd zichtbaar wat er
aan de hand was: een stuk van zijn
scheenbeen was afgescheurd. Dit was
een complexe breuk en doorverwijzing
naar de specialist was nodig. Daar is hij
geopereerd en regelmatige controles
zullen moeten uitwijzen hoe vlot hij
herstelt.
Kort voor sluitingstijd kwam Noa bin
nen. Een avontuurlijke kat, die graag
de ronde rond het huis doet. Maar die
dag was ze onder een struik gevonden
door de eigenaar: ze was verlamd in
de achterpootjes en leek erge pijn te
hebben. Dit kan meerdere oorzaken
hebben, zoals bijvoorbeeld een
hartprobleem, maar bij Noa werd na een
rontgenfoto duidelijk dat ze een dubbele
bekkenbreuk had. Waarschijnlijk was ze
tijdens een van haar avonturen door een
auto geraakt. Gelukkig werd ze tijdig
gevonden door haar baasje. Gedurende
een maand moest ze verzorgd worden:
pijnstilling, veel rust en geen avonturen
meer. Voor haar eigen bestwil werd ze
binnen in een bench gehouden. Maar
ondertussen gaat ze buiten weer op
verkenning en lijkt ze weinig klachten
overgehouden te hebben aan haar
ongeval.
Ze kan het nieuwe jaar dus goed begin
nen. Wij, van dierenkliniek Brouwhuis,
wensen voor de andere dieren en alle
baasjes hetzelfde: dat het een goed en
gezond jaar mag worden!
dierenarts, Joke Jolling
Wilt u meer weten over dieren
kliniek Brouwhuis? kijk dan op
www.dierenkliniek.com of volg ons op
onze facebook-pagina.

Rommelmarkt Amicitia 16 maart 2014
Zondag 16 maart 2014 houdt Harmonie en Drumband Amicitia haar jaarlijkse
rommelmarkt ten bate van de vereniging. De markt wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis de Loop aan de Peeleik te Brouwhuis van 11.00 uur tot
14.00 uur.
Wij houden ons aanbevolen voor het aanleveren van materialen voor deze
rommelmarkt. AUB geen witgoed en meubels/ bedden. Graag een telefoontje
naar 06-20 717 896.
Wilt u zelf een stand op deze rommelmarkt, dan is dat ook mogelijk.
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Parochie H. Lambertus
Benoeming en ontslag
De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Hurkmans, heeft per
1 februari 2014
• Eervol ontslag verleend aan pater Simon Benjamin.
• Benoemd tot pastor van onze parochie: Wouter
Koopmans.
Onder dankzegging aan pater Benjamin en met de wens dat
pastor Koopmans in onze parochie vruchtbaar werk kan doen.
Actie kerkbalans 2014
Kerkbalans is de actie voor de geldwerving voor onze
eigen parochie. Van de opbrengst moeten we het hebben.
We vragen u mee te doen. Jaarlijks kloppen we bij u aan
en moeten dat doen om te zorgen dat de parochie over
voldoende financiële middelen kan beschikken om voort
te blijven bestaan. Uw bijdrage is belangrijk, met méér
schouders komen we verder. Betrokken parochianen helpen
mee om onze kerkelijke presentie in dit deel van onze stad
mogelijk te maken. Heel veel dank voor uw donatie!
Van u afhankelijk
Niet iedereen weet dat de parochie geen enkele vorm van
subsidie krijgt. We zijn geheel afhankelijk van de bijdrage van
ieder van u. Dank voor ieder die dat al jaarlijks doet. Bij de
start van het jaar 2014 doen wij opnieuw een beroep op ieder
van U: Doe alstublieft nu mee en geef aan uw parochie. Iedere
bijdrage is meer dan welkom.

Vormsel 1 februari
Op zaterdagmiddag 1 februari ontvangen 30 jongeren uit onze
parochie, waarvan een aantal uit Dierdonk, het H. Vormsel uit
handen van vicaris-generaal van den Hout. Na een boeiende
en leuke voorbereiding, zijn zij helemaal klaar om de Gave
van de H. Geest te ontvangen en het leven als christen aan te
gaan! Proficiat aan de vormelingen en hun families.
Anja Spierings
Anne Seccelen
Arthur Lier
Benedikt Alting von Geusau
Boris Wesseldijk
Casper Seidel
Christian Seidel
Daimas van Lierop
Daniel Barendse
Emma van Eemeren
Eva Edelaar
Evy Roks
Fenna van Veggel
Giovanni van Eupen
Glenn Tethool

Janske Berkers
Judith Manders
Julia Obdeijn
Juriën Römer
Kevin Le Koen Seidel
Martine van der Zee
Myrte den Bongerd
Rob Raaijmakers
Ryan Dekkers
Sander Wesseldijk
Sanne Lingers
Simone van Aerle
Wendy Le
Wessel Raaijmakers

Rekeningnummer
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening
NL72RABO 0171 0800 84 van de R.K. Parochie H. Lambertus
Helmond o.v.v. Actie Kerkbalans 2014.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
18.30
			
zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
zondag 9.30
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
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
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109

Gazet februari 2014

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
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
PKN - Oecumene - Geloven in
verbondenheid

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
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

19 Januari startte de week van het
gebed. In deze week werden wij als
christenen opgeroepen om eensgezind
te zijn. De Protestantse Kerk draagt ook
zorg voor eensgezindheid en onderlinge
verbondenheid. De kerk werkt aan
oecumene door samen te werken in
de Wereldraad van Kerken en door
het mee organiseren van bijzondere
oecumenische activiteiten in Nederland.
Zo bracht de Protestantse Kerk samen
met acht verschillende kerkgenoot
schappen in 2013 het nieuwe Liedboek
uit. Een ander bijzonder voorbeeld
van oecumene is The Passion. Met dit
jaarlijks terugkerende evenement rond
Pasen, georganiseerd in samenwerking
met o.a. Rooms Katholieke Kerk, het
Nederlands Bijbelgenootschap en de
EO, worden één miljoen mensen bereikt
met het Evangelie; niet alleen leden van
de kerken, maar ook mensen die niet
(meer) naar de kerk gaan.
Een nieuwe predikant voor de
Bethlehemkerk.

Het leven in Helmond
Door: ZWOE
(Zending, Werelddiaconaat, Ontwikke
lingssamenwerking en Evangelisatie)
Er is een serie gaande “Over het leven
in Helmond”.
Nu is het 3e deeltje uit met als
thema: Drie geloven op een kussen
… Godsdienst in Helmond. Wat het
zo bijzonder maakt, is dat naast de
beschrijvingen over het Rooms-katho
licisme en het Protestantisme ook
nadrukkelijk een plaats is ingeruimd
voor de Islam. Dat is best uniek en
als ZWOE stellen we dat ook zeer op
prijs, want in het beleid van de ZWOE
wordt de dialoog en ook waar mogelijk
samenwerking duidelijk genoemd en er
praktische uitvoering aan gegeven. Het
is al met al qua inhoud als vorm, veel
fotomateriaal, een leuk blad geworden,
wat verkrijgbaar is bij de boekwinkels:
Ganzeveer, Oude Aa; Boekelier/postkantoor Mierloseweg 10; Bij de Heemkundekring en ook bij verschillende
supermarkten. Ook in Dierdonk is het
verkrijgbaare en wel bij onze cafeteria
“De Smuller”. Het kost € 4,95.
nummer 3 • november 2013 • € 4 95

In mei zullen we onze dominee ver
welkomen. Zij werkt momenteel nog in
Leerdam en heet Corine Beeuwkes –
Eede.
Zij is 25 jaar getrouwd met Han en zij
hebben drie zonen. Zij wordt full time
aangesteld. Later horen wij meer van
haar.

Het leven in Helmond
vanaf het midden van de negentiende eeuw

Drie geloven op één kussen...
Godsdienst in Helmond
U tgeverij Optima & Heemkundekring He mont
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Maskerade speelt

Van 19 tot en met 23 maart 2014
www.maskeradehelmond.nl
Reserveer nu via
www.maskeradehelmond.nl
of telefonisch via
06 - 333 09 588

Tekst Molière Regie en bewerking Dirk van der Pol

Entreeprijs € 12,50 p.p.
Alle voorstellingen
vinden plaats op
Kasteel Helmond

NIEUW!
NIEUW!

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Op naar een nóg beter 2014!
Met name de laatste maanden van 2013 hebben wij een duidelijke verbetering kunnen vaststellen in de woningmarkt! Deze positieve trend hebben wij direct voortgezet in januari door
het verkopen van een bovengemiddeld aantal woningen, ook in Dierdonk! Dit alles geeft ons
het volste vertrouwen in 2014!
Tevens hebben zich een aantal kandidaten gemeld die wij helaas hebben moeten teleurstellen
omdat wij het gewenste aanbod, te weten 2/1-kapwoningen tot €300.000,- k.k., niet in onze
portefeuille hebben.
Heeft u een woning die aan deze eisen voldoet, neem dan gerust contact met ons op voor een
geheel vrijblijvend verkoopgesprek op tel. 0492-549055.

Alwin Greefkes, Makelaar

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

