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

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

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

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

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

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

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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.eu
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:

www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

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

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

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

GFT & PLASTIC: Ma. 9 en 23 feb.
RESTAFVAL:  Ma. 2 en 16 feb.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 9 en 23 feb. ten westen en 
wo. 11 en 25 feb. ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
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
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
Secretaris: H. Jereskes, (512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

GAZET
One
  Down

Verenigingen
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Vijf weken
Het voorwoord in het januarinummer 
werd geschreven door Gerard Bosman, 
waarnemend voorzitter van de wijkvere
niging. Dit ontlaste mij in het schrijven van 
een voorwoord want ik zat krap in mijn 
tijd. Nog voor dat de Gazet naar de druk
ker moest was ik voor vijf weken met de 
Zuiderzon vertrokken. Dit betekende dat 
voor die tijd mijn werkzaamheden voor de 
Gazet al afgerond moesten zijn. 

Dus voor de ontspanning veel inspanning, 
en een extra inspanning was vereist  voor 
wat betreft de advertenties. De contact
persoon/coördinatrice van de OV Bakel 
sloot de winkel waardoor deze adverten
tie van de OV Bakel dreigde weg te vallen. 
Op de valreep heb ik daar ook voorlopig 
de coördinatie van overgenomen. 

Adverteerders zijn belangrijk voor de Ga
zet, zonder hen kunnen wij dit blad niet 
uitgeven. Als u bij een van de adverteer
ders winkelt of daar een dienst afneemt, 
laat u dan gerust vallen dat u daar komt 
vanwege hun advertentie. Heeft u zelf een 
(web)winkel of biedt u diensten aan over
weeg dan eens om ook te adverteren in de 
Gazet. U bereikt toch zo 1700 gezinnen in 
Dierdonk en de kleinste advertentie is er 
al voor € 27,50 exclusief btw.

Dan komt er na de ontspanning weer de 
inspanning, want na ruim een week terug 
van vakantie te zijn, moet niet alleen de 
volgende Gazet weer naar de drukker, 
maar moeten ook de facturen nog naar 
de adverteerders. Vijf weken zoals gezegd 
met de zuiderzon naar ZuidAfrika waarbij 
een ding zeker was dat wij daar geen witte 
kerst hebben beleefd, en de Nieuwjaars 
duik, ja gewoon in water van 25 graden, 
althans als je al bij de zee kon komen. 
De weg naar “Zandvoort” liep voor ons 
vakantieverblijf en was van de vroege 
ochtend tot de late avond een file.

Uiteraard werden we wel op de hoogte ge
houden van het winterweer in Dierdonk. 

Waren we koud in Durban geland, kwam de 
eerste sneeuwfoto binnen op whatsapp, 
wat natuurlijk werd beantwoordt  met 
een foto van ons in het zwembad en een 
Kerstman in korte broek.

Terug naar  de orde van de dag. Voor u 
ligt de Gazet van februari, weliswaar wat 
dunner dan gewoonlijk maar weer met 
veel plezier gemaakt. Deze keer met de 
prijswinnaars van de puzzel van december 
en januari en jawel, de foto’s zijn op 241 
gemaakt in de sneeuw. Verder de onder
tekening van het wijkactieplan, afscheid 
van de voorzitter van de wijkraad Nico 
Tuip, afscheid van onze wijkagent Hein 
Albers en kennismaking met zijn opvolg
ster Francisca Kamphuis. Veel carnaval en 
als na carnaval de maskers vallen worden 
ze weer opgezet bij onze toneelgroep 
Maskerade met hun uitvoeringen van 
“een ideale echtgenoot”, waarvoor door 
de wijkvereniging weer gratis kaartjes 
beschikbaar worden gesteld.

Een aantal rubrieken, zoals  geheim agent 
pd7 en de dierenkliniek, ontbreekt. Moge
lijk omdat er deze maand geen herinnering 
is verstuurd. Ook hebben we enkele foto’s 
bij artikelen niet kunnen plaatsen, daar 
deze niet los waren bijgevoegd of zodanig 
klein van formaat waren dat ze zelfs op 
een postzegel nog onduidelijk zouden 
zijn geweest. Ons blijft met zijn drietjes 
niet altijd de tijd om dan nog nieuw foto’s 
op te vragen.  Reden dat we toch maar 
weer oproepen voor versterking. Mocht 
u interesse hebben, of nader informatie 
willen neem dan rustig contact met ons 
op. redactie@dierdonk.org 

Voor nu veel leesplezier en een fijne car
naval. Alaaf
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Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken
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Geef om je hersenen, 
geef aan de collectant!

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen  
gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen  

en patiëntenzorg te verbeteren. 

Of geef via www.hersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl

 

Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 
5709 MC Helmond

 
06-41055575

   

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

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

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

Volgende verschijningsdatum rond: 
 27 feb.

C O L O F O N   G A Z E T
15e jaargang nr. 2– Editie feb. 2015
Verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

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

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

Cultuur, Sport en ingezonden berichten
Annatheater   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 14
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Nieuws van de wijkraad
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Alcohol onder de 18, natuurlijk niet!Het is niet toegestaan om spuit-serpentines te gebruiken in Residentie “Parkzicht”!

Dierdonkpark 6,  
5709 PZ Helmond,  
tel. 0492-556266.

Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Ook dit jaar weer twee jeugdmiddagen. 

Op de middagen zijn er tal van tropische activiteiten Er wordt volop gedanst 

waarbij polonaises in een rap tempo afgelost worden door de laatste top 40 

hits. Dit alles met medewerking van de drive in show van ietste44.com 

onder de spetterende leiding van DJ Klum-pie.

Dus het belooft een gezellige boel te worden, waar je gewoon bij moet zijn.

Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur. Entree €3.00.

maandag 

16 februai

dinsdag 

17 februari

en

Kinderfestival

Voor het 16e jaar presenteren wij voor u in Dierdonk de inmiddels bekende zittingsavond.  
Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton: Dirk Kouwenberg, Ad Vermeulen en Koop DrostEn treden voor u op de amusementsgroepen: Applause, Niks en un Bietje, Pépurklip en Jeroen’s ClanMedewerking van hofkapel De Durbloazers. Na afloop eindigen wij met een grandioos bal.   Zaal open 19.00 uur, de koffie staat klaar. Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur. Entree €14.00.

Rampetampers  
 Zittingsavond

zaterdag  

7 februari

In onze residentie ga je uit je dak tijdens de jeugddisco met de topper DJ Petertje.  

Lekker hossen springen en dansen op te gekke muziek. Vanaf 19:00 uur starten we met  

het programma voor de jonge jeugd (basisschool). Programma eindigt om 22:00 uur
Zaal open 19.00 uur, sluiting 22.00 uur, Entree €3.00.

Carnavaleske 
  jeugddiscovrijdag  

13 februari

De carnaval start dit jaar met een grandioos carnavalesk bal. Dit jaar maakt DJ Klumpie er een geweldig spektakel van. Zijn muziek wordt afgewisseld met blaasmuziek van ondermeer “de Suukerruuve” , “Biksbent” en “de Mertplekkers”. 
Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 1.30 uur. Entree €3.00.

Carnavalesk Bal zaterdag 14 februari

Pag 2627 - Programma Midden Pag a.indd   27 25-1-2015   17:16:20- Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015.indd   6 25-1-2015   17:20:29



Vandaag ga ik hebben over de 
commissie Internationale Betrek-
kingen waarin ik ook zitting heb.
De gemeente Helmond kent een 
actieve opstelling als het gaat 
om oog, oor en zorg te hebben 
voor wat er in de wereld gebeurt. 
Recent bleek dat nog door de 
 gehou den manifestatie in de 
Cacao fabriek over de problemen 
en het gebeuren in Parijs.
In een beleidskader is opgenomen 
dat Helmond bewust verder kijkt 

dan zijn eigen grens, verantwoordelijkheid neemt voor de 
millenniumdoelen (en de opvolgers ervan) en zich solidair 
opstelt met de zwakkeren in deze wereld.

Om in het Helmondse bestuur draagvlak te hebben voor 
buitenlandse betrekkingen is er een raadscommissie Inter-
nationale Betrekkingen gevormd van alleen raadsleden. Deze 
groep houdt zich bezig met de solidariteitsaspecten van deze 
samenwerking. In de stad betekent dat het actief bevorde-
ren van bewustwording van het gegeven dat er veel wereld-
burgers zijn die het niet zo goed hebben als wij, die leven in 
armoede, weinig gezondheidszorg kennen en heel vaak ook 
geen onderwijs hebben. Een van onze doelstellingen is alle 
kinderen naar school en dat valt niet mee in een land waar 
kinderarbeid een bron van inkomsten is voor het gezin. 
Samen met organisaties uit de stad worden er projecten in 
landen zoals Ghana, Tanzania, Brazilie en Nicaragua opgezet, 

om juist te proberen om die wereldburgers een beter bestaan 
te geven. Niet alleen geld gaat daar naar toe, maar zeker ook 
in toenemende mate kennis en kunde. In dit soort projecten 
wordt heel nauw samengewerkt met de Stichting Helmondi-
aal (koepel van ontwikkelingssamenwerking in de stad).

Elders in de organisatie van de gemeente Helmond wordt 
meegewerkt aan de contacten met onze zusterstad Meche-
len. De afgelopen kerst hebben 150 muzikanten (Rimboband 
en Lambardi) een groots kerstconcert gegeven in de kathe-
draal van Mechelen, terwijl het Jozefkoor via het zingen van 
enkele hymnes de geschiedenis van Mechelen en Helmond 
dichter bij elkaar heeft gebracht. 

Via Brabantstad, Brainport en de 4Campusgemeenten is Hel-
mond ook actief op het economisch terrein in Europa. Inter-
nationale Betrekkingen is een boeiend aspect van het werk 
van de gemeente en met weinig kun je veel doen. Ook voor 
je eigen stad.

Op 12 februari 2014 presenteert de commissie Internationale 
Betrekkingen een Eerlijk Winkel Route: een boekje met plat-
tegrond met adressen inde stad waar je fairtrade kunt kopen, 
waar je biologisch verantwoord voedsel kunt halen of waar 
gerecycled spullen kunt kopen. Met zo’n route brengen we 
Helmond weer iets dichterbij die wereldburger, die onze sup-
port nodig heeft. Meer weten over de internationale betrek-
kingen van de gemeente Helmond zoek dan contact met de 
leden van de commissie Internationale Betrekkingen via de 
website www.helmond.nl.

Jan van Aert

Extra (goederen)treinen door Helmond

Helmond en de wereld

De NS heeft aangekondigd dat er 
in 2017, 2017, 2018 en mogelijk 
ook 2019 extra treinen met vracht
vervoer door Brabant zullen rijden. 
Dat zal gelukkig niet alle dagen 
zijn maar in 1 week per maand. 
De Betuwelijn die na heel veel 
gedoe en tegen erg veel geld 
werd aangelegd begin deze eeuw 
(in mijn vorige woonplaats had ik 
er veel mee te maken) heeft nog 
steeds geen goede aansluiting in 
Duitsland. Een week per maand 

zal men in Duitsland eraan werken dat te voltooien. In die 
weken zullen de treinen een andere route moeten nemen en 
een deel komt dus door Helmond rijden. Onze fractie had na 
een brief met veel informatie vanuit NS en gemeente toch nog 
veel vragen over veiligheid (giftreinen?) en bereikbaarheid 
(gesloten spoorbomen).

Wij hebben dan ook verzocht dit onderwerp in een commis
sievergadering te bespreken. Onlangs werd daarom een extra 
vergadering belegd waarbij mensen van ProRail, de Brand
weer en de gemeente uitleg en antwoorden kwamen geven. 
Het gevaar van giftreinen blijkt gelukkig erg beperkt. Door 

een afname van het huidige goederenvervoer op het spoor 
door Helmond (dat gaat naar de Betuwelijn in de “bruikbare” 
 weken) zal er een erg geringe toename zijn van gevaarlijke 
stoffen door onze stad. De brandweerman gaf aan dat men 
zich bij zijn organisatie daar geen zorgen over maakt. Men is 
goed getraind mocht er onverhoopt toch iets gebeuren. De 
bereikbaarheid is een probleem waar we minder geruststel-
lende berichten over kregen.

De overgangen op de Churchillaan en de Hoofdstraat zijn nu 
al vaak erg lang gesloten wat lange rijen wachtende auto’s tot 
gevolg heeft. Dat zal in de weken met extra treinen alleen maar 
hevig toenemen. Het advies is om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de tunnels. We hebben er 4 in Helmond dus dat 
moet helpen. Daarnaast wil ik u vragen zoveel mogelijk uw 
motor uit te zetten als u voor de spoorbomen moet wachten.  
Dat is al lonend qua brandstof bij 1,5 minuten wachten en 
de tijd dat bomen gesloten zijn is meestal meer. Maar naast 
brandstof spaart u er ook de lucht in de leefomgeving van de 
in die buurt wonende en verblijvende mensen mee.

We zullen een poosje moeten “pijnlijden” maar als het Duitse 
railnet is aangepast zullen we veel minder goederentreinen 
door de stad krijgen. Daarmee wordt het er uiteindelijk 
veiliger op.

Mirjam van der Pijl
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

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

Cadeaubon vanaf € 10,00voor informatie
of een afspraak
06-52407050

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

Ontspannende lichaamsmassage
50 minuten voor € 27,50

Februari en Maart 2015
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Een knul gaat op een dag
naar de vader van zijn lief-
je om hem de hand van 
zijn dochter te vragen. 
"Oh, vergeet het maar!" 
krijgt hij te horen. "Ik wil 
niet dat mijn dochter haar
leven verknoeit bij een 
domme knaap!" De knaap
kijkt de man recht in de 
ogen en zegt: "Ik ook niet,
meneer, daarom kom ik 
nu juist haar hand vragen!" 

Leven verknoeien
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De eerste maand van 2015 zit er alweer op. Voor ons een 
gezellige en leerzame maand. Zo werden we 13 januari bijge
praat over het levenstestament en op 22 januari kregen we 
voorlichting over veiligheid en privacy op internet. Hier
over was zoveel te vertellen dat we in februari verder op dit 
onderwerp ingaan. Dan zal er onder andere aandacht aan 
DigiD en aan winkelen op internet worden besteed.
Ook aan ontspanning is gewerkt: Elke woensdagmorgen zijn 
we gezellig bij elkaar en ontmoeten we de senioren van onze 
wijk. We sloten 7 januari het koersballen af met lekkere hapjes 
en een toost op het nieuwe jaar.
Ook fysiek werd weer iets georganiseerd: Op zondag 18 janu
ari hebben we rond onze mooie wijk gewandeld en daarna 
gezellig koffie gedronken in Parkzicht.

In het januarinummer van de Gazet hebben wij toegezegd 
de foto’s van de kerstviering op de website van Dierdonk te 
plaatsen. Helaas is er een grote storing waardoor het niet 
mogelijk is de foto’s daar te plaatsen. Er wordt gewerkt aan 
een oplossing. U treft nu bij dit artikel enkele foto’s aan.

In verband met carnaval is er op woensdag 18 februari en 
donderdag 19 februari geen koersbal en computerinloop. 
Overige woensdagen/donderdagen normale activiteiten.

Dinsdag 24 februari 10:30 uur tweede WINTERWANDELING
We vertrekken vanaf parkeerterrein Albert Heijn en wandelen 
door de Bakelse Bossen naar de fietsbrug in de PRONTO. 
Rond 11:45 uur gaan we voor een gezamenlijke lunch naar 
de praktijkschool aan de Generaal Snijdersstraat 51. Niet 
wan de laars kunnen meelunchen en rond 11:45 uur op dezel
fde plek komen.  Men kan zich tot 18 februari opgeven bij 
Jeanne, (envelop met naam en geld in de brievenbus van) 
Rhulenhofweide 10. Leden van de wijkvereniging betalen € 
4,. Nietleden betalen € 7,50.

Donderdag 26 februari 10:00 uur 2de workshop over veilig 
werken met DigiD; zoekmachines; virusscanners en Wifi. 
Gratis toegang voor leden van de wijkvereniging en van 
Seniorweb.

Moet Niks mededelingen

Gazet februari 2015 9
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Nog één keer nagenieten van de Expo 
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com

Annemarie Dolmans - Feest 

foto: Bart de Geus : Panorama Expo Fotodier 2014

Jeroen de Kort - Metropolitan skyline Volendam Mist(er)y morning in Heusden

Nieuwsblad voor Dierdonk10
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Fotodier, thema “Ik hou van Holland”
José Luijten - Op pad met fotoclublid Wim 
van Berlo en kleinzoon Stan.Samen zoeken 
naar een onderwerp voor het thema:” ik hou 
van Holland.”Al rijdend door verschillende 
wijken in ons Helmond troffen we deze 
toevals treffer. Oranje en Holland / Holland 
en Oranje. Wim heeft er een speciale vorm 
aan toegevoegd waardoor extra aandacht 
krijgt.

Veel Hollanders hebben 
een speciale manier om het raam aan de 
voorzijde van de woning een persoonlijke 

sfeer te geven. Wim heeft ook hier een 
speciale foto van weten te maken.

Peter Kanters - 
“Demo-F16 in actie tijdens 
de Luchtmachtdagen 2013 in 
Volkel. 

“Stilleven van de 
fietsenstalling voor 

station Eindhoven. Typisch 
Nederlands plaatje toch!

Vond het leuk om een 
paar regenhoesjes voor de 

fietszadels eruit te laten 
springen.”

Vlak na een zware bui, op het strand bij 
de Zwarte Polder, trof ik dit prachtige 

tafereel aan. Een klein ontstaand duintje 
met de zware lucht erachter, waar de 

zon weer doorheen sijpelde.

Louis van de Werff - Vaak ben ik te vinden in Nieuwvliet-Bad 
bij de Zwarte Polder, een mooi klein natuurgebied in Zeeuws 

Vlaanderen. Mooi zijn er het strand, de zonsondergang en de 
voorbijkomende schepen. 

Gazet februari 2015 11
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ACTIE VAN DE MAAND

Duo rolgordijn 

op maat:

€ 0,01 per cm
2 !

Prijsv
oorbeeld: 60x100 cm

 voor € 60,-

Hoogwaardig sys
teem met 

cassette, gratis g
emeten

én keuze uit 

16 kleuren!

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Rijles voor € 37,50 per uur
bel 06-51115652

www.autorijschool�nish.nl
info@autorijschool�nish.nl
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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H

- Sloopwerken
- Verbouwingen
- Dakramen
- Kozijnen, ramen en deuren
- Hang- en sluitwerk 

- Dakwerken
- Carports 
- Renovaties
- Dakkapellen
- Onderhoud

E info@bouwbedrijfvanhout.nl                www.bouwbedrijfvanhout.nl
T 06-10743152   
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Wijkvereniging Dierdonk biedt aan de leden 30 gratis kaartjes 
aan voor de voorstelling EEN IDEALE ECHTGENOOT van 
TONEELGROEP MASKERADE.
Wij hebben voor 3 avonden kaartjes gereserveerd in het 
Annatheater aan de Floreffestraat 21a en wel op: 

Donderdag 26 maart – 6 kaartjes
Vrijdag 27 maart – 12 kaartjes
Zaterdag 28 maart – 12 kaartjes 
De voorstellingen beginnen om 20.00 u.

Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis 
toneelavondje uit, stuur dan uiterlijk 15 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 

De toekenning van de kaartjes geschiedt op basis van het principe “wie het eerst komt ………..” 

Gratis kaartjes voor 
toneelvoorstelling van Maskerade

Jeugddisco
Nog een keer alle data van de disco’s dit schooljaar om alvast in jullie agenda te zetten!

27 maart: Black and White thema. Dus kom zoveel mogelijk zwart /wit gekleed 
29 mei: Hollywood thema. Kom als echte filmster !
10 juli: Beach thema. De vaste afsluiter voor de zomervakantie begint !

Je bent welkom van 19.00 – 21.30 uur
Entree is 1 euro, consumpties zijn 50 cent
Tot dan !!

Gazet februari 2015 13

Pag 13 - Verenigingsnieuws - Disco en grtis.indd   13 25-1-2015   8:45:41



Februari 2015 in het Annatheater
Familievoorstelling in het 
Annatheater
Toneelgroep Vreemd Beest en kinderen 
van Jeugdtheaterschool Annatheater 
spelen “De nieuwe kleren van de 
keizer” nog 5 keer in februari. 
Voor het eerst maakt Vreemd Beest, de 
vaste toneelgroep van het Annatheater, 
een echte familievoorstelling. Het is 
een hilarische en eigentijdse toneel
voorstelling geschikt voor iedereen 
vanaf 6 jaar. Het stuk ging op 25 januari 
in het Annatheater in première. 

Wie kent het sprookje “De nieuwe 
kleren van de keizer”niet? Het verhaal is 
mooi door zijn eenvoud. De boodschap 
is voor iedereen herkenbaar en van alle 
tijden. De eigenliefde van de keizer is 
nog absurder dan de onzichtbare kleren. 
Alle aandacht moet op hem gericht zijn 
en als die aandacht in gevaar dreigt te 
komen, komt de beul er aan te pas! 

Vreemd Beest speelt het stuk met 
humor en een knipoog naar de heden
daagse maatschappij waarin we met 
selfies en op Facebook druk zijn met ons 
virtuele imago. We twitteren en whats
appen alsof ons leven ervan afhangt! 
We denken dat wij uniek zijn, dat onze 
gedachten uniek zijn, maar vormen we 
met z’n allen niet één grote kudde die 
door de media beïnvloed en bespeeld 
wordt? Een kind is nog zichzelf en heeft 
minder moeite met de waarheid! De 
regie is in handen van Lavínia Germano.

data voorstellingen: 
1, 5, 6, 7 en 8 februari 2015
aanvang: 19.30 uur, behalve op zondag 
1 februari 15.00 uur en op
zondag 8 februari 11.00 en 15.00 uur
entree: € 15,00; 
CJP, CKV, kinderen en tryout € 8,00. 
reserveren:reserveren@annatheater.nl, 
tel. 0628104333

Gratis proefles acteren voor 
jongeren en volwassenen
Traditiegetrouw geeft het Annatheater 
in het voorjaar een acteertraining aan 
volwassenen en dit jaar ook aan jonge
ren. 
Dit seizoen staat in het teken van het le
ren impro viseren. In de voorjaars cursus 

die voor volwassenen op maandag 23 
begint en voor jongeren op woensdag 25 
februari worden de basisvaardigheden 
van het improviseren getraind. Je 
experimenteert met samen spel, het 
verzinnen van personages en het be
denken van scènes. Je leert om met een 
open houding en zonder voor opgezet 
plan in een spelsituatie te stappen. 
Deze cursus wordt met een presentatie 
afgesloten. Kom gratis en vrijblijvend 
een les volgen!

Op maandag 23 of op woensdag 25 fe
bruari ben je van harte welkom!
Maandag van 19.45 tot 21.30 uur. 
Woens dag van 19.00 tot 20.30 uur.
Voor meer informatie: 
Lavínia Germano, tel: 0492 547573
email: laviniagermano@annatheater.nl; 
www.annatheater.nl, rubriek Jeugd
theater school (voor jongeren) cursussen 
v(voor volwassenen).

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelse  weg, 1 minuut lopen van het 
NS-station. Het adres is Floreffestraat 
21a, Helmond. Telefoon: 0492 475255, 
e-mail: info@annatheater.nl 
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl. 
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•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

advertentie huysman.indd   1 22-03-2010   10:32:03

CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign
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Even voorstellen: onze nieuwe wijkagent 
Francisca Kamphuis

Afscheid Hein Albers als onze wijkagent

Politie Nederland maakt een grote re-
organisatie door, dit zal u wellicht niet 
ontgaan zijn. Een hoop veranderingen 
voor alle politie mensen maar ook voor 
u als burger.De komende maanden vin-
den er namelijk wisselingen plaats tus-
sen een aantal wijkagenten binnen de 
politie eenheid Peelland. De wijkagent 
bekleedt een belangrijke functie. Hij/
zij is voor bewoners, winkeliers, be-
drijven, horecaondernemingen, buurt
verenigingen, scholen, organisaties en 
instanties een vast aanspreek punt voor 
politiezaken in de buurt. Ook is een wijk-
agent een belangrijke overlegpartner 

voor het gemeentebestuur. Eén van de 
gemeentelijke kerntaken is namelijk het 
zorgen voor de veiligheid van haar inwo-
ners. De wijkagent is kort gezegd de spin 
in het web. Wijkagenten worden aange-
steld voor een bepaalde periode. Is deze 
periode voorbij, dan worden ze wijk-
agent in een andere wijk. Op die manier 
blijft een wijkagent met een frisse blik 
naar zijn of haar wijk kijken. Verschil-
lende wijken binnen de politie eenheid 
Peelland krijgen komende maanden een 
nieuwe wijkagent, 
zo ook in uw wijk 
Dierdonk.

Geachte wijkbewoners,

Redelijk onverwachts mag ik u vertellen 
dat ik de mooiste wijk van Helmond als 
wijkagent vaarwel mag zeggen. Ik mag 
mijn werkzaamheden nu gaan verrichten 
binnen de gemeente Gemert. In de ruim 
4,5 jaar dat ik me mocht inzetten voor uw 
wijk heb ik vele van u mogen ontmoeten 
in goede en slechte tijden. Ik wil jullie 
hartelijk danken voor de wijze waarop ik 
met jullie heb samengewerkt. Natuurlijk 
met de één wat meer als met de ander 
maar ik heb gemerkt dat iedereen op 
een positieve wijze heeft meegewerkt 
aan een oplossing van het probleem. 
Ik heb er vertrouwen in dat Francisca 
mijn taak vol verve zal overnemen. Voor 
iedereen, een behouden vaart en veel 
goeds en gezondheid.

Hein Albers

Mijn naam is Francisca Kamphuis, ik ben 39 jaar oud en 
reeds 18 jaar werkzaam bij de Politie.Met ingang van 1 
januari 2015 volg ik Hein Albers op als uw wijkagent. De 
afgelopen zeven jaar ben ik ook wijkagent geweest, maar 
dan in de woonwijk Rijpelberg. In deze periode heb ik door 
de veelzijdige werkzaamheden in deze wijk mijn horizon 

aanzienlijk verbreed. Wat mag u 
van mij verwachten? Een actieve 
wijkagent die in uw wijk aanwezig 
is. Iemand die de problemen in 
de wijk serieus neemt en deze in 
samenwerking met u probeert 
op te lossen. Ik tracht u altijd een 
terugkoppeling te geven op uw 
melding. Samen zijn we immers 
verantwoordelijk voor een fijne en veilige omgeving waarin 
iedereen zich vrij kan voelen. Burgerparticipatie heb ik hoog 
in het vaandel staan, Jullie, als inwoners van
Dierdonk zijn de belangrijkste partners voor een wijkagent. 
Jullie leven namelijk in het gebied waar ik werk. Jullie zien 
en horen veel meer en zijn in veel gevallen de oren en de 
ogen van de buurt. Jullie kennen je eigen straat en/of buurt 
als geen ander. Door tijdig overlastgevende en/of verdachte 
situaties te signaleren kunnen jullie zelf actief meewerken 
aan een veilige en leefbare woonomgeving. Een speerpunt 
van de Nederlandse politie is het terugdringen van het 
aantal woninginbraken Landelijk is dit een speerpunt dus ook 
voor mij in Dierdonk. Ik ga met veel plezier aan het werk in 
Dierdonk en ik hoop op een prettige samenwerking met u. 
Voor vragen of overleg kunt u mij bereiken via het algemene 
politienummer 09008844 of via de mail op het mailadres 
francisca.kamphuis@politie.nl. U kunt mij ook via Twitter 
volgen om een beeld te krijgen van mijn werk als wijkagent of 
om met mij in contact te komen.
Graag tot ziens in de wijk! 

Met vriendelijke groet, Francisca Kamphuis
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Wijktafel Dierdonk
Donderdagavond 15 januari Wijktafelavond. Onder toezicht 
van Wijkwethouder Erik de Vries, Wijkraad bestuur Dierdonk 
en tal van betrokken professionals werd het oude Wijk
actieplan 2013-2014 afgesloten en het nieuwe Wijkactieplan 
2015-2016 na ondertekening in gang gezet. Tijdens een korte 
besloten bijeenkomst nam Nico Tuip Wijkraadvoorzitter, de 
afgeronde actiepunten van het oude Wijkactieplan door en 
werd het nieuwe Wijkactieplan aan de aanwezigen uitgelegd. 
Wethouder de Vries was zeer tevreden met het resultaat over 
de afhandeling van het oude Wijkactieplan dat in samenwer
king met de wijkbewoners is uitgevoerd. Hij benadrukte  vooral 
de goede samenwerking tussen de Wijkraad, wijkbewoners en 
gemeente. Over het nieuwe wijkactieplan van 2015-2016, dat 
eveneens in samenspraak met de wijkbewoners is ontwikkeld, 
was de wethouder vol lof. Het Wijkactieplan bevat vooral 
punten die aansluiting vinden aan de nieuwe participatiewet. 
Tevens bevat het plan actiepunten waarvoor de Wijkraad en 
de wijkbewoners zelf de verantwoording dragen en niet meer 
de gemeente. 
De 3 Wijkactiepunten zijn: De Zorg-Samen-Wijk Dierdonk”, 
“Het Buurtpreventie team” en “Het  Buurtbusproject”. 

Als afsluiting van de Wijktafel benoemde Nico nog enkele 
aanvullende succesvolle en afgeronde projecten waarvoor 
de jeugd van Dierdonk in grote mate verantwoordelijk is ge
weest. Zoals het realiseren van de Dierdonk trimbaan, het be
halen van de derde plaats in de Buurtvoetbal League Helmond 
Sport, het opschonen en vullen van de wijk bloembakken en 
het plaatsen van instructieborden bij de trimbaantoestellen. 
Het oude Wijkactieplan werd af gerangeerd en het nieuwe 
Wijkactieplan 2015-2016 werd door al de betrokkenen onder
tekend en in kracht gezet. Wijktafel Dierdonk werd om 20.00 
uur afgesloten. 

Ondertussen stroomde de wijkbewoners van Dierdonk Park
zicht binnen om de presentaties over de Zorg en jeugdzorg 
bij te kunnen wonen. Er moesten zelfs stoelen worden bij 
geplaatst zodat iedereen kon zitten. Onder de toehoorders 
bevond zich ook Wethouder van der Zanden, verantwoorde
lijk voor de portefeuille WMO, Armoedebestrijding en Stads
winkel.

Wijkwethouder Erik de Vries heette iedereen welkom, Wijk
raad voorzitter Nico Tuip kreeg vooraf aan de presentaties 
over de Zorg, 10 minuten de tijd om het oude Wijk Actie Plan 
2013-2014 en het nieuwe Wijkactieplan 2015-2016 aan de 
aanwezigen wijkbewoners uit te leggen. Hierna nam Wijkwet
houder Erik de Vries opnieuw het woord om Frans Slegers me
dewerker van de LEV te begroeten, wijkbrigadier Hein Alberts 
nam publiekelijk afscheid van onze wijk en zijn vervanger 
Francisca Kamphuis onze nieuwe wijkbrigadier werd verwel
komd.

De avond werd vervolgd met 2 boeiende presentaties “Samen 
staan voor veranderingen in de Zorg en de Jeugdzorg!” Met 
als sprekers, Wytske Teeuwen voor de Zorg en Wido Bijlma
kers voor de Jeugdzorg. 

Tijdens de presentaties werden er verschillend vragen ge
steld, maar als men goed luisterde verandert er eigenlijk niet 
zo heel veel. Men moet alleen een omslag maken in denken 
en in doen. Men moet participeren door elkaar als medemens 
te helpen en te ondersteunen in die zaken waar de professio
nal geen tijd meer voor heeft en krijgt. Even aandacht schen
ken aan de buurman/vrouw die niet meer zo goed ter been 
is. Een kopje koffie, een boodschap, een kleine reparatie, veel 
meer wordt er niet verlangd. Doen we dit samen dan hoeven 
we ons geen zorgen te maken! Indien u informatie wenst, er 
zijn verschillende organisaties die bereid zijn om meer duide
lijkheid te geven over wat de veranderingen op het gebied van 
Zorg en Jeugdzorg betekend. 

Na de presentaties nam wethouder Erik de Vries het woord 
om scheidend voorzitter Nico Tuip te bedanken voor zijn 
inzet als voorzitter van de Wijkraad Dierdonk over de afge
lopen jaren. Ook sprak René van Lierop de nestor als langst 
zittend bestuurslid van de Wijkraad de waardering uit voor 
het enthousiasme en de inzet van de voorzitter. Samen met 
zijn echtgenote Veronika werd Nico door de Wijkwethouder, 
de Wijkraad en enkele professionals in de bloemen gezet. 
Als afsluiting bedankte Nico iedereen voor de aanwezigheid 
het genoten vertrouwen en de samenwerking. Waarna de 
bar werd geopend en iedereen een toost op het nieuwe jaar 
kon uitbrengen. Het werd een gezellig samenzijn tussen de 
wijkbewoners, wethouders en professionals. En konden we 
proosten op een goede samenwerking!

Wijkraad Dierdonk
Tot ziens in onze wijk!
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Wijkraad opzoek naar een nieuwe voorzitter

Wijkraad Dierdonk
Vergaderkalender 2015

Datum Omschrijving Locatie Tijdstip Aanwezigen

15 januari Wijktafel/ Nieuwjaarsreceptie Parkzicht 19.00/21.30 Wethouder/genodigden en wijkbewoners

19 februari Regulier Wijkraad (WAP) Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

26 maart Regulier Wijkraad Parkzicht 19.30 uur Open vergadering 

23 april Projectgroep bijeenkomst Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

19 mei Regulier Wijkraad Parkzicht 20.00 uur Open vergadering, Let op is DINSDAG

25 juni signaleringsteam Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

Juli Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie

27 augustus Projectgroep bijeenkomst Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

24 september Wijkbreed overleg Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

22 oktober signaleringsteam Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

19 november Projectgroep bijeenkomst Parkzicht 20.00 uur Open vergadering

17december Regulier Wijkraad Parkzicht 20.00 uur Open vergadering
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu

Tijdens de wijktafel op 15 januari jl. heeft de voorzitter van de wijkraad, de heer 
Nico Tuip afscheid genomen. Nico kon deze functie met zijn huidige werkzaamhe-
den niet meer combineren. De overgebleven bestuursleden hebben aangegeven 
hun huidige werkzaamheden in de wijkraad te ambiëren.

De wijkraad is op zoek naar een persoon m/v met ambities, contactuele eigen-
schappen en inzicht, die het voorzitterschap van de wijkraad op zich wil nemen. 
Zijn of haar taken bestaan vooral uit het leiden van de reguliere vergaderingen (1X 
per maand), contacten met de gemeente en projectgroepen in de wijk en het in 
standhouden van een goede samenwerking mat de overige wijkraden in Helmond. 

Bent u de man of vrouw die zich voor deze functie wil inzetten, neem dan contact 
op met het secretariaat van de wijkraad Dierdonk secretariaatwijkraad@dierdonk.
eu of rechtstreeks met de secretaris de heer Wim van Hoof, telefoon 0492-514063
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Geboor tekaar t j es

Trouwkaar ten

Jubi leumkaar ten

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

Geen dorst

Jantje geeft straks zijn
kinderfeestje. Zijn moeder
zet allemaal flessen cola in
de koelkast en dan zet 
Jantje een lege fles in de
koelkast. Zegt zijn moeder:
"Waarom zet je een lege 
fles in de koelkast?" Zegt
Jantje: "Voor de kinderen 
die geen dorst hebben!"
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Valentijnsdag met carnaval
Iris viert vandaag carnaval in de 
kleutergroep. Mamma heeft voor haar 
een prinsessenjurk gemaakt. Ze ziet er 
prachtig uit. ‘Wanneer gaan we nu?’ 
vraagt Iris ongeduldig. Mamma zegt: 
‘Nog even de poes eten geven en dan 
gaan we’. 

Huppelend loopt Iris naast mamma. 
Straks gaat ze allemaal leuke dingen 
doen. Een polonaise lopen. Er worden 
spelletjes gedaan en liedjes gezongen. 
En je kan je laten schminken. ‘Is Timo 
ook verkleed?’ vraagt Iris. ’Vast wel’, 
zegt mamma. Vlakbij de school komen 
ze Timo en zijn moeder tegen. ‘Hoi, 
ik ben een boer’, zegt Timo.’ En ik ben 
een prinses’, zegt Iris. Timo haalt zijn 
schouders op. Prinsessen vindt hij maar 
stom. Een boer zijn dat is cool! Dan kun 
je een tractor rijden. Maar Iris zegt: ‘Ik 
kan een kikker kussen die prins wordt’. 

In de klas is het heel gezellig. Alle 
kinderen zijn verkleed. Er zijn nog 
meer prinsessen en boeren en ook 
piraten. Timo en Iris gaan met de 
andere kinderen in een kring staan. 
De juf zet een carnavalsliedje op en 
iedereen danst op de muziek. Als de CD 
is afgelopen mag iedereen wat lekkers 
halen van een grote tafel. Er is limonade 
en taart. 

Een paar piraten maken ruzie om een 
stuk taart. Een piraat krijgt een duw en 
de andere piraat schopt. De juf komt 
naar ze toe en zegt: ‘Ik ben de kapitein 
op dit schip. Jullie houden onmiddellijk 
op!’ De ruziemakers gaan aan de kant 
zitten. 

Timo komt naar de juf toe en zegt: 
‘Dat zijn geen echte piraten. Een echte 
piraat valt jouw schip aan’. De juf 
lacht. Iedereen is weer vrolijk. Ook de 
ruziemakers. ‘We gaan een polonaise 
lopen’, zegt de juf. Vrolijke muziek vult 
het klaslokaal. Het is een feestelijk 
gezicht al die verklede kinderen. 

Na afloop van de polonaise mag 
iedereen doen wat hij leuk vindt. 
Sommige gaan knutselen en andere 
laten zich schminken. Timo en Iris willen 
ook verf op hun gezicht. Iris wordt 
beschilderd met bloemfiguren. Timo 
krijgt koeien op zijn wangen. De andere 
kinderen zijn jaloers. Ze willen ook 
geverfd worden. Nu zien ze er allemaal 
hetzelfde uit. De juf kan ze bijna niet 
meer uit elkaar houden. 

Het kindercarnaval is afgelopen. Alle 
kinderen gaan weer naar huis. De 
moeders van Iris en Timo staan voor 
de school te wachten. Timo gaat met 
zijn moeder naar huis maar Iris en haar 
moeder gaan nog naar een winkel. 

Iris moeder kijkt naar kaarten en 
cadeautjes met rode harten. ‘Het is 
carnavalszondag Valentijnsdag’, zegt 
mamma. ‘Wat is Valentijnsdag?’ vraagt 
Iris. ‘Dan sturen mensen die verliefd zijn 
op elkaar een kaartje’. ‘Ik ben verliefd 
op Timo’, zegt Iris. ‘Dan moet je maar 
iets leuks maken en aan Timo geven’. 
‘Wat moet ik dan maken?’ ‘Een rood 
hart van papier. Kom we gaan gauw naar 
huis’, zegt mamma. 

Thuis zit Iris aan de grote tafel. Mamma 
heeft tekenpapier en viltstiften neer- 

 gelegd. Mamma tekent een groot 
hart. Iris mag hem inkleuren. ‘Je kunt 
er glitters opplakken en kraaltjes’, 
zegt mamma. Mamma doet voor hoe 
het moet. Het papieren hart wordt 
steeds mooier. Als het hart klaar is zegt 
mamma: ‘We moeten er ook nog iets 
opschrijven’. Iris denkt diep na en zegt: 
‘Voor Timo van Valentijn’. 

‘Dat begrijpt Timo niet’, zegt mamma. 
Mamma vertelt dat Valentijn heel lang 
geleden leefde. Hij was lief voor arme 
en zieke mensen. Daarom vieren de 
mensen Valentijnsdag. Iedereen is dan 
lief voor elkaar. Iris zegt: ‘Ik weet het nu. 
Voor Timo, ik vind jou lief, van Iris’. 

Mamma schrijft het op de achterkant 
van het hart. ‘We bewaren het hart 
voor Valentijnsdag komende zondag  
veertien februari, zegt mamma.’ ‘Dat 
is dan de verjaardag van Valentijn, heel 
lang geleden. 

Op carnavalszondag gaan mamma en 
Iris in haar prinsessenjurk  naar het 
huis van Timo. Timo’s moeder doet 
open. ‘Iris wil Timo iets geven’, zegt Iris 
moeder. Ze gaan naar binnen. Timo zit 
als boer verkleed op de bank. Iris gaat 
naar Timo toe en geeft het rode hart 
aan Timo. Verbaasd kijkt Timo ernaar. 
‘Er staat ook iets op’, zegt Iris. ‘Kan niet 
lezen’, zegt Timo en geeft het hart aan 
zijn moeder.  Timos moeder leest het 
voor: ‘Voor Timo, ik vind jou lief, van 
Iris’. ‘Stom!’ zegt Timo. 

Iris gaat naar Timo toe en geeft hem 
een zoen en zegt: ‘Het is Valentijnsdag 
en ik ben verliefd op jou’. Timo grinnikt 
verlegen en zegt: ‘Ik ook op jou’ en geeft 
Iris een zoen.’En later gaan we trouwen’, 
zegt Iris. ‘Mij best’ zegt Timo. En zo 
was het voor Iris en Timo een echte 
Valentijnsdag met carnaval!
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
Van Lieshout Stoffering
Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte.

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering.nl

www.vanlieshoutstoffering.nl

De specialist in relaxfauteuils

Voor u op maat gemaakt en

bij u thuis ingemeten.
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Geef mij een pintje

Er komt een gespierde man in
een café binnen, en zegt:
"Cafébaas, een pintje, of
anders... .Dus de cafébaas
geeft een pintje. Weer komt
er een struise man binnen
en zegt:"man geef mij een
pintje, of anders... .Weer
geeft de cafébaas een pintje.
Dan komt er een oude man
binnen en zegt: cafébaas
geef mij een pintje, of anders...
De cafébaas wordt het beu
en zegt:"of anders wat?" Of
anders een chocomelk meneer.
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Medi-Seinen: “Het meisje met het rode jasje”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Er was eens een meisje met een rood jasje! Zoals elke 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag stond het 
meisje met het rode jasje om klokslag half acht op het busje 
te wachten. Het busje dat haar iedere dag veilig naar school 
bracht. In de verte had de chauffeur van het busje het meisje 
met het rode jasje al zien staan.” Dag meneer de chauffeur”, 
zei het meisje met het rode jasje toen ze instapte.” Dag lief 
meisje met het rode jasje”, zei de chauffeur en gaf haar een 
vette knipoog. Eigenlijk vond het meisje met het rode jasje 
school helemaal niet zo leuk. Wel haar klasgenootjes, leraren 
en leraressen. Die waren kei tof, vet en cool. Maar de school 
zelf, nee, dat was bepaald niet haar ding! Muziek luisteren en 
dansen was veel fijner. Daar werd ze pas echt “happy” van. 

Het meisje met het rode jasje was aangeboren ziek. Alleen een 
transplantatie kon haar beter maken. Al haar hoop was hierop 
gevestigd. Ze stond al lang op een wachtlijst met vele anderen, 
ook wachtend en hopend op een nieuw leven. Maar eens, en 
daar was het meisje met het rode jasje vast van overtuigd, 
komt die dag! Komt die dag dat alles zal veranderen. Er komt 
een dag dat ik weer gezond word, dat ik opnieuw geboren 

word. En dan mogen jullie allemaal op kraamvisite komen! Die 
dag is echter nooit gekomen.” Ze leefde nog lang en gelukkig” 
is hier niet van toepassing!

13 januari jongstleden is het meisje met het rode jasje 
overleden. Overleden; over het lijden heen. De transplantatie 
kwam te laat! Dat is triest, heel triest, dit drukt je meteen met 
de neus op de feiten. Het schrijnende tekort aan donoren. Op 
dit punt wil ik een lans breken. Breken dat de spatten ervan af 
vliegen!

 Voor het meisje met het rode jasje kwam de 
gedroomde transplantatie te laat. Het meisje met het rode 
jasje is niet meer. Maar hoe vertel je een meisje met een rood 
jasje, 16 jaar oud, dat er geen hoop meer is, geen behandeling 
met uitzicht op een toekomst, een normaal leven. Hoe leg je 
iets uit wat niet uit te leggen is … Dat er geen donor is. Ze 
mocht slechts 16 jaar oud, in dit geval liever gezegd jong, 
worden. Nog steeds wachten en hopen zo veel mensen op een 
transplantatie, op een nieuw leven. Laten we er voor zorgen 
dat deze mensen niet voor niets wachten, en hun hoop levend 
houden. Geef in leven een teken van leven. Meld u aan bij het 
donorregister. Beste mensen, u moest eens weten wat u voor 
andere mensen kunt betekenen! Welk verschil U kunt maken. 
Wacht niet langer en maak dat verschil vandaag nog! Wanneer 
we het dan toch hebben over een participatiemaatschappij, 
dan lijkt mij dit participatie in optima forma, zoals het bedoeld 
is. 

Een schrale troost: De hemel is een engel rijker.  
Dag lief meisje met het rode jasje!

Math. Strijbos, huisarts Medisch Centrum Dierdonk.

Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos 

Voor meer informatie  zie www.donorregister.nl

EHBO
In maart starten wij weer met een 
nieuwe cursus 
EHBO aan  kinderen

De cursus zal  worden gegeven
op maandag van 19.30 uur tot 
22.00 uur.
Locatie: wijkhuis “de Brem”
Rijpelplein 1 te Helmond.

Indien u nog interesse heeft om deze cursus te volgen
kunt u informatie inwinnen  via het hiernaast vermelde  tele
foonnummer of emailadres.

Ben je al in het bezit van een geldig EHBO diploma, dan kun je 
bij ons ook lid worden en de herhalingslessen volgen.

Willy van Stiphout 
Secretariaat E.H.B.O. vereniging Brouwhuis
Jan de Withof 8
5709 AJ Helmond
Tel: 0492514096

Email secretariaat@ehbobrouwhuis.nl 
Website www.ehbobrouwhuis.nl

	  

        Brouwhuis 
Rijpelberg	  &	  Dierdonk	  
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Gedurende het schooljaar ontvangen 
we regelmatig vragen over de gang 
van zaken rondom de aanmelding van 
nieuwe leerlingen op BS Dierdonk. 
Deze vragen worden vanzelfsprekend 
door ons persoonlijk beantwoord. Het 
lijkt ons goed om via de Gazet wat 
meer informatie te geven over deze 
aanmeldingen.

Voor wat betreft de aanmelding van een 
nieuwe leerling op Basisschool Dierdonk 
kunnen we het volgende toelichten: Hoe 
eerder u uw kind(-eren) aanmeldt, des 
te beter kunnen wij rekening houden 
met de komst van uw kind(eren). Vanaf 
de leeftijd van 1 jaar kunt u uw kind al 
aanmelden.

Het verloop
• Na een eerste aanmelding (tele-

fonisch of per mail) ontvangen de 
ouders/verzorgers een inschrijf-
formulier en een schoolgids.

• Als u het inschrijfformulier re-
tour neert, worden de gege vens 
verwerkt in onze leerlingen admini-
stra tie.

• Ongeveer een half jaar voordat 
uw kind 4 jaar wordt, wordt u uit-
genodigd voor een ouder-infor-
matie ochtend, inclusief een rond-
leiding door de school en een 
be zoek aan een (kleuter)klas.

• U ontvangt een uitnodiging voor 
een individueel intakegesprek met 
de (adjunct-) directeur. Een paar we-
ken voordat uw kind 4 jaar wordt, 
mag hij/zij op school vijf dagdelen 
komen kennismaken.

Voor de verdere informatie verwijzen 
wij u graag naar onze website www.
dierdonkschool.nl. Hier vindt u ook onze 
schoolgids, waarin op blz. 23 en 24 meer 
verteld wordt over de aanmelding. 
Mocht u na het lezen hiervan nog 
vragen hebben, dan staan wij u graag te 
woord.

Basisschool Dierdonk,
Nijendaldreef 1,
5709 RK Helmond. 
Tel. 0492-512021
e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl

Korte terugblik op de kerst
Sfeervol hebben we het jaar 2014 
afgesloten met het inmiddels tradi tio-
nele kerstdiner en een mooie kerst-
viering. In de weken voor kerst hebben 
de kinderen van basisschool Dierdonk 
schoendozen gevuld met allerlei leuke 
spulletjes voor kinderen in Afrika. Maar 
liefst 239 goedgevulde schoendozen 
zullen hun weg vinden naar de kinderen 
die het heel goed kunnen gebruiken. 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen
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Explorer winter-weekend 13-14 december 2014

Tijdens dit zachte winterweekend zijn 
we op winterkamp geweest. We ver
trokken om 9.00 bij de blokhut. Met de 3 
auto’s reden we naar Nijmegen om daar 
een soort dropping/vossenjachtmix te 
lopen. We moesten allemaal dingen 
zoeken, als eerst de Duivelsberg midden 
in de bossen, (op deze locatie waren we 
2 jaar eerder ook al geweest) de Kruit
toren in het oude hart van Nijmegen, 
de kabouterboom, de dikste boom van 
Nederland en het tamboerijnvrouwtje 
(hadden we niet gevonden). 

Ook hebben we bijna een wiebelbrug 
gesloopt door deze heel heel heel erg te 
laten wiebelen. En vervolgens moesten 
we via het oude centrum van Nijmegen 
(welke overigens erg prachtig is) naar 
het centraal-station lopen. 

Om daar vervolgens met z’n allen de 
trein terug naar helmond te pakken met 
een groepsticket (daarom had Tom ook 
de initialen nodig). Op het station kwa
men we er dus pas achter dat we met 
de trein terug moesten reizen naar Hel
mond en dat onze slaapplek onze eigen 
blokhut zou zijn.

In de trein hebben we kennis gemaakt 
met chagrijnige conductrices, elkaars 
muziek voorkeur, met treindeuren 
gespeeld, één iemand probeerde een 
meid te versieren en nog een wilde we
ten of je in ’t gangpad valt als de trein 
vertrekt (en ja je valt). Toen we uitein
delijk aangekomen waren in helmond, 
liepen we terug naar de blokhut. Aan
gekomen op de blokhut, gingen we eten 
koken. We aten vers bereide tomaten 
soep als voorgerecht en wortelstamp 
als hoofdgerecht en chocolade mousse 
als nagerecht. De soep was 10% tomaat 
en met klontjes, de wortelstamp was 
vloeibaarder als de soep en konden we 
met een rietje opzuigen (en dat heeft 
ook de helft van de groep gedaan), maar 
de mousse was wel gewoon goed. Toen 
we klaar waren met koken, gingen we 
eten. Na het eten hebben we de afwas 
gedaan en de tafels opgeruimd. 

Toen de luchtbedden\matjes opge
pompt. En daarna gingen we na wat 
gedoe met de filminstallatie film kijken. 
De 4 films waren als volgt: dispicable 
me2, (over een ‘slechterik’, met duizen
den op gele tik-tak’s lijkende hulpjes die 
de wereld red) smurfs 2, (over je raad 
’t al de smurfen in de echte wereld die 
Gargamel en een paar slechte smurfen 
moeten stoppen. Jackass 3D, (niet in 
3D maar wel deel 3 over een stel ex
extreme sporters die de meest idiote 
stunts uithalen zoals: rollerskate-rodeo, 
steal a scooter, jetski jumping en nog 
veel meer) de wolf of wallstreet, (over 
een frauderende wallstreet broker, die 
helemaal ontspoort en o.a. de FBI ach
ter zich aan krijgt) en aquarium/haard
vuur hebben we gekeken. Na de eerste 
film had je de keuze om boven in het 
welpenlokaal te gaan slapen. Zondag 
ochtend hebben we ontbeten met wor
stenbroodjes en saucijzen broodjes. 

p.s. het was gezellig
p.p.s. Tyche had ’s morgens niks gege
ten want die was vegetariër i.v.m. een 
pro fiel werkstuk waarbij ze 3 maanden 
vege ta riër is.

Nicky

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

SQUASH AANBIEDING

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

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                  

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

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                 

 

* GRATIS 2 maanden extra sporten.

* GRATIS INSCHRIJFGELD

* GRATIS 6 maanden SQUASH

* GRATIS 2 maanden extra sporten.

* GRATIS INSCHRIJFGELD

* GRATIS 6 maanden SQUASH
BIJ AFSLUITING VAN.........BIJ AFSLUITING VAN.........

ONBEPERKT FITNESS EN
AEROBICS, SPINNING,

ZUMBA ENZ.

VOOR €24,90 PER MAAND

ONBEPERKT FITNESS 
VANAF €15,75 PER MAAND

OFOF

ACTIE VERLENGD
TOT 1 MAART

- Uw uiterste startdatum is 1 maart 2015.
- Betaling per maand via automatische incasso.   U was in de maanden november / december 2014 nog geen lid!

AFSLANK CURSUS

ACTIE VERLENGD
TOT 1 MAART
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Zoals in de vorige Gazet al aangekondigd, deze maand  de 
oplossingen en de winnaars van de maanden december en 
januari.
De oplossing van de december puzzel had alles te maken met 
sinterklaas en was dan ook; “Vijf december wordt er op de 
deur geklopt!” Natuurlijk had de puzzel van januari alles te 
maken met Kerstmis. De oplossing was dan ook: “Vrede op 
aarde” gelet op het aantal inzendingen was hij gemakkelijker 
dan verwacht. Voor de Decemberpuzzel waren 9 goede 
oplossingen en voor de Januaripuzzel 15. De trekking heeft 
plaatsgevonden door Jeroen Schoonen, penningmeester van 
de wijkvereniging. Het toeval wil dat er voor December alleen 
jongens als prijswinnar uit de bus komen en voor de maand 
Januari alleen meisjes. Op de foto’s hieronder de gelukkige 
prijswinnaars. Van Harte Gefeliciteerd

De Woorden

Uitleg Carnavalspuzzel 
Alle woorden zitten horizontaal, verticaal of diagonaal 
verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak van de 8 
overgebleven letters het 8 letterige puzzelwoord

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze kruiswoordpuzzel 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.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld 
je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of 
je een jongen of  meisje bent. Onder de goede 
oplossingen verloten wij dan: 3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: Zaterdag 14 februari 2015.

  Oplossing doodles spelletjespagina 23

De Carnavalspuzzel

Oplossing kruiswoordraadsel

carnaval, 
clown,  
confetti,  
dansen,  
feestneus,  
grimeren,  
joker,  
lachen,  
loopgroep,  
masker,  
muziek,  
optocht,  

Oplossing

Carnavalspuzzel 

        

Prijswinnaars december
Carlos van Duijnhoven, Luka van Knippenberg en Lucas Knol

Prijswinnaars Januari
Mare van den Broek, Meike van der Putten en Iris Verhoeven

carnaval,
clown,
confetti,
dansen,
feestneus,

grimeren,
joker,
lachen,
loopgroep,
masker,

muziek,
optocht,
plezier,
praalwagen,
prins,

vorst,
trekker,
zakdoek.
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Hockeyclub Bakel op zoek naar nieuwe 
spelers
Hoewel de dames in aantallen de boventoon voeren in de 
club, timmeren ook de jongens en heren in de club goed 
aan de weg. Hoewel we nog vol in de zaalcompetitie zitten, 
is er voor volgend seizoen zelfs zicht op twee herenteams. 
De teams zijn actief leden aan het werven en hebben een 
speciale website ingericht. Kijk maar eens naar de leuke acties 
op www.hockeyeninbakel.nl.

Het team is recentelijk drie keer op rij kampioen geworden 
en ook genomineerd voor het kampioenengala van de 
gemeente Gemert-Bakel. De heren staan onder leiding van 
een gediplomeerde trainer en we zijn op zoek naar enkele 
fanatieke hockeyers die dit team willen komen versterken.

Naast de sportieve prestaties tijdens het hockey, zijn plezier 
en gezelligheid ook van groot belang binnen het team. 
Zo wordt er geregeld een gezellige avond georganiseerd 
waaronder paintballen. Twee jaar geleden is het team op 
trainingskamp geweest in Litouwen en in het voorjaar van 
2016 staat het Spaanse Alicante op de planning! Dit alles is 
natuurlijk allemaal alleen mogelijk dankzij de grote steun van 

onze sponsoren. Er wordt zelfs een herenfiets verloot onder 
de nieuwe spelers van het team. 

Dus heb je zin om te hockeyen en hou je van gezelligheid, train 
dan vrijblijvend een keer met ons mee op donderdagavond 
van acht tot half tien of meld je direct aan bij hockeyclub 
Bakel www.hockeyclubBakel.nl 

advertorial

Sport en Spelgroep Deurne
Door de grote behoefte aan geza-
men lijke gezonde en regelmatige 
bewe ging voor (ex-) hartpatiënten, 
na de therapie in het ziekenhuis, is in 
augustus 1982 “Sport en Spelgroep 
Deurne” opgericht, een groep van (ex-) 
hartpatiënten die één avond per week 
werkt aan beweeglijkheid, spierkracht, 
coördinatie, algehele conditie en aan 
de bevordering van het noodzakelijke 
zelfvertrouwen.

Deelname is mogelijk voor iedereen 
die als gevolg van angina pectoris, 
hartinfarcten/of een hartoperatie 
onder behandeling is of is geweest 
van een internist of cardioloog. Zowel 
dames als heren zijn van harte welkom. 
Deelnemers aan de sportavond dienen 
vooraf toestemming voor deelname aan 
onze activiteiten te hebben verkregen 
van hun behandelend specialist.

Veelal wordt na een begeleidde 
warming-up gezamenlijk het volleybal-
spel beoefend. Echter bij gebleken 
belangstelling kunnen evt. ook andere 
sporten worden gedaan. Het dragen 
van sportkleding en -schoenen (zaal) 
is daarbij verplicht. Na afloop is er 
gelegenheid om te douchen.

De sportavond vindt plaats iedere 
donderdagavond van 19.00 uur tot 
20.30 uur, met uitzondering van een 
aantal schoolvakantieweken. Het 
geheel vindt plaats onder deskundige 
leiding in de sporthal van het st. 
Willibrord Gymnasium (bereikbaar voor 
noodgevallen onder nummer 0493-
314802). De ingang van de sporthal is 
gelegen aan de Beukenstraat nr. 80.

Het seizoen loopt van augustus/
september (vanaf de eerste week dat 
het middelbaar)’ onderwijs weer start) 
tot juli het jaar daarop en de contributie 
bedraagt € 65,  voor een heel seizoen. 
Evt. kan dit bedrag in twee halfjaarlijkse 
termijnen worden voldaan.

Voor aanmeldingen of verdere inlich-
tingen kunt u zich wenden tot:

Dhr. Arnold Buijs (Voorzitter)
Past. Hendriksstr. 23,
5766 PE Griendtsveen

Dhr. Michiel Helmer (Secretaris/
Penningmeester) 
Veld 11, 5751 AR Deurne (0493-322471)

INSCHRIJFFORMULIER:
Voor vrijblijvende kennismaking*

Naam ........................................................

Adres ........................................................

Postcode ..................................................

Plaats.........................................................

Telefoon....................................................

Geb.datum ...............................................

Handtekening .......................................... 

Dit formulier inleveren bij: 
Secretariaat
Sport & Spelgroep Deurne
Veld 11, 5751 AR Deurne

* Een ieder wordt de mogelijkheid 
ge boden, na een vrijblijvende deel ne
ming van 4 achtereenvolgende sport 
avonden te bepalen of hij/zij kiest 
voor lidmaatschap. Overleg en vraag 
advies aan uw cardioloog/therapeut 
met betrekking tot uw overweging 
van deelname aan Sport en Spelgroep 
Deurne.
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Op de valreep van het afgelopen jaar hebben wij met een de-
legatie van Quizteam Dierdonk een bezoek gebracht aan de 
drie winnaars van de miniversie van de DierdonkQuiz.
Uit alle inzendingen hadden zij de meeste antwoorden goed 
en werden derhalve  verblijd met een lekker flesje Quiz wijn. 
Onder de prijswinnaars bevonden zich twee personen die ook 
deelgenomen hebben aan de zomereditie van de Dierdon-
kQuiz en de derde persoon was aangestoken door het Quiz 
virus en deed voor de eerstekeer mee. Zij verzekerde ons ech-
ter dat zij aan de komende versie van de DierdonkQuiz op 10 
oktober a.s. mee zouden doen.
De reacties op deze mini uitvoering waren overwegend posi-
tief en dit initiatief is dus zeker voor herhaling vatbaar.
Noteer in elk geval de datum 10 oktober en 31 oktober aan-
staande wanneer de tweede versie van de DierdonkQuiz ge-
houden gaat worden. Wij hopen vele van u op 10 oktober te 
ontmoeten. Gezien het feit dat een soort gelijke Quiz in zowel 
Stiphout als Laarbeek en recentelijk Mierlo-Hout een groot 
aantal deelnemende teams op de been kan brengen hopen 
wij dat Dierdonk komend jaar onze stoutste verwachtingen 
zal overtreffen, dus begin vast met het benaderen van familie, 
vrienden, buurtgenoten of mensen van uw vereniging en stel 
een team samen. Er zullen wederom mooie prijzen te winnen 
zijn.  Voor verder informatie houd de komende uitgaven van 
de Gazet in de gaten. Ook kunt u zich alvast aanmelden via 
Dierdonkquiz@gmail.com.

Beste Quizfanaten

Antwoorden DierdonkQuiz Gazet  Januari 2015

Dierdonk

1. De Overbrugging
2. Petry Claassen en Jos vd Donk
3. 20
4. Dierdonk Me Posuit, Wethouder Jonkers 29-10-1999

Nederland
5. Filips van Marnix van St. Aldegonde
6. Rond 1572
7. Het eerste en zesde couplet
8. Wien Neêrlands bloed
9. Willem van Nassov (V’s werden vroeger ook vaak gebruikt 

als U’s)
10. Martinus Nijhoffbrug
11. Waal
12. Zaltbommel met Waardenburg

Breinbrekers

13. Sudoku   = = >

14. € 109,75  
15.  Shirt 1: Mexico  Shirt 2: Equador
  Shirt 3: Chili  Shirt 4: Colombia
  Shirt 5: Nigeria  Shirt 6: Costa Rica
  Shirt 7: Ghana  Shirt 8: Algarije
16.  London
17. Kuikens gebruiken de rode stip om aan te geven dat ze 

eten willen door er op te tikken
18. A. Haan  B. Beer  C. Gans 
 D. Vos E. Everzwijn/wildzwijn
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MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

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

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

WWW.HEUVEL.NL
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

T 0492 - 661 884

Wegens recente succesvolle 
verkopen in Dierdonk, zijn wij 

namens veel zoekers dringend op 
zoek naar tweekappers tot een 

prijs van circa  300.000. 

Neem eens vrijblijvend contact op 
voor een kosteloos verkoopadvies.

HELMOND

HELMOND

HELMOND

BELMONTEPARK 16 WILDENBORCHLAAN 33

DE KORTE GEER 2

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

WÉRKT VOOR U

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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De hobby van … Bas Teeuwen 
Elke maand vragen we een van de mensen achter de 
advertenties in ons wijkmagazine naar hun hobby of 
vrijetijdsbesteding. Dit keer laten we Bas Teeuwen van 
Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs  aan het 
woord in onze rubriek De hobby van…. 

Langsgaan
Dit keer ga ik niet op pad. Normaal gesproken zou ik naar de 
Hoofdstraat 155 in Mierlo-Hout zijn gegaan, het pand van 
Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs  voor een 
gesprek met de volgende kandidaat in de rubriek De hobby 
van… Deze keer komt de kandidaat naar mij toe. Makelaar Bas 
Teeuwen, zelf Dierdonker, komt graag langs. En daar is niks 
vreemds aan want hij komt bij veel Dierdonkse huizen achter 
de voordeur! Ook ons huis komt hem bekend voor…

Bas Teeuwen op de voorste rij, tweede van rechts

Exclusiefff
Bas heeft een lekkere hobby! Koken!
Het begon vijf jaar geleden bij de kookstudio van catering-
bedrijf Food For Fun  aan de Horstlandenpark 2A hier in 
Dierdonk. Nadat voormalig wijkbewoner Jos Brinkman binnen 
zijn netwerk van vastgoedvrienden en anderen had benaderd 
met het idee om een kookclub te formeren. Zij richtten de 
kookclub Exclusiefff op  (met de drie f-en van Food For Fun). 
Inmiddels telt de kookclub 15 vaste en 5 reserveleden. Niet 
alleen meer Dierdonkse mannen, er zijn ook mannen uit o.a. 
Brouwhuis, Deurne, Aarle-Rixtel en Asten lid. Maar wel zijn 
zij allen vastgoed-gerelateerd: projectontwikkelaar, eigenaar 
van een bouwbureau, aannemer of makelaar dus. Dit jaar is 
dus hun lustrumjaar en dat betekend:  een culinaire reis in het 
voorjaar naar het “dolce Italia”!

Il Borgo
Koken is de aanleiding om samen te komen maar gezelligheid 
is een belangrijke reden! Na een poos bleek de ruimte van 

Food For Fun toch wat aan de kleine kant voor 15 mannen 
en dus ging men op zoek. Verschillende locaties zijn gevolgd 
waaronder een cateringbedrijf in Deurne en een kookstudio 
in Aarle Rixtel. Sinds enige tijd is Il Borgo aan de Markt 7 in het 
Helmondse centrum de thuishaven. Eigenaar (en Dierdonker) 
Hugo Molleman is zelf één van de enthousiaste hobbykoks. Er 
wordt gekookt onder leiding van de vaste kok van Il Borgo, 
Teun.

Wijnen
Er wordt van alles gekookt. Meestal een vier-gangenmenu, 
soms zelfs vijf gangen. En alles wordt zelf bereid:  van amuse 
via voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht naar nagerecht. 
Vaak heeft het menu een thema zoals b.v. een  Australische 
avond (kangoeroevlees!) of een avondje Franse keuken. Een 
vaste menucommissie zoekt deze thema’s uit. Eén á twee keer 
per jaar komen de favoriete gerechten terug op het menu.
De wijnen bij deze maaltijden worden uitgezocht door de 
sommelier (wijnkenner) die zich onder de leden van Exclusiefff 
bevindt. Naast dat uitzoeken zorgt deze sommelier voor een 
uitgebreide toelichting over wijn, druif en wijnstreek bij het 
Bacchusoffer.

Dagje uit
Naast  de vaste maandelijkse bijeenkomst gaan de mannen 1x 
per jaar samen op pad om ergens in het land culinair te gaan 
genieten. Niet alleen om te eten en drinken maar ook om 
ideeën op te doen en zaken op kookgebied te zien. Zo bezocht 
Exclusiefff al eens de provincie Zeeland alwaar zij naast een 
goed visrestaurant een Zeeuwse wijnboer hebben bezocht! 
Vanwege het lustrum gaat het jaarlijkse uitje speciaal worden 
en dit keer een long-weekend duren. Ze gaan dan ook wat 
verder weg, naar het Italiaanse Aosta, in Noord-Italië waar de 
sommelier uit de groep erg thuis is.

Uitdaging
Voor de één is het gerecht zelf de uitdaging, voor een ander 
het leren van de technieken van het bereiden. Bas Teeuwen 
noemt hierbij met name het bereiden maar ook de techniek 
van het op de juiste wijze openen van schaaldieren dat onder 
begeleiding van de kok is geleerd.
Omdat  er verschillende gangen gekookt worden houdt men 
wel rekening met de portiegrootte. Niet te veel calorieën. Het 
moet niet overdadig te worden, wel leuk om klaar te maken!

Huizen 
Op de eerste woensdag van de maand wordt er om 18.00 
uur stipt begonnen. De mannen willen op tijd aan tafel want 
de volgende dag wordt er weer gewoon gewerkt. Eindtijd 
23.00 uur is dan ook het streven. Op tijd naar huis dus. Lang 
blijven “hangen” is er meestal niet bij. Dat kan ook niet want 
Bas Teeuwen moet de volgende morgen weer fris en fit u ten 
dienst kunnen staan bij de aan- of verkoop van úw huis! En ik 
denk dat zijn blik op de keuken daarbij sinds een aantal jaar 
toch nét even anders is geworden…

Mirjam van der Pijl
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De Rampetampers ut kriebelt nog steeds...

Natuurlijk heeft u allen al ons 
Full-Color Buukske gelezen 
dat afgelopen weekend weer 
geheel Gratis in Dierdonk is 
bezorgd. Niet ontvangen? 
dat is wel jammer, stuur 
dan even een mail naar 
wgboekje@rampetampers.nl 
en we zorgen dat u er alsnog 
een krijgt. 

Uiteraard kunt u het hele 
programma hierin lezen, 
toch willen wij nog even de 
Highlights nader belichten of 
aan de orde stellen.

Zittingsavond 2015 op zaterdag 7 februari 
Nog geen kaartje gekocht voor de zittingsavond? Spoed u 
dan naar Albert Heijn Dierdonk want op=op en weg is pech.
Om 19.00 uur gaan de deuren van onze Residentie Parkzicht 
open voor onze oergezellige zittingsavond. In de in korte tijd 
omgebouwde gymzaal komt weer een keur van artiesten 
voorbij. Voor een gezellig en niet te duur avondje uit hoeft u 
niet ver te gaan. 

Carnavalesk Bal, voorheen Blaaskapel-
len Plus Avond, ook voor de jeugd. 
Blaaskapellen Plus Avond, zo staat het ook nog op onze 
wijkaankondigingsborden, maar wij hebben op het laatste 
moment gemeend de naam aan te moeten passen. Naast 
blaasmuziek willen we ook voor de jongeren wat bieden op deze 
avond. Vandaar dat gezellige blaasmuziek wordt afgewisseld met 
de spetterende optredens van DJ Klum-pie. De kapellend die teken 
voor deze avond zijn “de Sukerruuve”uit Milsbeek, Muziekmakerij 
“de Biksbent” uit Beek en Donk en “de Mertplekkers” uit Uden. 
Dus kom lekker met het hele gezin carnaval vieren in een 
ongedwongen sfeer. Lekker feesten in onze eigen wijk. 

Carnavaleske JeugdDisco Vrijdag 12 Februari
Ofwel Disco-Night-Fever. Weet jij waar je op vrijdag 12 
februari 2015 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!

Kletsers

Ad Vermeulen
Koop Drost 
Dirk Kouwenberg
Berry Knapen

Amusement

Jeroen’s Clan
Applause
Niks en un Bietje
Pépurklip

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” 

Oergezellige Zittingsavond
Zaterdag 7 februari 2015
Oergezellige Zittingsavond
Zaterdag 7 februari 2015

Voorverkoop    DierdonkAlbert Heijn

Gratis toegang 

Carnavalesk bal bij De RAMPETAMPERS
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin 
in een avondje vol gezelligheid, dan is de toe-
gang gratis.
U zegt bij de ingang dat u lid bent van de wijk-
vereniging en dat zal dan aan de hand van

de ledenlijst worden genoteerd.

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!
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en ut blie kriebele

Kinderfestival op 16 en 17 februari
Carnaval voor de jeugd in Dierdonk. ook dit jaar 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 16 en dinsdag 17 februari.
Wat ga je dan doen op deze middagen?  Wel 
ongeveer hetzelfde als vorig jaar, ook nu 
weer tal van activiteiten maar het gaat om 
hete warme muziek, want dit jaar is het thema: 
De Rammetjes goes Brazil!! 
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. .Dit alles met medewerking van de drive in 
show van ietste44.com onder de spetterende leiding van DJ 
Klum-pie.

De Rammetjes trappen af.
Deze middag is al geweest op zondag 25 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.

De Bouwploeg en de boekjescommissie
U heeft gelezen dat ons Buukske uit is. Wel voordat het 
bezorgd gaat worden word het eerste exemplaar uitgereikt 
aan de Prins en JeugdPrins. Ook worden de woningen van onze 
prinsen voorzien van een “buitenbehang” zodat iedereen 
kan zien “hier woont de Prins van de Rampetampers en de 

Rammetjes”. Dit jaar zijn er in elk geval 3 huizen in Dierdonk 
versierd, want ook de Prins Rob d’n Urste  van onze bevriende 
vereniging Olum woont in Dierdonk.

Ook de gevel van Parkzicht is weer herkenbaar gemaakt 
als onze residentie. Daar onze geveltoeristen ook al weer 
wat ouder worden hebben we er dit jaar voor gekozen het 
spandoek niet in de toren te hangen, maar eigenlijk naast de 
entree. 

Tot ziens bij ons in de zaal. Wij wensen iedereen een fijne 
carnaval. Voor tijden van ons programma zie ons Buukske  of 
onze website www.rampetampers.nl
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24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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 

 

 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Nieuwbouw Verbouw Renovatie 
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

Weet u het al

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

TO T
Z I E N S

I N
B A K E L!!
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost       zaterdag 18.30 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen:  Jozefkerk.                ma, wo, do, vr  19.00 u 
  en di, do 9.00 u
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 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorie: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Actie Kerkbalans: steun de parochie

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de 
een is het dat gebouw, voor de ander een gemeenschap van 
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust 
zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om 
het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u 
daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, 
maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone 
doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale 
punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden 
worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele 
activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, 
pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die 
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en 
u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie 
Kerkbalans.

Met elkaar bouwen we aan onze 
gemeenschap

Als u uw bijdrage schenkt aan uw parochie of gemeente, geeft 
u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in 
de kerkbank, het kind op de crèche, de twijfelende buurman 
in de straat. En daarnaast houden we uiteraard ook de  kerk 
daarmee samen in stand!
Daarom deze oproep van onze parochie voor een 
financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken naar het 
rekeningnummer NL72RABO 0171 0800 84  van de parochie. 

H. Vormsel op zaterdag 31 januari

We kijken uit naar zaterdag 31 januari a.s.  Jongeren uit onze 
parochie, waaronder ook een aantal kinderen uit Dierdonk, 
ontvangen dan het sacrament van het Vormsel uit handen 
van vormheer deken van de Laar.  De heilige Mis met het 
ontvangen van het heilig Vormsel begint om 16.30 uur in de 
St. Jozefkerk.  

Sinds 30 oktober komen de jongeren wekelijks op 
donderdagmiddag bij elkaar om zich voor te bereiden. Er is op 
een uitdagende manier gesprek, uitleg, huiswerk bespreken, 
vraag en antwoord. Kortom allerlei manieren waarop zij hun 
geloof verdiepen. 

Dit zijn de namen van onze vormelingen, waarvan naast 
jongeren uit Dierdonk, ook een aantal uit Brouwhuis en 
Rijpelberg: 
Wiktoria Lawreniuk, Stëphan Jaspers, Sarha Gruijters, 
Jakub Pajestka, Elise Rademakers, Esther van Hoof, 
Roos Obdeijn, Luuk Kerkhof, Annabel Smit, Sophie Geers, 
Destiny Karoly, Inés Hoeks, Mike van Pampus, Vera Knaapen, 
Marlon Lelimouzin, Nina van Knippenberg.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar 
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. 
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is 
539470. Elke zondag om 10.00 uur 
heeft u ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, 
	 	 	(			085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22 (	528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10	 	 (	559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 (	514120
Pieter Flach (ma en donderdag) 
        (	040-2842052

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

Kerstmarkt
De laatste zaterdag voor de kerstdagen 
is er weer een kerstmarkt gehouden in 
het Valkennest. Ook dit jaar weer een 
grote opkomst met alle gezelligheid die 
het met zich meebrengt. Leerlingen 
van het ROC moesten geld inzamelen 
voor een goed doel, dit jaar “makea
wish”. Maar daar moest dan wel iets 
voor gedaan worden. Zij hebben die 
dag voor al het gebak gezorgd. En, petje 
af, dat is heel goed gelukt. (we hebben 
ze vast voor volgend jaar gevraagd) 
Verder was er de mogelijkheid om wat 
te eten en om kleine cadeautjes te 
kopen. Ook waren er weer fantastische 
kerststukjes te koop. Dit jaar hadden 

we voor de verloting weer een kalkoen 
cadeau gekregen, een taart, kerststuk 
en de paaskaars. Weer 4 mensen die 
het goede doel steunen en ook nog met 
iets moois/lekkers naar huis gaan. De 
uiteindelijke opbrengst was 1350 euro. 
400 euro is mee gegaan met de dames 
van het ROC en de resterende 950 
euro gaat naar Ghana, voor de aanleg 
van moestuinen. We hebben al eerder 
bijgedragen aan de ramen van de kerk 
en dit is een mooi vervolg.  
Hopelijk zien we u in 2015 ook bij onze 
kerstmarkt.

Koffiedrinken
Iedere zondag is er na de dienst in het 
Valkennest koffiedrinken, maar dan 
zonder gebak. Het is zo gezellig druk, 
dat het team koffieschenkers moest 
uitbreiden. De mannen doen nu ook 
mee.

Jeugdkerk 10 uur
1 februari is er weer jeugdkerk vanaf 12 
jaar in het Valkennest bij de kerk.

www.bethlehemkerkhelmond.nl 
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‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Parnassiasingel 12 • Helmond€ 265.000,-- k.k

Bleyenbeekdreef 6 • Helmond

Leeuwenborchweide 56 • Helmond€ 279.000,-- k.k.

Wildenborchlaan 61 • Helmond

Dierdonklaan 62 • Helmond€ 289.000,-- k.k.

Broenshofweide 8  • Helmond

‘Nieuw jaar, nieuwe uitstraling!

Nadat we medio 2014 ons kantoor volledig hebben verbouwd, zijn we de 
afgelopen weken druk bezig geweest met het compleet vernieuwen van onze huisstijl 
en uitstraling. 
Dit heeft o.a. geresulteerd in een zéér overzichtelijke, geheel vernieuwde website 
(www.woonplezier.nl) en een bedrijfsfilm waarin wij precies uitleggen wat we voor u 
kunnen betekenen. Deze zal medio februari zichtbaar zijn! 
Dit hebben we gecombineerd met een professionele fotoshoot zodat het voor u ook 
duidelijk is wie de mensen achter Broeckx-Praasterink Makelaars zijn. 

Neem om een goed beeld te krijgen al vast eens een kijkje op 
www.woonplezier.nl en schroom niet om ons te bellen voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek (tel: 0492-549055).’

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 269.500,-- k.k.
€ 195.000,-- k.k.

€ 239.500,-- k.k.

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

NIEUW!

SCHERPE PRIJS!

UITGEBOUWD!

- Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015.indd   40 24-1-2015   22:38:59


	Pag 01 - Voorpag 1502
	Pag 02 - Wijkinformatie
	Pag 03 - Voorwoord  - febr 2015
	Pag 04 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 05 - Inhoudsopgave
	Pag 06 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 07 - Politiek
	Pag 08 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 09 B - Verenigingsnieuws - moetniks
	Pag 10 11- (02) Verenigingsnieuws - Fotodier
	Pag 11 11- (02) Verenigingsnieuws - Fotodier
	Pag 12 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 13 - Verenigingsnieuws - Disco en grtis
	Pag 14 - (02) annatheater
	Pag 15 - WIJKNIEUWS - Makserade
	Pag 16 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 17 - (02) Politie
	Pag 18 - WIJKNIEUWS - wijkraad
	Pag 19 - WIJKNIEUWS - wijkraad
	Pag 20 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 21 februari kinderpag 2015 97-3
	Pag 22 februari kinderpag 2015 97-3
	Pag 23 februari kinderpag 2015 97-3
	Pag 24 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 25 - (02) medi-Seinen (meisje rode jas)
	Pag 26 - (02) dierdonkschool
	Pag 27 - (02) Scouting
	Pag 28 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 29 februari kinderpag 2015 97-3
	Pag 30 - (02) Sport
	Pag 31 - wijknieuws - DIERDONKKERSTQIUZ
	Pag 32 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 33 - (02) de hobby van
	Pag 34 - 35  Rampetampers feb 2015
	Pag 35 - 35  Rampetampers feb 2015
	Pag 36 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 37 - (02) Kerk Lambertus
	Pag 38 - (02) Kerknieuws prot
	Pag 39 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015
	Pag 40 - Advertenties Gazet van Dierdonk febr 2015

