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Wijkinformatie2

Alg. Politienummer (0900-8844
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten ) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie H. Antonius (523421 
Peuterspeelzaal Hummeld (514611
Scouting Paulus (550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
  (p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek (595555
Openbare Bibliotheek De Bus  (547704 

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken, 
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do: 8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

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

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

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

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

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring
Inspirerende kinderopvang (533622

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu

secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 
5709RP Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965

 Parkzicht (gebouw)
 (556266
 Fax: 556267

Secretariaat:  Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, 
(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 
5709AL Helmond, 
(592166
www.spekzullekes.nl
secretariaat@spekzullekes.nl
Voorzitter: 
J. Vincent, (510136
Secretaris: 
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Info: www.didoko.nl
Hanny van Rijt, (513763 
of Els Gilbers,  (514016

Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart (510380
Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Info: Dhr. K. Zuidberg, (514772,

 www.nbbportal.nl/30014
 De fotoclub van Dierdonk
 www.fotodier.nl
 voorzitter.fotodier@gmail.com
 (06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208, 
5703JH Helmond.
Informatie: P. Sanders, 
Wethouder Hamacherplein 14, 
5701 CW Helmond,  (542730

GFT & PLASTIC: Ma. 14 en 28 feb.
RESTAFVAL: Ma 7 en 21 feb. 
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 14 en 28 feb. ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 2 en 16 feb. ten 
oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Voorwoord 3

IJspegelweer

Veel mensen gelukkig , een 
Witte Kerst en dat voor 
het 2e jaar op rij. Ook een 

aantal mensen ongelukkig want de 
ouderen konden de deur niet meer 
uit. Daar het niet gehandhaafd kan 
worden is de ruimplicht afgeschaft, 
maar ondanks dat is het eigenlijk 
een burgerplicht om ook te zorgen 
dat onze medemens gewoon naar 
buiten kan. 

Het winterse weer was ook de 
oorzaak van dat de Kerstverlichting 
op de toren, na een dag volledig te 
hebben gebrand,  slechts met nog 
2 ornamentjes branden. Om het 
te kunnen repareren zou er een 
hoogwerker bijmoeten komen, 
echter wegens de sneeuw kon 
deze niet bij de toren komen. 

Het winterse weer zorgt ook voor 
mooie winterse plaatjes, waarvan 
er een aantal weer in deze Gazet 
zijn verwerkt. Nu ik dit voorwoord 
schrijf  is de temperatuur wel van 
dien aard dat het al aan voorjaar 
doet denken, echter we hebben 
nog steeds de R in de maand, en 
volgens weersdeskundige is de 
winter nog niet voorbij.

Maar warm gaat het wel weer 
worden. Je ziet in de wijk dat 
de voorbereidingen voor de 
carnaval weer zijn begonnen, 
met dit jaar voor de jeugd van 
de Rampetampers een Jubileum 
namelijk ook al weer 11 jaar bij 
ons in de wijk. Vanaf deze plaats 
ook namens de Gazet van harte 
gefeliciteerd. Ja, ook feliciteren 
wij Drukkerij Vane. Vorige maand 
stonden ze in de rubriek uitgelicht. 
Normaal een rubriek waarin 
wij (trouwe) adverteerders aan 
het woord laten. Nu is Drukkerij 
Vane geen adverteerder van de 

Gazet, maar daarom niet minder 
belangrijk voor ons en ook voor 
Dierdonk. Al voor het 12e jaar wordt 
het drukwerk van de Gazet door 
hen verzorgd. Maar zij drukken al 
langer dan de Gazet bestaat. Zij 
doen dit al 25 jaar, reden voor ons 
om een uitzondering te maken en 
hen in de rubriek uitgelicht aan het 
woord te laten komen.  Daarom 
Erwin en Otto ook namens de 
Gazet van Harte Gefeliciteerd met 
het bereiken van deze mijlpaal.   

Ja en voor de carnaval los barst 
kunt u al naar de Classic Hits 
Night op zaterdag 29 januari in 
Parkzicht georganiseerd door onze 
eigen wijkvereniging. Verder leest 
u in deze Gazet de bezigheden 
in verleden en in toekomst van 
MoetNiks, gaat bij de wijkraad 
het verhaal over wijkactieplan 
en 50 km of 30 km, en laat de 
Dierdonkschool weten wat een 
kanjerklas is. Verder nieuws 
en wetenswaardigheden van 
diverse aan de wijk gerelateerde 
organisaties en/of verenigingen, en 
niet te vergeten de kinderpagina’s. 

Als advertentieman wil ik u vragen 
ook aan onze adverteerders 
te denken. Mede door onze 
adverteerders is het mogelijk 
om elke maand deze full colour 
Gazet bij u gratis in de bus te laten 
bezorgen.

Veel leesplezier. 

            



WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;
- PROFESSIONALITEIT

- SERVICEGERICHTHEID

- BETROKKENHEID

- INDIVIDUELE AANDACHT

- DOORZETTINGSVERMOGEN

- HART VOOR UW HUIS

- VERKOOPRESULTATEN

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN 
DE BON HIERNAAST IN TE VULLEN EN OP 
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.

Of neem vrijblijvend telefonisch of via 
e-mail contact met ons op.

GRATIS WAARDEBEPALING

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar 
ik aan toe ben.
Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan 
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!
(een postzegel is NIET nodig)

naam:  .............................................................

adres:  .............................................................

postcode:  .............................................................

woonplaats:  .............................................................

tel:  .............................................................

mobiel:  .............................................................

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Antwoordnummer 2114, 5700 VC  Helmond
Tel: 0492 - 661 884, info@heuvel.nl

      

          



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T
11e jaargang nr. 2 – februari 2011
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Lay-out:
J. de Kort
J. vd Eijnden
F. Smits

Redactie:
I. v. Nieuwenhuijsen
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden

Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
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.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! Afbeelingen, 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:  9 februari.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 24 februari

2 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier

3 Voorwoord door Frank Smits

7 Politiek met bijdragen van:  Joan Damen  en  
Gaby vd Waardenburg

9 Verenigingsnieuws met: Classic Hits Night, Hardloopgroep, 
Bruisend Dierdonk, Fotodier, Moet niks, Aanmeldformulier

15 Verslag van de Algemene Ledenvergadering

17 Basisschool Dierdonk: De Kanjerklas

18 de Rampetampers en de Rammmetjes

22 Wijkraad: Nieuws en Wijkactieplan

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

33 Ingezonden: Scouting Paulus, Hockeyclub, Van Rechtswege.

33 Ingezonden: Poppodium Lakei, Badminton en 
Nieuw Dierdonks muzikaal talent.

38 Programma Filmhuis

41 Column: Wrikken en wegen

42 Nieuwsbrief Politie Helmond Oost

43 Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

45 Uitgelicht: Henk Huisman Optiek, brillenzaak of echte opticien. 

47 Moi Gewist wint Schlagerfestival, Prinsenbal Spekzullekes

49 Kerknieuws met bijdragen van: de H. Antonius-parochie en  
de Bethlehemkerk

         



Van Lieshout Stoffering
M b , A , Bo t, C r , R v d  St f r g

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 
  

0

  D
K  

7   H d

 
h nh id

ci li t Aanbieding

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

bij inlevering van deze advertentie
 10% korting op een behandeling.

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

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

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

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

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

pag 6 Hoveniersbed    0       9    

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

Horstlandenpark 2a
5709 MB Helmond

T 0492 33 09 85
E eat@foodforfun.nl

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

www.foodforfun.nl

Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte 

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

          



Politiek 7

Kroon op het werk

Zoals u misschien al hebt 
gelezen, opent 30 januari 
2011 de eerste hospice in 

Helmond haar deuren. Al jaren 
heeft het CDA-Helmond zich 
ingezet voor een eigen hospice in 
Helmond. Gelukkig heeft dit zijn 
vruchten afgeworpen. 

De voormalige school (Maria Go-
retti) aan de Eerste Haagstraat is 
de afgelopen maanden verbouwd 
en telt nu ondermeer twaalf zor-
gunits. In het hospice zal gespeci-
aliseerde, palliatieve zorg aan ter-

minale patiënten worden gebonden. In het pand is een prettige 
en huiselijke sfeer gecreëerd waarin de patiënten de optimale 
zorg zullen krijgen.

Tot op heden was de enige locatie in de buurt het ziekenhuis 
of Mariëngaarde in Aarle-Rixtel. Doordat de hulpvraag de 
laatste jaren is gegroeid was een eigen hospice voor Helmond 
noodzakelijk. Zeker voor een stad met de omvang van 89.000 
inwoners, welke behoort tot een van de vijf grootste steden van 
Noord-Brabant, was een hospice van belang.

Reeds in 2007 heeft het CDA-Helmond een verzoek tot een 
eigen hospice voor Helmond bij Burgemeester en wethouders 
neergelegd. Hierbij stond voorop, dat mensen in hun laatste 
levensfase een goede, voor sommige een hoognodige, 
voorziening moet worden aangeboden. Het vormt een laatste 
rustplaats in een veilige en huiselijke sfeer. Voor het CDA-
Helmond betekent de komst van de hospice een kroon op het 
werk. 

Gaby van den Waardenburg
Burgercommissielid CDA-Helmond

Om te beginnen wens ik 
u namens de V.V.D. een 
gelukkig en gezond 2011!

Zoals in de vorige Gazet door de 
wijkraad Dierdonk weergegeven 
is er een nieuwe opzet voor de 
klankbordgroepvergaderingen, 
de zogenaamde “wijktafel”. Het 
grote verschil zit in het feit dat de 
wijkraad niet in aanwezigheid van 
bezoekers en geïnteresseerden 
vergadert maar dat de wijkraad 
eerst met het professionele 
veld (wethouders, ambtenaren, 
politie en andere deskundigen) 

overleg voert in besloten kring en daarna openbaar uitleg 
geeft over eventuele plannen en aandachtspunten. Ook kan 
het aanwezige publiek vragen stellen aan de betrokkenen 
over de diverse onderwerpen. Dit laatste was in de 
klankbordgroepvergaderingen niet mogelijk en was het publiek 
alleen toehoorder. 

Hoewel wij als politiek vertegenwoordiger vraagtekens hadden 
bij de nieuwe opzet moet ik erkennen dat het toch een hele 
verbetering is. Ik heb de indruk dat de nieuwe opzet efficiënter 
is en dat de interactie met de aanwezige politici en publiek veel 
groter is.

Helaas moet ik net als de wijkraad vaststellen dat de 
belangstelling van de wijkbewoners erg tegenviel terwijl er 

voor de komende tijd toch interessante onderwerpen op de 
agenda staan. Ik denk hierbij aan de verdubbeling van de N279 
in samenhang met de aanleg van een nieuwe weg langs het 
Wilhelminakanaal naar Ekkersrijt en het mogelijk invoeren van 
een 30 km-zone in de wijk. Maar ook de forse toename van 
jongeren in de pubertijdleeftijd in deze wijk zal de komende 
jaren de nodige aandacht vragen. Ik noem hier maar 3 zaken 
maar deze kunnen van grote invloed zijn op het verblijfsklimaat 
in Dierdonk. Het is daarom goed dat mensen met engagement 
hier nu al mee bezig zijn maar daar hebben ze uw steun en hulp 
wel bij nodig. Ik hoop dan ook dat u hen niet in de kou laat staan 
en een paar keer per jaar de moeite neemt om naar Parkzicht 
te komen en van de laatste ontwikkelingen op de hoogte wordt 
gesteld.

Tenslotte heeft u op het einde van 2010 de toestanden rond 
de burgemeester, coffeeshopbeleid en drugscriminaliteit in de 
regio via de media tot u kunnen nemen. Op korte termijn zal 
hierover door de gemeenteraad vergadert worden en zullen er 
belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen 
die ook u als bewoner van Dierdonk aan zullen gaan omdat deze 
problematiek zich niet beperkt tot alleen de locatie van een 
coffeeshop maar zich ook bezig houdt met de basisvoorwaarden 
van onze democratie en de manier waarop  wij onze rechtstaat 
hebben ingericht.

Joan Damen
Raadslid VVD

Wijktafel

         



v.a. 4 feb elke dag KOOPAVOND
zon 6, 13, 20 en 27 feb KOOPZONDAG
          

          



Verenigingsnieuws 9

Classic Hits Night

Bruisend Dierdonk 2011.

Het kan u niet ontgaan zijn dat 
zaterdag 29 januari de 1e Classic 
Hits Night plaats zal vinden in 

Parkzicht. Het staat al een hele tijd te 
lezen op de wijkinformatieborden. Op de 
valreep nog wat informatie om u over te 
halen om te komen kijken / luisteren / 
dansen / zingen / drinken.
Een DJ draait hits uit de vorige eeuw waar 
iedereen van 25 jaar en ouder op kan 
dansen. Meezingen mag natuurlijk ook. 
De wijkvereniging steunt dit initiatief van 
Cyndi Klap en Helga Wolfhagen van harte 
en geeft 2 gratis consumptiebonnen weg. 
De entree is ook gratis, dus tot zaterdag! 
Dit mag u niet missen.

Classic Hits Night 
op zaterdag 29 januari

Parkzicht: van 20.00 uur tot 01.00 uur
Leeftijd: 25 jaar en ouder

Gratis entree en 2 gratis consumptiebonnen

Ook voor 2011 zijn enkele personen enthousiast om 
onder de vlag van de Wijkvereniging Dierdonk het 
wijkevenement Bruisend Dierdonk 2011 te organiseren.

De eerste bijeenkomst voor de organisatie Bruisend Dierdonk 
heeft al plaats gevonden. We hebben daarbij vastgesteld 
dat  vorig jaar het (kinder)middagprogramma  succesvol was 
en daarom qua formule in grote lijnen hetzelfde kan blijven. 
Voor de avond willen we de programmering wat wijzigen en 
aansprekender maken waarbij gedacht wordt aan een landelijk 
bekende artiest. Om dit te kunnen realiseren hebben we, behalve 
dat er een flink budget bijeen zal moeten worden gebracht, 
een aantal extra enthousiastelingen nodig  die hierover willen 
meedenken en nog belangrijker willen mee-organiseren. Het 
huidige kernteam is te klein om ook de organisatie van zo’n 

avond te kunnen neerzetten. De datum voor Bruisend Dierdonk 
2011 is gepland op 29 mei 2011. Naast de wijkvereniging wordt 
het initiatief ook ondersteund, financieel of organisatorisch, 
door o.m. de wijkraad, OSD, Parkzicht en FoodForFun.  

Voelt u zich aangesproken en wilt u meedenken en mee-
aanpakken binnen het kernteam van Bruisend Dierdonk 2011, 
en daarmee in uw eigen Wijk Dierdonk een wijkevenement 
neerzetten, mail dan naar wijkfeest@dierdonk.eu ; als u alleen 
op de dag zelf hand- en spandiensten  wilt verlenen dan bent 
u uiteraard ook van harte welkom. Ook dan kunt u dit opgeven 
via genoemd mailadres. Of liever nog bellen naar 0492-517210.

Namens het Kernteam 
Frank Smits

Hardloopgroep Dierdonk.

Zou het lukken om een hardloopgroep 
op te richten in Dierdonk? Het 
antwoord lijkt ‘ja’. Zondag 16 

januari kwamen 9 joggers opdraven 
voor het eerste gezamenlijke Rondje 
Dierdonk. De 5 km lange route werd in 
32 minuten volbracht en er zijn mooie 
contacten gelegd. Het gemêleerde 
groepje wijkbewoners (van 15 tot 60+) 
was enthousiast en is vast van plan elke 
3e zondag van de maand om 10.00 uur 
te verzamelen bij Parkzicht. Ook zin om 
mee te lopen? Noteer dan 20 februari en 
20 maart alvast in de agenda.
Gerard Bosmans
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Fotodier in de studio

Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn als fotoclub met-
een enthousiast van stal gekomen. We hebben dit jaar 
meer avonden gepland en we gaan intensiever het nieu-

we jaar in. Op de 1e maandag hebben we een mini-workshop 
portretfotografie gehouden. Zowel theorie als praktijk zijn kort 
aan bod gekomen en we hebben wat kunnen oefenen met onze 
camera instellingen, gecombineerd met flitsfotografie. Dit alles 
met het oog op het fotodier uitje in de studio.

En eindelijk was het dan zover, ons bezoek aan de studio. Even-
als in 2009, mochten we nu weer te gast zijn in de studio van 
Johan Bakels fotografie (www.bc-fotografie.nl). Een imposante 
locatie. Niet alleen vanwege zijn omvang, hij kan er makkelijk 
(bijvoorbeeld) een truckwagen in zetten om die te fotograferen, 
maar ook vanwege alle apparatuur en attributen die hij daar 
heeft staan. 
We hadden de dag ingedeeld in 2 delen omdat we anders met 
teveel fotografen in de studio waren en da’s niet zo handig. We 
waren nu per sessie met gemiddeld 10 fotografen en eigenlijk 
is dit al teveel. Niettemin, iedereen is ruim aan bod gekomen 
en heeft zijn of haar ding kunnen doen. 

In de ochtend hadden we 3 modellen bereid gevonden om te 
poseren en in de middagsessie gingen er nog 2 door. Vanaf 
deze plek wil ik graag Maudy, Mandy en Linda bedanken en 
jullie kunnen in de komende dagen/weken wel een aantal foto’s 
tegenmoet zien.  In de middagsessie hebben we veel kunnen 
lachen toen ook nog eens 2 clubleden voor de camera plaats 
namen, in plaats van erachter. Een beetje onwennig maar wel 
leuk.
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In de studio hebben we gelegenheid gehad om te experimen-
teren met diverse vormen van licht. We hebben geoefend met 
een softbox opstelling. Dit is een flitser met een instellicht waar 
je prachtige softfocus verlichting mee kan realiseren. 

Hierna hebben we geoefend met een 
vastlicht opstelling waar achter de 
lamp een groot vel kalkpapier was 
gehangen. Speciaal voor de mensen 
die minder mogelijkheden hebben en 
toch een leuk studio effect willen toe-
passen. Een beetje een doe-het-zelf 
oplossing die heel effectief werkt en 
die je ook thuis goed kan nabootsen.

De oefening met een grote octa-box was ook weer spectaculair. 
Een octa-box is een hele grote paraplu van zo’n 2 a 3 meter 
doorsnee, beplakt met zilverfolie aan de binnenkant en een 
krachtige flitsbuis in het midden. Als je nog niet weet wat licht is, 
nou dan weet je het nu wel als je met zo’n flitser hebt gewerkt. 
Er komt een partij licht uit waar – bij wijze van spreken – de zon 
nog een puntje aan kan zuigen. 

Aan het einde van de dag hebben we nog geëxperimenteerd 
met tegenlicht en spotlicht.

Tot slot wil ik aangeven dat we in voorbereiding zijn voor onze 
eerste “echte” foto-expositie. Onze planning is om deze eind 
mei te gaan organiseren in Parkzicht. 

Jeroen de Kort

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

Sjonge,sjonge. Wat een winter! En een witte kerst! Voor 
de liefhebbers kon het niet op. Jammer genoeg hoort uw 
verslaggever daar niet bij. Die vond het levensgevaarlijk 

om zich buiten de woonkamer te begeven. Een tochtje naar de 
vuilnisbak was al een heel avontuur. Zelfs met de auto, voorzien 
van winterbanden, was rijden in onze wijk een heel avontuur.
Ik denk dat de gemeentelijke inspanning om wat aan onze 
wegen te doen omgekeerd evenredig is met de opbrengst van 
de OZB-belasting.
De overheid roept graag: Wie vervuilt, betaalt. Het wordt tijd 
dat het gemeentebestuur van Helmond het eens omkeert naar: 
Wie betaalt, kan in ieder geval naar buiten.
Het is maar een voorbeeld maar …. 
De afstand van mijn woning naar Parkzicht is hemelsbreed 
maar 200 meter. Om die op 15 december af te leggen had je 
15 minuten nodig. Tenminste als je niet eerder onderuit ging.
Waarom noem ik die datum? We vierden toen met heel veel 
plezier onze kerstviering met leuke spelletjes, lekkere koffie met 
gebak en als afsluiting een lekker bordje hachee met stokbrood. 
Geniet van de foto’s die er gemaakt zijn van deze happening.
Inmiddels zijn we op 13 januari met zo’n 20 personen naar het 
lunchpauzeconcert geweest. Ook deze keer hebben we weer 
genoten van heerlijke koffie met gebak en van een schitterende 
uitvoering door het Brabants Orkest.
Ook onze eerste winterwandeling in de Warande is goed 
bezocht.

Voor de maand februari staat op het programma:
Zondag 20 februari Tweede winterwandeling met aansluitend 
vertoning videofilm over de ANWB kampeervakantiereis naar 
Kroatië. De wandelaars vertrekken om 10:30 uur vanaf het 
parkeerterrein bij Albert Heijn voor een wandeling van ca. 
1½ uur. Parkzicht is om 11:45 uur geopend. Degenen die niet 
wandelen, maar wel geïnteresseerd zijn in de film over Kroatië 
zijn uiteraard ook van harte welkom.

Dinsdag 22 februari verzamelen we om 13:15 uur bij de ingang 
van Kasteel Helmond, alwaar we onder leiding van een gids het 
kasteel van zolder tot kelders en het gemeentemuseum gaan 
verkennen. Moetniks zorgt voor de gids. De deelnemers zorgen 
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Busreis Deventer: Hanzestad aan de rivier de IJssel

voor hun eigen toegangsbewijs. De kosten daarvan bedragen 
voor 65-plussers € 2,50. De bezitters van een Rabobankpas of 
een museum jaarkaart hebben gratis toegang. Neem uw pas of 
kaart dus mee!
In verband met de planning van de gids dient u zich uiterlijk 15 
februari op te geven bij Jeanne de Jong.

Vanaf donderdag 17 februari krijgen de computerworkshops 
een iets andere inhoud. We hebben ons vanaf oktober bezig 
gehouden met video- en beeldmontage en met het op DVD 
zetten van deze montages.
Nu starten we met een inventarisatie van algemene vragen 
en gewenste uitleg omtrent het werken met een PC. Op basis 
daarvan zullen we een programma opzetten waarin niet alleen 
theoretisch de zaken zullen behandelen, maar ook voldoende 
gelegenheid tot oefenen op onze nieuwe PC’s zullen bieden. 
Deze workshops zijn gratis toegankelijk voor leden van de 
wijkvereniging of van Seniorweb.
De workshops beginnen om 10:00 uur en eindigen om 12:00 uur.
Dus als u met een bepaalde vraag zit, zorg er dan voor om op 
17 februari aanwezig te zijn.

Op 17 mei is het weer zover. Dan kunt u weer mee met 
onze jaarlijkse busreis.
We hebben deze keer niet gekozen voor een buitenlandse 

bestemming, maar we zoeken het in het Oosten van ons eigen land.
We bezoeken een stad aan een rivier. Het heeft iets levendigs, iets 
frivools, en meestal ook iets Bourgondisch: het leven is er goed! 
Alsof het stromende water elke dag opnieuw de stad voorziet 
van een vers levenselixer. Dat verklaart misschien de vitaliteit 
van Deventer: een levendige stad met een monumentale sfeer, 
waar het goed verblijven is.

Deventer is één van de oudste steden van Nederland. Het 
is dan ook niet zo verwonderlijk dat het oudste stenen 
woonhuis in Deventer staat. Deventer is een prominente 
Hanzestad. Tijdens de middeleeuwen kwamen er kooplieden 
uit geheel Europa, om deel te nemen aan de jaarmarkten. In 
deze periode is de huidige binnenstad ontstaan. Er zijn dan 
ook nog tal van monumenten die herinneren aan de Hanze. 
Deventer biedt u tal van bezienswaardigheden. Op de eerste 
plaats de musea: het Historisch Museum en het nationaal 
bekende Speelgoedmuseum. Maar er is veel meer: de Grote 
of Lebuïnuskerk, de toren van de Grote Kerk, het prachtige 
stadhuiscomplex, het Bergkwartier, het Noordenbergkwartier, 
en nog veel meer. En altijd is er weer de IJssel: de unieke ligging 
van de stad en zijn omgeving aan de rivier.

Een stadswandeling door de stad Deventer is een bijzondere 
ervaring. Een kennismaking met de middeleeuwse straatjes en 
steegjes in het oude handelshart van de stad, het Bergkwartier. 
Of een boeiende wandeling langs de topstukken van het 
Noordenbergkwartier: o.a. de Grote of Lebuïnuskerk en het 
oudste stenen woonhuis van Nederland.

We leggen nu de laatste hand aan het maken van alle afspraken 
en aan de samenstelling van het dagprogramma. In het volgende 
nummer van de Gazet zullen we u alle informatie verstrekken.
Bent u nu al geïnteresseerd, noteer dan alvast de datum, zodat 
u er bij het maken van afspraken al rekening mee kunt houden.
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 Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o	 Ik	wens	lid	te	worden	van	Wijkvereniging	Dierdonk
o	 Ik	wil	meedoen	als	vrijwilliger	bij	activiteit	…………………………
o	 Ik	mag	gebeld	worden	als	er	assistentie	nodig	is

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

Gezinssamenstelling

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam	

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

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

Inleveradres:	ledenadministratie:	Zevenstersingel	9				5709PM	Helmond
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), 
jaarvergadering 2009/2010 van Wijkvereniging 
Dierdonk op maandag 8 november 2010 om 20.30 uur 
in Parkzicht 

Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: 
Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jeroen Schoonen 
(penningmeester), Jan van Duren (secretaris) en Heidi 

Swinkels en verder van de leden René van Lierop, Frank Smits, 
Jos van den Eijnden, Fred de Locht, Peter van Rooij, Carel van der 
Zanden, Jacques de Rooy, Marij de Rooy, Hans de Jong, Jeanne 
de Jong, Herman van Zoelen, Fried van Rijt, Hanny van Rijt, Joke 
van der Vange, Carel van der Vange.

1) OPENING/VASTSTELLING AGENDA
Na opening van de vergadering door de wnd.voorzitter Gerard 
Bosmans wordt de agenda vastgesteld. 
Aan de aanwezigen worden de volgende stukken uitgedeeld: 
het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag en 
de jaarrekening 2009/2010 en de begroting voor het komende 
verenigingsjaar 2010/2011.   

2) INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken voor de ALV.

3) VASTSTELLEN VERSLAG ALV D.D. 16 NOVEMBER 2009
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Actiepunt laptops – het bestuur geeft aan dat er inmiddels in 

totaal 6 laptops zijn aangeschaft. Daarvan zijn er door de 
wijkvereniging twee betaald. Ook hebben wij de kosten van 
de beeldbewerkingssoftware voor onze rekening genomen.

Actiepunt UPC-abonnement – de kosten hiervan zijn afgelopen 
jaren door Parkzicht en de  wijkvereniging ieder voor de helft 
betaald. Vanaf 2010 worden deze volledig door Parkzicht 
betaald.

Actiepunt ledenadministratie  - besloten is om de notoire 
wanbetalers van de contributie (circa 30) uit het bestand 
te schrappen. Tevens is er nog een aantal vrijwilligers die 
geen contributie betalen. Het bestuur wil deze (oude) 
afspraak herzien en alle leden contributieplichtig maken. 
De desbetreffende vrijwilligers zullen hierover een schrijven 
ontvangen.

  
4) BESTUURSSAMENSTELLING
Volgens het rooster van aftreden is Jan van Duren, bestuurslid, 
secretaris aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt 
door de ALV tot bestuurslid herbenoemd. Hij blijft binnen het 
bestuur de rol van secretaris vervullen. Verder hebben er zich 
geen kandidaten gemeld. 

5) JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2009/2010
Door de secretaris wordt een toelichting gegeven op het verslag. 
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag. In het algemeen lopen 
de activiteiten goed. Er zijn zo’n 18 activiteiten of subclubjes 
die door het jaar heen van alles hebben georganiseerd (zie 
jaarverslag 2009/2010). In het verenigingsjaar zijn als nieuwe 
activiteiten gestart de schildersclub, de tourfietsclub en kunst 
in Dierdonk. Ook is in 2010 in navolging op het feest in verband 
met het 10-jarig bestaan (D-Day) een groot wijkfeest onder de 
naam Bruisend Dierdonk georganiseerd.

6) FINANCIëLE VERSLAGLEGGING
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2009/2010. De 

penningmeester geeft een toelichting op de stukken.
b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascommissie 

bestaande uit de leden, dhr. Carel v.d. Zanden, dhr. Herman 
van Zoelen en dhr. Hans de Jong. Dhr. v.d. Zanden leest 
namens de commissie een verklaring voor tot décharge van 
de penningmeester. Op basis van alle stukken wordt door 
de ALV de financiële verslaglegging van het jaar 2009/2010 
goedgekeurd. Samenstelling nieuwe kascommissie: Dhr. 
v.d. Zanden is aftredend. De heer Jacques de Rooy stelt zich 
beschikbaar om de kascommissie te versterken. Daardoor 
bestaat de kascommissie wederom uit 3 personen.

c) Begroting 2010/2011. De penningmeester licht de begroting 
toe. Alle deelactiviteiten kunnen op een redelijke, soms 
hogere financiële bijdrage dan voorgaande jaren rekenen. 
De begroting wordt per regel doorgenomen en toegelicht. 

Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt e/o afgesproken dat:
-het door de wijkvereniging geëntameerde afscheidsfeest voor 

groep 8 wordt gewaardeerd en herhaling verdient. Daarom 
akkoord met opname budget daarvoor.

-sponsorgeld voor Bruisend Dierdonk noodzaak blijft. Het 
opgenomen budget is € 3.000,-  maar de werkelijke kosten 
zijn meer dan het drievoudige.

-zal worden bezien of in verband met verzekering en de 
vermogenssituatie het raadzaam is om in de boekhouding 
op de bezittingen af te schrijven.

-de wenselijkheid om af te stappen van het zgn. gebroken 
boekjaar door het bestuur wordt bezien.

De begroting wordt met inachtname van het bovenstaande 
geaccordeerd door de ALV. 

7) RONDVRAAG
Peter van Rooij – Het is voorgekomen dat mensen niet tijdig 
konden reageren voor deelname aan een activiteit vanwege te 
late ontvangst van de Gazet. Hij vraagt aandacht voor een tijdige 
verspreiding en opname van de diverse data in het wijkblad. 
Mogelijk dat in bv. vakantieperiode Moet NIks zelf kan flyeren.
Karel v.d. Zanden – gaat proberen de mededelingen vanuit Moet 
Niks op de website te plaatsen.
Hanny van Rijt – vraagt i.v.m. Didoko wie de mededelingen 
verzorgt op de publicatieborden bij de toegangen van de wijk 
– loopt via Gerard Bosmans naar Walter Schuurman, voorzitter 
van de Wijkraad.
Herman van Zoelen – kondigt aan dat Erna van Hees stopt als 
beheerder van Parkzicht. Er wordt gezocht naar opvolging.
Joke van der Vange – brengt haar complimenten uit met 
betrekking tot de upgrading van de Gazet.
René van Lierop – heeft iemand die graag workshops “kaarten 
maken” wil geven. Voorgesteld om de persoon in contact te 
brengen met het bestuur van de wijkvereniging e/o Parkzicht.
 
8) SLUITING
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de 
vergadering.

Helmond, december 2010 
Jan van Duren
secretaris

           



MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

Voor spitten van tuinen. 
Uitgraven van vijvers, zwembaden
En diversen grondwerken.
Nu ook minigraver van 70cm breed

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

- Modieuze confectieschoenen- Modieuze confectieschoenen
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De Kanjerklas

Je weet meer dan je denkt dat je weet; 
Je kunt meer dan je denkt dat je kunt!

Niet ieder kind wordt geboren met 
evenveel zelfvertrouwen. Je hebt 
kinderen die vol zelfvertrouwen 

het leven in gaan en je hebt kinderen die 
de kat uit de boom kijken….of zelfs angstig 
met nieuwe , maar ook met zelfs bekende 
dagelijkse situaties omgaan.
Op Basisschool Dierdonk wordt er extra 
aandacht besteed aan kinderen die 
minder zelfvertrouwen hebben en vaak 
een extra duwtje in de rug goed kunnen 
gebruiken.

Sinds dit schooljaar (2010-2011) is er 
voor deze groep kinderen de Kanjer-
klas opgezet. Alle kinderen op school 
worden dagelijks door de eigen groeps-
leerkrachten geobserveerd en mocht 
het nodig zijn, dan worden zij door de 
groepsleerkracht aangemeld voor de 
kanjerklas. Op basis school Dierdonk 
worden op dit moment een viertal leraren 
opgeleid om trainingen faalangstreductie 
te kunnen geven.. Een daarvan, juffrouw 

Marijke Miedema is reeds gestart met 
de kanjerklas, deze is speciaal gericht 
op kinderen met faalangst. Iedere week 
komen kinderen uit diverse groepen in 
deze kanjerklas bij elkaar.

Faalangst is net als een alarm, dat afgaat 
op momenten dat er iets fout loopt. 
Tijdens de les in de kanjerklas is het doel, 
om uiteindelijk zelf dat alarm af te leren 
zetten. Om je gevoelens te leren kennen 
en wat deze voor betekenis hebben. De 
volgende stap is dat gevoel veranderen 
(een vervelend gevoel kleiner maken, een 
fijn gevoel groter). 
In een aparte ruimte komen elke dinsdag-
middag de kinderen samen, verdeeld over 
3 groepjes van gemiddeld 6 kinderen. In 
totaal zijn er op dit moment  reeds 18 kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar die hieraan 
deelnemen. Tijdens de kanjerles worden 
er op een leuke en ontspannen manier 
oefeningen gedaan en over gevoelens en 
emoties gesproken. “Voel je je vandaag 
een robot (strak en gespannen) of voel je 
je relaxt (ontspannen)?” Elk kind mag ver-
tellen wat hij/zij voelt op dit moment en 
waarom. Er wordt aandacht besteed aan 
ontspanningsoefeningen, rollenspellen, 
drama, enz. Zo leert elk kind, wat emoties 
en gevoelens  kunnen betekenen en wat 
je er mee kunt doen. Naar mate de kan-
jerles zich voortzet, zie je dat de kinderen 
zich steeds meer op hun gemak voelen. 
En als het even niet lukt, dan krijgen ze 
de tijd om er rustig over na te denken. De 
sfeer is ontspannen. 

Naast het reguliere onderwijs is faalangst 
is één van de vier speerpunten waar 
Basisschool Dierdonk zich op richt. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen 
aangaande het voorgaande, dan kunt 
u contact opnemen met Basisschool 
Dierdonk, juffrouw Marijke Miedema tel. 
0492-512021.

Foto’s en tekst Marjolein van Wetten

            



 

 11 jaar 

“Dierdonkse Stuif ‘ns in” 2011, met, door en voor kinderen.
Wordt jij de BDD-er??? Schrijf je in!!! 

Jeugdprins Brian d’n Twidde, Vorst Laurence en 
Ceremoniemeester Gijs van de 

11 jarige Rammetjes nodigen jullie hiervoor uit. 

Ook dit jaar organiseren wij onder bovenstaande titel alweer voor 
het 9e jaar EEN MIDDAG voor de jeugd. Dit jaar valt het op 
zondag 27 februari 2011, de dag na de zittingsavond. 
Aanvang 14.00 uur, in onze residentie Parkzicht. 

Beste jongens en meisjes, op school hebben jullie het podiumuurtje met toneel, muziek, zang en dans. Ook b j de buitenschoolse opvang
doen jullie leuke dingen samen en hebben jullie optredens. Dit alles van een zeer hoog niveau. Vinden jullie het niet jammer dat je dit dan 
maar één keer kunt laten zien? Wel tijdens de Stuif ’ns in bij “de Rammetjes” krijg je volop de gelegenheid om datgene nog eens te laten 
zien, en dat voor een groter publiek. Misschien wordt dit je doorbraak en wordt jij de eerste BDD-er. (Bekende Dier Donker) of als je niet uit 
Dierdonk komt misschien wel BHM-er (Bekende HelMonder) of BB-er (Bekende Brabander). Natuurlijk kun je na de doorbraak  ook  nog BN-
er (Bekende Nederlander) worden. (Ook Guus Meeuws is zo begonnen)  

Natuurlijk willen wij ook dit jaar tijdens deze middag de jeugd weer vermaken met optredens van de jeugd zelf, in de vorm van muziek, zang, 
dans, play-back, tonpraten, of iets anders leuks” Het geheel wordt omlijst door onze jeugdraad van Elf “De Rammetjes”, met de Narretjes en 
dansgroep. De muziek is in handen van jeugdkapel “De Opdonders”uit Boekel en  onze discotheek “The Musicmasters”.  

Prins Brain d’n Twidde, Ceremoniemeester Gijs en Vorst Laurence, van de Rammetjes zeggen: “Kom schrijf je in en grijp je kans en beleef 
met ons een leuke en gezellige middag”. Afgelopen “Stuif ‘ns in” hebben naast onze eigen narretjes en dansgarde onder andere 
opgetreden, een heuse jeugdkletser, Bram de Kletsmajoor, De Bubblegumgirls, Twirlen, RALF, streetdance groep  "YOUNG TALENTZ”, 
Superman, Micheal Jackson, Coole Kikkers, Abba, Striepke Veur, Ciske de Rat, Cool Girls en de dansgarde van Basisschool Dierdonk.

Dus nogmaals, iedereen  die een leuke act heeft, nodigen wij uit  om zich aan te melden om dit voor een groter publiek te tonen.  Ook is 
talent wat elders(buiten Dierdonk en/of Helmond) optreed/opgetreden heeft welkom. Het thema van dit jaar is “Feest”, het zou leuk zijn als je 
optreden hier mee te maken heeft maar het hoeft niet. Optredens mogen maximaal 11 minuten duren. Om het organisatorisch in de hand te 
kunnen houden willen w j per inschrijving een volwassen begeleider/contactpersoon. 
Wij hopen op een grote deelname en voor het inschrijven geld natuurlijk “Vol is Vol”, dus wees er snel bij. De inschrijving sluit op 22 februari 
2011. Deelnemers hebben GRATIS TOEGANG en worden via de volwassen begeleider door ons van een toegangskaartje voorzien. 

Toegangskaartjes voor deze middag zijn verkrijgbaar aan de zaal. De entree voor deze middag bedraagt voor groot en klein slechts
€ 1,50. De pr js van een Jeugdconsumptie in onze Residentie bedraagt slechts zeventig €urocent.


Ja: ik/wij doe(n) mee aan de Dierdonkse Stuif ‘ns in, onder de naam:_______________________________ 
Ik/Wij beelden uit/brengen het nummer_______________________________________________________ 
Ik/Wij brengen een CD mee. (voorzien van naam en adres, aangeven welk nummer). 
1. Roepnaam_______________________Achternaam_________________________Leeftijd_____________ 
2. Roepnaam_______________________Achternaam_________________________Leeftijd_____________ 
3. Roepnaam_______________________Achternaam_________________________Leeftijd_____________ 
4. Roepnaam_______________________Achternaam_________________________Leeftijd_____________ 
5. Roepnaam_______________________Achternaam_________________________Leeftijd_____________ 
6. Roepnaam_______________________Achternaam_________________________Leeftijd_____________ 
Onze volwassen begeleider/contactpersoon is: Naam _____________________________________________ 
Adres_____________________________________Postcode__________________Telefoonnr___________
E-Mail.______________________________@_______________Mobielnr:__________________________

Op bovenstaand adres worden ook de kaartjes afgegeven. Indien niet voldoende ruimte vervolgen op achterzijde 
of bijlage toevoegen. Inschrijfstrook inleveren bij de organisatie Stuif ‘ns In, Schovenhorstweide 1, 5709 SG 
Helmond voor 22 februari 2011. Ook mogen de gegevens worden gemaild naar WPR@rampetampers.nl. Voor 
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Opwarmen voor carnaval 2011

Binnenkort valt de Rampetamper weer geheel 
gratis bij u via de brievenbus in huis. Om u vast 
wat op te warmen vindt u hier het programma 
voor Carnaval 2011. Een programma waarbij voor 
elke leeftijdscategorie wel wat te beleven valt in 
uw eigen wijk.

Zondag 13 Februari 2011: Receptie 11 jaar 
jeugdraad de Rammetjes. 
Op deze middag zal Jeugdraad de Rammetjes een receptie 
houden ter ere van het 11 jarig bestaan. Voor deze receptie 
bent u als wijkbewoner van harte uitgenodigd. De receptie be-
gint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur

Zaterdag 26 Februari 2011: Oergezellige 
Kletsavond
Dit jaar alweer de 12e in Dierdonk. Voor diegene die tijdig een 
kaartje weten te bemachtigen hebben wij weer een mooi pro-
gramma in petto. 

Als kletsers komen in de ton: De winnaar van de vergulde 

Glimlach Ad Vermeulen, verder Frans van Zeeland, Robbert van 
Lamoen, Freddy vd Elzen en Erik Mulder.Voor het amusement 
vol lol en plezier staan, Dè kenne wai ok, Hers en Dwers, De 
Twopetjes, en Dubbel Trubbel, garant. De avond wordt aan 
elkaar geblazen door hofkapel “De Durbloazers” en voor de 

techniek staat onze eigen disco “The Musicmasters”. Uiteraard 
eindigen wij de avond met na afloop een grandioos bal.Entree 
€ 12,00 inclusief een kopje koffie. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 
20.00 uur. Einde bal: tot in de kleine uurtjes’. De voorverkoop is 
inmiddels in volle gang bij Albert Heijn Dierdonk. 

Zondag 27 Februari 2011 Stuif ’ns 

Ook dit jaar organiseren wij onder bovenstaande titel alweer 
voor het 9 jaar EEN MIDDAG voor de jeugd en wel op zondag 27 
Februari 2011 de dag na de zittingsavond. Aanvang 14.00 uur, in 
onze residentie Parkzicht. Deze middag zijn er vele fantastische 
optredens, met dans, play-back en live gezongen maar als artiest 
moet jij je wel even aanmelden. Dus aanstormend talent in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar meld je aan met het aanmeldformulier 
op pag 18 of te downloaden via de site www.rampetampers.nl 
zodat men kan genieten van een prachtige 9e Stuif ns In, tijdens 
het 11 jarig bestaan van de Rammetjes en een hele gezellige 
en leuke middag kan beleven. Deze middag wordt muzikaal 

opgeluisterd door Jeugdkapel “de Opdonders” uit Boekel, en de 
techniek is in handen van onze eigen disco “The Musicmasters”. 
Toegangskaartjes voor deze middag zijn verkrijgbaar aan de 
zaal. Entree € 1,50 Aanvang 14.00 tot ca 17.00 uur Kom kijken 
Zaal open 13.30

Vrijdag 4 maart 2011: Carnavals-jeugddisco 
natuurlijk in de grote zaal. 
Ook dit jaar een programma in twee gedeelten. Van af 19:00 star-
ten we met het programma voor de jonge jeugd (basisschool). 

 

 
 
Beste inwoners van Dierdonk,                                    

 
Jeugdraad de Rammetjes van CV. de Rampetampers 
viert in het carnavalseizoen 2011 haar 11-jarig jubileum. 
 
Ter gelegenheid hiervan willen we jullie uitnodigen om dit 
samen met ons, tijdens onze feestelijke receptie te vieren. 
 
Deze receptie zal plaatsvinden op Zondag 13 Februari 2011 
van  14.00u tot 17.00u in onze Residentie “Parkzicht” 
Dierdonkpark 6,  Helmond. 
 
We zouden het erg gezellig vinden als jullie komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de jeugdraadcommissie, 
Angela van den Heuvel 
Zonnedauwsingel 47, 
5709 PE Helmond.  
Tel: 0492-510805 
E-Mail: rammetjes@rampetampers.nl 
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...Opwarmen voor carnaval 2011
Rond 21:30 wordt het programma voortgezet voor de jongeren 
voortgezet onderwijs) Ook dit jaar hebben we DJ Peter(tje) weer 
weten te strikken dus een avond vol lol en plezier. Entree € 3,00 
Zaal open en aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 5 maart 2011: Dierdonks Blaaska-
pellenfestijn. 
Voor de opening van carnaval hebben wij ook dit jaar gemeend 
echt op de carnavaleske toer te moeten gaan. Ook dit jaar 
geen orkest maar muziek van gerenommeerde kapellen. Aan 
de invulling wordt nog gewerkt, echter beste Dierdonkers en 
overige belangstellenden, zowel voor Ouder als Jonger dit is 
een avond die je niet mag missen. Een tipje van de sluier, in 
elk geval zullen Doe Mar Wa uit Bakel en de Durbloazers mede 

deze avond verzorgen. Met enkele andere kapellen zijn we nog 
in onderhandeling, waarvan de verwachting is dat dit is inge-
vuld op het moment dat deze Gazet op uw mat valt.. Dit wordt 
bekendgesteld op www.rampetampers.nl. De entree voor de 
fijne avond uit in uw eigen wijk is slechts € 4,00.
Zaal open: 20.00 Aanvang 20.30 

Zondag 6 maart 2011: Dierdonk Life

Ook dit jaar een gepimpte avond speciaal voor de jongeren. 
Ook dit jaar weer lekker uit je dak met de muziek van enkele 
jongerenorkestje, zoals “Indigo Mind” een band met ambitie 
die telkens weer de mogelijkheid krijgt om te performen op een 
volgend podium. Met hun eigen sound passend in het genre 
Funk-Pop-Rock, wordt de muziek gebracht met passie en plezier

en “Edelhout” terug naar de roots, vorig jaar met meerdere 
nog als “de Issue’s” dit jaar zijn Robin en Henk (Ties) weer daar 
waar ze begonnen zijn, met zijn 2tjes een lekker stukje muziek 
maken. Natuurlijk is het carnaval en voor de polonaise zal de 
muzikale snaar worden geraakt door onze eigen Discotheek. 
Een avond met voor elk wat wils zowel voor jong als ook ouder. 
Voor gezelligheid hoef je de wijk niet uit. Om de feestvreugde 
te verhogen heeft ook CV de Brandeliers met hun Prins Maurice 
aangekondigd een bezoek te brengen, verder zullen traditiege-
trouw ook de Keiebijters met hun dansmarietjes een bezoekje 
afleggen waarbij ze verbaasd zullen staan hoe de jeugd in Dier-
donk carnaval viert. Op muziek van “de Klinkers” zullen hun 
“Pareltjes” hun dans vertonen maar ook onze “dansgroep” zal 
voor hen op die avond niet onder doen. Kortom zondagavond 
is Dierdonk voor alle jongeren “The place to be”.
Entree € 3,00 Zaal open 20.00 uur aanvang 20.30 uur

Maandag 7 maart 2011: Kindermatinee. 
Vanmiddag worden de kinderen vermaakt door de Crazy 
Jeugdshow. Door de vele programmaonderdelen is er altijd 

voor elk wat wils, niemand hoeft 
zich te vervelen, de show is erg 
interactief. De show is voor alle 
jeugd van 4-12 jaar en iedereen 
doet vrolijk mee. In volle vaart 
wordt een feest gebracht met 
veel humor en participatie, veel 
kinderen worden op het podium 
gevraagd om mee te werken. 
Enkele dingen die je meemaakt: 
goochelen, discoquiz, ballonfi-
guren maken, zingen met hin-
dernissen, en nog veel meer. De 
zaal is uiteraard alleen voor de 
kinderen. Voor de ouders is er 
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...Opwarmen voor carnaval 2011
het café van Parkzicht. Ook zijn natuurlijk de jeugdraad met 
prins Brian paraat. Prins Brian heeft voor de kinderen weer 
diverse traktaties meegebracht. Entree € 3,00 (voor jong en 
oud) Zaal open 13.30 uur Aanvang 14.00 uur waarbij deze mid-
dag langzaam zal overlopen in de avond........ waar we gaan 
Apres-Skien. Ook dit jaar zal de kindermiddag (op verzoek van 
vele bezoekers) langzaam in de avond door gaan lopen. Onze 
residentie Parkzicht is dus doorlopend geopend op deze dag. 
De discotheek, onze leden en DJ Petertje zullen de zaal in een 
rustig tempo van een kindermiddag in passend decor voor een 
Aprés-Ski avond omtoveren, die dan tot rond de klok van 24.00 
door zal lopen. 

Dinsdag 8 maart 2011: Kinderfestival 

Deze dinsdag komt piepjong, jeugd, jongeren en ouderen volop 
aan zijn trekken. Nadat we op dinsdagochtend weer op tijd zijn 
opgestaan gaan we verder met onze onvolprezen kinderfestival. 
Dit jaar gaan we op zoek naar het muziekmysterie met de show 
MegaMatti en het Muziekmysterie. MegaMatti komt uit een 
hele grote muzikale familie, maar er is een klein probleem! 
MegaMatti is de jongste van de familie en daarom komt hij 
altijd als laatste aan de beurt. Hij heeft als het goed is muzikaal 
talent, maar hij moet wel een beetje worden geholpen!  Samen 
met alle aanwezige kinderen word gezocht naar de werking van 
alle instrumenten die tevoorschijn komen uit de mysterieuze 

muziekdoos. In deze interactieve kindershow spelen de kinderen 
zelf de hoofdrol en aan het einde van de show vind er een spet-
terend muzikaal slot plaats. Met de polonaise, springen, dansen, 
en vooral zingen maakt MegaMatti een knallend feest!!!
Entree € 3,00 (voor jong en oud) Indien u de kortingsbon inlevert 
uit de Gazet van de maand maart betaald u slechts de lage 
prijs van € 2,50.  Zaal open 13.30 uur Aanvang 14.00 uur tot 
ca 17.00 uur

Carnaval voor derden

De Rampetampers hebben carnaval voor derden hoog in het 
vaandel staan. Om dus ook zieken, en ouderen van een stukje 
carnaval te laten genieten verzorgen wij mede de vooraf aan 
carnaval een carnavalsavond voor Keijzerinnedael, de Reumapa-
tiëntenvereniging, de Ameideflat en Huize de Eeuwsels. Verder 
verlenen wij ook medewerking aan carnaval van onze eigen 
Dierdonkschool.

Vlaggen.

11 jaar Rammetjes, dus feest. Bij feesten hang je de vlag uit. 
Wat is er nog mooier dan dat vanaf alle huizen in Dierdonk 
vanaf 13 februari de 
R a m p eta m p e rsv l a g 
wappert? Reden dat 
we dit jaar een speciale 
aanbieding hebben. Dit 
jaar kunt u al voor € 
11,00 in het bezit ko-
men van deze mooie 
vlag in Rampetampers-
kleuren. Normale prijs 
€ 20.50. Wees er snel 
bij want op = op. Deze vlaggen zijn verkrijgbaar op het adres 
Schovenhorstweide 1.

Laatste nieuwtjes en programma

De laatste nieuwtjes en het programma kunt u ook vinden op 
www.rampetampers.nl, en in de Rampetamper die midden 
februari geheel GRATIS bij u in de brievenbus komt.

Zegt het voort!!!
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Nieuws van de Wijkraad

De 1e wijktafel binnen Dierdonk en tevens 
binnen Helmond

Als Dierdonk hebben wij 9 december jl onze 1e wijktafel 
gehad. Dat wij als Wijkraad enthousiast waren over de 
uitkomst hebben wij al geschreven in het kerstnummer 

van de Gazet. In de Gazet van januari willen we wat dieper 
ingaan op de inhoud en de afsprakenlijst publiceren.  Deze lijst 
is overigens ook te downloaden via onze site www.dierdonk.eu. 
Tevens kunt u daar uiteraard zelf de inhoud lezen.
Echter onderstaand toch een aantal opmerkelijke punten 
waarover wij graag uw mening zouden weten. Dit omdat dit 
toch wijkbrede punten zijn, tevens zijn er een aantal punten 
waarover wij u graag direct willen infomeren.

Uitbreiding speelplekken
De speelplek aan de Wildenborchlaan zal worden aangepast. 
Daar zal een toestel voor kinderen tot 6 jaar bijgeplaatst wor-
den. Tevens zouden wij graag nog een voetbalveld gerealiseerd 
zien op de Kromme Geer, dit omdat er signalen zijn dat de jeugd  
de gehele wijk doorreist om te kunnen voetballen. Wij zouden 

daarom ook in de kom, het verlaagde ronde gedeelte 2 goals wil-
len laten plaatsen. Wij vernemen graag van omwonenden hoe 
zij hier tegenover staan en verzoeken hen dan ook te reageren 
via ons mailadres.

Maatregelen hondenbeleid
Een enthousiaste groep mensen is binnen onze wijk bezig om 
het hondenbeleid vorm te geven. Zij zijn bezig om knelpunten 
iom de gemeente te verminderen. Tevens zal er nadrukkelijker 
gecontroleerd worden op hondenoverlast. Voor meer informatie 
ga naar de website,                     www. hartvoorhondendierdonk.nl 

Snelheid in onze wijk
Steeds meer krijgen wij signalen uit onze wijk dat medewijkbe-
woners vinden dat er te hard gereden wordt door met name 
auto’s. In het verleden hebben wij als wijk ervoor gekozen om 
in de gehele wijk 50 km/h te mogen rijden. De vraag is echter 
of die destijds gemaakte keus wel de beste geweest is. Wij als 
Wijkraad vinden het in ieder geval het onderzoeken waard . 
De gemeente zou best open staan voor eventuele aanpassing, 
echter is daarvoor draagvlak nodig binnen onze wijk. Mogelijk-
heden zouden bijvoorbeeld zijn, de gehele 50 km/h zoals  het 
nu is, de gehele wijk 30km/h of als laatste variant 50 km/h op de 
Coendersberglaan, Dierdonklaan en Waterleliesingel, de overige 
wegen 30 km/h. Detail is wel dat er dan een voorrangssituatie 
ontstaat op de 3 genoemde wegen.  
Op onze website, www.dierdonk.eu  is een poll gestart waar u 
tevens uw mening kunt geven, u kunt dit uiteraard ook doen 
door een mailtje sturen aan : secretariaatwijkraad@dierdonk.eu 
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Nr. Activiteit Trekker Betrokken partners Status
1. Besteding Impulsbudgetten 2011 en 2012 

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

Wijkraad Verenigingen,  
organisaties 
wijkbewoners

2011 en 
2012

2. Wijkbezoek college in 2012 
De wijkraad zal samen met haar partners en wijkbewoners in 2012 een 
wijkbezoek organiseren. Hiervoor zullen het college en gemeenteraadsleden 
worden uitgenodigd. Er wordt naar gestreefd het wijkbezoek te combineren 
met de onthulling van het Carat-kunstwerk.

Wijkraad Verenigingen,  
organisaties 
wijkbewoners

2012

3. Carat-kunstwerk in 2012 
De werkgroep Kunst in Dierdonk van de wijkraad zal in 2012 samen met 
de Stichting Carat en de Gemeente Helmond een kunstwerk van en voor 
wijkbewoners realiseren. Centraal staat het thema verbinden en ontmoeten.

De werkgroep 
Kunst in 
Dierdonk van 
de wijkraad

Stichting Carat
Gemeente

2012

4. Uitbreiding speelvoorzieningen en speelplekken 
De wijkraad zal in 2011 initiatief nemen om samen met de Gemeente Hel-
mond meer mogelijkheden tot spelen in de openbare ruimte te realiseren.
Concreet:
• De wijkraad zal mogelijke locaties aanwijzen alwaar extra tafeltennistafels 

een plek kunnen krijgen. De gemeente zal dan beoordelen of het haalbaar. 
• De gemeente wil in 2011 speeltoestellen bijplaatsen aan de Wildenbor-

glaan. Deze toestellen zijn bedoeld voor de kinderen tot 6 jaar. 
• De gemeente Helmond zal het algemeen onderhoud van de petanque-

baan voor haar rekening nemen met die verstande dat de gebruikers het 
dagelijks onderhoud voor hun rekening nemen. 

• De wijkraad zal zich inspannen om een extra speelplek te realiseren waar 
gevoetbald kan worden.

Wijkraad

Gemeente

Gemeente

Wijkraad

Gemeente 2011

2011

2011
(en verder)

2011

5. Maatregelen hondenbeleid
• De werkgroep Hondenbeleid van de wijkraad zal in samenwerking met 

de Gemeente Helmond initiatieven ontwikkelen tot vermindering van 
knelpunten.

 Concreet wordt ernaar gestreefd een hondenloslaatterrein in de wijk te 
realiseren.

• De gemeente is voornemens begin 2011 in Dierdonk depotdogs plaatsen, 
in overleg met de werkgroep. 

• De wijkraad zal in overleg met Stadswacht de mogelijkheden onderzoeken 
voor 1 of meer intensievere controles van het hondenbeleid

De werkgroep 
Hondenbeleid 
v.d. wijkraad

Gemeente

Gemeente 

Wijkraad

Gemeente

De werkgroep 
Hondenbeleid v.d. 
wijkraad

SSH (Stadswacht)

2011

2011

2011

2011 en 
2012

... vervolg Nieuws van de Wijkraad

WIJKACTIEPLAN DIERDONK 2011 – 2012

Buurtbusproject / openbaar vervoer
De gemeente heeft ons aangegeven dat er momenteel geen 
ruimte is om openbaar vervoer binnen onze wijk te krijgen. 
Wij hebben aan het college aangegeven dat wij absoluut van 
mening zijn dat dit traject te lang heeft geduurd. Te lang hebben 
wij kostbare vrijwillige tijd verspeeld terwijl het antwoord al 
lang bekend was. Wij hebben onlangs nog een brief gestuurd 
aan de gemeente waarin wij aangegeven hebben dat wij blijven 
opteren voor openbaar vervoer binnen onze wijk.

Buurtpreventieproject
De politie is in samenspraak met een aantal wijkbewoners bezig 
een buurtpreventieproject op te zetten voor een aantal straten 
binnen onze wijk. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en 
hopen dat e.e.a. begin dit jaar definitief van start gaat. Voor  
vragen hieromtrent kunt u zich wenden tot onze wijkbrigadier, 
de heer H. Albers, bereikbaar via mailadres : 
hein.albers@brabant-zo.politie.nl

Jongerenwerk
Al geruime tijd een van onze grootste speerpunten: jongeren-
werk binnen onze wijk. Al enige tijd is Bart Hoes enthousiast 
bezig met jongeren in onze wijk. Wij vinden dit als wijkraad erg 
plezierig. Tevens hebben we iom de gemeente toch kunnen 
bewerkstelligen dat jongerenwerk binnen onze wijk behouden 
blijft. Weliswaar iets minder uren, echter voldoende om goed 
voort te kunnen zetten wat we gestart zijn.
Al met al zijn wij tevreden met de geboekte resultaten, voor 
ons in ieder geval weer voeding om er een vol jaar tegenaan 
te gaan !!

Met vriendelijk groet en tot ziens in onze wijk
Wijkraad Dierdonk

              



* Keukens
* Verbouwen
* Dakkapellen
* Timmerwerk
* Badkamers
* Onderhoud

* Cv installaties
* Renovatie
* Tegelwerk
* Dakramen
* Vloeren leggen

* Loodgieterwerk

De veelzijdige vakman voor al uw 
grote en kleine klussen 

Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ  Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: ebklussenier@hotmail.nl

EB

Profiteer nu nog van de
6% BTW regeling

               

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

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je 

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt 

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van 

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode 

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden 

je spieren gericht getraind. We helpen ook met 

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

vatie. Bailine is de snelst groeiende fi guurstudio van 

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons 

programma en wij garanderen succes!

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

Het kan!
Makkelijk 
centimeters 
verliezen, 
precies waar 
jij dat wilt.

Pedicurepraktijk de Klumpkes
voor problemen met uw voeten

Jo Bots
Pedicure

0492-347300

Kruisschot 3

5703 JT

Helmond

            

Band stuk?
Ketting stuk?
Slag in het wiel?
Gediplomeerde fietsenmaker.
Niet duur, wel snel.

Voor alle voorkomende reparaties aan uw fiets

Fietsenmaker
Luuk Coolen
Marnestraat 5 
5704 LX  Helmond 
mob: 0623189449

Nu uw fiets, van zadel tot spaak gesteld en gesmeerd voor maar 15 euro!
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... vervolg WIJKACTIEPLAN DIERDONK 2011 – 2012
Nr. Activiteit Trekker Betrokken partners Status
6. Onderzoek 30 kmh maximumsnelheid 

De gemeente Helmond zal in 2011 samen met de wijkraad de mogelijkheden 
onderzoeken om op diverse plekken in de wijk de maximumsnelheid te 
verlagen naar 30 kmh c.q. snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. 
Voor de realisatie zijn nog wel concrete plannen nodig die voor 1 november 
2011 moeten zijn ingediend, waardoor ze in 2012 kunnen worden uitge-
voerd. Dit in het kader van de verkregen of te verkrijgen subsidies

Gemeente Wijkraad 1-11-2011

7. Snelheidscontroles
De wijkraad zal samen met de Stichting Stadwacht Helmond, Veilig Verkeer 
Nederland en de Politie initiatief nemen voor een actie waarbij meer 
aandacht van autobestuurders komt voor de snelheid waarmee ze door de 
wijk rijden.

Wijkraad SSH
VVN
Politie
Gemeente

2011 en 
2012

8. Buurtbusproject
De wijkraad zal in de periode 2011-2012 de verdere mogelijkheden 
onderzoeken om busvervoer in de wijk te realiseren.

Wijkraad 2012

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

Wijkvereniging 
Dierdonk

Wijkraad 2011

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

Politie Wijkbewoners en
wijkraad

2012

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

Wijkraad Wijkraden H-
Noord, Rijpelberg, 
en Brouwhuis

2012

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

Politie en  
Jongerenwerk 
(SWH)

2011 en 
2012

13. Lunch/straatgesprekken
Wijkraad en wijkvereniging zullen in 2011 een proef nemen om op 2-3 lo-
caties d.m.v. lunch/straatgesprekken met bewoners in gesprek te komen. 
Doelen zijn: ontmoetingen tussen en met bewoners te realiseren, bekend-
heid van en met de wijkraad /wijkvereniging te vergroten. Achterliggend 
doel: sociale cohesie te verbeteren.

Wijkraad Wijkvereniging 2011

14. Ansichtkaart bereikbaarheid frontliners 
In 2011 zal de Gemeente Helmond bij alle wijkbewoners een ansichtkaart be-
zorgen, waarop foto’s, taken en bereikbaarheidsgegevens van onder andere 
buurtbrigadier, wijkopzichter, opbouwwerker en jongerenwerker.

Gemeente Politie
SWH

2011

              



1500 M2 SLAAPVOORDEEL

  

 

OPRUIMING
MET KORTINGEN

VAN 20%
TOT 60%

Stationsstraat111
Deurne

T0493354015
M0645092255

Openingstijden:
Ma.13.00-17.00u.

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

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

de avonduren!

Afhandelingreparatie-of vervangingskosten
via de verzekeringsmaatschappij.

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

n par n n t i !

             

GEYSENDORFFERSTRAAT 29 
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

•  Knippen dame/heer    € 12,50
•  Kind knippen t/m 12jr.    €    8,50
•  Kleuren vanaf (kort haar)   € 18,50
•  Highlights/lowlights  vanaf (kort haar)  €    9,50
•  Föhnen vanaf (kort haar)   € 13,00
•  Watergolven     € 16,50

Voor een afspraak of meer informatie kunt u altijd bellen.

Silke Goossens

0612094052

Uw eigen kapster aan huis!

Mobile Hairstyling
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M

MY
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Valentijnsdag 14 februari. 
Hoe is Valentijn ontstaan?

Valentijnsdag is genoemd naar de 
heilige Valentijn. Hij was bisschop 
in Rome. Op 14 februari van het 
jaar 269 werd hij door de Romeinen 
onthoofd, vlak voordat hun lente-
feest zou beginnen. De Christenen 
uit die tijd vonden dat heidense 
lentefeest maar niks. Ze konden 
het niet afschaffen maar wel ver-
anderen: ze maakten van het len-
tefeest een dag voor Valentijn. En 
zo werd de bisschop de bescherm-
heilige van alle prille liefdes die in 
de lente ontluiken. Ca. 18 a 19 jaar 
geleden is het overgewaaid uit En-
geland en Amerika naar ons land. 
Het is nu een gewoonte geworden 
om met Valentijn iemand waar je 
veel om geeft te verrassen.

Nu je weet hoe valentijnsdag is ontstaan 
volgt hieronder een verhaaltje om zelf te 
lezen of om voor te laten lezen.

Valentijn, Valentijn, wie zal 
mijn liefste zijn .....  

Als Mieke thuiskomt uit school, doet 
ze heel geheimzinnig. Ze loopt 
gauw naar boven.  “Mieke”, roept 

mamma, “je moet je jas nog uitdoen.”  “Ik 
kom zo,” roept Mieke. Wouter klautert de 
trap op en gaat naar Miekes kamer.  Mieke 
heeft een mooie papieren bloem in haar 
hand. “Die heb ik op school gemaakt,” 
zegt ze.  “Morgen is het Valentijn.” “Wie 
is de vuile tijn?” vraagt Wouter. “Juffie 
Marian heeft verteld over Valentijn,” 
antwoordt Mieke. “Dan maak je een klein 
cadeautje voor iemand.”  “Voor wie dan?”  
“Voor wie je de liefste vindt. En dan zeg 
je een versje op: 

Valentijn, Valentijn, 
wie zal mijn liefste zijn? 
Omdat jij de liefste bent, 
krijg je dit mooi present. 

“Ik ben de liefste en ik krijg de cent,” zegt 
Wouter. Mieke lacht. “Je moet zeggen 
“present”. Dat is een cadeautje.” “Goed,” 
zegt Wouter, “maar ik geef het present 
aan pappa of mamma.” “Dat doe ik ook,” 
zegt Wouter. Mieke denkt even na. “Dan 
moet je een tekening maken,’ zegt ze. 
“En die moet je morgenvroeg geven.” 

Wouter rent meteen naar zijn kamer en 
begint te tekenen. Hij tekent bloemen in 
allerlei kleuren. Mieke komt even later 
kijken. “Dat is leuk,” zegt ze. “Ik geef een 
mooie bloem van papier en jij geeft een 
tekening met bloemen. Maar je mag niks 
verklappen, hoor. We moeten wachten 
tot morgen.” Dat belooft Wouter. Maar 
als ze ‘s avonds aan tafel zitten, vraagt 
hij: “Mamma, vind jij bloemen mooi?” 
Mieke geeft hem een schop onder tafel. 
“Au!” roept Wouter. “Mieke schopt mij.” 
“Houd je mond,” moppert Mieke. Dan 
weet Wouter het weer en zegt: “Ik zal 
niks zeggen.” “Stil nou,” zegt Mieke. “Krik 
krak,” roept Wouter, “slot op de mond.” 
“Waar hebben jullie het toch over?” 
vraagt pappa. “Verrassing,” zegt Mieke. 
“Morgenvroeg komt er een verrassing.” 
“Ja,” roept Wouter, “van vuile tijn.” Pappa 
en mamma moeten heel erg lachen, maar 
als ze zien dat Mieke heel boos kijkt, pra-
ten ze gauw over iets anders. 

Als Wouter en Mieke al een hele poos in 
bed liggen, komt pappa altijd even kijken 
of ze al slapen. Hij kijkt eerst bij Wouter 
om een hoekje van de deur. Wouter ligt 
lekker te slapen met zijn paard in zijn ar-
men en zijn duim in zijn mond. Als pappa 
voor de kamer van Mieke staat, hoort hij 
haar zachtjes huilen. Voorzichtig doet 
hij de deur open en daar zit Mieke met 
betraande ogen op haar bed. Haar lampje 
heeft ze weer aan gedaan. “Wat is er met 
mijn lieverd?” vraagt pappa. “Ik weet niet 
wie ik moet kiezen,” snikt Mieke. “Jullie 
zijn alletwee even lief.” Pappa snapt er 
niks van. Dan vertelt Mieke van Valentijn 
en van de bloem. “Ik moet hem aan de 
liefste geven,” zegt ze. “Maar ik vind jullie 
alletwee even lief.” “Ach, mijn lieverdje 
toch,” zegt pappa en hij streelt zachtjes 
over haar hoofd. “Weet je wat? Je zegt 
gewoon dat de bloem voor ons samen 
is.” “Maar dat mag niet van het versje,” 

zegt Mieke. “Je moet er ééntje kiezen.” 
“Welk versje?”Dan zegt Mieke het versje 
van Valentijn op. 

Valentijn, Valentijn, 
wie zal mijn liefste zijn? 
Omdat jij de liefste bent, 
krijg je dit mooi present. 

“Maar dan weet ik wel iets,” zegt pappa. 
“We veranderen het versje gewoon. Luis-
ter maar. 

Valentijn, Valentijn, 
wie zal mijn liefste zijn? 
Omdat jullie samen de liefsten zijn, 
krijgen jullie samen dit presentje fijn.” 

Dat vindt Mieke een heel goed idee en 
tevreden valt ze in slaap. 

De volgende morgen staat Wouter al 
vroeg met zijn tekening bij het bed van 

Mieke. “Mieke!” roept hij. “het is vuile 
tijn.” Mieke is meteen wakker en stapt 
uit bed. “Ik geef de bloem aan pappa 
en mamma,” zegt ze, “Ze zijn alletwee 
lief.” Ze lopen samen naar het grote bed 
en zegt het nieuwe versje op. Wouter 
kijkt even naar zijn tekening en scheurt 
hem dan doormidden. Hij geeft de ene 
helft aan pappa en de andere helft aan 
mamma. “Dat is slim,” zegt pappa. En dan 
moeten ze allemaal lachen.

Uit Nog één nachtje slapen door Jacques 
Vriens en Dagmar Stam 
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf 
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Ben jij mijn valentijn?

Alle onderstaande woorden 
zitten horizontaal, verticaal of 
diagonaal verstopt in de puz-
zel. Streep ze door en maak 
van de 12 overgebleven letters 
het 13 letterige puzzelwoord. 
De ontbrekende letter is al 
ingevuld

AMBSTKETEN
BLOEMEN
BRUIDSPAAR
CHIPS
FEESTZAAL
HART
KATRIEN
KOFFER
KUS

LIEF
LIMONADE
PRIESTER
ROOS
TROUWEN
VALENTIJN
VERLOVING
VLIEGTUIG

Blindedarm

Een jongen en 
een meisje zitten 
romantisch in 
een park. Het 
meisje vraagt: 
“Wil jij wel zien, 
waar ik aan mijn 
blindedarm ben 
geopereerd”? 
Opgewonden ant-
woordt de jongen: 
“Ja, nou en of”! 
“Daar” wijst het 
meisje, “in dat 
grote gebouw met 
al die ramen”.!

Blauwe ogen

Een meisje zegt 
tegen een jongen: 
‘Wat heb jij mooie 
blauwe ogen!’ 
Jongen: ‘Ja, maar 
ik heb er wel voor 
moeten knokken!’

Hand

Een knul gaat op 
een dag naar de 
vader van zijn 
liefje 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!”

Trouwen

‘Meneer, ik wil 
graag met uw 
dochter trouwen.’ 
‘Ben jij gek, 
kerel, heb je haar 
moeder gezien?’ 
‘Ja meneer, maar 
dat geeft niet, we 
gaan toch buiten 
de stad wonen.’

Mooi jurkje

Sam en Saar 
lopen door de 
Kalverstraat. Saar 
blijftstilstaan 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’

Ongeluk

Op de afdeling 
Eerste hulp 
wordt een 
zwaargewonde 
man binnen 
gebracht. ‘Naam’, 
informeert de 
verpleegster. ‘Jan 
Jansen’ antwoord 
de man. De zuster 
‘Getrouwd?’, 
waarop de man 
antwoordt ‘Nee, 
een ongeluk met 
de motor.’

Zoekplaatje
Zoek de 6 verschillen in het onderstaande zoekplaatje

Rebus
Welke Valentijnsspreuk staat hieronder?

Valentijnspuzzel 

Donald heeft 
een Valentijns-
afspraakje met
Katrien.

Wie helpt hem door het doolhof?

Doolhof
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag. 
 

Westerzandweide 6 5709 MR Helmond 
Tel.: 0492-550202 Fax: 0492-548367 

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

           

www. f ya t . n l
*Deze speciale Dierdonk-aanbieding is geldig tot en met 01-06-2011 en geldt alleen voor .nl/.com/.info/.eu/.be/.org en .net extensies.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

□  Prive webhosting pakket, inclusief gratis domeinnaam *          59 euro per jaar

□  MKB webhosting pakket, inclusief gratis domeinnaam *         109 euro per jaar

□  Domeinnaam, _________________________registeren of verhuizen *   gratis

Naam:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Voor verdere specificaties van onze webhosting pakketten,
kijkt u op onze website: www.fyat.nl.

Voor vragen kunt u ons bereiken op 0492-775188
of e-mailen naar info@fyat.nl.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Selecteer uw webhosting pakket:

Een fotoalbum op internet zetten of een webpagina voor uw hobby? Of een website 
voor uw bedrijf? Speciaal voor de lezers van Gazet van Dierdonk deze aanbieding.
Bij bestelling van een Privé of MKB webhosting pakket een gratis domeinnaam *.

Kortingsbon

Stuur deze kortingsbon naar:

FYAT
Dierdonklaan 53
5709 MG Helmond

U kunt ook  gebruik maken van 
bovenstaande aanbieding door 
een e-mail te sturen naar 
info@fyat.nl met als kenmerk 
"Dierdonk-aanbieding"



          22:54:08
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Scouting Paulus

Jantje Beton collecte
14 t/m 18 februari

Van 14 t/m 18 februari wordt de 
jaarlijkse Jantje Beton collecte 
georganiseerd: 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 gebruikt 
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 dank-
zij de collecteopbrengst een zinvolle 
vrijetijdsbesteding voor de jongeren en 
kinderen uit uw buurt organiseren. 
Geef daarom aan de Jantje Beton 
Collectant en help de kinderen uit uw 
omgeving om lek-ker buiten te kunnen 
spelen.

Meer informatie over Scouting Paulus 
vindt u op www.scoutingpaulus.com
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

tel: 06 215 626 47 
www.robjacobstuinaanleg.nl 

●  ontwerp 

●  aanleg 

●  onderhoud 

●  renovatie 

●  bestrating 

Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Welkom

in onze geheel

vernieuwde

showroom

           

Change Wellness & Lifestyle
Voor inspanning & ontspanning

 Afslanken
 Voedingsadvies
 Figuurcorrectie
 Circuittraining
 Diverse massages
 Lichaams pakkingen
 Arrangementen
 Uw eigen privé sauna
 Kadobonnen
 Gezichtsbehandelingen
 Kuren

Voor meer informatie kijk op: 
www.eengoedfiguur.nl of bel  0492-468787

                 

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Haal en breng service voor 
Dierdonk!
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CLINIC MET ZAALHOCKEYINTERNATIONAL

Van Rechtswege

Paul Maas geeft hockeyclinic
Vijf Bakelse teams zijn sinds 
december in volle actie tijdens de 

zaalhockeycompetitie. Na jarenlang geen 
zaalhockey gespeeld te hebben is Bakel 
dus weer terug op dat gebied. 
Dat betekent ook dat de kinderen 
behendiger worden in het spelletje en dat 
kun je na de winterstop weer terug zien 
op het kunstgrasveld. Iedere week wordt 
er hard getraind in de nieuwe sporthal in 
Bakel en dat is naast leerzaam ook nog 
eens supergezellig. En de resultaten: die 
mogen er wezen. Na een drietal weken 
staan alle teams aan kop en dat beloofd 
nog wat. 
Op 30 december jl. kregen alle compe
titieteams een hockeyclinic aangeboden 
door zaalhockeyinternational Paul Maas. 
Maas is al jarenlang vaste waarde in 
Oranje en heeft alle kleuren edelmetaal 
gewonnen op EK’s en WK’s. Hij kent dus 
de fijne kneepjes van het vak.

Proeftrainen na winterstop?
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen 
in Bakel? Dan is er nu goed nieuws. Na 
de winterstop is er weer de kans om vier 
gratis proeftrainingen te volgen. Zowel 
jongens als meisjes zijn welkom. Je wordt 

getraind door een ervaren trainer. Als jij 
zorgt voor een flinke inzet, zorgt de club 
voor een stick voor je. 
En als je het leuk vind om onder hockey te 
gaan, kun je de rest van het seizoen ook 
trainen, zodat je in het nieuwe seizoen ook 
echte competitiewedstrijdjes kunt gaan 
spelen. Heb je er zin in? Wacht niet langer 
en bel (0492343346) of mail (geurts5@
wanadoo.nl) naar Mandy Geurts. Dan 
zetten we jou op de lijst en nodigen we  
jou tijdig uit voor de proeftrainingen die 
in maart starten. Reageer snel, want op 
de wachtlijst staan al weer een aantal 
kinderen. We maken de opleidingsgroep 

niet te groot om te waarborgen dat de 
kinderen ook echt de basis leren.
Ben je al wat ouder? Heb je misschien 
eerder ook al gehockeyed? Heb je weer 
hockeykriebels gekregen? Neem dan ook 
contact met ons op. We hebben zowel 
mogelijkheden voor jongens als meisjes 
en voor dames en heren. Daarnaast is er 
sinds een aantal maanden een groep van 
twintig trimhockeyers actief  binnen onze 
club. Voor elk wat wils dus.
Meer informatie over het hockeyen in 
Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl 
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Vanaf 1 januari 2011 worden de 
bestaande alimentatiebedragen 
met 0,9% geïndexeerd. Dit geldt 

voor de kinder en de partneralimentatie. 
Deze verhoging geschiedt van rechtswege, 
dat wil zeggen dat u dit niet bij de rechter 
behoeft aan te vragen.  In het geval u 
alimentatie ontvangt, doet u er wel goed 
aan om uw expartner een brief te sturen 
teneinde hem of haar op de hoogte te 
stellen van het nieuwe bedrag! 
Ook over de voorafgaande jaren kunt u 
alsnog indexering over de verschuldigde 
alimentatie verkrijgen in het geval dit niet 
eerder is doorgevoerd. U kunt dit slechts 
verkrijgen over een periode die niet 
langer dan 5 jaar is geleden. Is er meer 
dan 5 jaar verstreken dan is uw vordering 
verjaard

Mocht de alimentatieplichtige de 
(verhoging van de) alimentatie niet 
wensen te betalen dan kunt u zich wenden 
tot het LBIO. Hierover is door mij in een 
eerder artikel in de Gazet geschreven.
 
Mocht de bij gerechtelijke beschikking 
opgelegde alimentatie niet meer door 
de alimentatieplichtige betaald kunnen 
worden omdat de situatie van de 
alimentatieplichtige is gewijzigd dan 
kan hij of zij een wijzigingsverzoek bij de 
rechtbank indienen. Hiervoor heeft men 
wel een advocaat nodig.

Als laatste merk ik nog op dat in het 
geval men kinderalimentatie betaalt en 
het kind dit jaar 18 jaar oud wordt de 
kinderalimentatie, voor zover deze op dat 

moment nog is verschuldigd, rechtstreeks 
aan het kind dient te worden voldaan. Dit 
laatste heeft te maken met het feit dat het 
kind immers meerderjarig is geworden 
en een zelfstandig recht jegens de 
alimentatieplichtige op alimentatie heeft.
 
Heeft u omtrent partner en/of kinder
alimentatie vragen dan kunt u contact 
opnemen met mr M. van de Westerlo, on
der andere gespecialiseerd in familierecht 
en werkzaam bij De Rijk Van de Westerlo 
Advocaten te Helmond.

Paul Maas geeft aanwijzingen aan twee 
speelsters van Hockeyclub Bakel tijdens de 
clinic in december.
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Mobiel:

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


            

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

Donderdag: Spareribs-dag!

Kom naar de winkel en proef 
de lekkerste Spareribs 

Iedere donderdag:
500 gram gebraden Spareribs voor  € 4,95

Kijk in de winkel voor de overige 
aanbiedingen van de week!

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

Kerkstraat 52   5701 PM   Helmond

30 januari: Lampe Berger
ACTIEDAG

demonstratie en introductie
van 5 nieuwe geuren

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

De ideale
luchtreiniger

Ook leuk als 
cadeau

De laatste
parfum geuren

twee flessen
van 36,80

NU 27,50

Model Bingo
van 37,50

NU 25,-

Alle basis geuren 14,95

2de fles 10,-

s

U n i e k e
k u n s t s i e r a d e n

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

Breng ook eens een bezoek aan onze 
geheel vernieuwde winkel
www.robkoenraads.nl
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Colin Blunstone in Poppodium Lakei.

NOAH JONGEN WINNAAR DUBBELSPEL U13

Je hebt van die zangers die een stem 
hebben die je uit duizenden herkent. 
Die zingen één regel en je weet direct 

met wie je te maken hebt. Op 27 februari 
zal zo’n zanger acte de présence geven in 
Poppodium Lakei in Helmond.  Niemand 
minder dan voormalig Zombies voorman 
Colin Blunstone zal met zijn all star band 
op de planken staan van het Helmondse 
poppodium.
Wie kent niet klassiekers als ‘Summertime’ 
en ‘Time Of The Season’? Om nog maar 
te zwijgen van ‘She’s Not There’, wat later 
succesvol werd gecovered door Santana.  
Zeker bij het luisteren naar de Top2000 
op Radio2 in de laatste week van 2010 
hebt u de stem van Blunstone weer 
verschillende keren voorbij kunnen horen 
komen.  De man heeft een hypergevoelige 
stem, met als handelsmerk die bekende 
‘zucht’ (luister  nog maar eens naar ‘Old 
And Wise’ van Alan Parsons Project en u 
weet weer wat daarmee wordt bedoeld). 
De tour in februari zal in het teken staan 
van het veertigjarig (!!) jubileum van de 
eerste soloplaat van Blunstone, ‘One 
Year’. Naast veel materiaal van dat album 

trakteert Blunstone zijn publiek op zijn 
grote hits, favoriete nummers van de fans, 
maar zeker ook enkele obscure, meer 
onbekende tracks uit zijn omvangrijke 
oeuvre. 
Zijn band bestaat uit Pete Billington 
(toetsen), Pat Illingworth (drums), Chris 

Childs (bass) en nieuweling Tom Toomey 
(gitaar). 

Poppodium Lakei is gelegen aan de 
Molenstraat 123 in Helmond.
Meer info en kaartverkoop via:
www.lakeihelmond.nl

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
werd in Zuid Limburg voor de 34e 
keer het Carlton International 

Youth Tournament georganiseerd. In 5 
sporthallen streden 557 spelers uit 16 
landen gedurende 3 dagen om de prijzen. 
Zelfs 2 spelers uit Indonesië waren 
overgekomen voor dit toernooi.

In de klasse onder 13 nam Noah Jongen 
uit Dierdonk deel als speler van het 

Nederlands Belofteteam U13. Hij werd 
zowel in het enkelspel als het dubbelspel 
geplaatst, resp. 5e en 2e. Dat is op 
zich al een hele eer in een heel sterk 
deelnemersveld. 

In het enkelspel verloor Noah in de eerste 
wedstrijd tegen een (nog) onbekende 
sterke Franse speler. Het werd een lange 
slopende partij met setstanden 21-15, 13-
21 en 16-21. Hoe sterk deze Franse jongen 

was bleek later. Hij bereikte zelfs de finale 
en werd uiteindelijk tweede door in 3 sets 
van Joran Kweekel te verliezen.

Deze Joran Kweekel uit Spijkenisse was 
Noah’s partner in het dubbelspel.
In de eerste ronde werd eenvoudig 
gewonnen van een Zwitsers koppel. Ook 
de tweede wedstrijd tegen een Iers-
Belgisch koppel verliep voorspoedig. 
De kwart-finale tegen het als zevende 
geplaatste koppel uit Duitsland was 
lastiger, maar toch een duidelijke 2 sets 
overwinning.
Tijdens de finaledag speelden Noah en 
Joran bijzonder sterk. Eerst werd in de 
halve finale afgerekend met het sterkste 
Zwitserse koppel Künzi/Varrin 21-16, 
21-15 en vervolgens in de finale met het 
Franse koppel  Baures/Laporte die in de 
halve finale de als 1e geplaatste Denen 
hadden verslagen 21-18 en 21-15. Noah 
kreeg hiermee ook revanche voor zijn 
enkelspel. 
Een zeer knappe prestatie in dit sterke 
deelnemersveld.

Igo Jongen

              



Een goede adviseur vertaalt de woonwensen van de klant naar een 
totaalconcept. Zo helpt hij zijn klant de juiste keuze te maken uit het 
immens grote aanbod van kleuren, materialen en motieven.  Er zijn 
nogal wat keuzes te maken. De juiste basiskleuren, raambekleding, 
vloerbedekking, meubels, verlichting, …  alle kleuren en materialen 
moeten elkaar aanvullen en versterken.  En uiteraard ook nog eens 
allemaal binnen de juiste tijdsplanning en het beschikbare budget.  

Driessen Helmond interieurs beschikt over alle kennis, ervaring en de 
juiste producten om uw huis volledig en smaakvol in te richten.

Bel of mail ons voor een afspraak*. We komen graag naar u toe om 
uw woonwensen te vervullen.

*  De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis bedragen €100 , bij het 
bezoek ontvangt u een waardecheque van €50 te besteden in onze zaak.

DRiEssEn HElmonD intERiEuRs  |  miERlosEWEg 86, 5707 ap HElmonD, (0492) 53 50 66, info@DRiEssEnHElmonD.nl  |  www.driessenhelmond.nl   |  lEvERanciER van o.a. cHivasso . puylaERt . flamant . DEsignERs 
guilD . RalpH lauREn . Elitis . liZZo . Romo . métHapHoREs . WinD . DiamonDs . DEDaR . Jasno . sunWay . luxaflEx . i nsiDE .  faRRoW & Ball . EiJffingER . fRigERio . suR & plus . Danca . caRpEt sign

“Eerst goed luisteren, dan pas adviseren! 
Wat vindt u belangrijk,  wat vindt u mooi,  

hoe staat u in het leven, … “ 
O ns a d vi e s te a m: A r i a n n e,  Eu g e n i e,  S a n d ra e n Lyd i a . 

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

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

 Bi n

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a •  Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk
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Nieuw Dierdonks muzikaal talent.
Sinds afgelopen zomer is Dierdonk een 
nieuw zangduo rijker. Onder de naam ” Dè 
Kenne Wai Ok”  hebben John Vincent en 
Hans van Rijt, uit ons eigen Dierdonk, mee 
gedaan aan de Helmondse Carnavals-
schlagercompetitie welke door de Keie-
bijters in november werd georganiseerd. 
Het resultaat dat hier behaald werd was 
boven verwachting. Zij werden tweede 
van de in totaal 13 deelnemers en hierbij 
dient vermeld te worden dat de vakjury 
hun de eerste plaats had toebedeeld. Ech-
ter bij de totaal uitslag van de 3 jury’s, de 
publieksjury, de prinsenjury en de vakjury 
bleek dat de eerste plaats ging naar  “Moi 
Gewist”, bestaande uit oud-prinsen van 
de Spekzullekes. John en Hans zijn geen 
onbekenden in het Dierdonks vereni-
gingsleven en zijn beide een aantal jaren 
actief geweest bij C.V. de Rampetampers 
en nu nog jaarlijks actief bij de Dierdonk-
dagen. Het bloed kruipt echter waar het 
niet gaan kan en na een aantal jaren van 
overwegen werd dit jaar dan eindelijk de 
knoop doorgehakt en besloten om hun 
zangtalenten verder te ontplooien en op 
een andere manier aan het carnaval deel 
te nemen. Bleven hun optredens tot dan 
toe beperkt tot de bar in Parkzicht rond 

de afsluiting van de avond, nu hebben zij 
al in hotel West-ende gestaan en zijn al 
optredens geboekt op de Rampetamper 
zittingsavond en diverse avonden voor-
afgaand aan carnaval. Hun repertoire is 

nog beperkt maar het succes bij de Keie-
bijters smaakt over duidelijk naar meer. 
Waarschijnlijk gaan we nog meer van hen 
horen.
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Programma februari 2011 Filmhuis Helmond
Another Year
Do. 3 feb. 20.00 uur vr. 4 feb. 14.00 za. 5 feb. 19.00 zo. 6 feb. 
20.30 uur ma. 7 feb.  21.30 uur di. 8 feb. 20.00 uur
Therapeute Gerri en haar man geoloog Tom wonen in een 
rustige Londense buitenwijk. Ze zijn gezond, gelukkig en 
liefdevol getrouwd, maar weten heel goed dat veel mensen 
minder fortuinlijk zijn. Zoals Gerri’s collega Mary die zichzelf 
voortdurend aanpraat dat ze niet gebukt gaat onder haar 
desastreuze liefdesleven Of neem Tom’s jeugdvriend Ken een 
onbehouwen kerel die in zijn eenzaamheid volledig vergeet voor 
zichzelf te zorgen Gerri en Tom bieden graag een luisterend oor 
en warme huiselijkheid, maar hun hulp en vriendschap kent 
ook grenzen. Parool: “.....het zoveelste sublieme drama van 
Mike Leigh.”  
Regie: Mike Leigh

Catfish
Vr. 4 feb. 19.30 za. 5 feb. 21.40 zo. 6 feb. 18.30 uur ma. 7 feb. 
19.30 uur di. 8 feb. 14.00 uur
Documentaire / Thriller over het grote verschil dat kan bestaan 
tussen identiteit en online werkelijkheid.
Nev, een 24-jarige fotograaf uit New York, krijgt op een dag via 
MySpace een bericht van de achtjarige Abby uit Michigan. Ze 
vraagt hem om toestemming zijn foto’s na te mogen schilderen. 
Als hij het bijzondere schilderij ontvangt, is dat het begin van 
een online vriendschap met Abby en haar familie. Hij krijgt 
zelfs een cyberrelatie met haar oudere zus Megan. Maar als 
Nev op Facebook en Youtube enkele onwaarheden over Megan 
ontdekt, besluit hij dat het tijd is om Abby en haar familie echt 
te ontmoeten. Met een paar vrienden reist hij naar Michigan, 
op zoek naar de real-life waarheid. 
Regie: Henry Joost, Ariel Schulman 

Copacabana
Do. 10 feb. 19.30 uur vr. 11 feb. 14.00 uur za. 12 feb. 19.30 uur 
zo. 13 feb. 20.45 uur ma. 14 feb. 21.45 uur di. 15 feb. 19.30 uur
Komedie met Isabelle Huppert die vastbesloten is om het 
respect van haar dochter terug te verdienen wanneer ze niet 
op haar huwelijk wordt uitgenodigd
De opgewekte en onafhankelijke Babou heeft zich nooit zorgen 
gemaakt over haar sociale status. Maar wanneer ze ontdekt 
dat haar dochter zich teveel schaamt om haar op haar huwelijk 
uit te nodigen, besluit ze haar leven te beteren. Diep gekwetst 
vertrekt Babou naar Oostende. Ze verkoopt er timeshare 
appartementen, waar ze erg goed in blijkt te zijn. Door haar 

excentrieke levensvisie en stijl mogen haar collega’s haar echter 
niet en wordt ze buitengesloten. Toch houdt Babou stand. Ze is 
vastbesloten het respect van haar dochter terug te winnen en 
haar een waardig huwelijkscadeau te geven. 
Regie: Marc Fitoussi

Die Fremde
Do. 10 feb. 21.30 uur vr. 11 feb. 16.00 uur za. 12 feb. 21.30 uur 
zo. 13 feb. 15.00 uur ma. 14 feb. 19.15 uur di. 15 feb. 21.30 uur
Duits drama over de jonge Umay die haar huwelijk in Istanbul 
ontvlucht en terug keert naar haar ouders in Berlijn, maar de 
sociale druk overheerst
De jonge Turks-Duitse Umay ontvluchtte haar ongelukkige 
huwelijksleven in Istanbul en is weer terug in Berlijn. Ze weet 
dat ze veel vraagt van haar ouders, die in de Duitse hoofdstad 
wonen, maar ze hoopt dat hun liefdevolle band zwaarder zal 
wegen dan de culturele tradities. Maar niets is minder waar, 
Umay heeft haar familie tot schande gemaakt. Voor haar familie 
is er maar een manier om hun naam te zuiveren 
Regie: Feo Aladag

Yves Saint Laurent: L’Amour Fou
Vr. 11 feb. 19.30 uur zo. 13 feb. 18.30 uur di. 15 feb. 14.00 uur
vr. 18 feb. 16.00 uur zo. 20 feb. 20.30 uur di. 22 feb. 14.00 uur
Wanneer de 21-jarige modeontwerper Yves Saint Laurent eind 
jaren 50 Pierre Bergé ontmoet, vindt hij de man van zijn leven. 
Samen zetten ze de wereld op z’n kop. Omgeven door hectiek 
en glamour begeven de geliefden zich van de Parijse catwalk 
naar Studio 54 in New York, van bohémien Greenwich Village 
tot Marokko. Een leven gevuld met vrienden als Mick Jagger en 
Andy Warhol, doordrenkt van schoonheid en kunst, maar ook 
van drugs en bittere melancholie. In 2008, na het overlijden 
van Yves, besluit Pierre afstand te doen van hun gezamenlijke 
kunstcollectie die ze met zo veel passie hadden opgebouwd. 
Hierdoor onthult hij de vruchten van hun permanente zoektocht 
naar schoonheid en verleiding. 
Regie: Pierre Thoretton

You Will Meet a Tall Dark Stranger
Do. 17 feb. 19.30 uur vr. 18 feb. 14.00 uur vr. 18 feb. 21.45 uur 
za. 19 feb. 19.30 uur zo. 20 feb. 18.30 uur ma. 21 feb. 19.30 uur 
di. 22 feb. 21.30 uur
Komisch drama van Woody Allen over de gecompliceerde 
relaties van een groep Londenaars wier ambities en angsten 
voor allerlei moeilijkheden zorgen.
Alfie verlaat Helena na veertig jaar om zijn verloren jeugd terug 
te vinden en gaat achter de veel jongere call girl Charmaine aan. 
Helena besluit om haar toekomst in de handen te leggen van 
een frauduleuze waarzegster. Dochter Sally is ook ongelukkig in 
haar huwelijk en wordt verliefd op de knappe galerie-eigenaar 
Greg. Sally’s man Roy is schrijver en wacht ongeduldig op een 
antwoord van de uitgever op zijn laatste manuscript. Terwijl hij 
geen inspiratie meer kan vinden ziet hij Dia, de buurvrouw van 
de overkant. Terwijl ze hun problemen proberen op te lossen 
met rare plannen en onwaarschijnlijke dromen, leidt dit alleen 
maar tot nog meer narigheid. 
Regie: Woody Allen

Catfish.
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The Housemaid
Do. 17 feb. 21.30 uur vr. 18 feb. 19.30 uur za. 19 feb. 21.30 uur 
zo. 20 feb. 15.00 uur ma. 21 feb. 21.30 uur di. 22 feb. 19.15 uur
Centraal staat Eun-Yi, een jong dienstertje dat door een rijke 
advocaat en diens zwangere vrouw in dienst wordt genomen om 
op het huis en hun kleine dochtertje te passen. Onder auspiciën 
van de oudere matrone Mrs. Cho kwijt Eun-Yi zich aanvankelijk 
feilloos van haar taak. Ze wordt  met veel respect behandeld 
door haar in weelde badende werkgevers Hoon en Hera. Alles 
slaat evenwel om als Euny zelf zwanger raakt. Er breekt een 
schandaal los en Hera en haar moeder zetten alles op alles om 
Euny te vernietigen. Hun wraakactie heeft voor iedereen zware 
gevolgen.
The Housemaid was genomineerd voor een Gouden Palm op 
het Cannes Film Festival. 
Regie: Ki-young Kim

Potiche
Do. 24 feb. 20.15 uur vr. 25 feb. 14.00 uur vr. 25 feb. 21.45 uur 
za. 26 feb. 19.30 uur zo. 27 feb. 18.30 uur di. 1 mrt. 14.00 uur 
di. 1 mrt. 19.15 uur
Franse komedie waarin een onderdanige echtgenote van een 
wrede man gedwongen wordt zijn positie van fabrieksdirecteur 
over te nemen.
1977, In het burgerlijk stadje Sainte-Gudule in het noorden 
van Frankrijk woont Suzanne Pujol. Zij is de toegewijde en 
huiselijke vrouw van de rijke industrieel Robert Pujol. Hij leidt 
zijn paraplufabriek met ijzeren hand. De norse baas tiranniseert 
zijn arbeiders en voert thuis hetzelfde schrikbewind. Wanneer 
de arbeiders in staking gaan voor betere werkomstandigheden, 
Robert een hartaanval krijgt en rust moet nemen, breekt de hel 
los. Suzanne wordt gedwongen het werk van haar man over te 
nemen en krijgt hierbij hulp van haar voormalig liefje en huidig 
vakbondleider Maurice. 
Regie: François Ozon

Mother and Child
Vr. 25 feb. 19.15 uur za. 26 feb. 21.45 uur zo. 27 feb. 15.00 uur 
zo. 27 feb. 20.45 uur ma. 28 feb. 20.15 uur  di. 1 mrt. 21.30 uur 
De vijftigjarige Karen werd als meisje van veertien door haar 
moeder gedwongen afstand te doen van haar baby. Ze durfde 
niet tegen haar moeder in te gaan, maar is het kindje nooit 

vergeten. Na jarenlang moed te hebben verzameld gaat ze op 
zoek naar haar dochter. 
Elizabeth een onafhankelijke en carrière georiënteerde vrouw 
raakt zwanger van de man waarmee ze een affaire heeft. Voor 
het eerst in haar leven wil ze weten wie haar moeder is, de 
vrouw die ze zelf nooit heeft gekend. Lucy wil koste wat het 
kost een kindje adopteren om zo haar huwelijk te redden, maar 
wordt alsnog verlaten door haar man. 
Regie: Rodrigo García

Het Geheim
Zo. 27 feb. om 10.30 uur (biologische ontbijtfilm) wo. 2 mrt. 
14.00 uur zo.  6 mrt. 11.00 uur wo. 9 mrt. 14.00 uur
Het jongetje Ben (Thor Braun) is gefascineerd door goocheltrucs 
en met name de verdwijntruc. Hij moet werkelijkheid en illusie 
uit elkaar zien te houden als zijn vriendinnetje Sylvie van de 
aardbodem verdwijnt. Ben en zijn familie belanden in een groot 
avontuur als ze in een landelijk schandaal verwikkeld raken. 
Om geloofwaardig over te komen schakelden de filmmakers 
de illusionist Hans Klok in om advies te geven over de trucs. Hij 
speelt ook een rolletje in de film. Nederlands gesproken.
De familiefilm Het geheim is sinds de première op 1 dec. door 
meer dan 100.000 mensen bezocht. De makers, hoofdrolspelers 
Theo Maassen en Thor Braun krijgen een Gouden Film. 
Regie: Joram Lürsen

Land and Freedom (klassieker)
Vr. 4 feb. 21.30 uur zo. 6 feb. 14.15 (met lezing Jan Salden)
Jaren ‘30: de Spaanse Burgeroorlog. De communist Dave Carr 
(Hart) vertrekt uit Liverpool om mee te vechten in de oorlog. 
Samen met een groep vrijheidbestrijders probeert hij het 
fascisme tegen te gaan. Maar het leven in de loopgraven blijkt 
hard te zijn en de wapens waarmee ze vechten zijn ontoereikend. 
Regie:Ken Loach

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

You Will Meet a Tall Dark Stranger

Het Geheim

         



NIEUW
!!

Sport Citadel Senioren Fitness
Sport Citadel start in het nieuwe seizoen met een introductie cursus voor senioren in  groepsverband. In 10 lessen wordt u
door een professionele fitness instructeur en in een gezellige omgeving op weg geholpen om uw conditie en beweeglijkheid
te verbeteren. Er zijn mogelijkheden om in de ochtend of middag deze lessen  te volgen. De cursus gaat in de derde week van
januari van start en de kosten zijn slechts € 50,-. Dit is inclusief een kopje koffie/thee na elke les.
Voor inschrijving, meer informatie en tijden kunt u terecht in het sportcentrum.

Waarom senioren fitness?
Met het toenemen van de leeftijd gaan vooral na het 50e levensjaar diverse lichaamsfuncties achteruit. Zo neemt coördinatie
wat af (lenigheid en evenwicht), het vermogen om spieren te ontspannen wordt minder, bewegelijkheid kan problemen
geven, spierkracht verminderd, het uithoudingsvermogen en de stressbestendigheid reduceren en met dit alles de gehele
weerstand. Door  te sporten wordt st ijfheid voorkomen en ook de condit ie verbetert, waardoor men beter kan blijven 
functioneren in het dagelijks leven. Fitness heeft ook op latere leeftijd gunstige effecten. Het kan uiteraard niet de
biologische leeftijd verlagen,  maar wel de 'functionele' leeftijd. Fitness verhoogt de kwaliteit en kwantiteit van leven. Of je
nu een sport verleden hebt of niet, bewegen op oudere leeftijd is alt ijd gezond. Het houdt je spieren en gewrichten soepel
en verkleint de kans op een hartinfarct en botontkalking. Fitness is een ideale sport voor elke leeftijd, dus ook voor senioren.
Beter gezegd: juist voor senioren!

Blijf actief en gezond!
Volwassen, jong en oud, kunnen nu een einde maken aan de grootste gezondheidsbedreiging van onze t ijd:
het gebrek aan beweging.

Enkele feiten op een rij:
   • De meeste volwassenen krijgen onvoldoende beweging
   • Onvoldoende beweging samen met een ongezond dagelijks voedingspatroon is één van de grootste bedreigingen.
   • Regelmatige beweging kan oudere mensen helpen zich beter te voelen en in het leven meer te genieten.
   • Regelmatig bewegen kan een posit ief effect hebben op ziekte en verlichting geven bij ongemakken veroorzaakt door
       verminderde mobiliteit of ouderdom verschijnselen.
   • Het kan ook posit ieve invloed hebben op uw gemoedstoestand en depressie.
   • Het leven van een regelmatig actief leven kan zelfs bepaalde ziekten (sommige vormen van kanker, hart en vaatziekten
       en diabetes) en de zogenaamde 'ouderdom verschijnselen' voorkomen.

Dus kom vrijblijvend een kijkje nemen in ons gezellige sportcentrum
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Opdracht

Sprookje (1)

Het heeft Hare Majesteit behaagd mij de opdracht 
te geven het volk voor te bereiden op de aanstaande 
troonswisseling. Wanneer het moment suprême zal 
plaatsvinden is uiteraard aan mevrouw Van Oranje 
haarzelve, maar zij heeft mij toevertrouwd dat 
het binnen afzienbare tijd staat te gebeuren. Het 
wachten zal dus maximaal tien jaar duren, want zo’n 
periode is nog te overzien.

Koningen en koninginnen spelen vaak een rol in 
sprookjes, en daarom lijkt het mij gepast de 
voorbereiding op de troonswisseling in de vorm van 
een sprookje te gieten.
Hoe is de toekomstige koning aan zijn koningin 
gekomen? Welke lange weg is hij gegaan? Hoe hebben 
zijn ouders, de ministers en onderdanen daarop 

gereageerd?
Daarvoor moeten we in het verleden graven, startend 
aan het eind van de vorige eeuw.
Het tijdsbeeld in die dagen ademde de sfeer van een 
dolende prins, die o.a. een paar jaar vriendschap had 
met de dochter van een orthodontist. Na deze relatie 
kwam hij terecht in  Zuid-Amerika, waar generaals 
in verschillende landen het niet zo nauw namen met 
de mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan Pinochet 
in Chili, die een veroordeling wegens schending van 
de mensenrechten trachtte te ontlopen.
De met zijn gezondheid kampende vader van de 
dolende prins noemde tijdens een prijsuitreiking 
aan Afrikaanse modeontwerpers de traditionele 
Westerse stropdas ‘die slang om je nek’ en wierp 
hem af…

ER WAS EENS een mooie jonge prins. Nou ja, jong, 
hij was al aardig op weg richting middelbare leeftijd. 
Hij woonde bij zijn ouders in een paleis vlakbij de 
kust. In zijn echt jonge jaren was hij al driftig op 
zoek geweest naar een schone prinses die hem in de 
toekomst, als hij nooddruftig zou worden, goed zou 
kunnen verzorgen. Zijn vader, een oud en wijs man, 
had hem dat aangeraden.
Aanvankelijk dacht de jonge prins een goede partij 
gevonden te hebben in een meisje, wier vader veel 
wist van medicinale zaken. Zijn vriendschap strandde 
echter, aangezien het meisje te weinig op een prinses 
leek en door het gepeupel in een fanclub werd gestopt, 
alwaar zij driftig werd omarmd door lieden die de 
prins een warm hart toedroegen, en hem niet alleen…
De al niet meer zo jonge prins besloot zijn horizon te 
verbreden en zijn blik te richten op andere landen. 
Hij trok de wereld door en kwam op een van zijn 
reizen terecht in de binnenlanden van een rijk, alwaar 
de koningen en koninginnen in een ver verleden waren 
verjaagd door niemand en niets ontziende trollen. 
Inmiddels waren dezen weer teruggedreven in hun 
ondergrondse schuilkelders, terwijl de hoofdtrol, 
Chef Pino, ternauwernood een veroordeling wist te 
ontlopen door een ernstige ziekte te veinzen. Maar 
eigenlijk was die ziekte al gebleken in de tijd dat hij 
aan de macht was geweest.
Nu wilde het toeval dat de dochter van een toenmalige 
hulptrol zich door maximale inspanning inmiddels 

omhoog had weten te werken tot een gewaardeerd lid 
van de hogere kringen. Hoewel zij de titel niet bezat, 
was zij een prinses in Optima Forma. De niet meer 
zo jonge prins bezag haar, en op hetzelfde ogenblik 
stond zijn hart in vuur en vlam voor zijn prinses 
Optima. ‘Het is nu of nooit,’ dacht hij, en hij sloot 
haar in zijn armen. Het eerste deel van zijn missie 
was eindelijk gelukt. Nu kwam het moeilijkste nog. Hij 
moest zijn ouders ervan overtuigen dat Optima in de 
toekomst een goede koningin zou zijn.

Thuisgekomen vertelde hij in geuren en kleuren over 
zijn gevonden liefde, daar ver weg in het voormalige 
trollenrijk. Zijn moeder, die allang blij was dat het 
gescharrel met de volkse dochter van een medicijnman 
nu echt helemaal voorbij was, ging er eens goed voor 
zitten. Met weemoed dacht zij terug aan de eerste 
ontmoeting met háár droomprins, die er destijds van 
werd verdacht een Mogelijke Oorlogs Freak te zijn 
geweest. 
Dat Schweinchen had zij ook gewassen met een 
goede afloop, dus waarom zou dat nu niet nog een 
keer lukken? De koningin gaf haar toestemming voor 
een huwelijk, en ook de vader van de prins liet zich 
niet de das omdoen door mogelijke reacties uit het 
koninkrijk. Nu kwam het er nog op aan de hofnar en 
zijn trawanten naar hun pijpen te laten dansen.

(wordt vervolgd)
Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen
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Nieuwsbrief Politie Helmond Oost

Vertrek Terry Houben

Afdelingschef Terry Houben neemt 
per 1 februari afscheid van Hel-
mond Oost. Ze was zo’n twee jaar 

werkzaam op de afdeling en heeft met 
veel enthousiasme leiding gegeven aan 
de medewerkers. Onder haar leiding 
werd ook nadrukkelijk het contact met de 
bewoners van Helmond Oost gezocht. Zo 
is de afdeling vorig jaar gestart met bur-
geravonden op afdelings- en wijkniveau 
en ook deze nieuwsbrief is onder leiding 
van Terry Houben tot stand gekomen. 

Ze blijft wel werkzaam binnen de po-
litie Brabant Zuid-Oost. Vanaf 1 febru-
ari wordt Terry namelijk afdelingschef in 
Valkenswaard-Waalre. Vooralsnog wordt 
er geen nieuwe afdelingschef benoemd 
in Helmond Oost. De taken van Terry 
worden verdeeld onder de chefs van de 
afdelingen Helmond West en Helmond 
Centrum. Terry dankt U hartelijk voor de 
samenwerking de afgelopen periode.

Woninginbrakenteam Peelland
De politieafdelingen die behoren tot het 
zogenoemde Peellandcluster zijn gestart 
met een woninginbrakenteam (WIT Peel-
land). Daaronder vallen, Gemert-Laar-
beek, Deurne-Asten-Someren en de drie 
Helmondse afdelingen. Normaal worden 
de onderzoeken naar woninginbraken 
uitgevoerd door de recherche van de ter-
ritoriale afdelingen. Maar van december 
2010 tot maart 2011 concentreert een 
speciaal team van vijf rechercheurs en 
een projectleider zich uitsluitend op de 

opsporing van verdachten van woningin-
braken. 
Dadergerichte aanpak
Concreet betekent dit dat het WIT aan 
de slag gaat met woninginbraken waarbij 
sprake is van een duidelijke daderindica-
tie. Het team werkt hierbij nauw samen 
met agenten van de territoriale afdelin-
gen die de aangiftes opnemen, de buurt-
onderzoeken verrichten en Forensisch 
Technische Ondersteuning inschakelen 
voor het sporenonderzoek. De recher-
cheurs zijn speciaal vrijgemaakt om alleen 
aan woninginbraken te werken. Ze bou-
wen hierdoor specialistische kennis op en 
zijn in staat om meer verbanden tussen 
zaken te leggen. Naast het oplossen van 
woninginbraken is het streven om met de 
extra inzet van dit woninginbrakenteam 
ook woninginbraken te voorkomen.
Nieuwe media
Bij het WIT Peelland wordt nadrukkelijk 
ook de hulp van het publiek ingeroepen 
in de opsporing. Dat gebeurt door een 
brede inzet van nieuwe media. Die spelen 
ook een rol als het gaat om de preventie 
van woninginbraken. Zo zet het team zelf 
twitter in, www.twitter.com/wit peel-
land, waarbij een woninginbraak wordt 
gemeld, de modus operandus, locatie 
en om tips wordt gevraagd. Ook kunnen 
foto’s die bij de opsporing kunnen helpen 
vanaf het plaats delict worden verstuurd. 
Via Google Maps is voor het Peellandge-
bied op straatniveau inzichtelijk gemaakt 
waar is ingebroken en op welke manier. 
Zo probeert Politie Brabant Zuid-Oost 
ook de bewustwording en de alertheid 
van burgers te vergroten. De laatste Twit-
terberichten en de overzichtskaart van 
Goooge Maps zijn samengebracht op de 
internetpagina: www.stopwoninginbra-
ken.nl

Dierdonk
In Dierdonk valt allereerst een drietal 
auto-inbraken in de nacht van 24 en 25 
november op. Op de Leeuwenborchweide 
werd uit een op de oprit geparkeerde wa-
gen een navigatiesysteem weggenomen. 
De dieven sloegen een raam van de auto 
in om binnen te komen. Exact hetzelfde 
gebeurde op het Ockenburghpark. Van 
een auto op de Vlisterendreef werd wel 
een raam ingeslagen, maar er werd uit-
eindelijk niets buit gemaakt. Opvallend 
is natuurlijk dat alle drie deze zaken in 
dezelfde nacht gebeurden, mogelijk door 

dezelfde dader(s). Mensen die iets weten 
of gezien hebben kunnen contact opne-
men met de politie via 0900-8844. Op de 
Zonnedauwsingel werd in de nacht van 
vrijdag 19 op zaterdag 20 november een 
personenauto bekrast. Gelukkig ook goed 
nieuws op het autofront: zaterdag 4 de-
cember werd op de Duindoornbeek een 
auto aangetroffen die de nacht daarvoor 
vanaf het Triangelpad was gestolen.
In de nieuwsbrief van november spraken 
we al over een aantal incidenten met jon-
geren die eieren gooien tegen ruiten van 
woningen op diverse plekken in de wijk. 
Ook goed nieuws op dit gebied: inmiddels 
hebben indringende gesprekken met een 
aantal jongeren plaats gevonden en hen 
is de wacht aan gezegd. Sindsdien zijn er 
geen meldingen meer geweest.
Ook een aantal meldingen van mensen 
die nog een rekening te vereffenen had-
den: op 18 november is door de politie 
op de Bakelsedijk een auto in beslag ge-
nomen van een 39-jarige man uit Son. Hij 
had nog een belastingschuld open staan. 
In de wijk is ook een 57-jarige man aan-
gehouden die nog een celstraf uit moest 
zitten vanwege een aantal openstaande 
boetes.
Een 18-jarige Helmonder werd op 25 
november aangehouden. Hij wordt er-
van verdacht dat hij al langere tijd geld 
weg nam uit de kassa van het bedrijf in 
Helmond-Oost waar hij werkte. De man 
is verhoord en daarna heengezonden. 
Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
De politie heeft op 21 november rond 
16.00 uur een melding binnen gekregen 
van een potloodventer. De man zou op de 
Weg naar Bakel zijn geslachtsdeel hebben 
laten zien aan een passerende man en 
diens kinderen. De man is de potloodven-
ter nog achterna gerend, maar deze wist 
te ontsnappen in de bossen. Ook agen-
ten vonden later geen spoor meer van 
de man. Sindsdien zijn er geen nieuwe 
meldingen meer binnen gekomen.
Tot slot melden we u nog een vernieling 
aan de Wolfsputter Baan. Zaterdagavond 
4 november kreeg de politie een melding 
dat jongeren de verlichting vernielden 
onder de hoge fietsbrug. Helaas waren 
de jongeren al verdwenen toen de gealar-
meerde agenten ter plaatste waren. Er 
bleken inderdaad twee lichten vernield 
te zijn.

Tot de volgende nieuwsbrief!
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Goede voornemens!

De maand februari is ook dit jaar 
weer “De maand van het gebit”. 
Bij dierenkliniek ‘Brouwhuis’ is dat 

niet anders. Eigenlijk controleren we het 
hele jaar door de gebitten van alle dieren 
die we zien tijdens het lichamelijk onder-
zoek, maar in februari leggen we weer 
eens extra de nadruk op het belang van 
een gezond en sterk dierengebit. U mag 
het gebit van een dier voor wat betreft 
de verzorging vergelijken met uw eigen 
gebit. Ook zij kunnen last hebben van 
mondgeur, bloedend tandvlees, gevoelige 
tanden en beschadigingen van de tanden 
en kiezen.
De vraag is eigenlijk meer hoe vervelend 
dat voor u als diereigenaar is, want als 
u niets opvalt en uw dier gedraagt zich 
verder ‘normaal’, dan lijkt er toch niets 
aan de hand?
Ik kan u vertellen dat er dan in 80% van 
de gevallen wel wat aan de hand is, ter-
wijl u niets merkt! Pas na een grondig 
onderzoek kan de conditie van een ge-
bit worden vastgesteld. Bij bloedend en 
teruggetrokken tandvlees, gebroken of 
sterk versleten tanden en kiezen, bij grote 
hoeveelheden tandsteen is er sprake van 
een bedreiging voor de gezondheid van 
uw dier. Langdurige ontstekingen in de 
bek kunnen leiden tot bacteriedeeltjes in 
het bloed. Deze deeltjes kunnen in de rest 
van het lichaam zorgen voor ontstekings-
reacties. Met name de ontstekingsreactie 
op de randen van de hartkleppen leidt 
meestal tot het niet volledig sluiten van 
die kleppen. Het gevolg kan een slecht 
werkende pompactie van het hart en 
hartlijden zijn. Tijdens het algemene on-
derzoek wordt dan vaak een ruisje op het 
hart ondekt. 
Verder worden deze deeltjes in verband 
gebracht met allerlei aandoeningen in de 
organen van een dier, bv in de nieren of 
de lever.
Wat u kunt doen om dit te voorkomen 
is het gebit bij een dierenarts te laten 
nakijken.

Wanneer er alleen sprake is van wat tand-
plaque kan dit met simpele middelen zelf 
worden bestreden. Een vies gebit kunt u 
zelf reinigen door middel van poetsen en 
aanvullend door het gebruik van  speciale 
voeding (Hill’s TD hond/kat) dat mecha-
nisch tandplaque verwijdert en tandvlees 
“masseert”, kauwstaven (ao.Dentasticks®) 
en tandplaque-verminderende middelen.
Is de aanslag erger dan moet het gebit 
machinaal gereinigd of gesaneerd wor-
den.
Bij een reiniging wordt tandsteen en 
plaque met een ‘scaler’ (ultrasone reini-
ger) verwijderd en daarna gepolijst zodat 
aan slag moeilijker kan blijven zitten. Bij 
een sanering worden daarnaast los-
zittende of niet levensvatbare elemen ten 
getrokken. Het gebit na een sanering is 
misschien niet meer volledig maar wel 
schoon, fris en pijnloos.

Hierboven ziet u een voorbeeld van 
een hond met een extreem slecht gebit 
waarbij na de gebitsreiniging en sanering 
slechts de hoektanden en één kies le-
vensvatbaar bleken. De hond was echter 
dolgelukkig na de behandeling en was 
eindelijk van zijn vieze stinkende en pijn-
lijke bek verlost.
Deze hond at hierna gewoon z’n normale 
brokken; zelfs zonder tanden kunnen 
honden normale voeding eten!  Gelukkig 
hoeft u het niet zo ver laten komen. 
Wij raden bijvoorbeeld eigenaren van 

een nieuwe pup aan om dagelijks het 
gebit met een kleine tandenborstel of 
vingertandenborstel te reinigen (zonder 
tandenpasta). Hierdoor went de hond 
aan het poetsen en is dit op latere leeftijd 
geen probleem.
Kleine honden en met name de kortsnui-
tige dieren hebben vaak kiesproblemen 
die niet worden opgemerkt door de 
eigenaar omdat deze alleen de voorste 
tanden ziet.
Vaak ruiken deze dieren niet fris uit de 
mond.
Een hond of kat met een gezond gebit 
hoort een neutrale mondgeur te hebben. 
Baasjes denken vaak dat een niet frisse 
geur normaal is, dat is het niet.
Bij katten valt na een onfrisse mondgeur, 
rood en/of bloedend tandvlees meestal 
als eerste op. Vaak is het dan al erg ge-
steld met het gebit.
Preventieve tandzorg is in eerste instantie 
een zaak voor u als baas/eigenaar, maar 
dan moet u natuurlijk wel goede infor-
matie hebben.
Die informatie is beschikbaar bij dieren-
kliniek ‘Brouwhuis’. 
In februari,“de maand van het gebit 2011”, 
kunt u het gebit van uw dier(en) gratis 
na laten kijken in de kliniek en wordt u 
voorzien van informatie waarmee uw dier 
tot hoge leeftijd kan profiteren van een 
gezonde bek vol tanden.

Tot ziens bij dierenkliniek “Brouwhuis”

Bernard Valkenburg
Dierenarts

Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:

www.dierenkliniek.com

             



HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878
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Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

Uw woning  strak in de  lak

Dat is ons vak !

0492 - 551977

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

Schilderwerken
Wandafwerking

Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale

aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl
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Brillenzaak of echte opticien: het laatste.
Henk Huisman Optiek

Op de deur staat hangt een affiche 
met de vraag of de klant liever 
naar een brillenzaak gaat of naar 

een opticien. En dat is meteen de kern van 
de vragen die ik aan Henk Huisman, eige-
naar van de gelijknamige optiekzaak, wil 
stellen. Hoe zit dat eigenlijk, hoe heeft dat 
vak van opticien zich ontwikkeld? Want 
een optiek is meer dan een brillenzaak. 
En er zijn ook veel verschillen binnen de 
branche. Er zijn veel prijsvechters: Hans 
Anders, Specsavers. Dan zijn er ketens 
die zich in een wat hoger segment van de 
markt begeven: Pearl, Het Huis, Eye Wish 
Groeneveld. En er zijn heel veel kleine 
zelfstandige opticiens. Die dus allemaal 
niet gewoon brillen verkopen, maar deze 
ook aanmeten, zelf de glazen op maat 
slijpen en de bril samenstellen.

Nieuwsgierigheid
Vroeger, en dan praten we jaren zeventig 
en eerder, moest iedereen die slecht zag 
eerst naar de oogarts voor een recept 
voor een bril. De zaak van Henk Huisman 
is van na dat tijdperk. Ik vraag hem wat 
de reden is dat hij opticien is geworden. 
Hij vertelt dat hij zich na school afvroeg 
wat dat toch was: opticien. En dat uit die 
nieuwsgierigheid een vakantiebaantje bij 
een optiek rolde, waarna hij koos voor de 
dagopleiding in dit vakgebied. Daar was 
hij in zoverre een vreemde eend in de bijt 
dat de meeste medeleerlingen ouders 
hadden die ook in de optiek zaten. Dat 
gold voor Henk dus niet. 

Zelfstandig
Inmiddels heeft hij zijn zaak aan de 
Schoolstraat in Bakel al bijna 16 jaar en 
hoopt hij even tevreden als hij nu is zijn 
pensioen te halen. Voor hij voor zichzelf 
begon heeft hij bij diverse zaken in loon-
dienst gewerkt. Maar als medewerker in 
de optiek zit je vaak alleen in de verkoop, 
en ben je met een belangrijke dimensie 
van het niet bezig. ‘En beide kanten trok-
ken mij: het medische en het modische’ . 
Als je voor jezelf begint is het hele proces 
in jouw handen. Dat wil zeggen: het me-
ten, door geven van de gegevens aan de 
producent van de glazen, advies geven 
bij de keuze van een montuur, en daarna 
het op maat maken van de glazen en het 
feitelijke in elkaar zetten van de bril. Om 
vervolgens de klant tevreden de deur uit 
te zien gaan. Hij  heeft bewust gekozen 
voor een dorpse omgeving om zijn zaak te 
starten. Concurrentieoverwegingen wa-
ren daarbij belangrijk: hij is de enige opti-
cien in Bakel. Hij heeft veel vaste klanten, 
mensen die iedere 2 à 3 jaar terugkomen 
voor een nieuwe bril. 

Ambacht
Op de opleiding heeft Henk alles geleerd 
over het ambacht, ook bijvoorbeeld het 
zelf slijpen van glazen. Dat is kennis die 
hij nu niet meer toepast (glazen worden 
elders geproduceerd), maar die wel van 
belang is in zijn werk als opticien. “Zo 
weet je dat bepaalde monturen bij een 
bepaalde afwijking niet kunnen of er heel 
lelijk uit gaan zien.” Henk heeft een scherp 

oog voor kwaliteit. Daarin onderscheidt 
een zaak als de zijne zich ook  van een 
prijsvechter: ‘een goed montuur moet 
een tijd mee kunnen gaan zonder dat 
scharniertjes het begeven of lak stukgaat. 
Daar zit veel verschil in.’

Inkoop
Henk is niet alleen zelfstandig in die zin 
dat hij geen onderdeel is van een keten, hij 
doet ook maar beperkt aan gezamenlijke 
inkoop. Hij vindt het belangrijk om zijn 
eigen keuzes te kunnen maken. ‘Bij grote 
merken zit je vast aan een vaste afname, 
waar je dan soms mee blijft zitten, of de 
monturen zijn zo concurrerend dat je met 
een ander deel van je collectie blijft zit-
ten’. Henk heeft ongeveer 13 leveranciers 
van monturen waar hij zaken mee doet en 
hij kiest zelf wat hij afneemt. Ik vraag me 
af wat er met de oude voorraad gebeurt. 
‘Sommige monturen gebruik ik voor zon-
nebrillen op sterkte en alles wat ik dan 
nog over houd gaat op enig moment naar 
de missie’. Ook de oude brillen van klan-
ten krijgen daar een tweede leven.

Mode
De keuze voor het montuur hangt samen 
met smaak en mode. Er is geen zomer- en 
wintercollectie: de voorraad brillen wordt 
voortdurend ‘ververst’.
Op dit moment zijn de retro-modellen 
(geïnspireerd op brillen uit de jaren 60) 
weer helemaal in. Wat de toekomst 
wordt, vindt Henk moeilijk te voorspel-
len. ‘Ik denk grotere glazen en wat meer 
krullen, toeters en bellen aan de pootjes’. 
Het allerbelangrijkst blijft of de klant zich 
er prettig bij voelt.  Er hangen in de zaak 
veel, heel veel brilmonturen. Veel kleur-
rijke modellen, montuurloze brillen (‘die 
blijven altijd’) een paar bekende merken, 
zonnebrillen, maar kant-en-klare leesbril-
letjes op sterkte zul je hier niet vinden. 
‘Dat hoort hier niet thuis, dat heeft voor 
mij niets met optiek te maken’. Ongeveer 
70% van de monturen kost tussen de 100 
en 200 euro, maar voor 30 euro is er ook 
al een montuur te vinden en een bril van 
750 euro heeft hij ook wel eens verkocht.
Als ik bezig ben te vertrekken krijg een 
van Henks jongste klanten zijn nieuwe 
bril: een jongetje van een jaar of zeven. 
Trots kijkt hij om zich heen.

Irma van Nieuwenhuijsen

             



Stukadoorsbedrijf
Jantje Bartels

WWW.JANTJEBARTELS.NL
Jan Bartels
Beneden beekloop 91
6562 HK Geldrop
040 2853588

Met al meer dan 30 jaar ervaring,verrichten wij
alle voorkomende stucadoorswerkzaamheden.

          

Van de Water
Opgericht op 01-01-1997, ruim 14 jaar ervaring

voor startende ondernemers

voor ondernemers in het 
 midden- en kleinbedrijf
voor detachering
(Mocht u voor korte of lange termijn een 
          ervaren interim administrateur zoeken)

Arcenlaan 22
5709 RA Helmond
GSM 06-13428098
frankvandewater@chello.nl

voor ZZP-ers

Administratiekantoor

         

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

ZwangerFit®

NIEUW!

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.

Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem

Leuk, leerzaam en veilig

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

 Training Voorlichting

Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Racefiets en Mountainbike’s

Racefietsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon fietsen, Crossfietsen,
Hybride’s, Sportieve stadsfietsen

Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de 
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services

400 m2 winkeloppervlak  70 m2 kleding

Helmen en Schoenen.

Onderdelen & Accessoires, Wielen & banden.

tel: 0492-474371                    Email: info@bikesenservices.nl

      0 p f   1   21- -20    
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Groot feest met Oud Prinsen 
van CV de Spekzullekes

Het Carnavalsnummer wat de 
komende dagen, weken en 
maanden in Helmond en verre 

omstreken vaak te horen zal zijn komt 
dit jaar van Moi Gewist! Tijdens de 
Kokerborrel en Carnavalsschlagerfestival 
georganiseerd door Carnavalsvereniging 
de Keiebijters behaalde Moi Gewist met 
het nummer “Hee Hee” de 1e plaats! 
Mede door de zeer pakkende tekst, 
een geweldig optreden van de eigen 

danseressen van Moi Gewist en het en-
thousiasme van de oud Prinsen zelf, kon 
het ook haast niet anders dat Moi Gewist 
met “Hee Hee” de felbegeerde titel bin-
nenhaalde voor CV de Spekzullekes!

“Moi Gewist” bestaat uit een behoorlijk 
aantal “oud”-Prinsen van C.V. de 
Spekzullekes. Een Prins neemt na zijn 
seizoen als Hoogheid van de vereniging 
plaatst in het Genootschap Oud Prinsen 
(GOP). Uit dit betreffende Genootschap 
is een aantal jaar geleden “Moi Gewist” 

ontstaan. 
Moi Gewist heeft de afgelopen jaren vaker 
meegedaan aan het Schlagerfestival, maar 
leek voornamelijk patent te hebben op de 
2e plaats. Dit jaar zal echter Moi Gewist 
met veel trots en plezier de grootse 
Carnavalsschlager van Helmond en verre 
omstreken veelvuldig laten horen! 

Via de website van CV de Spekzullekes 
(www.spekzullekes.nl) kunt u zelf 
meegenieten van Moi Gewist met het 
nummer “Hee Hee”. 

Moi Gewist wint Schlagerfestival

Prinsenbal Spekzullekes

Ook de Prins van de Spekzullekes 
komt dit jaar uit Dierdonk

Wat een gezellige drukte in onze 
residentie op zaterdag 8 januari. 
Naast De Spekzullekekes nog 8 andere 
carnavalsverenigingen op volle sterkte. 
De muziek werd verzorgd door de 
Durbloazers, de Bieterooiers en de 
Brandoleros. Daarnaast ook nog de 
showband Hurricane en DJ Gerard.
 
Alle ingredienten voor een geweldig 
feest. Toen iedereen binnengehaald 
was, werd als eerste afscheid genomen 
van Grootvorst Arthur die de microfoon 
overdroeg aan Grootvorst Dolf. Daarna 
werd Vorst Johan naar voren gehaald en 
werd benoemd tot erelid. De sfeer zat er 
toen al prima in. In dit “kolkende massa” 

werd tegen elf uur onze stralende Prins 
Sander d’n Urste aan het publiek getoond.

Hierna kon het zeer gezellige feest pas 
echt los. Tot in de kleine uurtjes was het 
feest en de dansvloer bleef propvol.
Een geweldig goed begin van het 
Prinsdom van Sander d’n Urste.

Op de internetsite kunt u alle informatie 
terug vinden over allerlei onderwerpen, 
zoals ons programma, een eigen 
webwinkel en krijgt u inzicht in de 
organisatie van onze verenging. Voor 
meer informatie www.spekzullekes.nl en 
www.spekzullekes.hyves.nl

           



Kromme Steenweg 39 • Helmond • 0492-520229
info@samsamkinderschoenen.nl | www.samsamkinderschoenen.nl

Uitgezonderd standaardcollectie en accessoires

50%
KORTING

OP KIDS ÉN DAMESCOLLECTIE

KOEL4KIDS
HIP

JOPPER
CLIC!

COMPAGNUCCI
ZECCHINO D’ORO

UNISA
SHOES ME

D’AQUASPARTA

METRO
LITTLE DAVID

KIPLING
BIRKENSTOCK

HOT LAVA
DESIGN HEROES

CKS
BANA

PANTOFOLA D’ORO

BISGAARD
BARDOSSA

OXXY
HIP DAMESCOLLECTIE

RIVERWOODS
MIXMAMA

ZEBRA 
DIADUE EASYBAGS

GOOISCHE FRUTSELS

ZONDAG 30 JANUARI KOOPZONDAG
12.00 - 17.00 uur

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE IS BINNEN
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Parochie H. Antonius
Een hele verandering…

In het januarinummer van de Gazet stond 
de herinnering aan pater Daan. Het is voor 
allen die hem gekend hebben, persoonlijk 
en als parochieherder, nog steeds moeilijk 
te bevatten dat hij niet meer bij ons is. De 
parochie voelt zich nog steeds verweesd 
en verslagen. De wijk Dierdonk heeft dan 
weliswaar geen eigen kerkgebouw, maar 
voelt wel verbondenheid, al is het via 
de momenten waarop we de kerk nodig 
hebben, bij vieringen, gelegenheden en 
ook via de Gazet.

Toch moeten we verder, in de Antoni-
usparochie, als kerkgemeenschap, naar 
de wijk toe. En dat gaat natuurlijk nooit 
helemaal zoals we gewend waren. Toen 
pater Daan overleed, waren we al met de 
parochies Lambertus, Antonius en Brouw-
huis-Rijpelberg verregaand in gesprek om 
tot een ‘nieuwe parochie’ te komen (zoals 
het bisdom Den Bosch dat noemt), een 

fusie. Dat proces gaat uiteraard verder, 
nu zelfs sneller. Ondergetekende is na-
melijk feitelijk nu reeds pastoor van drie 
genoemde parochies, en met een priester 
minder, is samenwerking meer dan ooit 
noodzakelijk. Gelukkig hoef ik dat niet al-
leen te doen, ik heb daarbij de steun van 
een team, bestaande uit pater Benjamin, 
diaken de Vries en diaken Dings. Met zijn 
vieren komen we een heel eind.

Een heel aantal Dierdonkers heeft met 
ons onlangs overigens al kennis gemaakt 
toen een behoorlijk aantal kinderen uit 
groep 8 van BS Dierdonk, in de Jozefkerk 
hun vormsel hebben gedaan. Ik heb met 
veel plezier voor de kinderen ook de les-
sen verzorgd. Met plezier, Dierdonkers 
zijn soms zelfs echte voorlopers in voor-
uitgang, kijkend naar de Ipads waarmee 
door enkele kids trots het huiswerk werd 
getoond.  

Praktisch gaat er natuurlijk best wat 
veranderen. Voorlopig zijn we nog bezig 
alles goed in te vullen, maar rond de fusie 
zullen grotere aanpassingen nodig zijn, 
dat begrijpt iedereen. Wat dit ook voor 
de kerkelijke mogelijkheden in Dierdonk 
betekent, daarover informeren wij u 
natuurlijk! 

Wat betreft het overzicht van de vieringen 
en de bereikbaarheid het volgende: de 
doordeweekse vieringen in de Pauluskerk 
en de Schabbert zijn na het overlijden 
van pater Daan komen te vervallen. Wie 
graag door de week naar een viering gaat, 
kan terecht in de Jozefkerk (Bakelsedijk/
Tolpost) op maandag, woensdag en 
vrijdag om 19.00 uur en dinsdag en 
donderdag om 9.00. De pastorie aan 
de Bakelsedijk nummer 1 (u weet wel, 
als u naar de binnenstad gaat richting 

Heistraat, het grote huis naast de kerk) is 
voortaan ook het adres waar uw pastoor 
te vinden is. Voor pastorale zorg staat 
ook mijn nummer voortaan in de Gazet. 
In de weekenden blijven de vieringen 
vooralsnog zoals u gewend bent: zaterdag 
om 18 uur in de Schabbert, en zondag om 
10 uur in de Pauluskerk. 

Daarmee lever ik u allen mijn eerste 
bijdrage in de Gazet. Ik zal mij te 
zijner tijd ook persoonlijk wat nader 
voorstellen, net als de andere leden van 
het team. Maar nieuwsberichten over de 
ontwikkelingen in de parochie gaan voor, 
dat zult u begrijpen. Het ga u allen goed 
in dit nieuwe jaar, en graag tot ziens in 
onze kerken.

Pastoor Seidel 

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond Heilige Mis  18:00 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend Heilige Mis  10:00 uur
Bereikbaarheid:
Pastoor: E. C. Seidel, waarnemend pastoor. Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond (0492-477255
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63, (0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,  (0492-544180
Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan: Dhr. J Aarts: (0492-525566 of Mw. v. Creij:  (0492-542934
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sper werstraat 2 te Helmond. 
Daar is ook ‘t Trefpunt en de 

jeugdsoos. Ook het kerkelijke bureau is 
hier gevestigd. Het telefoonnummer is 
539470.
Elke zondag om 10.00 uur heeft u 
gelegenheid om in de kerk andere 
gemeenteleden te ontmoeten. Voor 
kinderen van 0 - 4 jaar is er een oppasdienst, 
terwijl er voor de basisschoolleeftijd een 
kindernevendienst is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

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

Van “Focus op Jou”
Voor de 12 tot 16 jarigen is er Jeugdkerk 
op Zo 27-februari, 3 april, 15 mei en 3 juni
Welkom om 10 uur in het Valkennest, een 
gezellige ruimte in de kerk.

Kerk in Actie 
 — Kinderen in de Knel

Kinderen in de Knel is het kinderpro-
gramma, waarmee Kerk in Actie lokale 
organisaties steunt die zich inzetten voor 
bijvoorbeeld werkende kinderen, straat-
kinderen en kinderen die in oorlogssitu-
aties leven. 
Vandaag vragen we uw aandacht voor 
een van die kinderen: Jainer uit Colombia. 
Jainer werd tijdens de burgeroorlog 

maandenlang onder druk gezet om zich 
aan te sluiten bij de paramilitairen, maar 
verzette zich hiertegen. Toen hij werd 
mishandeld door de paramilitairen en 
daarbij zijn hand verloor, was Jainer niet 
langer veilig en vluchtte naar zijn oom 
in Bogoté. Daar trof hij de Organisatie 
Afrodes. Deze organisatie wil kinderen 
een betere toekomst bieden en stimuleert 
de jongeren om onderwijs te volgen. 
Ook biedt Afrodes activiteiten aan op 
het gebied van dans, muziek en sport 
om jongeren weerbaarder te maken en 
uit de handen te houden van de bendes 
in de sloppenwijken. Afrodes gaf Jainer 
geborgenheid en de kracht om mensen 

weer te vertrouwen. Hij kreeg hoop op 
een betere toekomst Die hoop willen we 
ook bieden aan al die andere kinderen in 
moeilijke situaties. Helpt u mee?

Kerk in Actie 
 — Medisch werk Ghana

Toegang tot basisgezondheidszorg 
en de bestrijding van hiv/aids horen 
tot de millenniumdoelen en zijn het 
belangrijkste thema voor Kerk in Actie in 
Ghana. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana 
is één van de grootste aanbieders van 
basisgezondheidszorg op het platteland 
van Ghana. Naast het verlenen van 
medische zorg in één van hun klinieken 
en ziekenhuizen houden ze zich ook 
bezig met preventieve gezondheidszorg. 
Medewerkers van de klinieken trekken de 
binnenlanden in om moeilijk bereikbare 
dorpen medische zorg te bieden, maar 
ook om hen voorlichting en ondersteuning 
te bieden voor o.a. hiv/aids, voeding en 
malaria.
We zullen dit jaar hiervoor 3 maal 
collecteren. Van harte aanbevolen!

          



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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Starters op de woningmarkt op weg
helpen. Dat is het idee. 

Nu je eerste huis kopen?
Waarom niet!
Je wilt je eerste huis kopen. Dat is niet niks! Hoe pak je zoiets aan en waar begin je de zoektocht?

Rabobank Helmond organiseert op woensdagavond 16 maart om 19.00 uur een informatieavond speciaal

voor starters op de woningmarkt. Hier krijg je antwoord op al je vragen. Meld je snel aan!

          



Nummer 1 in

huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een venieuwende, 
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!’

Ockenburghpark 18 • Helmond
VERKOCHT 

Schrevenhofdreef 8 • Helmond
Te Koop

Dierdonklaan 9 • HelmondVERKOCHT

Waterlelies
ingel 23 • Helmond

Te Koop

Zwanebloemsingel 8 • Helmond
VERKOCHT 

Waterlelisin
gel 13 • HelmondTe Koop

De meest verkopende makelaar in Helmond! (bron; nvm)

Mijn naam is Alwin Greefkes en samen met mijn collega Ruud Hesen ben ik voornamelijk werkzaam als 

makelaar/taxateur binnen uw wijk. Ook in 2010 zijn wij wederom het meest verkopend kantoor binnen 

Helmond (bron nvm) en uiteraard Dierdonk. 

Door een innovatieve en onderscheidende manier van presenteren slagen wij er maandelijks in om 

binnen Helmond de meeste woningen te verkopen! Wij geven vooral veel aandacht aan uw optimale 

woningpresentatie en zijn sterk in het vinden van de juiste koper, ook onder deze marktomstandigheden. 

Bent u benieuwd naar de waarde en/of verkoopmogelijkheden van uw woning? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons op en wij maken graag een afspraak met u.

Alwin Greefkes, Makelaar

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

          




