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www.vangemertwonen.nl

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

IVM 

COLLECTIE-WISSELING

70%
KORTIN

G!
TOT

op showroommodelle
n**

Boxspring Marit
Complete Scandinavische boxspring 
bestaande uit hoofdbord, twee vlakke 
boxsprings, twee bonellveringmatras-
sen en een topper. Deze boxspring 
is er in stof en in lederlook in veel 
verschillende kleuren.

120 x 200 cm, van 999,- nu 699,-
140 x 200 cm, van 1099,- nu 799,-
160 x 200 cm, van 1199,- nu 899,-
180 x 200 cm, van 1299,- nu 999,-

Schuifdeurkast Zephir**
Wit, ahorn, wengé, walnoten of noten. Verkrijgbaar in 180 
en 226 cm breed en 198 en 224 cm hoog. Al vanaf 349,-

Wellness 300 Comfolastic Matras
7-zone pocket veringmatras, afgedekt met 
Comfolastic, anti-allergisch, antibacterieel 
behandeld, in soepel en stevig. 
Op 80 x 200 cm nu 499,-

MADE BY NORMA

Klok Happy 
Ø 42 cm, van 39,95 
nu 19,95

Slaapkamer Arcade*
In esdoornkleur, kies uit diverse maten en hoog 
of laag voetbord. Als afgebeeld met hoog 
voetbord, 180 x 200 cm 399,- Nachtkastje 159,- 
Bijpassende kast, diverse mogelijkheden, 
driedeurs, 152 cm breed met kranslijst v.a. 555,-

        winteropruiming bij Van Gemert!
Kom snel en pak het voordeel.

NU

Ledikant Arcade
180 x 200 cm 

399,-

v.a.699,-

v.a.349,-

19,95

Tweede 
matras 

gratis!
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Tweede Kerstdag open 12.00 - 17.00 uur

            



Voorwoord 3

Vooruitblikken naar 2012!

Vandaag leggen we de laatste hand 
aan al weer de laatste Gazet van 
dit jaar. Het is tevens het eerste 

nummer van het volgende jaar, het janu-
arinummer, die traditiegetrouw voor de 
Kerst bij u op de mat valt. 

Terugblikken kan, maar we hebben on-
langs een uitgebreid verslag gelezen over 
alle activiteiten van het afgelopen jaar. 
Vooruitblikken dus. 

De Kersttijd komt eraan. Alle mensen zijn 
weer volop in de weer om hun familie-
banden aan te halen, waarbij we ook in 
de keuken ons uiterste best zullen doen. 

Wij als vrijwilligers hebben afgelopen 
maand van een prachtig vrijwilligersfeest 
genoten waar we een goede voorberei-
ding hebben gehad om met Kerst tot een 
goed resultaat te komen. Zang, drank 
en spijzen. U leest er alles over in dit dit 
nummer.

Mocht u toch nog tijd over hebben dan 
zijn er tal van activiteiten te ontwikkelen 
om de dagen tussen Kerst en Nieuw aan-
genaam door te komen. Of het nu puz-
zelen op de bank is of actief naar buiten 
en meedoen aan de winterwandeling. 
Het bezoeken van een kerkdienst of een 
optreden bijwonen van een van de koren, 
voor ieder wat wils. 
Wellicht ziet u in deze Gazet wel een 
mooie club of activiteit om u in 2012 bij 
aan te sluiten. U bent van harte welkom.

Op 31 december zal het weer knallen in 
Dierdonk. Onze voorpaginafoto illustreert 
dit prachtig. 
Verder rest ons u namens de redactie een 
ontzettend prettige Kerst toe te wensen 
en een prachtig uiteinde. Geniet van het 
vuurwerk maar wees voorzichtig!

Ook willen wij onze adverteerders van 
harte bedankten voor het vertrouwen dat 
ze steeds in ons blad hebben gehad en 
ook in 2012 zullen hebben. Zonder onze 
adverteerders zouden wij niet zo’n mooi 
blad kunnen maken, dank daarvoor. 

Ook alle lezers willen we bedanken voor 
uw aandacht en bijdrages. Wij hopen u 
ook in 2012 onder onze lezers te mogen 
rekenen, zowel in de Gazet als op de site.

Prettige Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar

            



Wijkinformatie4

Alg. Politienummer (0900-8844
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
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
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

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
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter: 
J. Vincent, (510136
Secretaris: 
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor   Info: 
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

 Toneelgroep Maskerade
 Info: Leonie Boxstart (510380
 Wallsteijndreef 3, 
 5709RT, Helmond
 maskeradehelmond@planet.nl
 Gezellig bridgen bij “One Down”.
 In Parkzicht op maandagavonden.
 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. 2, 16 en 30 jan.
RESTAFVAL: Ma. 9 en 23 jan.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 2, 16 en 30 jan. ten westen 
en wo. 4 en 18 jan. ten oosten van de 
Dierdonklaan. (ondervoorbehoud)

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T
12e jaargang nr. 1 – januari 2012
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

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

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

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

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

3 Voorwoord door Sylvia Neve

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Joan 
Damen.

9 Verenigingsnieuws met: Moet Niks, Spooktocht, 
Classic-Hit Night, Fotodier en  Crea-avonden

17 Column: Dierdonk 3D

18 Verenigingsnieuws met:  Verslag Vrijwilligersfeest

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

24 De Rampetampers

25 Vervolg verslag Kunst in Derdonk. (KID)

29 Puzzel met uitslag, 

30 Wijkraad met: Verslag Winterwandeling en jongerenwerk.

33 Scouting Paulus

35 Uitgelicht: De Bosparel.

37 Ingezonden: Nieuwsbrief Politie,  
aanmelden leerlingen Basisschool Dierdonk

38 Programma Filmhuis

41 Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis.

43 Aanmeldformulier wvd,  Hockeyclub Bakel

45 Ingezonden: Lakei, Spekzulleks en Annatheather

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

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

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  10 jan.

Volgende verschijningsdatum rond: 
  26 jan.

         



Van Lieshout Stoffering
M b , u o  o  C  R d t  S o

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

D  l   r l i

V o    m t em t e

b j  t  m e

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

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Wij wensen u
Fijne feestdagen en

een Voorspoedig 2012

              

OPEN DAG
8 JANUARI
VAN 10.30 TOT 16.00
ACTIE: U betaald geen inschrijfgeld

en ontvangt bij inschrijving
gratis een rugzak!

M

Y

          

            



Politiek 7

Gelukkig nieuwjaar!
Soms is het erg lastig een 
onderwerp uit te kiezen om 
over te schrijven in de Gazet. 
De politiek bied onderwerpen in 
overvloed maar  wat hier in de 
Gazet beschreven wordt moet u 
als bewoner van Dierdonk wel 
aanspreken. En er zijn dan weer 
weinig echt Dierdonkse zaken aan 
de orde in de gemeenteraad…. 
Natuurlijk raken heel vaal zaken 
u als Dierdonker terwijl ze voor 
heel Helmond gelden. Ook heel 
veel bewoners in onze wijk zullen 

te maken krijgen met de veranderingen bij het bibliotheekfiliaal 
in de Bus. Op de nipper werd eind 2011 besloten tot het (zeer) 
beperkt openhouden van dat filiaal. Een voorlopige oplossing. 
De bedoelde bezuiniging zal met deze en de maatregelen 
voor de andere filialen niet worden behaald dus het zal een 
tijdelijke voorziening zijn. Van het sluiten van Brandweerpost 
Brandevoort zult u in Dierdonk niks merken. Dat er op Suytkade 
minder huizen zullen worden gebouwd is hooguit voor u van 
belang als u uw woning wilt verkopen of als u of een van uw 
huisgenoten een andere woning zoekt.  En of u als Dierdonker 
wakker gaat liggen van de verplaatsing van de coffeeshop is ook 
maar de vraag… 

Toch zullen deze onderwerpen u indirect raken, al was het maar 
doordat zij invloed hebben op de gemeentelijke financiën.  En 
dat maakt dan weer dat de gemeente meer of minder voor haar 

inwoners kan doen, op zeer veel gebieden. Dus vast en zeker 
ook iets waaraan u veel belang hecht! 

Om die reden leest u in de stukjes die mijn Dierdonkse collega’s 
uit de raad en ik in de Gazet schrijven ook over zaken die op het 
eerst oog niks met Dierdonk te maken hebben. Wij doen dat 
graag om u te informeren en om de politiek wat dichterbij te 
brengen. Juist als PvdA-raadslid vind ik dat erg belangrijk. Maar 
in deze eerste Gazet van nieuwe jaar  wil ik u allen alleen maar 
een heel mooi, gezond, welvarend, kleurig, gezellig, bijzonder, 
zonnig, spiritueel, ondernemend, leuk,  speels, ontspannen, 
saamhorig, zinvol, vrolijk, sportief, en vooral gelukkig 2012 
toewensen!

Mirjam van der Pijl, 

De laatste jaren staan de kranten 
vol van bedreigingen van onze 
financiële wereld, zoals wij die 
kennen, en berichten de media 
over de ene na de andere 
crisis. Toch, als we teruggaan 
in de geschiedenis, is dit een 
verschijnsel van alle tijden. Zo 
kennen we de crisis van de jaren 
20 en 30 van de vorige eeuw en 
ook begin de jaren tachtig van 
de vorige eeuw was het allemaal 
kommer en kwel. En iedereen 
kent de Koude Oorlog nog wel, 

eigenlijk de grootste crisis die we gehad hebben. Gebleken is 
ook dat de mensheid er steeds weer in geslaagd is deze crises 
het hoofd te bieden en niet bij de pakken neer te zitten maar 
de schouders er onder te zetten en zijn creativiteit te gebruiken. 
Dat is ook de reden dat de VVD, ondanks de teneur van crisis, 
kijkt naar kansen en mogelijkheden om weer vooruit te denken. 
Plannen die al enkele jaren in ontwikkeling zijn dienen opgepakt 
en uitgevoerd te worden. Een van die plannen is de Groene 
Peelvallei. Komt er wel of geen stadion, wel of geen hotel, wel 
of geen bungalowpark, wel of geen subtropisch zwemparadijs?? 

Vooruitlopend hierop heeft de VVD een plan gelanceerd om een 
aantal kansrijke ontwikkelingen aan elkaar te koppelen waarbij 

samenwerking tot iets geweldigs kan leiden. Zoals in de vorige 
Gazet al gememoreerd, is er een motie van ons overgenomen 
om extra geld vanuit de Provincie voor topsportontwikkeling 
in Helmond vrij te maken. De VVD wil dit geld gebruiken om 
bij Berkendonk een accommodatie voor de reeds aanwezige 
watersportverenigingen samen met de kanovereniging en 
de BMX-wielersport te realiseren. Een mogelijk te realiseren 
low-level wildwaterbaan kan een recreatieve publiekstrekker 
worden om de recreant al kanoënd en raftend kennis te laten 
maken met de Groene Peelvallei en Helmond. Wellicht zijn er 
ook investeerders te vinden die dit idee willen oppakken en 
willen faciliteren.  Misschien kan de accommodatie wel een 
onderdeel vormen van het te bouwen stadion en kan er rond 
Berkendonk een mooi outdoor-leisuregebied ontstaan waarbij 
mens en natuur elkaar in evenwicht houden en respecteren.

Misschien, als….nog een heleboel vraagtekens, zult u denken. 
Dat klopt. Maar als de genoemde  verenigingen denken van 
“verrek, dit is een kans” en samen er aan gaan werken, zijn we 
al een eind op streek. 

En heeft John F. Kennedy niet begin jaren 60 gezegd dat hij voor 
het einde van de jaren 60 iemand op de maan wilde hebben? 
De rest is geschiedenis.

Joan Damen

Denken in kansen en mogelijkheden

         



N i e u w  !!

 
 
Wethouder Ebbenlaan 168b t/0 AH‐Leonarduskerk 
                                                                    tel.0492‐524856 

 

Zeer compleet: 
 hengelsport‐aquarium‐vijver‐dieren‐

zelfschepvoer(32 soorten) 
tientallen grootverpakkingen voeders, waarvan 

 (vogel‐pluimvee‐ en knaagdier tot 
 30% goedkoper dan de BOERENBOND) 

 

t/m februari dubbele stempels op onze 
spaarkaart (leveren 7% korting op!!!) 

 

            



Verenigingsnieuws 9

MoetNiks mededelingen
In deze Gazet het programma voor januari 
2012.  Ja, alweer een jaar voorbij. 

Wij wensen iedereen, met de volgende 
tegeltjeswijsheid  (een tikje Toon), fijne 
feestdagen en een goed 2012 in onze 
mooie wijk Dierdonk.

Woensdag 4, 11, 18 en 25 januari is het 
koersbal in Parkzicht aanvang 10:00 uur. 

Donderdag 5, 19 en 26 januari is het 
Computer workshop in Parkzicht 
eveneens aanvang 10:00 uur.

Donderdag 12 januari gaan we met de 
trein naar Eindhoven. Vertrek  vanaf 
station  Helmond Centraal om tien uur. Na 
een kopje koffie en iets lekkers in een leuk  
restaurant aan de Markt gaan we naar het 
Lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw. 
Het concert wordt verzorgd door Hans 
Kwakkernaat met zijn: Tribute to Oscar 
Peterson  trio. Aanvang: half een. Tijdig 
opgeven bij Jeanne  (512516)  er zijn maar 
twintig toegangskaarten.
Voor de toegangskaart, twee kopjes 
koffie/thee en iets lekkers betalen leden 
van de wijkvereniging: €  5,00.  Niet leden: 
€  7,50.

Op zondag 15 januari is de eerste winter
wandeling. We vertrekken om 10:30 uur 
vanaf het parkeerterrein AH en wandelen 
in de omgeving van Dierdonk. Na afloop 
drinken we wat in Parkzicht en kunnen 
we kijken naar een mooie presentatie 
over de reis van  Marjan en Cor Klok naar 
Zuid Afrika. Verder is natuurlijk iedereen 
welkom die interesse heeft in exotische 
beelden van Zuid Afrika, koffie en het 
gezellig samenzijn. Dus vanaf 12:00 uur 
zien wij U graag in Parkzicht.

             



Verenigingsnieuws10

Classic Hits Night
Op zaterdag 31 maart 2012 bent u van harte welkom 
in Parkzicht voor een avondje dansen en meezingen. 
Een avond genieten van Classic Hits uit de jaren 80 
en 90. 

Dat belooft een gezellige avond te worden voor de 
30+ ers uit Dierdonk dus noteer de datum alvast in 
de agenda.

 

Hardloopgroep Dierdonk 1 jaar
Een van de nieuwste activiteiten binnen de wijkvereniging is het 
hardlopen op zondagmorgen. De hardloopgroep die gezamenlijk 
Rondje Dierdonk loopt bestaat 1 jaar.

In december 2010 was het weer zo slecht dat de eerste 
ronde naar januari 2011 verschoof. Vanaf het begin was de 
hardloopgroep een succes. Het succes werd zelfs zo groot dat 
voortaan elke zondag de route van 5 km wordt afgelegd.

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn over de starttijd. In de vorige 
Gazet stond in het jaarverslag een foutieve starttijd. De starttijd 
is 9.30 uur vanaf wijkcentrum Parkzicht.

Ook zin om mee te lopen? Kom dan op een zondag naar Parkzicht 
en ervaar de voordelen van het hardlopen in een groep. Het is 
gezellig en het gaat met veel minder moeite dan alleen. Bang 
dat het te snel gaat? Dat valt mee: we doen er circa 30 minuten  
over. Is het te makkelijk voor u? Dat kan opgelost worden: Er 
zijn enkele lopers die 2 of zelfs 3 rondes achter elkaar lopen, in 
verschillend tempo.

Kortom, DierDonk-joggers, tot ziens op een zondagmorgen.

Sportieve groeten van Gerard Bosmans

               



Verenigingsnieuws 11

Tweede Dierdonk Spooktocht
Op 24 maart 2012 is het tijd voor de tweede editie van de 
Dierdonk Spooktocht. Na het succes van de spooktocht in 
november 2010 zijn we op zoek gegaan naar meer en engere 
spoken. Het is gelukt. Op 24 maart komen  ze de Bakelse Bossen 
onveilig maken.
Heeft u (weer) zin om mee te lopen, stuur dan een mail naar 
spooktocht@gmail.com . In groepjes, zonder zaklamp, wordt 

een wandeling (met vele schrikeffecten) van bijna een uur door 
het donker bos gemaakt.

Ook nu geldt dat leden van de wijkvereniging gratis kunnen 
deelnemen. Niet-leden betalen € 1,00 per persoon. Er is plek 
voor 100 dappere wijkbewoners dus reageer snel.

Gruwelijke groeten van de wijkvereniging.

 

             



Verenigingsnieuws12

Fotografen doen het niet “automatisch”

Hallo allemaal,

Sinterklaas heeft ondertussen  ons koude kikkerlandje weer 
geruild voor het veel warmere Spanje en ons achtergelaten 
met de altijd weer nodige en nuttige cadeaus. Was  dit NIET het 
geval, dan is er altijd nog de hoop dat de Kerstman de wensen 
van diegenen, die door de Sint zijn “vergeten”, zal vervullen..
Omdat binnen de fotografie het wensenpakket telkens weer 
toeneneemt en daarmee ook de kosten stijgen, kunnen we 
alleen maar hopen dat onze wensen juist in deze maand 
uitkomen.

December, is bij uitstek een geschikte maand om ons maar weer 
eens even te buigen over  de instellingen van onze camera: 
Waarvoor dienen alle knoppen en hoe worden ze gebruikt?  
Alléén met dié kennis ben jij de regisseur van je eigen foto’s.    
Want op het moment dat je weet hoe je camera werkt, zal de 
opname zo worden zoals jij dat van te voren hebt bedacht.  
Weten wat je wil zeggen met een foto vergt toch ook de nodige 

voorbereiding en concentratie bij het maken van de perfecte 
foto. Dat is toch wat wij als (hobby) fotografen willen; je willen 
onderscheiden van de grote massa, door kennis van onze 
apparatuur, inzicht in compositie en het kleurenpalet.

Vandaar dat wij op onze fotoclub er ook voor pleiten de camera 
van de “A” stand af te halen, omdat deze stand de regie van de 
fotograaf overneemt waardoor de foto’s er uit zullen zien als die 
van iedereen, waaruit weinig of geen fantasie blijkt. Juist door 
het instuktieboekje van onze camera regelmatig ter hand te 
nemen en de instellingen zoals omschreven te toetsen aan dat 
wat we willen fotograferen, wordt je een béter fotograaf en kun 
je ook anderen helpen met deze wirwar van knoppen, waardoor 

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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men zich meer kan toeleggen op het beeld. Op de clubavond 
in november heeft een van onze medeleden een presentatie 
gegeven over dit onderwerp: Diafragma, Sluitertijd en ISO 
waarde en de samenwer-king van deze drie-eenheid. Op deze 
avond had iedereen zijn camera meegebracht en werden de 
letters PSAM en de symbolen die op de camera staan, duidelijk 
gemaakt aan de hand van voor-beelden. Weten hoe je camera 
werkt is essentieel voor het maken van goede foto’s.

Ook is december de maand van de gezellige lange avonden, 
met de intocht van Sinterklaas, pakjesavond, verraste kinder 
snoetjes, kaarslicht, versierde kerstbomen en vuurwerk. 
Sneeuw, ijs- en winterpret, maar ook de feestelijk versierde 

binnenstad, de jaarlijks terugkerende kerstmarkten en niet te 
vergeten de Dickensnight zijn sfeervolle voorbeelden om met 
onze camera vast te leggen, om juist die details te zien waar 
anderen achteloos aan voorbij gaan.
Ook moeten we telkens weer constateren, dat ook op de minder 
mooie dagen van het jaar onze leden met verrassend mooie 
foto’s voor de dag komen, waar de inventiviteit en creativiteit 
van af spat, al dan niet met het gebruik van Photoshop. Met 
elkaar bezig zijn om onze geliefde hobby voor iedereen op een 
hoger plan te heffen is een van de doelen van onze fotoclub, 
waarbij gezelligheid en interactie zeker voorop staan. 
We hopen dat véél meer mensen in onze mooie wijk “Dierdonk” 
zich aangetrokken zullen voelen tot onze club en zich weldra bij 
ons willen aansluiten.

Wij wensen dan ook iedereen heel fijne feestdagen en een mooi 
nieuw fotorijk 2012. En een goede daad voor het nieuwe jaar 
zou kunnen zijn: het aansluiten bij een vereniging van mensen, 
die veel plezier beleven aan het maken van foto’s van de meest 
uiteenlopende motieven. Zo’n vereniging is fotoclub “Fotodier”.

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

Met vriendelijke groeten,
Niek de Jongh.

           



Dinsdag: Soepdag

Elke dinsdag kunt u profiteren van de 
lekkerste soepen uit eigen keuken. 

Iedere dinsdag:
1 liter soep naar keuze voor  € 3,50
 
Kijk in de winkel voor de aanbiedingen 
van de week!

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

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

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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voor hEt plaatsEn
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En

tEgElvloErEn

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

www.feestwaren.nl
Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492 556531/mob: 06 10549215
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p    n e W   k r df         

            



Verenigingsnieuws 15

Crea-avonden 
De kop is eraf en de eerste avond 
zit erop! Tijd om weer een nieuwe 
workshop aan te kondigen. Helemaal hip 
is op dit moment het breien en haken. 
Ouderwets … helemaal niet! Diverse 
nieuwe materialen zorgen ervoor dat 
breien en haken met de tijd mee zijn 
gegaan. Doe gewoon lekker mee en 
schrijf snel in! Bent u nog geen lid van de 
wijkvereniging? Word snel lid en neem 
deel aan de workshops.

Maandag 16 januari: Cancan sjaal
Doe mee met de rage op sjaalgebied! U 
mag deze avond kiezen of u de sjaal gaat 
breien of haken. Een simpele techniek 
die iedereen kan, ook al heb je nog nooit 
gebreid of gehaakt. We werken deze 
avond met speciaal garen wat al voorzien 
is van een fraaie structuur. Er zijn diverse 
kleuren aanwezig waar u uit kunt kiezen, 
voor elk wat wils. Wij zorgen voor alle 
materialen. 
Kosten voor deze avond bedragen slechts 
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

U dient lid te zijn van de wijkvereniging 
om deel te kunnen nemen.
Indien er te veel aanmeldingen zijn 
wordt u telefonisch of per mail tijdig 
op de hoogte gebracht dat u niet kunt 
deelnemen. Hoort U niets, dan zien wij U 
graag op de thema-avond.

Maandag 13 februari: Zpagetti haken
Zpagetti is een unieke draadstof om 
makkelijk en snel mee te haken op XXL-
formaat. Dit is mogelijk omdat zpagetti 
van stevige stretchmaterialen is gemaakt. 
De doorsnede van zpagetti draadstof ligt 
tussen de 0,8 en 1,2 cm, zodat je supergrote 
haaknaalden nodig hebt. Hiermee maak je 
in een handomdraai een hip tasje, mooi 
loungekussen of stoere poef. Zpagetti is 
gemaakt van een kwalitatief hoogwaardig 
en duurzaam restmateriaal uit de 
mode- en textielindustrie. De collectie is 
gebaseerd op het actuele modebeeld en 
wisselt continu. Doe mee deze avond en 
haak een kleine tas of kindertasje. U leert 
de basisvaardigheden die nodig zijn om 
een tas te haken. Met dezelfde techniek 
haak je ook allerlei andere mooie dingen. 
Kosten voor deze avond bedragen slechts 
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

• Maximum aantal deelnemers 20. 
• Deelname kosten te voldoen op de 

avond van de activiteit.
• Aanvang 19.30 uur in Parkzicht, tenzij 

anders vermeld. 
• Afmelden bij Pascalle van Bakel tel.

nr. 06-12476635 uiterlijk 2 dagen van 
tevoren anders zijn de deelname-
kosten verschuldigd. 

•  Voor vragen over de geplande acti-
viteiten kunt u contact opnemen met 
Pascalle van Bakel.  

U kunt zich aanmelden via de mail. 
Aanmeldingen zullen in volgorde van 
binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com

Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de 
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.
Geef bij keuze voor de kerstworkshop 
aan of u wit of rood wilt !
Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het 
aantal plaatsen is beperkt!

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Feest in Helmond
In 2012 viert het Helmonds 
Slavisch Koor haar 20 jarig 

bestaan.
Voor de komende maanden is er 

daarom een zeer gevarieerd programma 
samengesteld met optredens in o.a. 

Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Vlissingen 
en uiteraard in Helmond. 

Wie of wat is het 
Helmonds Slavisch Koor?

Wij zijn een gemengd Slavisch koor 
van ongeveer 50 leden die wekelijks 

op maandagavond enthousiast 
repeteren in het Annatheater. Tijdens de 

repetities worden zowel liturgische als 
volksliederen ingestudeerd. Vindt U de 
Slavische taal moeilijk? Alle tekst wordt 
fonetisch aangeboden met daarnaast, 

via de digitale snelweg, de mogelijkheid 
om thuis de liederen in te studeren. 

Verder verzorgt een zangpedagoog elke 
drie weken een les aan alle koorleden. 

Zoals reeds gezegd vieren we in 2012 
ons 20-jarig jubileum en hierbij willen 
we groots uitpakken. We zijn daarom 
naarstig op zoek naar nieuwe leden, 

niet alleen vrouwen maar ook mannen. 
Nu hoort ondergetekende u zeggen: ‘Ja 

maar, ik kan niet zingen’. Daarop kunnen 
wij maar alleen antwoorden: ‘U kon op 

uw 17e ook niet autorijden’!!

Aarzel niet en kom een keer kijken en 
luisteren naar een van onze repetities. 

Neem vooraf even contact op met 
ondergetekende en u zult er zeker geen 

spijt van krijgen.

Voor info: Ton Dirks, bestuurslid HSK, 
tel. 0492-847 743 

of email: t.diris@college.nl.

            



 

 

 

Rijopleiding Helmond  –  T. 06 - 474 369 67  –  E. info@rijopleidinghelmond.nl  –  www.rijopleidinghelmond.nl 

Rijopleiding Helmond 
wenst u fijne 

feestdagen en een 
gezond en veilig 2012 

Nog geen rijbewijs?
Haal deze dan 

voordelig in 2012 bij 
Rijopleiding Helmond! 

* Gratis proefles 
* Ook voor 16,5-jarigen 

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

Een natuurlijke en 
verrassende kijk op tuinen! 
Hoveniersbedrijf Roland van Boxmeer helpt u graag 
om uw tuindromen te realiseren. Van tuinontwerp 
tot de volledige tuinaanleg en van tuinstyling tot 
tuinrenovatie en tuinonderhoud.

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

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!

Zwembroek

In december zwemt
 Lars in zee. 
"W-w-w-w-wat 
k-k-k-koud is het,
"bibbert Lars. 
"Gelukkig heb ik 
mijn zwembroek 
aan."

   12 p    1   2    
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Dierdonk 3D: Bestuur van de wijkvereniging
Het vooroordeel dat Dierdonk een 
wijk is waar niks te beleven is, 
moet en zal ontzenuwd worden. 
Als DierDonkDetective bekijk ik 
Dierdonk door een vergrootglas op 
zoek naar mensen die onze wijk de 
moeite waard maken op wat voor 
manier dan ook. In de vorige Gazet 
heeft u kunnen lezen op welke manier 
de redactie van het wijkblad ‘Gazet’ 
een steentje, of zeg maar gerust 
steen, bijdraagt aan de leefbaarheid 
van Dierdonk. Op de vraag wat 
het doel zou moeten zijn van mijn 

volgende missie, kwam het antwoord: het bestuur van de wijkvereniging 
Dierdonk. In deze Gazet de resultaten van die speurtocht.

Ik kan u vertellen: ook mijn tweede missie is geslaagd. Ik heb het bestuur 
van de wijkvereniging van dichtbij mogen meemaken. Het lot bepaalde 
dat ik net voor de Algemene Ledenvergadering op pad werd gestuurd en 
dus een uitgelezen mogelijkheid kreeg om het bestuur in actie te zien. 
Op de foto ziet u de 4 bestuursleden terwijl de ALV in volle gang is.

Het bestuur van de wijkvereniging in de spotlights
Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen: Gerard Bosmans 
(waarnemend voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Jeroen Schoonen 
(penningmeester) en Heidi Swinkels (bestuurslid).  Vier wijkbewoners die 
geheel vrijwillig veel tijd besteden aan het leiden van de wijkvereniging.
De wijkvereniging heeft tot doel het (laten) uitvoeren van wijkgebonden 
activiteiten. Het bestuur organiseert niet zelf de activiteiten maar 
initieert en ondersteunt waar mogelijk en  kan andere vrijwilligers 
stimuleren en steunen op financieel gebied en op het gebied van pr. 
Wijkbewoners kunnen per gezin lid worden. Het lidmaatschap kost € 
13,50 per jaar. Op dit moment zijn er 400 leden. Op zich een mooi aantal 
maar toch maar zo’n 25% van het aantal Dierdonkse huishoudens. De 
ledenadministratie, die verzorgd wordt door Fred de Locht, is overigens 
uitstekend op orde.
Het bestuur bestaat uit een onderwijsman, een gemeentelijk 
afdelingsmanager, een high-tech projectleider en een parttime werkende 
moeder en oogt als een goed werkend team. Het ontbreken van een 
officiële voorzitter lijkt hen niet te deren. De financiële situatie is 
erg goed en de lijst met activiteiten neemt jaarlijks toe. De inkomsten 

bestaan voornamelijk uit lidmaatschapsgelden, gemeentelijke subsidie 
en opbrengsten van de Gazet. De uitgaven zijn verdeeld over zo’n 20 
verschillende activiteiten / evenementen.
Het bestuur vergadert 1 keer per 6 weken. Vanwege het grote aantal 
verschillende activiteiten, hebben zij die verdeeld zodat elk clubje/
groepje 1 aanspreekpunt binnen het bestuur heeft. Tijdens de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en 
worden de financiële afrekening van het afgelopen verenigingsjaar en 
de begroting voor het komende jaar besproken en vastgesteld.

Geschiedenis
De wijkvereniging is in november 1998 opgericht. De eerste voorzitter 
was Aart-Jan Nieuwhoff. Hij werd na enkele jaren opgevolgd door 
Rob Kraaijeveld die deze functie tot 2009 heeft vervuld. Hij heeft 
de wijkvereniging vorm gegeven en een goede positie in de wijk laten 
innemen. De wijkvereniging functioneert vanaf het begin al naast de 

wijkraad die meer gericht is op 
de faciliteiten in de wijk dan op 
de activiteiten in de wijk. De 
belangrijkste samenwerking vormt 
de gezamenlijke website. Sinds 
enkele jaren beheren de wijkraad 
en de wijkvereniging de website 
www.dierdonk.eu. Getracht wordt 
daar alle wijkgebonden zaken te 
vermelden en een plek te vormen 
van waaruit gesurft kan worden 
naar informatieve pagina’s en 
aparte websites. Een mijlpaal 
die sommige wijkbewoners nog 
wel kunnen herinneren was het 

10-jarig bestaan. Dat 2e lustrum werd gevierd op 6 juni 2009 (D-Day) 
met tal van activiteiten voor jong en oud.

Toekomst
Het bestuur heeft een aantal speerpunten. Allereerst richt men zich 
op een uitbreiding van het aanbod aan activiteiten. Zo zijn in 2010 en 
2011 Kunst in Dierdonk, de schilderclub, de wielrenners, de hardlopers 
en dansvereniging Happy Face bij de wijkvereniging gekomen. Recent 
zijn ook de crea-avonden weer in ere hersteld. Een tweede speerpunt 
is dat leden van de wijkvereniging voordeel moeten kunnen halen uit hun 
lidmaatschap. Meer en meer wordt gewerkt met het principe dat leden 
korting krijgen of zelfs gratis mogen deelnemen.  Een derde speerpunt 
wordt gevormd door de website. Langzaam maar zeker verwerft de site 
www.dierdonk.eu een plek binnen Dierdonk. Een vierde speerpunt is de 
versterking van de samenwerking met de Stichting Dierdonk Dagen. 
Zij zijn van mening dat een dergelijk mooi en groots wijkevenement 
voor Dierdonk behouden moet blijven. Daarnaast blijft het bestuur 
op zoek naar uitbreiding. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu . 
Ik ben er van overtuigd dat een mooi beeld geschetst is van de 
werkzaamheden van het bestuur van de wijkvereniging. Een geslaagde 
missie, al zeg ik het zelf, die ik afsloot met de vraag wat mijn volgende 
missie zou moeten zijn. Het antwoord op die vraag was: de Rampetampers. 
Het is immers weer bijna carnaval. Ik ga op pad en hoop u in de volgende 
Gazet ook de vruchten van die zoektocht te kunnen presenteren.

Uw DierDonkDetective: geheim agent PD7
@: geheimagentpd7@gmail.com

Van links naar rechts: Heidi Swinkels, Jeroen Schoonen, Jan van Duren en Gerard Bosmans  
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Vrijwilligers van Dierdonk aan het werk gezet
Het is inmiddels al een beetje een traditie geworden. Elk 
jaar organiseren de Wijkvereniging Dierdonk, Parkzicht en 
Wijkraad Dierdonk een feestje voor de vrijwilligers in de 
wijk. Het zijn immers díe mensen die door het jaar onze wijk 
actief en levendig maken. Het idee om het feest gezamenlijk 
te organiseren is heel praktisch: veelal zie je bij activiteiten 
dezelfde actieve vrijwilligers terug

Het zingen bracht bij velen eerst wat twijfels, maar uiteindelijk 

kreeg onze zanglerares Els iedereen aan het zingen. 

Beginnend met een tra¬ditionele Afrikaanse tribal song 

waarin de 

vrouwen de 

mannen 

verwelkomen als 

deze terugkomen 

van de jacht, om 

daarna te 

zwijmelen op de 

klanken van 

Bleu Moon.

Ook dit jaar is er weer iets bijzonders voor de vrijwilligers 
georganiseerd. Een groep van zo’n 80 vrijwilligers en partners 
heeft op 26 november samen de avond doorgebracht in 
Kookstudio Lisette in Waalre. Een bijzonder mooie locatie met 
heel leuke activiteiten: koken, wijnproeven en: zingen!

Bij het 

wijnproeven 

maakten we 

kennis met 

een tweetal 

witte wijnen uit 

Frankrijk en Italië 

en twee rode 

wijnen uit Spanje 

en Argentinië.
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Al met al een heel geslaagde avond! Ook vrijwilliger worden in 
de wijk? Maak dat dan kenbaar bij de Wijkvereniging, Parkzicht 
of de Wijkraad. Er is altijd wel een taak te vinden die past bij 
uw wensen en uw beschikbaarheid. Zinvol en dankbaar werk!

De organisatoren: Jeroen Schoonen en Henk van den Elsen

En in een 

kookstudio ga je 

natuurlijk ook 

koken. De eerste 

groep bereidde de 

voorgerechten 

de tweede de 

hoofdgerechten 

en de derde de 

nagerechten.  

Na afloop kon 

iedereen aan 

tafel om de 

heerlijkheden 

te proeven. 

Natuurlijk onder 

het genot van een 

heerlijk glas wijn 

             



              
 

 FEEST(JE) TE VIEREN 
www.apverhuur.nl 

 

**  AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE:  ** 
 

           STAANTAFEL WIT, 85 CM.  €.    3,00 

       BARKRUK, INKLAPBAAR     €.    1,00 

        (PARTY-)TENTEN,  v.a.     €. 20,00 

      ABRAHAM, SARAH, v.a.      €. 35,00 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
   www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

           

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

Uniek voor Dierdonk, aan speelweide, plantsoen gelegen, deze 
in jaren ’30 stijl gebouwde, karakteristieke en bijzonder sfeervol 
afgewerkte, verrassend royale, uitgebouwde tweekapper met maar 
liefst 3 volwaardige verdiepingen.

Bouwjaar: 1998
Woonoppervlakte: 200 m2 
Perceel: 260 m2 
Inhoud: 600 m3 

Vraagprijs: Nu zeer scherp € 329.000,- k.k.

Gratis waarDebepaliNG

HelMOND

www.HeUVel.Nl wérkt VOOr U
Hoofdstraat 155 - 5706 al  Helmond - info@heuvel.nl

t 0492 - 661 884

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 niet nodig)

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

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

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

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

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

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

mob.: .....................................................................

bOekesteyNlaaN 14
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Hoe Jozef de kerststal vond! 
Het was een koude, winterse avond. Alle 
konijntjes blijven dan liefst warm en diep 
in hun hol. Allemaal… behalve eentje. 
Het wist zelf niet goed waarom, maar 
het moest en zou naar buiten. Was het 
gewone konijnennieuwsgierigheid? Een 
beetje honger? Het had geen idee. Het 
stak z’n neusje uit het hol en voelde het 
meteen: dit was geen gewone avond. De 
sterren stonden kristalhelder in de lucht, 
de sneeuw blonk als nooit te voren en in 
de stilte hoorde je enkel het gekraak van 
de bomen in de vrieskou. Het konijntje 
huppelde tot aan de zandbaan, die stil 
en verlaten tussen de dennen kronkelde. 
Wat zocht een konijntje aan een baan? 
Hier groeide geen gras en er kwamen 
vaak mensen langs. Toen het om de 
bocht beweging zag dook het dan ook 
onmiddellijk ineen en versmolt met de 
bunt en de heide. In het witte maanlicht 
kwam traag en moeizaam een klein 
grijs ezeltje  naar voor. Op zijn schoft 
droeg het een vrouw, gewikkeld in een 
kapmantel. Ernaast stapte een oude man, 
het hoofd omlaag en de rug gekromd van 
vermoeidheid. 

Juist op de plek waar het konijntje 
verscholen zat, bleven ze staan. De vrouw 
kreunde zacht en de man sloeg troostend 
zijn arm om haar heen. Het konijntje hield 
zich heel stil. Dit waren niet de gewone 
lieden die dagelijks de baan gebruikten, 
geen bedelaars, zandleurders of stropers. 
Zonder het zelf te merken kwamen z’n 
oortjes recht omhoog en  snoof het 
de geur van de ezel. Die keek opzij en 
wiegde traag zijn hoofd.  Nooit had het 
konijntje zo’n triest dier gezien en alle 
voorzichtigheid vergetend zette het 
zich rechtop, hupte vooruit en drukte 
z’n kleine bibberneusje tegen de grote 
ezelsnuit.  “Ik ben klein en ook een beetje 
bang,” zei het, “maar… kan ik misschien 
helpen ?” Het ezeltje hief zijn hoofd op 
en keek omlaag naar dat pluizen bolletje 
zo vlak voor hem. Hij was te moe om 
verbaasd te zijn en zuchtte: “We zijn 
al zo lang onderweg. We zijn langs alle 
herbergen geweest, maar nergens was 
plaats. Maria die ik draag, is moe en de 
tijd is gekomen dat zij een kind zal baren. 
Wij zoeken onderdak voor de nacht.” Hij 
boog opnieuw het hoofd.

Onderdak voor een ezel en mensen ? 
Een konijntje graaft zijn eigen hol, warm 

en veilig, maar waar rust een ezel? Het 
wou zo graag helpen, dat kleine konijntje, 
het dacht en dacht, zocht naar wat hen 
dienstig kon zijn. “Een beetje verder 
staat een oude stal. Het is er droog en 
er is altijd hooi, daar heb ik wel eens van 
gegeten in deze koude tijd. Binnen staat 
wel vaak een groot beest, een os geloof 
ik, maar die ziet er vriendelijk uit. Kan 
zoiets dienen?” vroeg het en tegelijkertijd 
schrok het van z’n eigen durf. 

“Ik droom van een warme stal, met stro 
en hooi. Wijs me de weg en ik zal volgen,” 

Het konijntje hupte al voor en de ezel 
haastte zich op weg met zijn kostbare last.
Maar toen de weg splitste wou de man 
naar links, terwijl het konijntje rechtsaf
ging. Het ezeltje trok koppig aan het touw 
en gaf niet toe. “Dan doen we jouw zin 
maar, ik ben te moe,” zuchtte de man. 
“Misschien vindt jouw ezelsverstand wel 
een dak voor ons alle drie.”

Niet dat ezelsverstand maar het  dappere 
konijntje bracht hen tot aan de stal. De 
man hielp blij de vrouw van het ezeltje, 
leidde hen binnen en sloot de deur. Het 
kleine konijntje wachtte buiten, zonder te 
weten waarop. De man liep bedrijvig in en 
uit, schepte water uit de put, maakte vuur 
en sleepte met een ketel. Toen klonk plots 
een kinderschrei en het konijntje haastte 
zich door een gat in de muur naar binnen, 
zodat het alles kon zien.

De vrouw die men Maria noemde, 
wikkelde haar kind in doeken en legde 
het neer in een kribbe, die Jozef gevuld 
had met het goudgele stro. Uit het niets 
klonk zacht hemelse muziek.

Het konijntje zat in 
opperste  bewon-
dering rechtop, de 
voorpootjes gevou-
wen, zoals al leen 
een schepsel Gods 
z ’n Schepper kan 
aanbidden.

Toen bedacht het ineens dat het zo’n 
heilig moment niet voor zichzelf mocht 
houden en haastte zich om het grote 
nieuws over de heide te verspreiden. 
In geen tijd zaten alle bewoners van de 
konijnenberg in en rond de stal, tussen de 
balken, het stro en het hooi. Ze keken met 
blinkende oogjes en de oortjes rechtop 
naar dat wondere paar en het kind dat 
in de kribbe sliep. In hun bewondering 
schoven ze steeds dichter bij de kribbe. 
Eentje duwde z’n neusje tegen de voetjes 
van het kindje. Toen het voelde hoe koud 
ze waren, sprong het zonder nadenken 
in de kribbe en nestelde zich er bovenop. 
Het schrok van zijn eigen vrijpostigheid, 
maar Maria knikte dat het goed was.

Er daalde een vredige rust over de stal. 
Alleen de konijntjes waakten en langzaam 
week de nacht voor de ochtend. In de 
verte hoorden ze de herders al komen. 
Daar horen konijntjes niet bij en dus 
haastten ze zich terug naar hun veilige 
holen.

Dat eentje dat, zoals het zelf zei, klein 
was en een beetje bang, maar zo graag 
wou helpen, aarzelde nog even en keek 
een laatste keer achterom. Het ezeltje 
kauwde op een handvol hooi, knikte 
naar zijn helpertje en zei met volle mond: 
“Bedankt kleintje!”

          



KLEURPLAAT: Dierdonkey viert kerstmis! 
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                                           “Dierdonkse Stuif ‘ns in” 2012,
met, door en voor kinderen.

Word jij de BDD-er??? Schrijf je in!!! 

Jeugdprins Laurence d’n Urste, 
Vorst Matthijs en 

Ceremoniemeester Gijs van de 
Rammetjes nodigen jullie 

hiervoor uit. 

Ook dit jaar organiseren wij onder bovenstaande titel alweer voor het 10e jaar EEN MIDDAG voor de jeugd.
Dit jaar valt het op zondag 12 februari 2012. 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 bij de buitenschoolse opvang doen jullie leuke dingen
samen en hebben jullie optredens. Dit alles van een zeer hoog niveau.
Tijdens de Stuif ’ns in bij “de Rammetjes” krijg je de gelegenheid om datgene nog eens te laten zien, en dat voor een groter publiek.
Misschien wordt dit je doorbraak en word jij de eerste BDD-er. (Bekende Dier Donker).   

Natuurl jk willen w j ook dit jaar tijdens deze middag de jeugd weer vermaken met optredens van de jeugd zelf. Dit kan 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 dansgarde. De muziek is in handen van onze discotheek “The Musicmasters”.  

Prins Laurence d’n Urste, Ceremoniemeester G js en Vorst Matthijs, zeggen: “Kom schrijf je in en grijp je kans en beleef met ons een 
leuke en gezellige middag”. Afgelopen “Stuif ‘ns in” hebben onder andere opgetreden,  Micheal Jackson, Beek en Donkse Maten, Samiga,
Anne en Sena, The Donnies, The Glittergirls, de Brouwhaasjes 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.  Iedereen is 
welkom, ook als je buiten Helmond woont. Het thema van dit jaar is “Beestenboel”, het zou leuk z jn 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 wij per
inschrijving een volwassen begeleider/contactpersoon. 
W j hopen op een grote deelname en voor het inschrijven geldt natuurlijk “Vol is Vol”, dus wees er snel bij.  
De inschrijving sluit op 8 februari 2012.
Deelnemers hebben GRATIS TOEGANG en worden via de volwassen begeleider door ons van een toegangskaartje voorzien. 

Toegangskaartjes voor deze middag z jn verkrijgbaar aan de zaal. De entree voor deze middag bedraagt voor groot en klein slechts
 € 1,50. De prijs van een Jeugdconsumptie in onze Residentie bedraagt slechts vijfenzeventig €urocent.


Ja: ik/wij doe(n) mee aan de Dierdonkse Stuif ‘ns in, onder de naam:_______________________________ 

Ik/Wij beeld(en) uit/brengen het nummer_______________________________________________________ 

Ik/Wij breng(en) 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 het adres van de begeleider worden de kaartjes afgegeven. Inschrijfformulier inleveren bij of opsturen naar de organisatie Stuif ‘ns In, 
Schovenhorstweide 1, 5709 SG Helmond voor 8 februari 2012. Ook mogen de gegevens worden gemaild naar WPR@rampetampers.nl.
Voor meer info of vragen 0492-517210. Heb je speciale wensen laat het ons dan weten!
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Kunst in Dierdonk, editie 2011 – deel 3
Zowel de bezoekers als de kunstenaars 
waren van mening dat het niveau van de 
kunst hoger lag dan het jaar ervoor. “Dit 
moet een natuurtalent zijn, iemand die 
pas zo kort bezig is met kunst en nu al dit 
geweldige resultaat”.
In de tuin van Petry Claassen poseerden 
drie kunstenaars. Petry zelf met prachtige 
sculpturen (foto 2 en 3) en beelden en 
Rieky van Asten met haar kleurrijke natuur
lijke kunst (foto 4). 
Arno Oberndorff tenslotte toonde zijn 
brons (foto 5). Zowel in de voortuin, zijtuin 
als achtertuin stonden de creaties van 
beide Dierdonk kunstenaars. Petry en Rieky 
hebben inmiddels ook een eigen atelier.
Bij de buren, kunstenares Anne Liervan 
Hest, schitterden kleurrijke schilderijen aan 
de muur en de groene hagen (foto 6). Een 
prachtig contrast vormde de oliedoeken 
van kunstenares Marianne Koo – Weij (foto 7). Onder het genot 
van een hapje en drankje bezochten meer dan 120 bezoekers de 
beide tuinen. 
Bezoek onze website voor meer informatie www.dierdonk.eu/kid.
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Carnaval 2012 het begint af te tellen.

Zaterdag 11 Februari 2012 
Oergezellige Kletsavond

Dit jaar alweer de 13e in Dierdonk. Voor 
diegene die tijdig een kaartje weten te 
bemachtigen hebben wij weer een mooi 
programma in petto. 

Als kletsers komen in de ton: Peter van de 
Maas, Rob van Elst, Harry Hens, en Andy 
Marcelissen

Voor het amusement vol lol en plezier 
staan, Dè kenne wai ok, Hers en Dwers, 
De Velt Op en Striepke Veur, 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 een grandioos bal.

Entree € 13,50 inclusief een kopje koffie/
thee en Garderobe.. Zaal open 19.00 uur. 
Aanvang 19.49 uur. Einde bal: tot in de 
kleine uurtjes. 

Zondag 12 Februari 2012 
Stuif ’ns in

Ook dit jaar organiseren wij onder 
bovenstaande titel alweer voor het 10e 

jaar EEN MIDDAG voor de jeugd en wel 
op zondag 12 Februari 2011. Aanvang 
14.00 uur, in onze residentie Parkzicht. Dit 
kunnen we natuurlijk alleen als jij je ook 
aanmeld om op te treden deze middag, 
zie ook pag 24. Toegangskaartjes voor 
deze middag zijn verkrijgbaar aan de zaal. 
Entree € 1,50.  Aanvang 14.00 tot ca 17.00 
uur. Zaal open 13.30. Kom kijken!

Vrijdag 17 februari                              
Carnavalsjeugddisco natuur-
lijk in de grote zaal. 
Op vrijdagavond 17 februari is traditioneel 
de Carnavals-jeugddisco in de grote zaal. 
We starten het programmavoor de jonge 
jeugd (basisschool) om 
19.00 uur. Rond 22:00 
uur is het einde van deze 
avond.
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 18 februari               
Dierdonks Blaaskapellen 
Plus festijn. 
Ook voor de opening van carnaval 2012 
gaan wij op de carnavaleske toer. Geen 
orkest maar muziek van bekende kapellen.
Beste  D ierdonkers  en  over ige 
belangstellenden, zowel voor Ouder 
als Jonger dit is een avond die je niet 
mag missen! Blaaskapellen Plus, omdat 
er meer is dan alleen blaaskapellen. 
Naast de muziek van de kapellen wordt 
dit afgewisseld met schlagers van 
verschillende amusementsgroepen.

De Kapellen voor 2012 zijn in elk geval,  
de “BIKSBENT”, de “Durbloazers” en ”Doe 
Mar Wa”. Met andere kapellen zijn wij 
nog in gesprek. Zeker weten dat dit weer 
een zeer gezellige avond wordt die dit 

jaar aan elkaar zal worden gepraat door 
een echte presentator bekend uit de 
Helmondse amusement wereld.
Namelijk Rob 
Bouwman. 
Rob is bekend van 
Hers en Dwers.
De entree voor de 
avond is € 6,00. 
Zaal open: 20.00  
Aanvang 20.30

Maandag 20 februari 2012 
Kindermatinee. 

Vanmiddag worden de kinderen vermaakt 
door de JeBo Enterainment. 
Een gevarieerde show onder begeleiding 
van verschi l lende muzieksti j len. 

Goocheltrucs, liedjes, dansjes. Ballen, 
bananen, kegels en fakkels vliegen in het 
rond. U kijkt uw ogen uit!  De show is 
voor alle jeugd               
(van -4) tot 12 
jaar en ieder-
een doet vrolijk 
mee. De zaal 
is  uiteraard 
alleen voor de 
kinderen. Voor 
de ouders is 
er het café 
van Parkzicht. 
Ook staat natuurlijk de jeugdraad met 
Jeugdprins Laurence paraat. Prins 
Laurence heeft voor de kinderen weer 
diverse traktaties meegebracht. Entree 
€ 3,00 (voor jong en oud) Zaal open 
13.30 uur Aanvang 14.00 uur  Rond 
17.00 is deze middag voorbij, en worden 
de voorbereidingen getroffen voor het 
avondprogramma. 
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Tropical Night
Het avondprogramma op 20 februari 
zal in tegenstelling tot zoals enkel jaren 
gewend niet koud worden met Apres Ski, 
maar Tropisch Warm. Wie, Wat en Hoe 
houden we nog even onder onze hoed, 
maar het beloofd een hete, dansende, 
swingende en te gekke avond te worden.
De entree voor de avond is € 6,00. 
Zaal open: 20.00. Aanvang 20.30.

Dinsdag 21 februari 2012 
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 gaat onze bekende DJ Petertje er 
met jullie in het thema ”Beestenboel” 
op muzikale en speelse wijze ook een 
echte Beestenboel van maken. Kortom 
een middag die je niet mag missen. Ook 

deze middag heeft Prins Laurence voor 
de kinderen weer diverse traktaties 
meegebracht. 
Entree € 3,00 (voor jong en oud) Zaal 
open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur tot 
ca 17.00 uur. 

Voorverkoop
De voorverkoop gaat op 2 januari van 
start. Kaarten zijn verkrijgbaar voor de 
Zittingsavond, Dierdonks Blaaskapellen 
Plus Festijn en de Tropical Night.
Voorverkoopadressen:
Albert Heijn 
Dierdonk 
en het 
secretariaat 
Schovenhorstweide 1 in Dierdonk. 

Wijzigingen voorbehouden!

Voor actuele informatie kunt u surfen 
naar onze vernieuwde site:
www.rampetampers.nl

Maatschappelijke stage

Ook bij de Rampetampers 
is het mogeli jk om je 
maatschappelijke stage te 
volbrengen. 

Het betreft diverse leuke werkzaamheden 
die onder toezicht en/of ook zelfstandig 
uitgevoerd kunnen worden.

Wil jij je maatschappelijke stage lopen in 
je eigen wijk kijk dan op: 
www.mashelmond.nl . 

Bij een maatschappelijke stage doe 
je vrijwilligerswerk. Door dit bij de 
Rampetampers te doen, ontlast je andere 
vrijwilligers en is het tegelijkertijd leuk, 
leerzaam en gezellig voor jezelf.

Voor meer informatie kun je ook terecht 
bij het secretariaat.  0492-517210 of
 secretaris@rampetampers.nl.

          



 

   Frans Dirks 
 c d k  

 
Binnen & buitenschilderwerk. 

Vinyl & glasvezelbehang. 

Thermopanebeglazing. 

Texwerk  binnen  & buiten  -  ook airless. 

Bel voor de wintertarieven : 0629395102. 

 

 

www.robkoenraads.nl

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

Fijne Feestdagen

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

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

Kortingen
tot 50% 

Think

2e paar kinderschoenen gratis

Romika

Piedro

Haarinstituut Helmond
Dameskapper

gespecialiseerd  in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer 

vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren

of alopecia

Handen uw visitekaartje
NIEUW GEL-POLISH

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.

Gel-polish nagelbehandeling € 15,00

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147

Andrea de Roy - Rudek
06-17572360 of 0492-516238

www.haarinstituuthelmond.nl
ik werk alleen op afspraak

              

            



Kinderpagina 29

Jeugd(prijs)puzzel win een cadeaubon!
Ook deze maand weer een prijspuzzel maar voor 
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de 
prijswinnaars van de maand December.
Het was weer een cijferpuzzel, en het lijkt wel of die moeilijker 
zijn dan de letterpuzzels. Als je de getallen goed in elkaar had 
geschoven dan kwam 264443 in het blauwe vlak te staan.
De reactie van een van de inzendertjes was : “hij was heel 
moeilijk”. Dit is dan ook te merken aan het aantal inzendingen 
dat beduiden lager lag dan bij de woordpuzzels. 
In totaal hebben we maar 7 oplossingen ontvangen, welke 
wel allemaal juist waren. Uit de juiste inzendingen zijn op 11 
december door Jan van Duren, secretaris van de Wijkvereniging 
3 prijswinnaars getrokken  die op 13 december hun prijs in 
ontvangst hebben genomen.

De gelukkige winnaars op bovenstaande foto vlnr. zijn:
Jessie van Hout, Jorn van Dijk en Emmy de Kort.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je 
deze maand een nieuwe kans.

We hebben ook deze maand weer een puzzel, en wel een 
woordzoeker. Deze heeft van alles te maken met kerst en oud 
en nieuw, en is volgens ons een stuk gemakkelijker dan die van 
vorige maand, dus rekenen wij op veel inzendingen.

Wat met je doen:?
Zoek de woorden die in de 144 letters in het vierkant zijn 
verstopt. Het kan zijn van links naar rechts, van rechts naar 
links, van onder naar boven of van boven naar onder, of schuin 
omhoog of omlaag. Als je alle woorden hebt gevonden blijven 
er 15 letters over.  Vul die van links naar rechts in, in de hokjes  
van de oplossing.  Je hebt er deze keer de hele kerstvakantie en 
nag een aantal dagen tijd voor. Veel succes!  
Voor de juiste inzendingen hebben we weer 3 cadeaubonnen 
van € 10,00 ter beschikking. 

Uiterste inzenddatum is deze keer: zaterdag 14 januari 2012.
De oplossingen van de puzzel kun je bij voorkeur per mail  
opsturen naar: (redactie@dierdonk.org) of per post naar:

Gazet Kinderpuzzel, 
Schovenhorstweide 1, 
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoon-nummer, 
leeftijd en of je jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij 
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.

Woordzoeker

Oplossing doodles spelletjespagina 23

vuurwerk,
kerstmuts,
sneeuwpop,
kaars,
rendier, 
maria, 
kribbe, 

elfje, 
jozef, 
diner, 
herder, 
koning,
nieuwjaar,
oliebol,

poedersuiker,
denneboom, 
ballen, 
klokken, 
piek, 
ster, 
engel, 

gloria, 
kameel,
slee
bel, 
was, 
wit
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Honden Winterwandeling 2011
Nieuws van het hondenfront

Op zondag 20 november 2011 om 18.00 
uur organiseerde  de werkgroep “Hart 
voor Honden Dierdonk” de eerste een 
winterwandeling. 
De opkomst was matig te noemen maar 
dit hopen wij een volgend jaar te kunnen 
verbeteren door hier meer aandacht aan 
te schenken via de regionale media.

Rond 18.00 uur verzamelende de wandel-
laars zich met hun honden in het buurt-
huis Parkzicht. Na een korte welkomst-
speech het uitdelen en omhangen van de 
lampjes aan de honden, werd om 18.15 
het startsein gegeven en kon de 4,5 km 
lange winterwandeling beginnen. 
De route was van te voren met verlichting 
gemarkeerd zodat de wandelaars niet 
konden verdwalen.
Halverwege de wandeling was een korte 
pauze ingelast , waar de honden een 
kleine behendigheidsproef moesten 
doorstaan om door een slurf te lopen.
Rond 19.15 uur waren de wandelaars 
terug in Parkzicht waar de warme en 
dampende erwtensoep en voor de 
liefhebbers chocolademelk al op hen 
stond te wachten.

Onder het genot van de overheerlijke 
soep werden nog ideeën en gedachten 
uitgewisseld hoe men het volgend jaar 
nog succesvoller zou kunnen maken.
Om 20.00 uur ging eenieder tevreden 
naar huis met in het bezit een tas vol 
met voedingsproducten gesponsord door 
´Prins-petfood en Pedegree pal.

Met dank aan de vrijwillige bijdrage van 
het buurthuis Parkzicht en tot het volgend 
jaar.
Het bestuur HartvoorHondenDierdonk.

Gif op uitlaatstroken
Een hond is vergiftigd door het eten 
van een stuk cake. De cake lag op de 
hondenuitlaatstrook aan de Zilver schoon
beek. De eigenaar seint de politie in. Houd 
uw hond in de gaten tijdens het uitlaten. 
Wacht niet met het naar de dierenarts 
gaan als uw hond ineens ziek is. 
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Nieuws van de Wijkraad

De feestdagen staan weer voor de deur, 
tijd voor bezinning en overdenken van het 
afgelopen jaar. Ook wij van de wijkraad 
gaan dit uiteraard weer doen, dit zowel 
in de privé-sfeer als in de sfeer van de 
Wijkraad. Wat hebben we afgelopen jaar 
bereikt en wat niet.
Terugkijkend op 2011 hebben we 
toch weer een aantalstappen kunnen 
maken. Een en ander uit zich in het 

wijkactieplan dat we in de vorige Gazet 
gepubliceerd hebben. Tevens  was het 
voor het ons het eerste jaar conform 
het nieuwe “Wijkgerichte werken”. 
Uiteindelijk kunnen we dit voor ons 
als positief beschouwen. Er zijn enkele 
verbeterpunten die nu onder de aandacht 
van met name de gemeente zijn.
Voor 2012 staat voor onze wijk het 
“Carat” project op de rol, de eerste 
afspraken hiervoor worden momenteel 
gepland. We gaan dit waarschijnlijk 
koppelen aan een collegebezoek aan onze 
wijk. Tevens mogen we ons volgend jaar 
het op glasvezelnetwerk verheugen, voor 
ons geen directe bezigheid echter wel een 
ontwikkeling die wij indien noodzakelijk 
graag ondersteunen. Uiteraard blijven 

we ook weer actief op diverse andere 
beheersmatige zaken die spelen binnen 
onze wijk. Al met al weer genoeg te doen 
voor het nieuwe jaar.
Maar allereerst samen met onze 
gezinnen de feestdagen weer beleven en 
vervolgens met goede moed weer verder. 
Ons rest voor nu niets anders dan u en de 
uwen prettige dagen toe te wensen en 
een heel gezond 2012.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 
ons natuurlijk ook in de maand december 
bereiken via www.dierdonk.eu of 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Tot ziens binnen onze wijk

Wijkraad Dierdonk

Veranderingen vanaf 2012 
Stichting Welzijn Helmond gaat vanaf 
2012 verder onder de naam LEV-
Groep. De naam SWH verdwijnt uit 
het straatbeeld, maar onze activiteiten 
zullen verder gaan. Sommige activiteiten 
zullen door de bezuinigingen veranderen, 
zoals bijvoorbeeld de Kidsklup. Zij gaan 
verzelfstandigen en gaan zelf een stichting 
opzetten, zodat deze activiteit, ondanks de 
bezuinigingen door kan blijven gaan! Hoe 
de bezuinigingen verder zullen uitwerken 
op ons activiteitenaanbod, kunnen we 
nu nog niet overzien, maar wij houden 
u via dit wijkkrantje op de hoogte van de 
activiteiten die in 2012 gaan plaatsvinden. 
Elke maand zullen wij onze activiteiten 
hierin aankondigen. Mocht u vragen 
hebben of meer informatie willen, dan 
kunt u contact opnemen met Jacqueline 
v/d Ven. Bereikbaar via mail j.vandeven@
levgroep.nl of tel. 0492-598989 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en 
een geweldig goed en gezond 2012 
Wij willen ons graag voor u en uw 
kinderen blijven inzetten!
Namens het Jeugd en jongerenwerk en 
het opbouwwerk

Meta Gortemuller en Bart Hoes

Contactgegevens:
Gegevens kinder- en jongerenwerkers 
SWH team Oost, Rijpelberg en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/of 
info?  Brem tel: 0492-510690 of 
 Tienerhuis tel: 0492-556957
e-mail: 
meta.gortemuller@swhhelmond.nl
bart.hoes@swhhelmond.nl  06-44127828

De Jongensclub @ Tienerhuis!
Als deelnemer van de jongensclub 
bepaal jij wat we gaan doen. Van een 
dart-toernooi tot aan een breakdance 
workshop, van een kookles tot aan het 
organiseren van een feestavond: 
de jongensclub denkt na over wat leuke 
activiteiten zijn en wat mogelijk is wordt 
georganiseerd. 
Aan het eind van 2010 hadden de boys 
zich zo goed gedragen dat er een leuk 
uitstapje tegenover stond: schaatsen in 
de binnenstad van Helmond. 
Het zijn wat roerige tijden geweest en er 
was veel onduidelijk. Maar wat vaststaat 
is dat de jongensclub in 2012 gewoon 
doorgaat. 

Dus ben je tussen 10 en 15 jaar en wil 
je je inschrijven voor de jongensclub, 
of lijkt het je leuk om eens een keer te 
komen kijken? Kom maar eens langs in 
het Tienerhuis en vraag ernaar!
De jongensclub vindt elke vrijdagmiddag 
plaats van 15:00 uur tot 17:00 uur en 
is een besloten activiteit: je moet je 
ervoor inschrijven. Dit kun je doen in 
het Tienerhuis bij de beheerder of het 
jongerenwerk. 

Jongensclub Tienerhuis organiseert: 
het TIENERGALA!
De jongensclub die elke vrijdagmiddag in 
het Tienerhuis samenkomen en hun eigen 
activiteitenprogramma samenstellen, 
komen nu met een activiteit voor alle 
jongeren tussen de 10 en 15 jaar wonend 
in Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk: het 
TIENERGALA! 
Op Vrijdag 13 Januari 2012 barst het feest 
los! Dus trek je mooie jurk, rok, pak of 
jasje aan en kom naar het Tienerhuis! 
Degene die het mooist verkleed is krijgt 
een vette prijs!

Disco:
Gezellig feesten met elkaar! Als je tussen 
de 10 en 17 jaar bent en je komt uit 
Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan 
ben je hier ook weer van harte welkom! 
De entree is gratis en iets lekkers te 
eten of te drinken kun je verkrijgen voor 
€ 0,75 aan de bar. Kom dus elke eerste 
vrijdag van de maand met je vrienden en 
vriendinnen naar het Tienerhuis!
Op vrijdag 3 februari is er weer een disco 
van 19.00 tot 22.30 uur! 

Activiteiten Dierdonk:
Kickboxen in Dierdonk!
Vanaf heden wordt er om de week op 
woensdagavond een kickbox workshop 
gegeven in de gymzaal van Dierdonk. De 
workshop vindt plaats van 20:00 uur tot 
21:30 uur en deelname is gratis! Voor 
aanmeldingen en meer informatie neem 
contact op met Bart.

Stichting Welzijn Helmond / Jeugdwerk
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Zin in avontuur? Maatschappelijke stage doen? 

Ik weet wel wat! Stage bij Scouting 
Paulus Helmond-oost/dierdonk

Bovenstaande uitnodigende titel is van 
Emmy Derkx. Zij en Lindsey Duijmelink 
lopen beide hun maatschappelijke stage 
binnen Scouting Paulus, waarvan ze ook 
alle twee al jaren lid zijn. Scouting Paulus 
biedt de eigen leden de mogelijkheid 
om de verplichte maatschappelijke 
stage binnen de eigen vereniging te 
lopen. Voor hen misschien snel en een 
leuke stageplaats gevonden, voor ons de 
mogelijkheid om hen opnieuw kennis te 
laten maken met speltakken die ze zelf 
inmiddels al ontgroeid zijn. Hieronder van 
ieder van hen een eigen verslag hoe zij 
de maatschappelijke stage bij Scouting 
Paulus beleven.

Ik ben Emmy Derkx, 14 jaar en ik zit in 
3vwo van het Jan van Brabant college. 
Ik loop mijn maatschappelijke stage bij 
scouting Paulus, dit is een opdracht voor 
school. De bedoeling van de stage is dat 
je kennis maakt met vrijwilligers werk en 
je inzet voor de samenleving. 
Deze stage duurt minimaal 30 uur en loop 
je buiten schooltijd. Je mag zelf een stage 

plek zoeken, zolang er maar meerdere 
vrijwilligers actief zijn. 
Ik heb ervoor gekozen om deze stage 
bij scouting Paulus te lopen, waar ik al 
bijna 10 jaar lid van ben. Ik zit zelf nu 
bij de explorers en als ik 17 jaar ben 
mag ik hulpleiding worden. Ik vond het 
daarom heel leuk om met deze stage 
te ervaren hoe het is als leiding bij de 
bevers en welpen (4,5-7 jarigen, 7-10 
jarigen). Ik heb 8 bijeenkomsten met 
de bevers meegedraaid en ga nu nog 8 
bijeenkomsten bij de welpen meedraaien. 
Bij de bevers mocht ik de leiding helpen 
bij de uitvoering van activiteiten. Het was 
erg leuk en de eerste keer viel ik gelijk met 
mijn neus in de boter, want de leiding was 
jarig en gaf een feestje voor de kinderen 
waarbij we allemaal leuke oud Hollandse 
spelletjes deden. Ook de bijeenkomsten 
daarna waren erg leuk. Ik mocht ook mee 
met het jaarlijkse uitstapje naar toverland 
en helpen bij het wenweekend. Met 
wenweekend mogen de bevertjes een 
nachtje in de blokhut slapen, zodat ze 
wennen aan uit logeren/op kamp gaan, 
iets wat we bij de scouting heel graag 
doen! 
Wat ik leuk vond was dat de kinderen zo 
enthousiast en nieuwsgierig reageerden. 
De eerste keer kwam er een meisje naar 
me toe om te vragen wie ik was en wat 
ik kwam doen. Ik heb er heel wat kleine 
vriendjes en vriendinnetjes bij gekregen 
en ik vond het stiekem wel leuk dat er een 
bevertje zei dat ze het jammer vond dat ik 
er voor de laatste keer was. Ook de leiding 
was erg aardig en ze gaven me het gevoel 
dat ik erbij hoorde. 
Dankzij deze ervaring weet ik dat ik 

het leuk vind om over 3 jaar leiding te 
worden, maar bij welke speltak is nog 
steeds een moeilijke keuze!

Ik ben Linsey Duijmelink en ik doe mee 
aan de internationaal Award voor Young 
People. Hierbij moet ik 6 maanden ergens 
een maatschappelijke stage doen. Ik heb 
ervoor gekozen de stage bij scouting 
Paulus te doen. Ik heb nou 8 weken bij 
de welpen op zaterdag stage gelopen 
en ik ga nu naar de bevers, na ik bij de 
bevers ben geweest, ga ik ook nog naar de 
donderdag welpen groep. Bij de welpen 
ik moest verschillende dingen doen 
bijvoorbeeld: dingen helpen klaarzetten 
en opruimen, drinken maken voor de 
kinderen, snoep uitdelen,meehelpen 
met de programma’s die gedaan werden 
en dingen uitleggen. We hebben ook 
verschillende programma’s gedaan: we 
zijn naar het bos geweest, en hebben daar 
levend stratego gedaan, daarbij moest ik 
kaartjes uitdelen, we hebben ook veel 
geknutseld en trefbal gespeeld, bij het 
knutselen deed ik rondlopen om te kijken 
wat de kinderen maakte en bij het trefbal 
deed ik vaak mee met de kinderen.  Het 
openen deden we in het welpen lokaal en 
soms in de zaal. Ook vond ik het een hele 
leuke groep. Maar eigenlijk heb ik nooit 
echt iets saai gevonden.

Scouting Paulus hoopt dat Maatschappe-
lijke stage een kweekvijver wordt voor 
nieuwe leiding. Ook al ben je nooit te 
oud voor Scouting Paulus, nieuwe (jonge) 
enthousiaste leiding is altijd welkom.

www.scoutingpaulus.com 

             



verf

HAPPY
NEW 
YEAR!

MIERLOSEWEG 86, 5707 AP HELMOND, INFO@DRIESSENHELMOND.NL  |  WWW.DRIESSENHELMOND.NL

•  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
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Uitgelicht: de Bosparel
Op een winderige decemberdag rijd ik 
naar Bakel, het dorp dat grenst aan onze 
Helmondse wijk. Gazet-adverteerder De 
Bosparel is aan de beurt in de rubriek 
‘Uitgelicht’. 

De 32 jarige Tanja van Aarle, bedrijfs leid
ster van de Bosparel, is samen met assistent 
bedrijfsleider Frank Ewals, klankbord André 
de Vries en 31 werknemers natuurlijk reuze 
druk in de decembermaand. Hierdoor viel 
het niet mee om een afspraak te maken met 
deze bezigebij. In de Bosparel heerst grote 
bedrijvigheid; voor het grote feest van de 
dag erop moet alle kerstversiering klaar zijn. 
Betrokken medewerkers hebben de mouwen 
opgestroopt en de kerstsfeer ontstaat 
onder mijn ogen. Ik blijk voor dit interview 
te maken te krijgen met zeer bevlogen 
horecaondernemers.
 
De Bosparel is een jonge onderneming al
hoewel het is gevestigd op een plaats die al 
lang als horecabedrijf bekend is. Ruim twee 
jaar geleden vroeg ‘ome Jo” (Jo van Aarle) zijn 
nichtje Tanja om bedrijfsleidster te worden 
van het horecacentrum bij het recreatiepark 
de Kanthoeve in Bakel. Dat beschikte over 
een ruime horecagelegenheid, maar trok niet 
het aantal gasten dat wenselijk werd geacht. 
Tanja moest er wel een nachtje over slapen. 
Ze moest er haar baan in het basisonderwijs/
managementteam voor opgeven en dat 
viel zwaar. Maar organiseren, aansturen, 
innoveren en vooral ondernemen zit haar 
in het bloed en dus wilde zij de stap wel 
wagen zodat er een nieuwe start gemaakt 
kon worden. Om duidelijke te maken dat het 
horecacentrum niet een onderdeel is van 
het recreatiepark was naamsverandering 
hierbij een prioriteit. Er werd een prijs vraag 
uitgeschreven waarop bijna 300 inzendingen 
binnenkwamen. De naam Bosparel kwam 
als winnende uit de bus en diverse andere 
inzendingen werden gekoppeld aan de zalen 
die het complex rijk is.

Tanja ontwikkelde een nieuwe filosofie voor 
de exploitatie. André heeft meegedacht 
en is haar klankbord. Hij noemt Tanja een 
wereldvrouw die anderhalf keer zoveel werk 
kan verzetten als een ander. Zij heeft de 
Bosparel tot bloei gebracht. Stuk voor stuk 
zijn de verschillende ruimtes van een nieuwe 
look voorzien. Het restaurant waar men á 
la carte kan lunchen en dineren kreeg een 
warme sfeer. Het menu is gevarieerd en zeer 
betaalbaar. In de overige ruimtes zijn vele 
activiteiten mogelijk. De Bosparel biedt een 
scala aan activiteiten in arrangement aan: 
Kegelen op de volledig ingerichte kegelbaan 
met een high tea of steengrillen, solexrijden 
met een Brabantse brunch, segwayrijden met 
een keuzemenu … Variëren kan en mag! Een 
biljartje leggen, een kop koffie om een lange 
wandeling te onderbreken, gewoon gezellig 
een borrel drinken… in de barruimte en op 
het terras aan het water is plaats genoeg. 
Voor kinderfeestjes heeft de Bosparel 
moge lijkheden genoeg (wat wil je met een 
onderwijzeres in huis….), voor feesten en 
partijen zijn ruimtes, buffetten en menu’s op 
maat te verkrijgen. Er is zelfs een discotheek
ruimte. Voor MKBers zijn zij specialist op 
het gebied van bedrijfsfeesten. De gezellige 
pubquiz die op elke laatste vrijdag van de 
maand wordt georganiseerd biedt velen uit 
de omgeving een ontspannende uitdaging. 
De Bosparel biedt u plezier en vertier voor 2 
tot 900 personen in een accommodatie van 
ruim 3000 m². 

Gastvrij, laagdrempelig en 
kwaliteit voor 2 tot 900 personen

Tanja ontwikkelde met haar medewerkers 
verschillende concepten waaronder Happen 
en Stappen en het keuze menu. Het mag 
tot de successen van de Bosparel gerekend 
worden. Natuurlijk krijgen streek producten 
in deze menu’s een bijzondere plaats. Tanja 
streeft samenwerking in de streek na. 
Ze is daar om ook tot diverse bestu ren toe

getreden waar  
on  der  Hore  ca 
Ne  der  land  en 
dat van het GBT, 
dat re cre atie in 
GemertBakel be 
vor deren wil via 
allerlei Heerlyck 
Vrijprojecten.

U kunt daarbij 
deel  nemen aan 

bij voor beeld:het 
Heer lyckvrijpas 
poort, fiets tochten 
en menu’s met 
streek   pro  ducten. 
De be kendheid 
be vorderen van 
de recreatie moge
lijkheden in de 
eigen omgeving 
gaat Tanja aan het 
hart. Samen met het GBT is er ook een initiatief 
genomen om leerlingen van basisscholen te 
infomeren wat er in hun omgeving te doen 
is. Samenwerking met andere ondernemers is 
voor Tanja erg belangrijk. Die samenwerking 
uit zich ook in het arrangement Happen en 
Stappen. Met horecabedrijven in de Mortel, 
Bakel en AarleRixtel is een Peelwandeling 
van 7km en een van 14km samengesteld 
waarbij onderweg van diverse gangen van een 
menu wordt genoten. Men vertrekt vanuit 
de Bosparel waar wordt gestart met koffie 
met een door de Bakelse bakker ontwikkelde 
lekkernij: ‘het Bakeltje’. Ook dit ‘Bakeltje’ is 
een voorbeeld van samenwerking van Tanja 
met haar collegaondernemers uit Bakel. 

Op vrijdagochtenden zijn diverse onder
nemers al om 7 uur ‘s morgens aanwezig voor 
de z.g. BNIontbijten, netwerkbijeenkomsten 
die veel contacten en waardevolle ideeën 
opleveren. Tanja en André proberen graag 
nieuwe dingen uit waarvan een groot deel 
blijkt aan te slaan bij de doelgroep waar de 
Bosparel zich op richt. De Bosparel wil een 
laagdrempelige voorziening zijn waar kwaliteit 
voorop staat. Dat ze hierin slagen blijkt wel uit 
de grote belangstelling voor de kerstbrunches, 
kerstbuffetten en kerstdiners die in korte tijd 
volgeboekt raakten. De ANWB leverde de 
kwalificatie fietscafé. Een mooie bekroning 
voor de Bosparel is de plaats in de terrassen 
top honderd. Van de 800 Nederlandse 
terrassen behaalde de Bosparel vorig jaar 
met het terras aan de waterkant tussen de 
palmbomen plaats 41 en dit jaar zelfs plaats 
34! Veel horecabedrijven hebben last van de 
financiële crisis maar bij de Bosparel blijkt er 
nog steeds groei in te zitten.

Tanja, Frank, André en hun 31 medewerkers 
zullen ook hun “buren” uit Dierdonk met de 
bekende Brabantse gastvrijheid ontvangen. 
Het enthousiaste team zorgt er ongetwijfeld 
voor dat u een geweldige tijd bij hen zal 
beleven.

Door Mirjam van der Pijl

          



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

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

Super Sociaal is de winkel in Helmond, ter ondersteuning van mensen die 
onder de armoedegrens leven. Zij kunnen hier gratis of tegen een kleine 

vergoeding hun basis boodschappen doen.

Bedankt!

De pakketten kunnen worden afge-
geven op Kanaaldijk Noord-Oost 82 

(het voormalige EDAH kantoor op de 
hoek Oostende).

Maar als u 0492-552876 belt of
info@supersociaal.nl mailt komen we 

ze ook graag ophalen (tussen kerst 
en oud en nieuw zijn wij gesloten).

een warm initiatief van:

Bent u in de gelukkige
omstandigheid dat u een 
kerstpakket ontvangt of deelt 
u als bedrijf pakketten uit en 
heeft u er een aantal over die 
u aan onze winkel zou willen 
afstaan?
Graag! U doet er onze klanten 
een enorm plezier mee!

zoekt gulle Kerstman die onze 
vakken wil vullen.

Schilder
sbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249

               

Schoonheidssalon yentill
Druk, druk druk na de feestdagen?

Heerlijk een uurtje ontstressen! 

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 t
  

06 0 0

  D
a  
7  PV H m nd

 
h h id

ci li te

Aanbieding Januari

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

Ontspannende lichaamsmassage 
van €37,50 voor € 27,50.

K
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Vuurwerkcampagne

De jaarwisseling komt er aan en daarmee 
ook de tijd dat er weer vuurwerk wordt 
afgestoken. Daarom zijn Politie Brabant 
Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en de 
gemeenten in deze regio de jaarlijkse 
vuurwerkcampagne begonnen. 
Die loopt van 1 december 2011 tot 15 
januari 2012. Zoals bekend mag vuurwerk 
alleen worden verkocht op 29, 30 en 
31 december. Het mag alleen worden 
afgestoken tussen 31 december 10.00 uur 
en 1 januari 2.00 uur. Buiten die tijden 
dus niet. De politie en de gemeentelijke 
BOA’s treden direct op tegen mensen die 
dan toch vuurwerk afsteken of teveel 
vuurwerk bij zich hebben. De toegestane 
hoeveelheid is tien kilo. 

‘Rode Kaart’ 
Van jongeren tot 12 jaar wordt het 
vuurwerk in beslag genomen en ze krijgen 
een reprimande. Van jongeren tussen 12 
en 18 jaar wordt het vuurwerk in beslag 
genomen, er wordt een miniproces-
verbaal uitgeschreven en ze krijgen 
een ‘Rode Kaart’ waarmee ze worden 
doorgestuurd naar Halt Oost-Brabant. Die 
zorgt vervolgens voor een passende (werk)
straf en/of een voorlichtingsbijeenkomst. 
Als de betrapte jongeren die uitvoeren, 
hoeven ze geen boete te betalen. Van 
volwassenen wordt het vuurwerk in 
beslag genomen en ze krijgen een proces-
verbaal.

Gewond door vuurwerk
Het afsteken van (illegaal) vuurwerk is 
niet zonder risico’s. In de periode van 
24 december 2010 tot en met 3 januari 
2011 zijn naar schatting 710 slachtoffers 
van vuurwerkongevallen behandeld op 
de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Dat is 
een daling van 9% ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Dat klinkt mooi, maar 
de verwondingen lijken wel erger te 
worden: 17% van de mensen die zich op 
de Eerste Hulp melden werd uiteindelijk 
in het ziekenhuis opgenomen.  Dat is 
meer dan het voorgaande jaar. Rond de 
jaarwisseling waren landelijk helaas ook 
twee dodelijke slachtoffers te betreuren 
als gevolg van het experimenteren met 
zelf gemaakte vuurwerkbommen.
Meer informatie over vuurwerk is terug 
te vinden via een speciale banner op de 
website van Politie Brabant Zuid-Oost 
(www.politie.nl/brabant-zuid-oost) en op 
de website van Halt Oost-Brabant (www.
haltoostbrabant.nl).

Nieuws uit de wijk Dierdonk
Weinig nieuws deze maand in Dierdonk. 
En dat betekent dus dat het feitelijk erg 
rustig is geweest. Een goed teken, want 
er waren dus ook weinig strafbare feiten. 
Buurtbrigadier Hein Albers kan niet anders 
dan constateren dat het goed loopt in de 
wijk. Toch vragen we u om wel alert te 
blijven, want dingen kunnen natuurlijk 
veranderen. Ziet of hoort u iets verdachts, 
meldt het dan bij Hein of bel met de politie 
via 0900 - 8844.  De volledige nieuwsbrief 
is te lezen op www.dierdonk.eu.
Ad Berkers,
afdelingschef Politie Helmond Oost

Het aanmelden van nieuwe 
leerlingen op BS Dierdonk
Gedurende het schooljaar ontvangen 
we regelmatig vragen over de gang 
van zaken rondom de aanmelding van 
nieuwe leerlingen. Deze vragen worden 
vanzelfsprekend door ons persoonlijk 
beantwoord.

Het lijkt ons goed om via de Gazet, in zijn 
algemeenheid wat meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent deze aanmeldingen.
Voor wat betreft de aanmelding van een 
nieuwe leerling op Basisschool Dierdonk 
kunnen we het volgende toelichten:
Hoe eerder u uw kind(-eren) aanmeldt, 
des te beter kunnen wij rekening houden 
met de komst van uw kind(eren).
Na een eerste aanmelding ontvangen de 
ouders/verzorgers een inschrijfformulier 
en een schoolgids.

• Als u het inschrijfformulier retour-
neert, worden de gegevens verwerkt 
in onze leerlingenadministratie.

• De schoolgids is voor u ter informatie.
Ongeveer een half jaar voordat uw kind 
4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor:

• Een ouder-informatieochtend, inclu-
sief een rondleiding door de school 
en een bezoek aan een (kleuter-)klas. 

• Tevens ontvangt u een uitnodiging 
voor een individueel intakegesprek 
met de (adjunct-)directeur.

Een paar weken voordat uw kind 4 jaar 
wordt, mag het op school vijf dagdelen 
komen kennismaken.
Voor de verdere gedetailleerde procedure 
verwijzen wij u graag naar onze website 
www.dierdonkschool.nl in de schoolgids 
2011-2012 op blz. 23 en verder.
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen 
hebben, dan staan wij u graag te woord.
Basisschool Dierdonk,Nijendaldreef 1, 
5709 RK Helmond. Tel. 0492-512021 
email dierdonk@dierdonkschool.nl
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Programma Januari 2012 Filmhuis Helmond
Drive
Do. 5 jan. 19.30 uur vr. 6 jan. 14.00 uur za. 7 jan. 21.30 uur zo. 8 
jan. 18.30 uur ma. 9 jan. 21.30 uur di. 10 jan. 19.30 uur
Actiedrama over een stuntman die aardig bijverdient als 
bestuurder van vluchtauto’s in het criminele circuit, totdat een 
klus gruwelijk fout gaat. Driver is stuntcoureur in Hollywood, die 
bijverdient als bestuurder van vluchtauto’s in het criminele circuit. 
Hij wordt verliefd op zijn mooie buurvrouw Irene, een jonge 
moeder die wordt meegesleept in de onderwereldpraktijken 
van haar man, de ex-gedetineerde Standard. Wanneer een klus 
gruwelijk fout gaat, moet Driver doen waar hij goed in is om 
Irene en haar zoontje te redden: 
Regie: Nicolas Winding Refn

Les Hommes Libres
Do. 5 jan. 21.30 uur vr. 6 jan. 19.30 uur za. 7 jan. 19.30 uur zo. 
8 jan. 20.30 uur ma. 9 jan. 19.30 uur di. 10 jan. 14.00 uur di. 10 
jan. 21.30 uur
Parijs, 1942. De Algerijnse immigrant Younes wordt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de politie opgepakt en vreest voor 
zijn leven. Hij krijgt echter het aanbod om de Parijse Moskee te 
bewaken in ruil voor zijn leven. Dit is zijn enige overlevingskans. 
Onverwacht wordt hij daar bevriend met de Joodse zanger 
Salim. Deze overtuigt hem om in het verzet te gaan en ondanks 
de risico’s keert Younes zich tegen de politie.
Regie: Ismaël Ferroukhi

Fargo  (filmklassieker die je moet zien)
Vr. 6 jan. 21.30 uur zo. 8 jan. 15.00 uur 
Autoverkoper Jerry Lundegaart (Macy) zit diep in de schulden. 
Hij bedenkt een plan waarin Carl Showalter (Buscemi) en Gaear 
Grimsrud (Stormare), twee criminelen, zijn vrouw (Rudrüd) 
kidnappen en losgeld vragen aan haar steenrijke vader. Dat 
wat een simpele klus had moeten zijn, krijgt een dramatische 
wending met onvoorziene gevolgen. De hoogzwangere 
politiechef Marge (McDormand) bijt zich vast in het oplossen van 
de drie moorden. Haar speurwerk blijkt fenomenaal, overigens 
evenals haar acteerwerk, waarvoor ze een Oscar ontving. Fargo 
werd wereldwijd bedolven onder de prijzen.
Regie: Joel & Ethan Coen

Restless
Do. 12  jan. 19.30 uur vr. 13 jan. 14.00 uur vr. 13 jan. 21.45 za. 
14 jan. 19.30 uur zo. 15 jan. 20.45 uur ma. 16 jan. 19.30 uur di. 
17 jan. 21.45 uur
Enoch Brae wil geen deel meer uitmaken van de wereld sinds 
hij zijn ouders in een tragisch ongeval verloor. Wanneer de 
twee elkaar ontmoeten op een begrafenis, ontdekken ze dat ze 
heel wat gemeen hebben. Voor Enoch, wiens beste vriend de 
geest van een kamikazepiloot uit de oorlog is en voor Annabel, 
die gefascineerd is door Charles Darwin en door alle levende 
wezens, is dat het begin van een bijzondere relatie. Wanneer hij 
te weten komt dat Annabel weldra zal sterven, stelt Enoch voor 
haar te helpen om haar laatste dagen intens te beleven en het 
lot, de gewoonten en de dood zelf zo uit te dagen.
Regie: Gus van Sant

Hasta la Vista
Do. 12 jan. 21.30 uur vr. 13 jan. 19.30 uur za. 14 jan. 21.30 uur 
zo. 15 jan. 18.30 uur ma. 16 jan. 21.30 uur di. 17 jan. 14.00 uur 
di. 17 jan. 19.30 uur
Tragi-komedie over drie gehandicapte vrienden, de tot aan 
de nek verlamde Philip, de door een tumor aan een rolstoel 
gekluisterde Lars en de zo goed als blinde Jozef delen een 
passie voor wijn. Ook ‘de vrouwtjes’ laten het drietal niet 
onberoerd, maar ja: welke vrouw ziet een gehandicapte staan? 
Dus besluiten ze op initiatief van Philip een ‘wijnreis’ te gaan 
maken. Een reis die uiteindelijk uit moet monden in een bezoek 
aan het bordeel ‘El Cielo’ (de hemel) in het Spaanse Punta del 
Mar en het verliezen van hun maagdelijkheid. Maar, weten ze 
hun ouders te overtuigen en wie durft de gok met ze aan als 
verzorger/chauffeur?
Regie: Geoffrey Enthoven

La Piel Que Habito
Do. 19 jan. 20.00 uur vr. 20 jan. 14.00 uur vr. 20 jan. 21.45 uur 
za. 21 jan. 19.15 uur zo. 22 jan. 18.30 uur ma. 23 jan. 20.00 uur 
di. 24 jan. 21.30 uur 
Spaans drama van Pedro Almodovar - verfilming van ‘Tarantula’, 
een roman van de Franse misdaadschrijver Thierry Jonquet’- 
over een plastisch chirurg met psychopatische trekken.
Sinds zijn vrouw stierf aan de gevolgen van brandwonden die 
ze opliep in een auto-ongeval, is de alom geprezen plastische 
chirurg Ledgard (Antonio Banderas) geobsedeerd door het 
aanmaken van een nieuw soort huid die zijn vrouw mogelijk had 
kunnen redden. Twaalf jaar later slaagt hij dankzij geavanceerde 
celtherapie erin deze huid in zijn lab te kweken. Om zijn doel 
te bereiken heeft hij er geen enkele moeite mee om ethische 
limieten te overschrijden door menselijke proefkonijnen te 
gebruiken. Maar dit is niet de enige misdaad die hij zal begaan...
Regie: Pedro Almodovar

Margin Call
Vr. 20 jan. 19.30 uur za. 21 jan. 21.45 uur zo. 22 jan. 15.00 uur 
zo. 22 jan. 20.45  uur di. 24 jan. 14.00 uur di. 24 jan. 19.15 uur
Drama met een actueel thema: over 24 zware uren van een 
groep beurshandelaren in het vroege stadium van de financiële 
crisis
Ondanks grote risico’s en vele waarschuwingen, verkoopt een 
grote verzekeringsbank riskante investeringspakketten. Op 
een late avond ontdekken twee jonge advocaten dat de bank 
geen marge meer heeft om eventuele verliezen te kunnen 
compenseren en dat het bedrijf op een grote ramp afstevent. 

Restless
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Omdat heel Wall Street deze foute investeringen probeert 
te dumpen, staat de markt op het punt van instorten. In een 
nachtelijke meeting met het management, moet gekozen 
worden tussen twee opties: de bank ten onder laten gaan of 
toch proberen hun gevaarlijke bezittingen te verkopen. Gaat de 
bank eraan of de cliënten? 
Regie: J.C. Chandor

The Artist
Do. 26 jan. 19.30 uur vr. 27 jan. 14.00 uur vr. 27 jan. 21.30 uur 
za. 28 jan. 19.30 uur zo. 29 jan. 18.30 uur ma. 30 jan. 21.30 uur 
di. 31 jan. 19.30 uur
Zwijgend zwart-wit komisch drama, als hommage aan de 
zwijgende cinema.
Hollywood 1927. George Valentin is knap, charismatisch en een 
hele goede danser. Hij is de grote ster van de ‘stomme film’ in 
het Hollywood van 1927. Wanneer de geluidsfilm echter zijn 
intrede maakt, raakt de carrière van George in het slop. Drank 
en armoede brengen hem verder in verval. De carrière van de 
opkomende jonge actrice Peppy Miller, schiet juist als een raket 
omhoog. Zij biedt hulp aan George om terug op het witte doek 
te verschijnen en spoort hem aan danser te worden. Samen 
proberen zij de weg naar de top te vinden.
Regie: Michel Hazanavicius

Michael
Do. 26 jan. 21.30 uur vr. 27 jan. 19.30 uur za. 28 jan. 21.30 uur 
zo. 29 jan. 15.00 zo. 29 jan. 20.30 uur ma. 30 jan. 19.30 uur di. 
31 jan. 14.00 uur di. 31 jan. 21.30 uur
Grimmig drama waarin we de ongemakkelijke getuige zijn van 
een pedofiel die een tienjarig jongetje opgesloten houdt in zijn 
kelder. Michael lijkt op het eerste gezicht een normaal leven te 
leiden. Hij werkt bij een verzekeringsmaatschappij, is geliefd bij 
zijn collega’s en ziet zijn vrienden en familie regelmatig. Maar 
zijn ware aard houdt hij voor de buitenwereld verborgen. De 
jongen die in zijn kelder opgesloten zit, is zijn geheim. 
Regie: Markus Schleinzer 

Orla de Kikkerslikker (kinderfilm)
Zo. 29 jan. 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 1 feb. 14.00 uur zo. 5 feb. 
11.00 uur wo. 8 feb. 14.00 uur
Het is niet altijd even leuk om klein te zijn. Vooral als de 
verschrikkelijke pestkop Orla De Kikkerslikker in de buurt is; hij 
heeft één keer een levende kikker opgegeten. Tenminste, dat 
zeggen ze. Niemand van de kinderen durft bij Orla in de buurt 
te komen. Maar wie klein is, moet slim zijn. Orla De Kikkerslikker 
is nog niet van die ‘bangerds’ af. Bangerds….? Superhelden zijn 
het! Viktor mag met zijn hond optreden in een talentenshow 
van Circus Bardini, maar Orla bedenkt een gemeen plan om 
Viktor dwars te zitten. Met fantasie en humor binden Viktor 
en zijn vriendjes de strijd aan met de verschrikkelijke Orla om 
hem voor altijd uit de stad te verjagen. Animatie, Familiefilm, 
Nederlands nagesynchroniseerd
Regie: Peter Dodd

 

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

The Artist

Margin Call

Orla de Kikkerslikker

         



            

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

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

Coolen loodgieter 
wenst iedereen 
fijne kerstdagen 
en een gelukkig 

Nieuwjaar.

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

 
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 

           2:05 3

Kersen eten

Middenin de winter ziet 
een koolmeesje een slak 
in de kersenboom. "Wat 
doe jij hier nou?" vraagt 
het koolmeesje. "Kersen 
eten," antwoordt de slak. 
"Maar er zitten toch nog 
helemaal geen kersen in 
de boom?" zegt het kool-
meesje verbaasd. "Nee, nu 
nog niet," zegt de slak, 
"maar als ik boven ben wel."

K
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Weet u wat het verschil is tussen een 
paard en een ezel als het over stress 
gaat? Ze hebben elk hun eigen manier 
van reageren. Als een paard schrikt 
zal het in actie komen en steigeren 
en bokken. Een ezel daarentegen zal 
‘bevriezen’ en stokstijf blijven stilstaan. 
Dit verschil zien we ook bij honden …
Of bij katten: sommige katten komen 
binnen in onze kliniek, ondergaan de 
nodige onderzoeken gedwee en geven 
zich helemaal over, alsof ze verlamd zijn 
van angst. Andere katten echter doen 
precies het tegenovergestelde.

De eigenaar van Zorro, een knappe kater 
van 6 kg kwam langs met de klacht dat de 
poes niet goed at en minder aanhankelijk 
was dan gewoonlijk. Onderzoek van de 
kater en inspectie van de mond liet zien 
dat zijn tandvlees erg ontstoken was. 
Begrijpelijk toch, dat je dan wat chagrijnig 
bent? … Enkele prikjes zouden het 
probleem moeten verhelpen. Zo gezegd, 
zo gedaan. Zorro wilde wél even laten 
weten dat hij akkoord was met de gang 
van zaken. Mensen die op dat ogenblik 
in de wachtkamer zaten moeten gedacht 

hebben dat ik hem wilde vermoorden! 
Maar goed, met veel geblaas en gebrom 
kreeg hij de medicatie die hij nodig had 
en waar hij van zou moeten opknappen.

Helaas loopt het in het leven niet altijd 
zoals je het plant. Zorro reageerde niet 
helemaal zoals gehoopt op de medicatie. 
Dus moest bovenstaand scenario nog 
een keer herhaald worden. Wat zijn 
humeur natuurlijk niet ten goede kwam. 
Uiteindelijk besloten we, na overleg 
met de universiteit, de kiezen te trekken 
omdat deze de prikkel waren voor het 
tandvlees om telkens opnieuw te gaan 
ontsteken. Deze aandoening treedt de 
laatste jaren steeds vaker op bij katten 
en een echte oorzaak is tot op heden nog 
niet gevonden. De enige remedie is het 
rigoreus verwijderen van de elementen 
waarvan de wortels zijn aangetast. 
Onbehandelde dieren hebben namelijk 
zoveel pijn aan die tanden dat ze uit
eindelijk alle voedsel gaan weigeren en 
enorm vermageren. 
Een kat die een aantal dagen niet eet 
krijgt weer andere problemen. De 
benodigde energie wordt dan gehaald 
uit de vetreserves hetgeen aanleiding 
geeft tot leververvetting en afname van 
eetlust... met soms een dodelijke afloop. 
Er moest dus ingegrepen worden.
Enige medewerking van de patiënt zijn 
kant was echter teveel gevraagd, want 
Zorro was het er duidelijk niet mee eens. 
Gewapend met lederen handschoenen 
(het spreekwoord moet toch ergens 
vandaan komen) en een fixatiekooi 
konden we hem  uiteindelijk en zonder al 
te grote stress onder verdoving brengen 

en hem verlossen van zijn pijnlijke 
probleem.
Enkele weken later bracht de eigenaar 
Zorro voor zijn jaarlijkse vaccinatie en hij 
had het me duidelijk nog niet vergeven! 
Oog om oog, tand om tand (vergeef me de 
beeldspraak) moet hij gedacht hebben. Ik 
dacht nog even: bijten kan hij mij in elk 
geval niet meer, maar ondertussen had 
hij al, als een echte tijger, vakkundig zijn 
nagels in mijn arm geboord. 
Hoewel ik het allemaal voor zijn bestwil 
gedaan heb mocht ik ook niet verwachten 
dat Zorro die verbanden ook allemaal wist 
te leggen en dus vergeef ik het hem. 
Gelukkig zijn er heel veel patiënten die 
op een “dankbaardere” manier reageren 
en zoals u zult begrijpen ben ik daar 
niet rouwig om. En Zorro??? Misschien 
maakt hij voor het nieuwe jaar wel goede 
voornemens.

Ik wens u, mede namens al onze mede
werkers van Dierenkliniek Brouwhuis, 
hele fijne feestdagen en een goed en 
gezond 2012 toe.

Joke Jolling, dierenarts

Wilt u méér weten over dierenkliniek 
“Brouwhuis”  kijk dan ook eens op
www.dierenkliniek.com 

Bibliotheek De Bus dicht!
Vanwege gemeentelijke bezuinigingen  wordt o.m. 
de bibliotheekvestiging De Bus per 1 januari 2012 
definitief gesloten. 
Vrijdag 16 december 2011 is de bibliotheek in 
winkelcentrum De Bus  voor het laatst open.
De bibliotheek bestudeert op dit moment de 
mogelijkheden om in samenwerking met een of 
meerdere basisscholen in de wijk een servicepunt 
voor de jeugd te realiseren. 
Volwassenen en jeugdleden kunnen vanaf 1 januari 
gebruik maken van de andere vestigingen van de 
bibliotheek in Helmond, Deurne, Asten en Someren. 
Volwassen filiaalleden worden in de maand dat 
het abonnement verloopt uitgenodigd voor een 
ontvangst met een kopje koffie en een rondleiding 
in de centrale bibliotheek Helmond. Voor informatie 
daarover kunt u bij de bibliotheekmedewerkers 
terecht. De bibliotheek is op zoek naar een oplossing 
voor de doelgroep ouderen en minder mobielen.
De medewerkers van bibliotheek De Bus, Wilma 
en José, bedanken de lezers voor de prettige 
samenwerking in de afgelopen jaren.
Meer informatie: www.bibliotheekhelmondpeel.nl

               



Nu FEESTEN en in

januari SPORTEN!

 HELE MAAND
JANUARI!
ACTIE MAAND!

1 februari 2012.

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

- bedrag dient in één keer te worden voldaan.   U was in de maanden november / december nog geen lid!

5 maanden
onbeperkt sporten

Voor de prijs van 1 keer per week (€ 22,50) per maand
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Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor jong 
en oud. Nederland is dan ook echt een hockeyland. Daarnaast 
is het heel erg gezellig bij Hockeyclub Bakel. Veel bewoners van 
Dierdonk weten dit intussen ook en hebben de weg al gevonden 
naar de kleinschalige club in het dichtbij gelegen Bakel.

Bikkels gezocht die willen hockeyen
Hockeyclub Bakel heeft naast veel meisjesteams ook een 
aantal jongensteams. We willen graag het aantal jongensteams 
uitbreiden. Daarom doen we een oproep aan jongens van 7-16 
jaar om zich aan te sluiten bij onze club. Heb je in het verleden 
gehockeyed en krijg je weer kriebels als je hockey op TV ziet: 
dan is nu het moment om je aan te melden bij onze club. Maar 
ook als je nog nooit gehockeyed hebt en je het heel leuk vindt 
om kennis te maken met deze veelzijdige sport: neem contact 
op met onze club. Je kunt bellen naar Astrid v.d. Pol, 343784.

Hockeyclub Bakel de zaal in
Vanaf begin december zijn zeven teams weer begonnen aan 
de zaalhockeycompetitie en dat is superleuk en spannend. 
Bovendien leer je er heel veel techniek en snelheid van en daar 
kun je later op het veld heel goed gebruik van maken. We zijn 
benieuwd hoe de teams het in de zaal gaan doen. Misschien 
hebben we straks weer een aantal kampioenen te vieren?

Ook zin om te gaan hockeyen?
Ben je al wat ouder? Heb je misschien eerder ook al gehockeyed? 
Heb je weer hockeykriebels gekregen? Neem dan ook contact 
met ons op (Astrid v/d Pol, 343784). Zij kan u informeren over 
de plaatsingsmogelijkheden.
Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl
Fijne kerstdagen en een supergezellige jaarwisseling toegewenst 
en tot ziens bij Hockeyclub Bakel in 2012!

Hockeyclub Bakel op zoek  naar  jongens

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

Het jongens D-team heeft de eerste maanden moeten 
wennen aan het spelen op een heel veld, maar ondertussen 
zijn de eerste punten behaald. Er zit nog veel meer in voor 
Gilles, Daniel, Tijn, Kevin, Tom, Thijn, Mitchell, Rowand, Luuk, 
Norbert, Kevin, Thomas, Sybe, Thomas en Jibbe. Succes daarbij!

             



Administratiekantoor 

Van de Water 
 

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

 

Arcenlaan 22 
5709 RA Helmond (Dierdonk) 

Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098 
Email: frankvandewater@chello.nl 

www.administratiekantoorvandewater.nl 

              

T. 06 215 626 47                 
www. robjacobstuinaanleg.nl 

 
    

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Prettige

 Kerstdagen en 

een Voorspoedig 

2012

            

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

  

 

OPRUIMING
MET KORTINGEN

VAN 20%
TOT 60%
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Programma Poppodium Lakei januari 2012

Zondag 8 januari 2012 vindt de 2e editie 
plaats van 

Your Sundate! 
Dat wil zeggen: gratis fijne muziek op de 
zondagmiddag!
Kay, dat is Katja en Katja dat is Kay! 
Gedreven door haar behoefte om aan 
haar muziek meer vorm te geven heeft 
Katja ten Dam-Flik een band geformeerd 
en met deze band heeft ze de door haar 
zelf geschreven songs opgenomen. 
Daarbij heeft ze niet de eerste de beste 
muzikanten bereid gevonden om aan de 
cd opname van haar band mee te werken. 
En zo ontstond de eerste - bijna - all black 
rock band van Nederland! Aan haar cd, 
getiteld ‘It’s O-Kay’, heeft de toetsenman 
van Lenny Kravitz meegewerkt: mr. George 
Laks himself! Haar live band bestaat uit 
muzikanten die hun sporen hebben 
verdiend bij onder andere Anouk en 
Waylon!

An evening of instrumental 
landscapes…

Vrijdag 13 Januari 2012.
Deze avond zal geheel in het teken staan 
van instrumentale (gitaar)muziek, in 
verschillende verschijningsvormen. Het 
hoofdprogramma van vanavond wordt 
verzorgd door het Duitse Long Distance 
Calling.

In 2007 debuteerde de band met het 
op vinyl verschenen ‘Satellite Bay’; een 
album waarop de band uit Munster 
direct een statement maakte. In hun 
instrumentale muziek worden subtiele 
gitaarakkoorden gecombineerd met 
innovatieve drumpatronen. Worden 
samples aan overstuurde riffs geknoopt. 
Hoor je elektronica vastgeketend aan een 
effectenbak.
In 2009 verscheen vervolgens ‘Avoid The 

Light’en met dat album brak de band 
definitief door. Die doorbraak bleef niet 
alleen beperkt tot postrock kringen maar 
ook liefhebbers van metal en heavy rock 
wisten de muziek van LDC te waarderen. 
Mede om die reden speelde LDC als 
voorprogramma van ‘erkende’ bands als 
Opeth, Anathema en Katatonia.
In 2010 stond men op het beroemde 
Roadburn Festival in Tilburg maar ook op 
Summer Breeze, Area 4 en Rock Am Ring.
Begin dit jaar verscheen het album ‘Long 
Distance Calling’, waarop de band bewijst 
dat nog steeds stappen (kunnen) worden 
gezet in het instrumentale rockgenre. Er 
zijn invloeden hoorbaar van uiteenlopende 
bands als Pink Floyd maar ook Tool. Luister 
naar een track als ‘Timebends’ en wij 
vragen jullie: welke band met een zanger 
kan zo’n spannende muziek maken?

Atlantis
De band rondom gitarist Gilson Heitinga 
timmert de laatste tijd flink aan de weg. 
De band is net terug van een succesvolle 
tour langs een aantal Oost Europese 
landen, landen waar enthousiast 
wordt gereageerd op de instrumentale 
uitspattingen van Atlantis. 
In de zomer van dit jaar verscheen het 
geweldige nieuwe album ‘Mistress of 
Ghosts’, de langverwachte opvolger van 
het eveneens spannende, mysterieuze 
‘Carpe Omnium’ uit 2008. Atlantis is erin 
geslaagd om een wonderlijke combinatie 
in elkaar te sleutelen van postrock, 
Krautrock, metal, emo, stoner, noise en 
ambient muziek. Denk aan bands als Cult 
Of Luna, Neurosis, maar ook Massive 
Attack of een vleugje Depeche Mode. Als 
dat je nog niet nieuwsgierig maakt …

Tank86
Uit onze eigen Brabant komt het Bredase 
geweld van Tank86. De band debuteerde 
eerder dit jaar met het album ‘Rise’, 
een eigenzinnige plaat. De band kiest er 
niet voor om reeds geëffende paden te 
kiezen; er is al voldoende aanbod van 
postrock/metal bands die blijven hangen 
in dat segment met prachtig uitgewerkte 
sfeerschetsen. Nee, Tank86 geeft bewust 
vol gas, laat drums gigantisch exploderen, 
schuwt thrash niet. 

SardoniS
Uit Belgie komt dit duo. SardoniS bestaat 
slechts uit 2 mannen. Maar die 2 heren 

knallen menig vijfmansformatie van het 
podium. Na de release van hun 7 inch 
‘SardoniS’ in 2007, in eerste instantie 
opgepikt als een soort van instrumentale 
doomband. Vervolgens ontwikkelde de 
band zich verder en in 2010 werd de eerste 
full length uitgebracht. Een gitarist (Roel) 
en een drummer (Jelle), dat is SardoniS. 
Het is progressief, het is heavy, het is 
doomy, het is muziek om te ervaren...

Genesis Project plays           
‘Seconds Out’ 

Zaterdag 21 Januari 2012
Genesis Project werd in 1999 opgericht 
met als doel het complete dubbelalbum 
‘The Lamb Lies Down On Broadway’ uit 

te voeren. In 2000 werden talloze shows 
gegeven. Vanaf 2001 werden ook nummers 
gespeeld van andere Genesis albums uit 
de jaren 70 waaronder ‘Trespass’, ‘Selling 
England By The Pound’ en ‘Foxtrot’. 
Vanaf 2012 zal Genesis Project het 
dubbelalbum ‘Seconds Out’ uit 1977 gaan 
spelen. Genesis Project speelt alleen de 
complete songs en uiteraard alles van het 
‘Seconds Out’ dubbelalbum, maar ook 
nog andere songs die tijdens de Seconds 
Out tour toentertijd regelmatig werden 
gespeeld door Genesis.
De bandleden van Genesis Project hebben 
een allemaal zeer ruime muzikale ervaring. 
Zij spelen of speelden o.a. in Pink Project, 
Knight of the Progs, Mangrove, For Absent 
Friends, Squonk en Salmon. Zij hebben 
bovenal een ding gemeen: een grote liefde 
voor de 70s/80s symfonische rockmuziek 
en dat plezier spat bij elke show weer van 
de band af! 
Let wel: Het blijft niet bij de live uit ge-
voerde muziek alleen. Achter de band 
zijn op een groot scherm authentieke 
videobeelden, animaties en slides te 
zien. Deze filmbeelden worden getimed 
op de muziek. Een lichtshow maakt dit 
multimedia-spektakel compleet. Een 
uitstekende mix van muziek, beeld en licht.
Info en kaartverkoop: 
www.lakeihelmond.nl
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Prinsenbal bij C.V. DE SPEKZULLEKES

Onthulling nieuwe Prins 
op zaterdag 7 januari 
Op zaterdag 7 januari 2012 is het weer 
zo ver. Aan het lange wachten komt 
een eind. De nieuwe Prins van De 
Spekzullekes wordt bekend gemaakt. 
Wie o wie gaat De Spekzullekes vooraf 
met Carnaval 2012? 
In het bijzijn van vele bevriende ver
enigingen zal op de betreffende avond 
zo rond 22.00 uur onze Prins ????? zich 
bekend maken. De manier waarop is door 
het GOP (Genootschap Oud Prinsen) 
geheel vernieuwd. 

Net als in 2011 zal er ook dit jaar weer 
een groots feest van gemaakt worden. 
Alle ingrediënten zijn hiervoor aanwezig. 
De muziek wordt verzorgd door de 
showband Hurricane, DJ Gerard, de 
kapel De Durbloazers en ook diverse 
bezoekende carnavalsverengingen 
brengen hun eigen kapel mee. Vele 
bevriende carnavalsverenigingen hebben 
al toegezegd dat ze aanwezig zullen 
zijn. En natuurlijk zijn alle Spekzullekes 
aanwezig. We kijken uit naar deze avond.
De dag erna, zondag 8 januari zal in 
de Residentie Zaal Vissers, de Prinsen
receptie worden gehouden. Het eerste 

gedeelte van 13.30 tot 15.00 uur is 
alleen toegankelijk voor leden van 
C.V. de Spekzullekes. Vanaf 15.00 uur 
kunnen vrienden, bekenden en andere 
geïnteresseerden de Prins komen 
feliciteren. De opzet van deze receptie is 
gelijk aan de zeer succesvolle en leuke 
receptie van 2011. Het zal wederom 
een aaneenschakeling van activiteiten 
zijn. Felicitaties worden afgewisseld met 
muziek en acts.
 

“MOI GEWIST” wint 
weer Schlagerfestival
De winst van vorig jaar was nog 
niet “moi gewist”, want tijdens de 
Carnavalsschlager 2012 hebben de oud 
Prinsen van CV de Spekzullekes voor de 
tweede keer de winst behaald met het 
nummer: “Ik mekker nie zo gauw”.

“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 Schlager
festival, waarbij vele tweede plaatsen 
werden behaald en ook vorig jaar de 
winst. Volgens voorzitter en lead zanger 
Frank Vlijmincx is het nummer “Ik mekker 
nie zo gauw” wat geschreven is door Erik 
van Heeswijk en Lia Stoop een “kei goed 
nummer” en die mening werd tijdens 
de Carnavalsschlager gedeeld door het 
publiek, de vakjury en de Prinsenjury.

Programma Carnaval 2012
Zaterdag 7 januari: Prinsenbal 
Zondag 8 januari: Prinsenreceptie
Vrijdag 10 februari: 1e Kletszullekesavond
	 Zaal	open:	19.00	uur	
	 Aanvang:	20.00	uur.
Zaterdag 11 februari: 2e Kletszullekesavond
	 Zaal	open:	19.00	uur
	 Aanvang:	20.00	uur.
Zondag 12 februari:  Rode Neuzenbal
	 Aanvang:	14.00	uur
Dinsdag 14 februari: Scholenpresentatie 
(de	Vlier,	de	Straap	en	den	Bongerd)
Vrijdag 17 februari: Scholenbezoek
Vrijdag 17 februari: 50+ Bal
	 Aanvang:	20.00	uur
Zaterdag 18 februari: Opening Carnaval in de
Residentie Aanvang:	12.30	uur
Zaterdag 18 februari: Openingsbal  
	 Aanvang:	20.30	uur
Zondag 19 februari: Deelname optocht Helmond
Zondag 19 februari: Matinee   
	 Aanvang:	13.00	uur
Zondag 19 februari: Speksation
	 Aanvang:	20.00	uur
Maandag 20 februari: Matinee
	 Aanvang	13.00	uur
Maandag 20 februari: Ladies First Night
 Aanvang 20.30 uur
Dinsdag 21 februari: Kindermatinee
	 Aanvang	13.00	uur
Dinsdag 21 februari: Sluitingsbal 
	 Aanvang	20.30	uur
Woensdag 22 februari:  Haringhappen
	 Aanvang:	20.30	uur
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Januari 2012 in het Annatheater, Helmond
op zaterdag 7 januari: 

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

vanaf maandag 9 januari:

Proeflessen acteren voor kinderen en jongeren 
op de “Jeugdtheaterschool Annatheater”

Misschien weet je niet wat je je bij acteerlessen voor moet 
stellen. Vanaf maandag 10 januari kun je gratis een proefles 
volgen om te kijken of het iets voor je is. 
voor informatie:  Lavínia Germano, tel. 0492-547573
e-mail:   laviniagermano@annatheater.nl
voor dag en tijd lessen zie: www.annatheater.nl rubriek 
Jeugdtheaterschool.

zaterdag 14 januari

Elisabeth Bas met “Oefening van Liefde”
Nu de katholieke kerk onder vuur ligt heeft ELISABETH BAS 
duidelijk de vinger aan de pols: “Oefening van Liefde” is een 
voorstelling gebaseerd op ervaringen van meisjes (nu vrouwen) 
in een nonneninternaat. ELISABETH BAS neemt met “Oefening 
van Liefde” een duik in een recent katholiek verleden, een 
tijd van christelijke burka’s en een pedagogie van discipline, 
tucht en straf. Het internaat, een metafoor voor macht, 
machtsmisbruik, eenzaamheid en solidariteit. Met een dosis 
humor als ‘overlevingsstrategie’. 
“Zelfs voor een leek in het internaatwezen sprak het echt tot 
mijn verbeelding. Ontroerend, komisch en aangrijpend. Prachtig 
gedaan” – (Jeroen van de Graaf, theatermaker)
Bekijk de trailer op http://youtu.be/dWlzWn41yrY
aanvang: 20.00 uur;  entree: € 15,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl/tel. no. 06 28104333

zaterdag 28 en zondag 29 januari

“Op de planken met Anna”
In één weekend een voorstelling maken en uitvoeren. Voor de 
derde maal organiseert het Annatheater in Helmond een open 
weekend voor iedereen van 12 tot 88 jaar. Het Annatheater 
in Helmond is een werktheater, een omgeving waarin dingen 
ontkiemen, ontwikkelen en tot bloei komen. In het weekend 
van 28 en 29 januari 2012 biedt het Annatheater je de kans 
tijdens een tweedaagse workshop te proeven aan toneel, dans 
en theatertechniek om vervolgens al het ingestudeerde op een 
echt podium op te voeren voor Helmonds publiek! Het gehele 
weekend word je begeleid door ervaren docenten en technici. 
Op zondagavond  is de voorstelling, voor iedereen toegankelijk.
Kom ook naar dit unieke weekend!
Wil jij graag mee doen? Schrijf je dan nu in. Stuur een e-mail 
naar jts@annatheater.nl.De deadline voor de inschrijvingen is 
8 januari 2012. 
De kosten voor dit unieke weekend bedragen slechts € 10,00. 

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

   –––––––––––––––––––––––––––––––––

Rommelmarkt Amicitia 

Op zondag 8 januari 2012 houdt Harmonie en 
Drumband Amicitia  haar jaarlijkse rommelmarkt 

ten bate van de vereniging.
De markt wordt gehouden in het 

Gemeenschapshuis de Loop aan de Peeleik te 
Brouwhuis van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Wij houden ons aanbevolen voor het aanleveren 
van materialen voor deze rommelmarkt. AUB geen 

witgoed en meubels/ bedden.
Graag een telefoontje naar (0492) 512962.

          



Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

Op het nieuwe jaar!
4-delige kurken-
trekker set 24,95
nog lager geprijsd
Nu 14,95 

Black Bottle
wijnset
14,95 

cadeautip ... of gewoon voor jezelf een cadeau.

2 wijnglazen Rosenthal Kristal van 25,-
Nu 14,95

metalen wijnrek voor
9 flessen van 67,50
Nu 39,95
voor 18 flessen van 92,50

Nu 59,95

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen                  kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl
Bleriotstraat 1 - Helmond - T: 0492-59 91 71

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK
Gediplomeerd kapster

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

ka sal n p t t rt ntie gaze  t mber 20 1 p       1    

Bij aanschaf van een Aqua-Max 
een diner-cheque t.w.v. €50,- cadeau!

Is uw cv-ketel aan vervanging toe? 
Denk dan eens aan een Itho Daalderop 
cv-ketel. De cv-ketels van 
Itho  Daalderop bieden uniek comfort. 
Ook staat Itho  Daalderop garant voor 
kwaliteit; onze toestellen worden 
ontwikkeld en  gefabriceerd volgens 
de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

U kunt de Aqua-Max nu leasen bij 
van Duijnhoven Installatie-techniek, 
voor slechts €27,- per maand en 
daarbij maakt u (zolang de voorraad 
strekt) ook nog eens kans op een 
diner-cheque t.v.w. €50,-.

  

Cv-ketel
koop of lease

v.a. €27,-  
per maand

van Duijnhoven 
 Installatietechniek

Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond
T   +31 6 29 57 43 76
E   info@deinstallatieman.nl
I    www.deinstallatieman.nl 

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

CY
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Parochie H. Lambertus

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

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel    (477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin             (523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings             (522019  

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2, 
5702 CW Helmond. ( 0492 - 529654 (dinsdag 10-12 u.)

Pastorieën: 
Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond. ( 0492 - 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV  Helmond. ( 0492 - 523421

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Vieringen met de feestdagen en de jaarwisseling

Datum Feestdag Kerk 
Za 24 december  Kerstavond Paulus  17.30 Gezinsviering
  Lambertus 18.00 Gezinsviering
  Jozef 19.30 Dameskoor
  Paulus 19.30 Schabbertkoor
  Jozef 21.30 CMS/Jozefk.
  Edith Stein 21.30 Koor
  Lambertus 23.30 Cantorije
Zo 25 december  Eerste Kerstdag Jozef  9.30 CMS/Jozefk.
  Paulus 9.30 Schabbertkoor
  Lambertus 11.00 Cantorije
  Edith Stein 11.00 Koor
Ma 26 december Tweede Kerstdag Jozef 9.30 Dameskoor
Za 31 december Oudjaar Jozef 17.00 Lambardi
  Paulus 19.00 Schabbertkoor
Zo 1 januari Nieuwjaar Lambertus 11.00 Volkszang
  Edith Stein 11.00 Volkszang

Kerst voor kinderen 
Zoals ieder jaar vieren wij op kerstavond de geboorte van Jezus 
in de Lambertusparochie. 

Wij hebben twee kinder- en gezinsvieringen waar julie naar toe 
kunnen komen met papa’s en mama’s. 

In de PAULUSKERK om 17.30 uur.
Wij versieren daar samen de kerstboom, met door jullie zelf 
gemaakte versieringen. Maak dus thuis iets leuks voor de 
kerstboom en zet er een mooie kerstwens op en neem dit die 
avond mee.

In de STADSKERK ST. LAMBERTUS om 18.00 uur
Tijdens deze viering is er een geweldig kerstspel, waarbij 
kinderen mogen meedoen. In het kerstspel beelden de kinderen 
de geboorte van Jezus uit.

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 
begin van 2012.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het 
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het 
telefoonnummer is 539470. Elke zondag 
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om 
in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. 
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er 
 een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kinder neven
dienst 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

• 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

Nu zaaien, toekomst oogsten
Het project van de Protestantse Gemeen-
te te Helmond voor ramen en deuren 
in de kerk van onze Ghanese vrienden 
in Tema is afgerond. Nu ze klaar zijn 
met bouwen willen onze vrienden op 
woeste grond bij de kerk groenten gaan 
verbouwen. Er is een plan voor een 
biologische moestuin. Het moet mensen 
bewust maken van duurzame teelt van 
gewassen. Ontwikkelingswerker Willem 
Albert Toose begeleidt dit project.

Grondbewerking. Gemeenteleden gaan 
hiermee zelf aan de slag. Ze graven het 
perceel gedeeltelijk af en brengen er zand 
en zwarte aarde op. Compost en andere 
mest zijn ook nodig. Er worden geen 

gifstoffen gebruikt en er is 
bijzondere aandacht voor de 
watervoorziening. Mensen 
van de kerkgemeenschap 
beginnen zelf met aanleg van 
composthopen en -kuilen. 

Zaaien Als er eenmaal 
ver bouwd kan worden, 
wordt eerst mucuna 
gezaaid om de grond te 
verbeteren. Het is een 
stikstof bindende boon, 
die snel groeit en de bodem bedekt. Als 
het regenseizoen begint (april-mei 2012), 
is de mucuna uitgebloeid en wordt die 
onder geschoffeld. De gemeenschap gaat, 
na deze mucuna-periode, bepalen welke 
soorten groen ten ze wil verbouwen. 
Vanuit de kerkgemeenschap in Helmond 
zouden zaden kunnen worden gestuurd 
(via de Universiteit in Wageningen) om 
de gemeenteleden hier echt bij het 
project in Ghana te betrekken. Er komt 
geen monocultuur, want er moet ervaring 

worden opgedaan met verschillende 
planten.

Oogsten Educatie en training spelen 
nu een hoofdrol. Welke plant kan 
op welk moment het best gezaaid 
worden bijvoorbeeld. Hoe zit het met 
uitputting van de bodem? Hoe kunnen 
op biologische wijze ziekten en plagen 
worden voorkomen? Welke zorg heeft 
een bepaald gewas nodig?
Alles bij elkaar een slim en nuttig project 
waar wij graag ons steentje aan bijdragen. 

Diaconie — 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.

Dit project van Kerk in Actie past goed bij 
de initiatieven van ZWOE in Ghana. We 
collecteren dit jaar hiervoor 3 maal. Van 
harte aanbevolen!

Kerkdiensten met de kerst
18 december 10 uur gezinsdienst (kinderkerstfeest) ds. L.J. Oosterom
18 december 19 uur avonddienst 4e advent ds. L.J. Oosterom
24 december 22 uur Kerstnachtdienst, m.m.v. Lighthouse ds. L.J. Oosterom
25 december 10 uur 1e kerstdag dienst m.m.v. Cantimond ds. C. Flier
1 januari Nieuwjaarsdag  ds. C. Flier

           



Samen delen in de winst. 
Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

C

Als Rabobank Helmond geven wij met ons Wijkfonds graag iets 

terug aan onze stad. Samen delen in de winst, dat is het idee. 

Mede daarom zijn we dit jaar begonnen met onze wijkambassadeurs. 

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor klanten en andere inwoners in 

de wijk, en worden betrokken bij het aanwijzen van projecten waarin 

we kunnen ondersteunen. In 2011 leverde dat onder meer bijdragen 

op aan de projecten die hiernaast genoemd worden. 

Ook in 2012 blijven we investeren in onze wijken. Zo blijft Rabobank 

Helmond dichtbij en betrokken. Heeft u een goed idee? Laat het ons 

dan weten! Dat kan onder andere via ambassadeurshelmond.nl.

Wij leverden een bijdrage aan:

A  educatief project in kader van cultuur op de St. Trudo Basisschool 

in Stiphout

B speelveld incl. kunstgras aan de Wevestraat in Stiphout

C evenementenborden in Dierdonk , Stiphout en Mierlo-Hout

D herdenkingsmonument voor oorlogslachtoff ers in Mierlo-Hout

E vlaggenmast bij Huize Alphonsus te Mierlo-Hout

F biljart in gemeenschapshuis de Fonkel in het Centrum

G huiskamerproject voor Speeltuin Leonardus in het Centrum

H kerstsfeerverlichting in winkelcentrum de Veste in Brandevoort

Investeren in de wijken. Dat is het idee!
www.ambassadeurshelmond.nl
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Nummer 1 in

huizen verkopen!!

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

Wildenborchlaan 61 • Helmond
€ 218.000,-- k.k.

of te huur  € 900,-- per maand

Wildenborchlaan 61 • Helmond

Vilsterendreef 22 • Helmond

Horstlandenpark 57 • Helmond€ 312.000,-- k.k.

Horstlandenpark 57

De kromme Geer 17 • Helmond

 Vilsterendreef 5 • Helmond € 289.000,-- k.k.

 Vilsterendreef 5 • Helmond

Zilverschoonbeek 1  • Helmond

De eerste woningruil is een feit!
Zoals ik in de vorige editie van de Gazet heb aangegeven, was ik op zoek naar kandidaten die open stonden voor een 
woningruil (uw huidige woning verkoopt u, aan de verkoper van uw toekomstige nieuwe woning). Hier hebben wij 
diverse reacties op gekregen met als gevolg dat de 1e woningruil een feit is geworden! Verkopers en kopers profi ciat!

Hieruit blijkt dus dat wanneer men kenbaar maakt wat men zoekt er écht wel mogelijkheden zijn om uw eigen won
ing te verkopen en een stap te maken naar uw droomhuis. Geef daarom aan mij aan wat uw woonwensen zijn en ik 
ga voor u op zoek naar de ideale woningruil; uiteraard binnen de portefeuille van verkopers die aan een dergelijke 
woningruil mee willen en kunnen werken. 

Momenteel ben ik op zoek naar een 2/1 kapwoning in Dierdonk in de prijsklasse €275.000,  tot €300.000,  waarbij de 
verkoper bereid is om over te gaan tot een woningruil met een tussenwoning nabij het stadscentrum in de prijsklasse rond 
de €200.000, . Heeft u hier oren naar? Neem dan contact met mij op: tel. 0492 549055 of e mail: alwin@woonplezier.nl
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€ 289.000,-- k.k.

€ 415.000,-- k.k.

€ 624.500,-- k.k.

            


