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En nog veel meer...

N U  B I J  H E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N D

Engelseweg 150, Helmond 
T (0492) 52 14 85  
www.hetbinnenhuishelmond.nl

Openingstijden 
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur 
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

Advies bij Het Binnenhuis Helmond 

Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik 
van onze kennis en ervaring. Leg je 
woonsituatie voor: van een simpele 
tip tot een uitgebreid interieuradvies 
staan we voor je klaar. En welke 
keuze je uiteindelijk ook maakt: 
wij onderbouwen hem graag!

Profiteer nu van maar liefst 50% korting op merkmeubelen: dat zit wel goed!

Kolder op zolder!

ALLES*

OP DE 
BOVENVERDIEPING 

NU

 

korting!korting!

50%
50%

Kolder op zolder!
50%

50%

50%

50%

50%

Kolder op zolder!
50%

50%

50%50%

Pode 6 driezitter in leder Fresco, v.a. 2.984,- nu 1.490,-

Leolux fauteuil Fiabo in leder Topaz, 

v.a. 2.470,- nu 1.235,- 

50%

Topform draaifauteuil Pinto 

in leder Omega, v.a. 1.495,- nu 745,-

Topform relaxfauteuil Banner 

in leder Ultra, van 2.740,- nu 1.370,-

Topform 2,5-zitter Pillow 240 cm breed, in stof Facet, 

van 2.098,- nu 1.049,-

Topform 2,5-zitter Sharan 

in stof, kleur beige, van 2.180,- nu 1.090,-

Topform hoekcombinatie Kuku, multifunctioneel, in stof, kleur beige, 

v.a. 3.995,- nu 1.995,-

Topform 2,5-zitter Randi 210 cm breed, in stof Bute Tweed, 

van 2.235,- nu 1.115,-

Topform Candara wandkastcombinatie C

250 cm breed, van 3.824,- nu 1.910,-

           



Voorwoord 3

Na de feestdagen .... in Dierdonk
Grappig. Ik denk dat we allemaal glim
lachen als we deze foto zien. De glasbak 
bij de AH na de kerstdagen. Maar is het 
om te lachen? 
Bij mij roept het een gevoel van schaamte  
op. Gedumpt door mensen die er ook niet 
van houden dat de chipszakken op straat 
gegooid worden en er hondenpoep op de 
stoep ligt. Toch vinden we dit normaal. 
We hebben een paar weken veel sneeuw 
gehad. Er is veel inzet getoond door de 
mannen die ‘s avonds laat en ook in alle 
vroegte onze straten schoon hebben 

geveegd. Ook dat vinden we vanzelfspre
kend. Toch bedankt daarvoor. 

Wat minder vanzelfsprekend is een 
bezoek van de burgemeester aan onze 
mooie wijk Dierdonk. Op zaterdag 26 
januari heeft de nieuwe burgemeester, 
Elly Blanksma, een bezoek aan Dierdonk 
gebracht, gelukkig was het net geen kerst 
geweest. Ze heeft een wandeling door de 
wijk gemaakt en na afloop kennis gemaakt 
met de wijkraad, de ondernemers en wat 
verenigingen actief in Dierdonk.
Onze redactie heeft meteen de gelegen
heid aangegrepen om de prijsuit reiking 
van de Gazetpuzzel door de burgemees
ter te laten doen.

Ondertussen is het carnaval weer in 
aantocht. De Rampetampers hebben 
wederom hun intrek genomen in Park
zicht en er zullen tijdens de carnaval 
tal van activiteiten plaatsvinden, het 
carnavalsbloaike is ondertussen bij u 
bezorgd. 

Wij wensen alle mensen een hele fijne 
carnavalstijd, hopelijk werkt het weer een 
beetje mee ... enne wees verantwoorde
lijk voor je leefomgeving en laat je rom
mel thuis.

Deze tweede Gazet van dit jaar is we
derom tot stand gekomen door onze 
drie-koppige redactie, wij hebben nog 
steeds geen invulling gevonden voor 
onze vacature hoofdredacteur. Iemand 
met een vlotte pen en email kennis. Bent 
u het? 
Met dank aan onze adverteerders wensen 
wij u veel leesplezier !

Ook dank aan Hanny, de inzendster van deze foto, 

het geeft stof tot nadenken! 

           



Wijkinformatie4

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

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

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

Secretariaat:  Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 11 en 25 feb.
RESTAFVAL:  Ma. 4 en 18 feb.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 11 en 25 feb. ten westen en 
wo. 13 en 27 feb. ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3, 
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers (534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt,  (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving 
leden:
Heidi Swinkels (515221.

Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844

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

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

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

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

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.

8 Verenigingsnieuws:  Moet Niks mededelingen, Crea-avonden, 
Maskerade, Didoko en Fotodier.

12 Column Dierdonk 3D: Wijkraad 2.0.

13 Wijknieuws: Darten in Parkzicht, 2x nieuws over de N279.

16 Wijkraad: De Nieuwe Wijkraad.

17 Wijknieuws: Bezoek van de burgemeester aan de wijk 
Dierdonk.

19 Kunst in Dierdonk, een terugblik op 7 oktober.

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

25 Ingezonden: Carnaval Basisschool Dierdonk.

26 Rampetampers: carnaval in 2013 het is er weer.

29 Ingezonden: Poppodium Lakei, tien jaar Annatheater en  
Jeugd Preventie Team (JPT) in Dierdonk.

31 Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

33 Ingezonden: Plus Scouts meren aan bij Scouting Paulus.

35 Uitgelicht: Van den Heuvel Makelaars en Adviseurs.

37 Ingezonden: Volop zaalhockeyen bij hockeyclub Bakel.

38 Programma Filmhuis.

41 Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”.

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

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

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  7 februari.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 1 maart.

C O L O F O N   G A Z E T
13e jaargang nr. 2 – Editie Feb.  2013
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

Foto’s: o.a.
Niek de Jongh
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

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

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

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

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

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

(wnd.voorzitter)

         



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

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

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

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Let op!  Wij zijn verhuisd

Konings
voor Verf en Behang

                   

Gevestigd in Dierdonk

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

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

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

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

Handgebouwde MTB & Race wielen 

Onderhoud en Reparatie van alle fietsen

Onderdelen & Accessoires, Wielen & banden.

MARSHALLSTRAAT 18L                      5705 CN HELMOND
WWW.BIKESENSERVICES.NL

tel: 06-38920234                    Email: info@bikesenservices.nl

C

Y

K

            

Drieling
En? vraagt de ju�rouw
aan Jantje die trots ver-
teld dat ze bij hem thuis 
een drieling hebben ge-
kregen, “
Hoe heten de babytjes?”.
Jantje: Ik weet het nog
niet zeker maar toen mijn
vader met het ziekenhuis
belde en hoorde we een 
drieling hadden gekregen, 
hoorde ik hem zeggen: 
“Hemel, Hel en 
                        Verdoemenis!”

           

           



Politiek 7

2013
Allereerst wens ik u een voor-
spoedig en gezond 2013! Politiek 
gezien zullen er in dit jaar nog de 
nodige belangrijke beslissingen 
genomen moeten worden. Het 
tweede gedeelte van dit jaar 
zal gekenmerkt worden door 
“politieke schermutselingen” als 
opmaat naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2014. Het is dus 
zaak het hoofd koel te houden en 
vol toewijding en weloverwogen 
de juiste beslissingen te nemen. 
Beslissingen die door het verstrij-

ken van de tijd al dan niet juist blijken te zijn. 

Ook in 2013 zullen de bezuinigingen die aangekondigd zijn door 
de centrale overheid in Den Haag verder hun weg vinden in de 
gemeentelijke begroting. Het probleem is dat door de wisselingen 
in Den Haag van de afgelopen jaren een drietal bezuinigingsronden 
gecumuleerd ingevoerd zullen worden. Daardoor lijkt het alsof 
het allemaal nu nog wel meevalt, maar ergens zal de rekening 
betaald worden. Een aantal zaken die in 2013 behandelt zullen 
worden hebben te maken met deze bezuinigingen doordat 
ze of uitgevoerd worden door goed samen te werken met de 
omliggende gemeenten, zoals de transitie jeugdzorg, of doordat 
er criteria bedacht worden die ervoor zorgen dat samenwerkings-
verbanden c.q. fusies aangegaan worden, zoals in de sportvisie. 
Ook de stadsvisie 2030 zal rekening houden met de gewijzigde 
omstandigheden, niet langer zal er ingezet worden op uitbreiding 
van de stad maar meer nog op het herontwikkelingen en verrijken 

van de kwaliteit van openbare ruimtes. Het vizier zal ook gericht 
zijn op het behouden en creëren van werk voor de inwoners van 
Helmond en de regio. Daartoe dienen er maatregelen genomen 
en investeringen gedaan worden die dit kunnen waarborgen. Een 
aantal belangrijke ontwikkelingen kunnen een boost geven aan 
de economische ontwikkelingen in deze regio. Het ontwikkelen 
van de Groene Peelvallei (Berkendonk) kan banen creëren in de 
recreatieve sector. Als Eindhoven, lees Brabant, wordt verkozen 
tot Culturele Hoofdstad 2018 zal dit in de creatieve, culturele en 
recreatieve sectoren een enorme boost geven. Gasten met in hun 
kielzog ondernemingen uit de hele wereld willen dit meemaken 
en zullen de regio ontdekken. Onlangs heeft de burgemeester van 
Eindhoven, Rob van Gijzel, aangegeven dat economisch de regio 
zich verder zal ontwikkelen en dat de vraag naar personeel de 
komende jaren verder zal toenemen. Zuid-Oost Brabant dient zich 
hierop voor te bereiden. Nog steeds is de aandacht van Den Haag 
gericht op de Randstad, maar hier in Zuid-Oost  Brabant gebeurt het! 

Ook de Provincie heeft haar vizier op de toekomst gericht. In 2013 
zullen de beslissingen omtrent de “Grote ruit” en opwaardering 
van de N279 hun definitieve beslag krijgen. Het geld is er al voor 
gereserveerd! Belangrijk is dat Helmond goed timed en een 
wezenlijke financiële bijdrage hieraan gaat leveren. Alleen dan 
kunnen mitigerende maatregelen die genomen moeten worden 
het maximale gunstige effect voor de wijken Helmond-Noord, 
Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis genereren, want dat de weg er 
komt is zo goed als zeker.

Kortom, bij de pakken neerzitten heeft geen zin. De enige uitweg 
is een stip op de horizon en de schouders eronder zetten. Op naar 
2014!

Joan Damen

Het jaar is nog vers als ik dit stukje 
schrijf. Nieuwjaarsrecepties 
zijn nog volop gaande maar na 
vandaag (12 januari) zal dat wel 
rap minder worden.
Oudjaar doet mensen terugblik-
ken, nieuwjaar doet mensen 
vooruitblikken.
De burgemeesters van Eindhoven 
en Helmond hebben op diverse 
bijeenkomsten vooral benadrukt 
hoe bijzonder onze regio toch 
eigenlijk is. En dat deden zij met 
rede en met recht!

Ik wil hier nog eens benadrukken hoe bijzonder Dierdonk is. Een 
mooie ruime wijk, ruimte voor jong en oud, fraai van opzet en 
heerlijk om er te wonen. Elders in dit blad vindt u een artikel waar 
een andere wijkbewoner deze bijzondere wijk ook de loftrompet 
steekt. Ik mocht hem daarvoor interviewen en het gesprek deed 
mij ook weer eens beseffen dat ik het hier zo ontzettend naar mijn 
zin heb. Als ik vooruit mag blikken dan woon ik hier nog heel lang 
met veel plezier!

Ook het raadswerk blijf ik met veel plezier doen. De gemeente-
raadsverkiezingen van 2014 werpen hun schaduw al vooruit en 
dwingen mij er ook toe na te denken over een volgende raadsperiode. 

In diverse politieke partijen zijn de eerste stappen al gezet om tot 
mooie lijsten van verkiesbare partijgenoten samen te stellen. In de 
PvdA hebben we een leergang waarin potentiele kandidaten kennis 
kunnen maken met de ins en outs van het gemeenteraadswerk. Ik 
mag één van de cursusleiders voor Limburg en Brabant-oost zijn. 
Mooi en inspirerend om te doen. Het geeft mij ook een blik vooruit, 
een blik in de toekomst van de gemeentepolitiek. Er is veel talent 
op komst in de diverse gemeenteraden en ik reken er op dat het 
ook voor Helmond opgaat! Talent dat nodig is om de diverse wijken 
van Helmond mooier te maken en mooi te houden. En voor u en 
mij geldt dat voor Dierdonk in het bijzonder.

Mirjam van der Pijl

Vooruitblikken

         



MoetNiks mededelingen

Crea-avonden

Gek eigenlijk, bijna Carnaval en toch nog een kort verslagje over 
onze kerstbijeenkomst.
Het was op 19 december een heel gezellige boel in Parkzicht. 
Na een heerlijk kopje koffie met gebak ging iedereen aan de 
slag met de diverse spellen die gereed stonden. Ondertussen 
probeerden de aanwezigen de ontvangen puzzelstukjes van drie 
verschillende foto’s uit Dierdonk bij elkaar te zoeken en op de 
juiste wijze aan elkaar te leggen.

De prijs voor de winnaars bleek het recht om de prijslotjes te 
trekken voor de loterij waarvoor iedereen een lot gekregen had.
Alle deelnemers aan de kerstbijeenkomst ontvingen aan 
het einde van de ochtend een flesje wijn om thuis onder de 
kerstboom nog even na te genieten.

Het programma voor de maand februari is enigszins aangepast 
doordat we het lunchpauzeconcert ten gevolge van de 
programmering van Het Brabants Orkest hebben moeten 
verschuiven. Daardoor moeten we de excursie voorlopig 
uitstellen. Het definitieve programma is als volgt:

Koersbal: Op elke woensdagmorgen van 10:00 tot 12: uur, 
behalve op 13 februari.

Workshops Powerpoint: donderdagmorgen 7 februari van 
10:00 tot 12:00 uur.

Computer inloop: donderdagmorgen 14 en 28 februari van 
10:00 tot 12:00 uur.

Lunchpauzeconcert 21 februari, Tijdens dit concert zal één 
van de grotere werken van het concert van die avond worden 
uitgevoerd.  We reizen met de Sprinter die om 10:30 uur vertrekt 
vanaf het Centraal Station van Helmond. U kunt ook instappen 
op alle andere stations van Helmond. De vertrektijden zijn 
dan uiteraard iets afwijkend. Verzamelen in de hal van Station 
Eindhoven 10:44 uur.
We gaan, voorafgaande aan het concert genieten van een 
heerlijk kopje koffie met gebak in Restaurant Queen aan de 
Markt 7 te Eindhoven. De kosten bedragen voor leden van de 
wijkvereniging € 5,00 die bij inschrijving op uiterlijk 9 februari 
betaald moeten worden aan Jeanne de Jong, tel.nr: 512516. 
Niet-leden betalen € 7,00.

Ten aanzien de treinreis attenderen we u erop dat het wellicht 
niet meer mogelijk is een papieren kortingskaartje uit de 
automaat te verkrijgen. U zou dat mogelijk willen aanschaffen 
als u met iemand die een voordeelurenkaart heeft, mee wilt 
reizen. Dat kan dan voortaan alleen als u over een OV chipkaart 
beschikt of via internet een E-ticket heeft gekocht. Zie hiervoor 
de informatie op de website van de Nederlandse Spoorwegen.
Als u meer wilt weten over het E-ticket, kom dan op 14 februari 
naar de computer inloop.

Tweede winterwandeling: 24 februari, we verzamelen om 
10:30 uur bij de slagboom, ter hoogte van het Paviljoen 
Warande. Na de wandeling drinken we op eigen kosten koffie 
in Paviljoen Warande.

Dinsdag 5 maart: Vilten
De vorige avond was helaas door ziekte 
uitgevallen, vandaar nu op herhaling.   
We gaan deze avond werken met vilt. 
De techniek die we gaan toepassen is: 
natvilten! Deze avond maken we een 
hoesje voor een mobieltje, e-reader 
of ipod of een klein tasje. Er zijn veel 
kleuren aanwezig dus u maakt het naar 
eigen smaak. Neemt u uw mobiel/ipod/e-
reader mee voor de maat! Leuk om eens 
kennis te maken met iets wat u wellicht 
vaker gezien heeft maar nog nooit zelf 
heeft gedaan.

Kosten voor deze avond bedragen slechts 
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.
• Maximum aantal deelnemers 20. 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.

• 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 
activiteiten 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.

Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het 
aantal plaatsen is beperkt! 

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk
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Toneelgroep Maskerade
Toneelgroep Maskerade maakt zich klaar voor het nieuwe 
speeljaar na 8 uitverkochte zalen in November 2012
Toneelgroep Maskerade heeft het speeljaar 2012 succesvol 
afgerond met maar liefst 8 uitverkochte voorstellingen van “One 
flew over the cuckoo’s nest” in het Annatheater in Helmond, een 
record voor deze Dierdonkse vereniging.
Het publiek werd intens geraakt door het stuk waar een lach 
en een traan erg dicht bij elkaar lagen. Bezoekers hebben nog 
dagenlang nagepraat over de indruk die de voorstelling op hen 
achterliet. Wederom werd het publiek verwend met een avond 
totaal theater van de hand van regisseur Dirk van der Pol. Vele 
Dierdonkers zijn trouw komen kijken waaronder diverse leden 
van de winkeliersvereniging en de wijkvereniging. Wij zijn erg 
blij met dit trouwe publiek, zij zijn nodig om de voorstelling 8 

keer uit te verkopen zegt voorzitster Liesbeth Scheepens. Als 
dat dan lukt dan geeft dat een enorme kick.
Lang stil staan bij hun moment van roem doen de leden van 
Maskerade niet, het nieuwe speeljaar is immers weer begonnen 
en de leden zijn weer druk in de weer. In januari begint de 
groep weer met speltraining, nog niet met repetities, eerst 
moet er namelijk nog een stuk gekozen worden. Er wordt een 
leescommissie opgestart en die nemen diverse stukken door, 
samen met de regisseur wordt er dan unaniem een stuk gekozen. 
Spannend dus wat het dit jaar gaat worden, een drama, een 
blijspel, een thriller, een komedie? 
We houden jullie op de hoogte!

Toneelgroep Maskerade

Kerstconcert Dierdonkkoor !!

Het is al weer even geleden, maar met de feestdagen nog 
in het geheugen kan Dierdonk terugkijken op een geslaagd 
kerstconcert van ons eigen Dierdonkkoor.
Het publiek werd bij binnenkomst getrakteerd op een kop koffie 
of thee met kerstkoekje. De sfeer , entourage en opkomst waren 
een mooie opmaat naar het kerstfeest.

Aan het programma was hard gewerkt en het enthousiaste 
publiek liet hun waardering  luid en duidelijk blijken.
Aan de vakmanschap van onze dirigent en pianist hoeft  
niemand meer te twijfelen, zo iemand dat nog mocht doen…. 
Zij verwisselden met groot gemak van plaats voor het koor. 
Onze gasten, Ria van Reyt - klarinet en Pilar Bosch - cello, lieten 

twee maal een prachtig sfeervol intermezzo horen, terwijl de 
koorleden er als een “warme deken” omheen stonden.
Het was een mooie muzikale avond.!!
Wij waren blij met uw gewaardeerde aandacht en hopen u weer 
te zien bij ons volgende concert.

Graag willen wij u alvast attenderen op ons lente-concert op 21 april !!
Ook dit vindt in Parkzicht plaats.

Nieuwe leden ( in het bijzonder mannen ) zijn van harte welkom 
om ons koor nog meer tot zijn recht te laten komen.

Hanny van Rijt
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Onlangs heb ik me aangemeld bij Fotodier. Bij de eerste 
bijeenkomst, was een korte voorstelronde waarbij een van 
de vragen die de leden aan me stelden was: “Welke apparatuur 
heb jij eigenlijk? Canon of Nikon? En wat voor lenzen gebruik 
je?” Ik kreeg van het gros van de aanwezigen een geamuseerde 
blik toen ik deze vragen beantwoorde met: “euh… de standaard 
lens die Apple levert op mijn iPhone4S.”

Bovenstaande geeft mooi weer dat fotografie voor veel 
mensen iets anders kan betekenen. Hoewel ik graag meer 
ervaring wil krijgen met uitgebreidere camera’s, gaat 
fotografie bij mij persoonlijk om het eindresultaat. Met 
de aanschaf van mijn iPhone is het gebruik van uitgebreide 
fotobewerkingsprogramma’s een stuk minder geworden, er 
zijn namelijk heel veel goede (en gratis) apps beschikbaar voor 
smartphones om op een simpele wijze een foto te kunnen 
bewerken. 

Graag wil ik hier een van de meest populaire smartphone 
fotoapps bespreken: Instagram. (Alle stappen worden gedaan 
a.d.h.v. een iPhone versie van de app, bij bijv. Android is de 
layout mogelijk anders.) Hieronder volgt een zeer beknopte 
handleiding waarbij ik met enkele eigen voorbeelden hoop te 
laten zien dat het eindresultaat met smartphone fotografie er 
wel degelijk mag zijn ;-)  

Voordat iemand met Instagram begint zijn er een aantal dingen 
die men over deze app moet weten, met name op het gebied 
van privacy. Om te beginnen worden alle foto’s die met de 
app gemaakt worden geüpload naar de Instagram servers om 
geplaatst te worden op je openbare online profiel. Dit profiel is 
gekoppeld aan de app, maar je kunt deze ook bekijken via een 
willekeurige internet browser en, zoals met alles tegenwoordig, 
kun je Instagram koppelen aan je Facebook profiel. Je kunt in de 
instellingen voorkomen dat je profiel openbaar wordt. Om te 
voorkomen dat je foto’s op de Instagram server komen zet je je 
iPhone in vliegtuigmodus terwijl je de foto’s maakt en bewerkt. 
Alle foto’s worden namelijk in je lokale fotoalbum opgeslagen 
voordat ze worden geüpload. Dankzij de vliegtuigmodus kan er 
echter niets worden geüpload. 

Dan de app zelf. Instagram kent een vijftal 
tabbladen: “home”, waarbij je alle foto’s 
kunt bekijken van de mensen die je volgt; 
“verkennen”, waarbij je veel besproken 
foto’s kunt bekijken en bovendien kunt 
zoeken op onderwerp of gebruiker; de 
fotografietool zelf waarover zo direct 
meer; “nieuws”, waar je reacties op je 
foto’s kunt bekijken en ten slotte heb je 
nog je eigen profiel tabblad met je foto’s en instellingen. We 
concentreren ons op het middelste tabblad, de Instagram tool.

Bij de tool wordt de camera van de iPhone geactiveerd en 
kan men direct een foto maken of middels de vierkante knop 
(rechtsonder) een foto uit je fotoalbum bewerken. Wanneer 
de foto is gemaakt gaat men automatisch naar het volgende 
scherm (indien je een foto uit een album selecteert is er nog de 
mogelijkheid om deze bij te snijden). Bij het volgende scherm, 
toepasselijk getiteld “bewerken”, heeft men vier knoppen en 
een aantal filters om uit te kiezen. 

“Welke apparatuur heb jij eigenlijk?”
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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Met de eerste knop kan de foto telkens een kwartslag worden 
gedraaid. Met de tweede knop kan men het kader dat bij 
sommige filters zit aan of uit zetten (bijvoorbeeld een witte 
rand om de foto). Met de derde knop kan men delen van een 
foto wazig maken (en hierdoor de aandacht op andere delen 
vestigen). Dit wazig maken kan op een tweetal manieren: 
een in breedte instelbare balk, of een in grootte instelbare 
cirkel waarbuiten alles wazig wordt gemaakt. De laatste knop 
veranderd de helderheid van de foto met een vast ingestelde 
waarde. 
Vervolgens kan men uit de onderste balk kiezen uit een groot 
aantal filters waardoor de kleuren, korreligheid en scherpte 
van de foto worden aangepast. Kies een mooie combinatie 
tussen een filter en het wel of niet gebruiken van de vierde knop 
(helderheid) en druk op “Volgende” op het eindresultaat op te 
slaan. In het laatste scherm, “Foto delen”, kan men de foto nog 
voorzien van een bijschrift en ten slotte wordt de foto middels 
de knop “Delen” opgeslagen in je fotoalbum en automatisch 
geüpload op je Instagram profiel.

Veel plezier met het gebruik van Instagram en succes met het 
eindresultaat!            David Otten
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Dierdonk 3D: Wijkraad 2.0 

In deze rubriek be
steed ik elke maand 
aandacht aan een 
groep vrijwilligers die 
zich inzet voor onze 
mooie wijk*.
Deze maand aandacht 
voor de Wijkraad 
Dierdonk. 
Ja, inder daad, weer 
de wijkr aad. Ik zal u 
uitleggen waarom.

Nieuwjaarsrecepties horen bij de start van het jaar en worden 
op vele plekken gehouden. Op het werk, op het stadhuis, op de 
vereniging maar ook in Dierdonk. Jarenlang werden die niet 
gehouden, mede vanwege de beperkte animo vanuit de wijk. In 
2013 was het toch weer raak. Op 10 januari hield de Wijkraad 
Dierdonk een nieuwjaarsreceptie in ons eigen wijkcentrum 
Parkzicht. Als geheim agent vroeg ik mij af: ‘Waarom?’ en ‘Wie 
komen daar op af?’

Het Waarom werd al snel duidelijk. Walter Schuurman en Renée 
Teeuwsen stonden voor een tafel met flessen wijn en bossen 
bloemen en er was een rij! Een rij wijkbewoners die cadeaus 
kwamen brengen voor de voorzitter en de penningmeester van 
onze eigen wijkraad. Aha, de receptie van de wijkraad was 
direct het afscheid van deze coryfeeën die 8 jaar lang zitting 
hebben gehad in het bestuur. 

Het bestuur dat dreigde uiteen te vallen. Twee drijvende 
krachten die stoppen, moesten opgevolgd worden om de 
wijkraad voort te kunnen zetten. En dat is gelukt. De nieuwe 
voorzitter Nico Tuip hield een mooie speech om Walter en 
Renée te bedanken. Hij stelde meteen de nieuwe bestuursleden 
Mirjam van Rooij, Eveline van de Poel en Wim van Hoof (afwezig 
door ziekte) voor. Dat viel nog niet mee want het was extreem 
druk in Parkzicht. De bar en omgeving werd bevolkt door de 
receptiegangers en de tafels door hangjongeren (nu even 
zitjeugd) die blijkbaar een jeugdwijkraad gaan oprichten. 

Maar dat was nog niet alles. Het Dierdonks dartteam Parkzicht 
’07 speelde een thuiswedstrijd. Voor de eerste keer op 2 
dartbanen. Zij waren in een strijd verwikkeld met Dartburgt 
4 Us en het was spannend. Zij maakten zoveel lawaai dat Nico 
met moeite boven hen uit kon komen. Ik begreep dat hij de 
wijkraad strak leidt met een duidelijke verdeling van taken. Hij 
sprak over portefeuillehouders, uiteenlopend van hondenbeleid 
tot veiligheid tot communicatie tot N279. Het gaf mij veel 
vertrouwen voor de toekomst. Ook de samenwerking die aan 
een hangtafel werd beklonken tussen de wijkvereniging en 
de wijkraad met betrekking tot de website doet mij deugd. 
Kortom, niet alleen een doorstart van de wijkraad maar ook 
een geprofessionaliseerde versie. Vandaar de titel ‘Wijkraad 
2.0’. Nu maar hopen voor de darters dat de drankjes van de 
receptie niet op hun bonnetje terecht zijn gekomen.

Voor degenen die niet meer weten wat de wijkraad allemaal 
doet, volgen hier enkele van hun actiepunten. Hondenbeleid, 
speelvoorzieningen, besteding van Impulsbudgetten, grote 
verkeersruit van de N279, kerstverlichting, wijkinformatie
borden en website, digitaal infopunt en Carat kunstwerk. 
Kortom, de faciliteiten in de wijk. De wijkvereniging richt zich 
meer op de activiteiten in de wijk. Heeft u de gratis kalender 
met 12 foto’s uit de wijk eind december ontvangen en bekeken? 
Op de laatste pagina staat een opsomming van die activiteiten. 
Daar kunt u trouwens ook zien hoe u lid kunt worden. Dit alles 
is ook op de www.dierdonk.eu te lezen.

Afrondend wil ik mij aansluiten bij de mooie woorden van Bert 
Valentijn die namens de Gemeente Walter en Renée bedankte 
en de nieuwe wijkraad veel sterkte wenste. Hopelijk zal de 
wijkraad 2.0 de komende jaren minstens zoveel voor Dierdonk 
kunnen betekenen als de afgelopen jaren. 

geheim agent pd7 
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com

*: In eerdere edities van de Gazet zijn de redactie van dit 
wijkblad, het bestuur van de wijkvereniging, carnavalsvereniging De 
Rampetampers, bestuur en beheerder van wijkcentrum Parkzicht, 
de jeugd van Dierdonk, Heidi Swinkels, de Ondernemers Sociëteit 
Dierdonk, Tennisvereniging Dierdonk en Stichting Dierdonk Dagen 
onderzocht en beschreven.

            



Darten in Parkzicht
Onze eigen Dierdonkse dartclub 
“PARKZICHT 07” is het nieuwe jaar goed 
begonnen met de ingebruikname van een 
tweede dartbaan. 
De opening van de tweede baan werd 
gevierd met een toernooi waarvoor 
zowel geoefende darters als ook een 
aantal recreanten waren uitgenodigd. 
Van te voren werd gehoopt op een tiental 
belangstellenden maar dit werden er meer 
waardoor er zelfs mensen als reserve 

spelers aanwezig waren. Door te spelen met koppels waarbij 
de ervaren darters gekoppeld werden aan een onervaren speler 
ontstond een leuke competitie waarin iedereen evenveel kans 
had om te winnen. Er werd gespeeld volgens het best of five 
principe wat wil zeggen dat het team dat als eerste 3 keer van 
501 naar 0 uitgooit wint. Alle 7 koppels hebben tegen elkaar 
gegooid en uiteindelijk bleek het team van René Janssens/
Arthur Arts te hebben gewonnen. Een toernooi als dit is zeker 
voor herhaling vatbaar en wordt waarschijnlijk voor de zomer 
nogmaals georganiseerd. 
Houdt hiervoor de Gazet in de gaten. 

Dartclub “PARKZICHT 07” bestaat inmiddels al weer 5 jaar en is 
in die tijd opgeklommen naar de 2e divisie van de Peellandse 
Dartbond. De club bestaat momenteel uit een achttal darters 
die in wisselende samenstelling iedere week hun wedstrijden 
gooien. Graag zouden zij hun club uitbreiden met een tweede 
team wat in de wijk Dierdonk met de diverse jeugdige inwoners 
toch geen probleem zou moeten zijn. De thuiswedstrijden 
worden afgewerkt in ons eigen wijkgebouw Parkzicht en worden 
op donderdagavond gespeeld. 

Als er geen wedstrijd is, zijn er meestal wel mensen van de 
dartclub aanwezig op donderdagavond die dan onderling een 
partijtje gooien. Mocht je interesse hebben in de dartsport, 
loop dan gerust eens binnen bij Parkzicht en wellicht kun je een 
partijtje mee gooien. 
Heb je zelf geen pijlen, ook geen probleem, in Parkzicht zijn 
een paar sets pijlen aanwezig. Parkzicht is in principe iedere 
donderdagavond geopend van 20.00 tot 24.00 uur dus loop 
gerust eens binnen.
Mocht je verdere informatie willen hebben over “PARKZICHT 07” 
neem dan contact op met: Jan van Hees via tel 0492-559334

Gezocht 

vrijwilliger voor bardienst
Wij als bestuur van wijkcentrum Parkzicht zijn op zoek naar 
iemand die, na een inwerk periode door de beheerder, 
zelfstandig wekelijks op de vrijdagavond een aantal uren de 
bar zal beheren. Ook verwachten wij dat u  een aanspreekpunt 
zult zijn voor de op dat moment aanwezige bezoekers. 

Bent u wekelijks op de vrijdagavond een paar uurtjes beschikbaar 
en lijkt het u leuk om te fungeren als gastheer/gastvrouw van 
ons gezellig wijkgebouw Parkzicht, neem dan contact op met 
onze beheerder dhr. Willy van Aerle.
Hij is bereikbaar onder telefoon nummer 06-30735792
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Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

             

www.robjacobstuinaanleg.nl Tel.+31 (0)6 215 62 647 

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

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

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

Gediplomeerd en gespecialiseerd in: 
Diabetische voet en Reumatische voet

Risico voeten

Belt u gerust voor meer informatie
 of om een afspraak te maken. 

Agnes van den Reek 
De Lage Geer 1 

5709 PX  Helmond
0492-774354 / 06-14150264

Nieuw in Dierdonk
Pedicure Agnes van den Reek

             

           



N279 Laatste nieuws N279
De gemeenteraad was woensdag 
12‑12‑12 uitgenodigd voor een 
bijeenkomst met de Brabantse 
gedeputeerde Van Heugten. Hij 
gaf een presentatie over o.a. een 
onderwerp dat 4 Helmondse 
wijken, bijna letterlijk, raakt: de 
opwaardering van de N279.
De wens van de Provincie is om de 
Wolfsputterbaan, vanwege een plan 

dat de verkeersdoorstroming in de regio moet verbeteren, van 
2 naar 4 banen en mogelijk 100 km/u te brengen. U begrijpt dat 
dit gevolgen heeft voor Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis 
en Rijpelberg. Daarbij moet u o.a. denken aan ongewenst 
ruimtebeslag en de ongewenste toename van verkeerslawaai. 
Maar ook ongewenste toename van fijnstof, niet alleen door 
uitlaatgassen maar ook door slijtage van banden, remschijven 
en andere metalen voertuigdelen en slijtage van het wegdek. De 
zeer ongewenste trieste gevolgen daarvan staat statistisch op 
12 doden. Maar er zijn ook gevolgen waar u niet zo snel bij zal 
stilstaan. De ontsluitingen van Dierdonk via de Coendersberglaan 
en de Waterleliesingel zullen, zeer waarschijnlijk, komen te 
vervallen. Per auto kan men dan alleen nog Dierdonk in of uit 
via de Bakelsedijk of door de Venuslaan. Extra verkeer door de 
stad dus. Is dat wenselijk?
Groot was mijn verbazing toen Van Heugten met grote 
stelligheid beweerde dat Helmond wel éérst moet meebetalen 
alvorens er een uitgewerkt plan komt voor de opwaardering 
van deze weg. In het uit te werken plan zal dan bekeken worden 
óf er mogelijkheden zijn om de gewenste compenserende 
maatregelen te treffen voor de overlast die Helmonders van deze 
weg zullen ervaren. Hoeveel er aan gewenste compenserende 
maatregelen wordt gerealiseerd kan pas worden bepaald als 
er genoeg geld bij elkaar is. En hoe die er dan uit komen zien 
(wegomlegging, groencompensatie, geluidswering enz.) is 
voorlopig dus ook een wensdroom. Vooralsnog is slechts een 
klein deel van de ongeveer benodigde 900 miljoen zeker. Dat is 
de 450 miljoen die de Provincie op de plank heeft gelegd voor 
dit plan. Ruim een vierde deel (zo’n 260 mio) moet komen van 
het Rijk. Daar vindt momenteel, vanwege de bezuinigingen, 
een grote heroverweging plaats welke wegen er in aanmerking 
komen voor Rijksbijdrage. Onzekerheid dus. Verder is er de wens 
dat SRE (112 mio) en de Waterschappen naast de verschillende 
gemeenten gaan bijdragen.
Of dit bedrag ooit bij elkaar gesprokkeld wordt? ’t Staat op het 
wensenlijstje van de voorstanders….
Dit is voor het jaar 2012 mijn laatste column. Mijn wens voor u 
is dat een mooi einde van het jaar en dat het jaar 2013 ons allen 
weer voorspoed zal brengen. In elk geval: Gelukkig Nieuwjaar 
gewenst!

Mirjam van der Pijl
Raadslid

eerder verschenen op www.deweblogvanhelmond.nl

Verbreding N279 en snelheid naar 100km/h.
Beste mede wijkbewoners het zal u de laatste tijd ongetwijfeld 
niet ontgaan zijn, maar toch wil ik het onderwerp nogmaals 
onder uw aandacht brengen. Er staan ons in de toekomst 
ingrijpende veranderingen te wachten doordat de N279/
Wolfsputterbaan een forse aanpassing zal ondergaan. Deze 
provinciale weg en in Helmond gedeeltelijk gemeentelijke weg 
gaat aangepast worden van een‑ baans met twee rijstrokken 
en 80km/h naar 2‑baans met vier rijstroken en 100km/h en 
over het gehele tracé ongelijkvloerse kruisingen tot aan de 
verkeerslichten bij Ommel/Asten.
Daarnaast bestaat de intentie om een verbinding te maken 
voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers tussen de N279 en 
Ekkersrijt in Eindhoven. De Gemeente Helmond hoopt hiermee 
te bereiken dat de A/N270 ontlast zal worden en tevens dat 
de Kennis Regio beter bereikbaar wordt ook GS in Den Bosch 
is hier een groot voorstander van. Deze aanpassing zal naar 
verwachting een zeer sterke aanzuigende werking hebben op 
het vrachtverkeer vanuit de Randstad naar het Roergebied en 
dat uiteraard visa versa. Het is de verwachting dat daardoor het 
vrachtverkeer met een factor 10 zal toenemen. Dit uiteraard 
vanwege de kortere afstand en het ontbreken van obstakels 
zoals rotondes en stoplichten wat een flinke tijdswinst op kan 
leveren.

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
van een drietal tracé s ter plaatse van de wijk Dierdonk en 
Helmond Noord. Voor de wijken Brouwhuis en Rijpelberg 
wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een 
ondertunneling ter plaatse van de spoorlijn en de N270.  
De drie routes welke bij Dierdonk onderzocht worden liggen 
ter plaatse van het huidige tracé, een tweede route is gelegen 
direct aan de noord oost zijde van onze wijk en zou dan door 
de binnen kort aan te leggen waterberging het natuurgebied 
de Bakelsebeemden lopen. Het derde tracé is gelegen in de 
directe omgeving van de Heikantseweg. Duidelijk is inmiddels 
al wel dat aan alle drie de opties nadelen kleven. Zo geldt voor 
de aanpassing van het huidige tracé dat zowel Dierdonk als 
Helmond Noord geïsoleerd komen te liggen. Beide wijken 
zullen een directe aansluiting op de aangepaste autoweg gaan 
verliezen en moeten der halve in de toekomst door Helmond 
Centrum naar de omliggende gemeenten om op de N279 zelf 
te komen. Geweldig lijkt me dat, wel al de lasten maar dus niet 
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vervolg N279.... Wijkraadnieuws
de lusten. Tevens zullen naar verwachting alle kunstwerken 
geheel of gedeeltelijk vervangen moeten worden. Over 
kapitaalsvernietiging gesproken !!!!!!!! 

Afhankelijk van de gekozen oplossingen kan dat voor zo’n 
kleine veertig duizend bewoners van de aangrenzende wijken 
een flinke inpact hebben. Zo zal het aantal COPD patiënten 
(longaandoeningen) in deze wijken aanzienlijk toenemen door 
de uitstoot van schadelijke stoffen afkomstig van het verkeer. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen zullen naar verwachting jaarlijks 
een 12-tal mensen eerder komen te overlijden, deze gegevens 
komen uit officiële rapporten. De kosten gepaard gaande met 
deze ontwikkeling zien we in geen enkele berekening terug 
komen. Nu is het niet zo dat alles in achterkamertjes geregeld 
word, dat is zeker niet het geval. Er zijn klankbordgroepen in het 
leven geroepen. Echter van een evenredige vertegenwoordiging 
op basis van het aantal inwoners in het klankbordgroepoverleg is 
absoluut geen sprake, de vier Helmondse wijken zijn daarin zwaar 
onder vertegenwoordigd. Deze ongelijke vertegenwoordiging 
hebben we al veelvuldig aan de provincie kenbaar gemaakt, het 
lijkt er echter op dat daar niets mee gedaan wordt. Dat bleek 
ook weer onlangs tijdens het laatste overleg op 18 december 
2012 waarin zeer tegen de zin van de vier Helmondse wijken 
toch een voorkeur door die overleggroep werd uitgesproken 
voor een aanpassing van het huidige tracé.
Op 22 november 2012 is de Helmondse politiek door de 
werkgroep Brouwberg geïnformeerd in zake de huidige stand 
van zaken m.b.t. de N279. De reacties waren over het algemeen 
positief, soms klonk er ook een woord van scepsis door, omdat 
gedacht werd dat zaken gechargeerd voor het voetlicht werden 
gebracht. De repliek was echter dat alle besproken zaken 
afkomstig waren uit officiële stukken van onze eigen overheid. 
Wel hebben we kenbaar gemaakt dat het zaak wordt dat onze 
lokale politiek zich uit spreekt voor het Helmondse bestuurlijke 
voorkeurstraject zeker gezien de financiële bijdrage welke er 
van de Gemeente Helmond wordt verlangd. 
Ik wil er al de bewoners van Dierdonk op attenderen dat het 
zaak is nu al goed te overwegen of een reactie al op z’n plaats 
is. Meestal worden we pas wakker als er geen invloed meer uit 
geoefend kan worden en dat kan nu zeker nog wel.
Ook kan ik nog melden dat we op de website van Dierdonk www.
dierdonk.eu al de relevante informatie in zake de N279 gaan 
publiceren wanneer alles goed gaat staat dat er deze maand 
nog op. 
Zodra zich nieuwe ontwikkelingen aandienen ter zake van de 
N279 dan zullen we u ten spoedigste op de hoogte brengen.
Namens de Wijkraad Dierdonk,

René van Lierop.

Vanaf 1 januari 2013 heeft er een wisseling van bestuursleden 
van de Wijkraad Dierdonk plaats gevonden. Walter Schuurman 
en Renée Teeuwsen hebben hun functie als voorzitter en 
penningmeester neergelegd. Met als reden dat na 8 succesvolle 
jaren het tijd is geworden dat anderen de Dierdonkse kar maar 
eens moeten gaan te trekken.

De vernieuwde Wijkraad.
Nico Tuip Voorzitter belast met de portefeuille Algemene Zaken. 
Wim van Hoof Secretaris belast met de portefeuille Infrastructuur. 
Mirjam van Rooij Penningmeester belast met de portefeuille 
Communicatie. 
René van Lierop actief lid en belast met de portefeuille N279.
Eveline van de Poel actief lid en belast met de portefeuille 
Jongeren Beleid.

Samen gaan zij ervoor zorgen dat het wijkactieplan 2013-2014, 
opgesteld en ondertekend tijdens de Wijktafel van December 
2012 zal worden uitgevoerd. 

De wijkactiepunten:
• Het verbeteren tussen de communicatie van/naar de 

wijkbewoners, wijkraad en gemeente;
• Geld beschikbaar stellen voor klein bewonersinitiatieven;
• Onthulling van het CARAT kunstwerk (midden juni);
• Jongeren actief betrekken bij de ontwikkeling in de wijk;
• Blijven mee participeren omtrent de grote verkeersruit N279;
• De sfeerverlichting in de kerst- en Nieuwjaarsperiode 

optimaliseren;
• Het onderhouden van de infrastructuur, wegennet, energie-

besparingactie in led-verlichting ed;
• Handhaving van het hondenbeleid;
• Het buurtbus project Dierdonk;
• Sportstimulering voor kinderen in onze wijk;
• Buurtpreventie (verhogen van de veiligheid) in de wijk;
• De Basisschool Dierdonk organiseert themabijeenkomsten 

voor de kinderen zoals;
- Het hebben over normen en waarden;
- Zorg en aandacht voor onze ouder wordende wijkbewoners;
- Schoonmaakactie in onze wijk organiseren.

Communicatie.
Om u van de vorderingen en vernieuwingen op de hoogte 
te houden zullen wij regelmatig via een vaste column in de 
Gazet en de website www.dierdonk.eu/wijkraad hierover met 
u communiceren.

Wim van Hoof, Mirjam van Rooij, Nico Tuip, Eveline v/d Poel, René van Lierop
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Op zaterdag 26 januari heeft Burgemeester 
Elly Blanksma van den Heuvel de Wijk 
Dierdonk bezocht, en daarmee haar 
kennismakings bezoeken in de wijken 
afgesloten.  Het bezoek aan Dierdonk 
begon met een bezoekje aan het woon
wagenkamp aan de Bakelsedijk waar ze 
werd ontvangen door de Voorzitter van 
de Wijkraad, Nico Tuip, de Wijkambtenaar 
Bert Valentijn en onze wijkagent Hein 
Albers. Na een kopje koffie bij de familie 
Gerrits te hebben gedronken vervolgde 
zij haar weg naar het viaduct Bakelsedijk 
over de Wolfsputterbaan (N279). 

Alhier werd het complete bestuur van 
de wijkraad voorgesteld, waarna Rene 
van Lierop haar voorlichtte over de het 
mogelijke isolement van Dierdonk in 
verband met de plannen over de N279, 
het ouder worden van de wijkbewoners 
en het ontbreken van openbaar vervoer. 
Vandaar ging de weg naar de Dierdonklaan 
waar Petry Claassen en Jos van de Donk 
op locatie de maquette hadden geplaatst 
van het CARAT kunstwerk dat medio 
voorjaar wordt geplaatst. Vervolgens 
werd een wandeling door Dierdonk 
gemaakt waarbij het ontstaan en de 
geschiedenis van Dierdonk werd verteld. 
Ook kwam hierbij de hondenwerkgroep 
aan de orde. 

Op de Zwanenbloemsingel volgde een 
ontmoeting met ondernemers uit de 
wijk in de vorm van het bestuur van de 
Ondernemers Sociëteit Dierdonk (OSD) 
waarna de weg vervolgd werd naar de 
promenade alwaar de thema’s veiligheid 
verkeer en buurtpreventie werden 
besproken alsmede het opzetten van een 
jeugdwijkraad en de Jeu de Boules banen. 

Rond 11.30 was men dan aangekomen in 
Parkzicht en kon men opwarmen onder 

Bezoek van de burgemeester aan de wijk Dierdonk.

Nieuwjaarsreceptie Wijkraad Dierdonk.
Op 10 januari werd de eerste nieuwjaarsreceptie van de 
wijkraad Dierdonk gehouden. De opkomst was redelijk tot goed 
te noemen. Op deze avond werd er definitief afscheid genomen 
van de wijkraadleden Walter Schuurman en Renée Teeuwsen. 
Hierna werd het vernieuwde wijkraadbestuur voorgesteld en 
het wijkactieplan 20132014 toegelicht. Ter afsluiting van de 
avond kon men onder het genot van een hapje en een drankje 
met elkaar kennis te maken. Het was een gezellige avond en we 
hopen op een vervolg.  (noot redactie zie ook blz.12 Dierdonk 3D)
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vervolg bezoek van de burgemeester 

het genot van een kop erwtensoep en een broodje. Weer op 
temperatuur gekomen werd met de diverse vertegenwoordigers 
van de Dierdonkse verenigingen zoals Tennisclub, Wijkvereniging, 
Fotoclub Fotodier en Carnavalsvereniging de Rampetampers 
gesproken. De winnaars van de prijspuzzel van januari  van 
ons wijkblad “de Gazet” mochten deze keer hun gewonnen 
prijs ontvangen uit handen van de Burgemeester. En natuurlijk 
werd ze ook door Prins Gerard d’n Twidde opgenomen in zijn 
huisorde. Rond half een was het tijd om afscheid te nemen met 
het overhandigen van een bos bloemen door de Voorzitter van 
de Wijkraad. In haar dankwoord sprak zij de waardering uit over 
de geweldige ontvangst en gaf zij aan veel indrukken te hebben 
gekregen en veel zaken mee te nemen, dit echter zonder enige 
belofte te kunnen doen. Wij kunnen in Dierdonk terugkijken op 
een geslaagd wijkbezoek van onze nieuwe Burgemeester.

Tot ziens in onze wijk.
Nico Tuip

Voorzitter Wijkraad Dierdonk 

foto’s bezoek burgemeester (m.u.v. de laatste foto) gemaak door Kim van Grunsven 
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Kunst in Dierdonk 19

Kunst in Dierdonk, een terugblik op 7 oktober

Hallo Kunstvrienden, Horstlandenpark 
en Schovenhorstweide waren, net als in 
2011, wederom goed  ver tegenwoordigd 
met Kunst in Dierdonk. Op de zonnige 7 
oktober 2012 waren er deze editie zelfs 7 
kunstenaars die hun werken exposeerden:

Horstlandenpark 8: 
Jose Luijten; Afrikaanse kunst
Jose Luijten heeft aan huis een prachtige 
expositieruimte waarin ze haar eigen 
werken, maar ook werken van andere 
kunstenaars, een podium geeft.
Kunst is een nieuwe wereld voor Jose. Het 
vastleggen van vormen, composities in 
foto’s en tekeningen, het verzamelen en 
genieten van kunst. Dit verrijkt het leven 
van Jose en deelt ze graag met anderen in 
haar expositieruimte aan huis. 
De website van Jose www.arte-vida.nl is 
binnenkort online

Sandra van der Griendt; 
Sculpturen/ land art
Sandra van der Griendt creëert objecten 
door te breien met waardeloze en 
afgedankte materialen en dit vervolgens 
te combineren met andere materialen. 
Zo maakt zij sculpturen die niet alleen 
eindproduct zijn, maar soms ook door haar 
op een eigenzinnige manier gefotografeerd 
worden. De effecten die zo ontstaan geven 
de foto een unieke uitstraling en een heel 
eigen karakter. Met KiD exposeerde Sandra 
in de tuin van Jose Luijten met enkele van 
haar werken.
www.fibre-art.nl

Hugo Brouwer; Schilderkunst 1913-1986
Hugo Brouwer studeerde aan de kunst
academies München, Berlijn en Den Haag. 
Hij was een veelzijdig kunstenaar, die 
monumentale kunstwerken voor kerkelijke 
en wereldlijke gebouwen heeft vervaardigd, 
maar soms ook kleine re werken. Werken 
van Hugo zijn te bewonderen in de 
expositieruimte van Jose Luijten.De website 
van Hugo Brouwer www.hugo-brouwer-
kunstschilder.nl is binnenkort online.

Peter de Bruin; mixed media
Peter de Bruin exposeerde in de galerie 

van Jose Luijten. Belangrijke thema’s 
in zijn werk zijn massa  communicatie, 
massamedia, massa consumptie, beeld
vorming en beweging. Beelden op foto’s, 
in tijdschriften, reclame en TV wekken zijn 
belangstelling. In zijn werk als beeldend 
kunstenaar schept hij een eigen visueel 
beeld door het combineren van vaak 
bekende beelden(iconen)
www.peterdebruin.org

Schovenhorstweide 9:
Jos van der Donk; Bronzen beelden
Jos van der Donk heeft een fascinatie voor 
beweging. Gedreven door dans, T’ai Chi en 
Oosterse vechtsporten maakt hij bronzen 
beelden waarin de mens centraal staat. 
Meestal zijn dit vrouwenfiguren, omdat 
deze hem in hun bewegende vorm het 
meest inspireren. Jos maakt werken in 
verschillende stijlen. 
Jos van der Donk en Petry Claassen zijn 
op initiatief van stichting Carat i.s.m. de 
wijkraad van Dierdonk uitgekozen om een 
kunstwerk te maken welke in juni 2013 
geplaatst zal worden in de Dierdonklaan. 
Jos en Petry beschrijven periodiek hun 
vorderingen in de Gazet.
www.jvanderdonk.eu

Schovenhorstweide 7: 
Anne Deelen; Schilderkunst
Anne Deelen tekent en schildert al vanaf 
jonge leeftijd. Geïnspireerd door het 
impressionisme van met name van Gogh 
is het maken van portretten haar favoriete 
bezigheid. Anne is met 18 jaar de jongste 
deelneemster aan KiD. In de galerie van 
Jose Luijten (Arte Vida) exposeert Anne 
momenteel met haar nieuwste werken.

Hans Deelen; Zandculpturen
Hans Deelen heeft in 2005 in Scheveningen 
de opleiding “zandsculpturen” gevolgd 
en maakt sindsdien regelmatig diverse 
kunstwerken van zand.
Zijn kunstwerken waren o.a. te zien in 
Scheveningen, Lommel, Nijmegen maar ook 
op Artimond in 2007. 
In zijn achtertuin heeft hij een oefenbak 
gemaakt om steeds beter te worden. 
Voor Kunst in Dierdonk heeft Hans samen 
met Cecile Hoppenbrouwers “Ganesch” 
van zand gemaakt. In het pantheon van het 
Hindoeïsme is hij is de God van kennis en 
wijsheid.
www.hansdeelen.nl

Hans Deelen - zandsculpturen

Sandra van der Griendt - land art

Anne Deelen - schilderkunst  
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Carnaval bij de muizen 
Het is carnaval in de straat. Fijnstaartje 
kijkt door het raam en ziet en hoort van 
alles. Fijnstaartje woont mijn zijn broertje 
Dikstaartje en zijn vader en moeder muis 
in de kelder van bakker Rozijn. Bakker 
Rozijn heeft een poes, Hannibal en 
daar moeten de muizenkinderen voor 
oppassen. 

“Piep, piep”, zegt Fijnstaartje “wij kunnen 
hier ook wel een carnavalsfeest vieren. 
Dan halen we onze vriendjes ook op”. 
“Dat lijkt me leuk”, zegt vader, “maar 
waar moeten we het vieren. Hier kan het 
niet, dat is veels te klein”. Ze denken goed 
na. “Wat is het voor een dag vandaag? 
Woensdag hé, dat is prima”, zegt moeder 
muis, “want dan is bakker Rozijn zijn 
winkel dicht en dan hoeft hij ook geen 
brood te bakken en dan komt Hannibal 
nooit in de bakkerij. Dan kunnen we 
daar feest vieren”. “Ja joepie!”, roepen 
de muizenkinderen, “dan kunnen we 
een heleboel muizen uitnodigen om te 
komen”. 

Dan gaan vader en de muizenkinderen op 
pad om aan de ander muizen te vertellen 
dat er vanavond feest is in de bakkerij van 
bakker Rozijn. Moeder zoekt ondertussen 
wat spullen bij elkaar, waarmee ze zich 
kunnen verkleden. Ze maakt van rond 
krantenpapier een mooie kraag voor 
Fijnstaartje. 

Voor Dikstaartje gebruikt moeder 
zilverpapier uit de bonbondoos. Voor 
vader een mooie hoed en voor haarzelf 
maakt ze een oranje strik van touw dat 
de bakker gebruikt om de dozen dicht te 
knopen. Als vader met de kinderen terug 
komt gaan ze de bakkerij versieren met 
gekleurd touw. 

Dan is het uur gekomen dat alle muizen 
uit de omgeving bij de bakkerij aankomen. 
Ze kunnen zo naar binnen door een gaatje 
in de muur, vlak naast de deur. De muizen 
hebben zich allemaal leuk verkleed. Een 
paar muizen zorgen voor de muziek. Ze 
gebruiken taartvormen, twee houten 
lepels en een doos met hagelslag. En het 
feest kan beginnen. De muizen dansen en 
lopen tussen de bonbondozen, springen 
op de bakkerstafel, over de broodrekken 
en in polonaise achter de meelzakken 
langs. De muizen hebben allemaal plezier 
voor tien! 

En dan ineens..... BOM BOM BOM ... wat 
is dat, wat horen ze daar? De muizen 
schrikken zo dat ze stokstijf blijven 
staan. “Kom muizen vlug we moeten ons 
verstoppen, want ik denk dan bakker 
Rozijn eraan komt”, zegt vader vlug. 

“Hannibal, hoorde jij ook zoveel lawaai 
in bakkerij?” vraagt de bakker. “Miauw”, 
zegt de poes. De muizen zitten doodstil te 
wachten op wat komen gaat. 

De bakker zegt: “Hannibal jij kijkt in de 
winkel en ik in de bakkerij. De bakker 
doet de deur open en kijkt de bakkerij in. 
“Wel alle appelflappen moet je dit zien! 
Mijn touw verspreid door de bakkerij 
en hier houten lepels en taartvormen 
zomaar op de grond. Die had ik toch dáár 
neergelegd. Ik snap er niets meer van. Ik 
haal mijn vrouw, dit moet ze zien”. En de 
bakker loopt weg. 

Vlug komen alle muizen weer te 
voorschijn. Ze leggen alle spulletjes 
weer keurig op hun plaats en nog net 
op tijd kunnen de muizen zich opnieuw 
verstoppen. 

“Moet je eens kijken”, zegt de bakker 
tegen zijn vrouw, “zo’n troep laat ik toch 
nooit achter. Ik ruim altijd alles netjes op. 
Hé wat is dat nou?” en de bakker wrijft 
zijn ogen uit. “Ik zag daarnet ....”. “Nou 
wat is er te zien, alles is toch keurig netjes 
opgeruimd”, zegt zijn vrouw. “Moest ik 
daarvoor meekomen?” “Ik, ik geloof 
dat ik droom”, zegt de bakker en loopt 
hoofdschuddend weg. 

En de muizen .... die staan zachtjes te 
lachen achter de zakken meel en de 
bonbondozen!
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Ingezonden 25

Carnaval Basisschool Dierdonk

Ook dit jaar maakt basisschool Dierdonk 
weer een mooi feest van carnaval. Onze 
school is sinds 29 januari al schitterend 
versierd door behulpzame ouders en de 
werkgroep carnaval.

Vrijdagochtend 8 februari is het tijd voor 
het traditionele ‘hossen en uitdossen’. 
We verwachten zoals in de afgelopen 
schooljaren  weer veel verschillende en 
mooie kostuums te zien! Het is dan ook 
altijd weer even zoeken naar alle juffen 
en meesters omdat zij ook zo bijzonder 
verkleed zijn.

De groepen 1 tot en met 4 ofwel de 
onderbouw gaan genieten van een 
voorstelling van het poppentheater 
van Benk Janssen. Ook krijgen zij 
een spetterende voorstelling van de 
dansgarde voorgeschoteld.

De groepen 5 tot en met 8 mogen gaan 
feesten in de gymzaal met muziek van 
DJ Petertje. De Danksmariekes en de 
Jeugdraad zijn ook van de partij.

Dit alles natuurlijk onder het toezicht 
van onze eigen Jeugdprins Matthijs d’n 

Twidde en jeugdprinses Danique van 
carnavalsvereniging de Rampetampers. 
In de klas is er verder tijd voor een po-
lonaise, een modeshow, een spelletje of 
leuke werkjes.

Carnavalsvereniging De Rampetampers, 
de Ouderraad van basisschool Dierdonk 
evenals wijkcentrum Parkzicht zijn weer 
bereid om hun medewerking te verlenen 
zodat de carnavalsviering optimaal en 
gezellig kan verlopen. Hiervoor willen wij 
hen dan ook via deze weg alvast hartelijk 
danken. 
Kortom, carnaval 2013 op basisschool 
Dierdonk, wordt weer een ‘skon fisje’! 
Alaaf!

Komend voorjaar geeft het IVN-
Helmond een cursus over de mooiste 
natuurgebieden in en rond Helmond. De 
cursus bestaat uit een introductie-avond 
en zes excursies. Inwoners uit Helmond 
en de directe omgeving kunnen op deze 
manier kennismaken met de natuur. Er 
wordt in de mooiste natuurgebieden 
gewandeld en op allerlei zaken gewezen.
De introductie-avond is op donderdag 
21 februari van 20.00u. tot 22.00u. 
De leslocatie is de Groene Campus, 
Scheepsboulevard 1, Helmond.
De excursies zijn op zaterdagochtend van 
10.00u. tot 12.00u.( data: 2-3/6-4/13-
4/18-5/25-5/1-6).
Inlichtingen en aanmelden bij Setty Vos, 
tel. 545649 of setty vos@hotmail.com
U kunt ook de website 
van het IVN Helmond 
raadplegen.

IVN-Helmond.

IVN-Helmond.

            



Rampetampers carnaval in 2013 het is er weer

Als deze Gazet op uw mat valt dan is de Zittingsavond in 
volle gang. Veel wijkbewoners maken een heel gezellige en 
ontspannen avond mee. 3 weken voor deze avond had de 
Jeugdraad reeds een middag in onze residentie onder het motto: 

Vier Weekskes Vooraf. 
Op deze middag waren er geen optredens, zoals voorheen 
bij stuif n‘s in,  maar nu diverse leuke andere activiteiten, 
verschillende spelletjes met een echt danscompetitie element 
en een ware disco verzorgt door de drive in show van ietste44 
met DJ Pieter. Deze middag werd ook bezocht worden door 
onder andere de Houtse Kluppelkes. Uiteraard waren onze 
hoogheden Prins Matthijs d’n Twidde en Prinses Danique d’n 
Urste zeer verrast om jullie allemaal te mogen begroeten. De 
gasten waren niet moe te krijgen en gingen na een geslaagde 
middag tevreden en voldaan naar huis.

Na de zittingsavond hebben wij voor de jeugd van de Basisschool 
nog 2 evenementen zijnde de Disco op vrijdag 8 Februari in 
onze residentie. De aanvang is 19.00 uur en einde 22.00 uur. 
De entree bedraagt € 3.00. Ook dit jaar zijn de kinderen reeds 
tijdens het schoolcarnaval opgewarmd door DJ Peter en kunnen 
op de avond ook onder zijn bezielende klanken volledig uit “hun 
dak” gaan. 

Op Maandagmiddag 11 Februari is het dan tijd voor het 
Kinderfestival. Prins Matthijs d’n Twidde en Prinses Danique 
brengen het plezier en de traktaties voor jullie mee.  Voor gekte 
en jolijt zal Charly in onze residentie te vinden zijn. Zaal open 
13.30 uur Aanvang 14.00 uur. Einde 17.00 uur. De entree hier 
bedraagt voor Groot en Klein € 3,00.  Let wel op spuitbussen en 
spuitserpentines zijn in onze residentie niet toegestaan.

En voor de ouderen hebben we op carnavalszaterdag natuurlijk 
onze intussen al een beetje roemruchte 

BlaasKapellenPlusavond op 9 februari. 
In de vorige uitgave van de 
Gazet waren we nog druk in 
onderhandeling, echter nu is 
deze is volledig ingevuld. In de 
presentatie is wel wat gewijzigd. 
Rob Bouwman is verhinderd 
als presentator, waardoor we 
op zoek zijn ge gaan naar een 
nieuwe presentator. Wie, wel we 
gaan dat nog niet verklappen, 
maar het wordt een Mysterie 
Guest, wel bekend van Romeo en Julia en Oorlogswinter. 

Muzikaal werken aan deze avond mee de kapellen: 

Doe Mar Wa, (Bakel)

GRATIS TOEGANG
Ook voor de Kapellenavond loont het om 
lid te zijn van de wijkvereniging. In overleg 
tussen de Rampetampers en het bestuur 
van de wijkvereniging is besloten dat leden 
van de wijkvereniging GRATIS toegang 
hebben tot deze avond. Zegt het voort. 
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 De Bietenrooiers, (Mierlo-Hout) 

De ZZZZZerbijband (Oisterwijk) 

en de Fietsband (uit Nijmegen).
De Carnavalsschlagers worden gezongen door de groep 

 “Wai” en    “de Helmvlegel”

De zaal is open om 20.00 uur, aanvang om 20.30 uur. De entree 
bedraagt € 6,00.  Bent u lid van de wijkvereniging dan is de entree 
gratis . Controle vindt plaats aan de hand van de ledenlijst.

Carnaval voor Derden
Naast het carnaval in Dierdonk verzorgen wij verder nog 
avonden voor mensen die niet meer of in minder mate naar 
een zaal kunnen gaan. Zo hebben wij op 22 januari een avond 
verzorgd voor Keijserinnedael en staat op 5 februari een avond 
voor de  Reuma-aktief in de stijgers en op donderdag 7 februari 
voor de bewoners van huize de Eeuwsels. Uiteraard verlenen wij 
ook weer medewerking aan het schoolcarnaval. 

Ons “Bloaike” 2013
 “de Rampetamper” is uit. Als het goed is heeft u dat vorig 
weekend weer GRATIS in uw brievenbus ontvangen. Mocht dit 
niet zo zijn meldt dit dan even bij het secretariaat: 0492-517210 
of secretaris@rampetampers.nl.
Er zal er alsnog een bezorgd worden. 

Ons Bloaike bevat weer een stroom aan informatie, advertenties, 
mopjes en gezever. Voor ons zijn maanden van voorbereiding 
weer aan dit festijn vooraf gegaan. Wij zien u graag op een van 
onze activiteiten, want carnaval dat vier je niet alleen. Ook zult u 
ons weer tegenkomen in de optocht. Vanaf deze plaats wensen  
Prins Gerard d’n Twidde, Jeugdprins Matthijs d’n Twidde, Prinses 
Danique d’n Urste en hun gevolg alle Dierdonkers een hele fijne 
carnaval 2013 toe.

Kijk ook eens op www.rampetampers.nl
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

            

Computerhulp nodig?  
Onze ICT experts van Experteam 

helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

Even op de tanden bijten
In een brandend huis pro-
beert de brandweer een
oud vrouwtje te redden. 
Een brandweerman gaat 
de ladder op en zoekt naar
de oude mevrouw. Uitein-
delijk kan hij haar vinden
en loopt met de vrouw
naar de ladder. “Even op
uw tanden bijten oma, dit 
is zo voorbij”, zegt hij. “Oh 
nee,” antwoordt de oma
“dan moeten we weer naar 
boven, want mijn gebit ligt 
nog in de badkamer.”
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Programma Poppodium Lakei februari 2013
Vrijdag 1 februari 2013
Bl3nder
Wat krijg je als een rapper en een jazztrio zo’n 
goede klik met elkaar hebben dat er na één 
spontane jam meteen een hele rits bejubelde 
optredens en een verassend debuutalbum uit 
komt rollen? BL3NDER
Een band die een energiek mengsel van jazz en 

rap op het podium ‘in de blender’ gooien en de 
shake die daar uit komt is niet te versmaden.
De groep bestaat uit vier leden die, ieder 
voor zich, al een bio hebben die langer en 
indrukwekkender is dan het edele deel 
van een olifant. De meeste mensen zullen 
waarschijnlijk Def P nog wel kennen als 
frontman van de eerste echte Nederlandse 
rapgroep Osdorp Posse. 
Ruw, rauw en ranzig. Dat wordt swingen!

Vrijdag 8 februari 2013
Landmarq (support: Silhouette) 
Eén van de meest opvallende progbands uit 
de jaren negentig was het Engelse Landmarq. 
Natuurlijk weet een ieder dat Damian Wilson 
(nu Threshold, Headspace, Maiden United) 
voormalig frontman was van Landmarq. 
Met hem als zanger werd onder andere het 
klassieke album ‘Solitary Witness’ opgenomen. 
Een echte opvolger van Wilson werd gevonden 
in zangeres Tracy Hitchings, de zangeres die 
eerder indruk had gemaakt met haar vocale 
bijdragen voor onder andere Strangers On A 
Train. Het langverwachte album ‘Entertaining 
Angels’ kreeg geheel terecht lovende kritieken 
(‘best prog album of the year’, strongest album 
of their career’ etc.)
Het voorprogramma wordt verzorgd door 
Silhouette, een getalenteerde band uit eigen 

land. Met hun muziek grijpen deze heren 
voornamelijk terug naar meer klassieke 
progbands uit de jaren zeventig en tachtig zoals 
Marillion en Gentle Giant. Check hun nieuwe 
album ‘Across The Rubicon’ en je weet wat we 
bedoelen........

Zaterdag 9 februari 2013
Doomdogs (Support door Brassum)
Doomdogs is een band uit het Zweedse 
Gotenborg welke muzikaal nadrukkelijk 
teruggrijpt naar de jaren zeventig. Naar de tijd 
dat Black Sabbath de wereld liet kennis maken 
met ‘oerriffs’. Een periode waarin termen als 
‘doom’ en ‘stoner’ nog niet gebezigd werden. 
Het viertal van Doomdogs eert de helden 
uit die tijd. De band zweert bij Sabbath, 
maar is ook beïnvloed door bijvoorbeeld 
Pentagram en Candlemass. Zware kost dus. 
Leuke bijkomstigheid is dat de eerste 10 tot 15 
bezoekers een gratis eigen gebrouwen biertje 
van de Zweden krijgen!

Support wordt verzorgd door Brassum uit 
Eindhoven, een nieuwe, veelbelovende 
band, die onlangs nog mocht spelen op het 
Distortion Fest! Een beetje grunge, een beetje 
stoner, een beetje seventies heavy rock en 
heel veel groove. 

Zaterdag 16 februari 2013
Long Distance Calling....
De band gaat in maart 2013 ‘touren door 
Europa maar kon het niet laten om van tevoren 
een avondje naar Lakei te komen! That’s what 
friends are for.......
Long Distance Calling is één van de meest 
toonaangevende, originele en invloedrijke 
instrumentale rockbands van Europa.
De band heeft opnieuw iets nieuws in petto! 

Wat dan? Een zanger! Jazeker, ongeveer 50% 
van het nieuwe album is gevuld met songs 
mét zang, waar in het verleden slechts zang 
was te horen op 1 nummer per album. Long 
Distance calling zal een extra lange set spelen: 
geen support act(s) of wat dan ook maar ‘An 
evening with....Long Distance Calling’.

Vrijdag 22 februari 2013
Dave Arcari
Hij stond al op het Bluesfestival in Peer in 2009 
en op Moulin blues in 2011.
Arcari heeft zijn National slide gitaar flink opge
voerd en knalt door eigen songs, traditionals 

en covers van inspiratoren als Blind Lemon 
Jefferson, Robert Johnson en Leadbelly. 
Een hellraiser van de hoogste orde die geen 
onderscheid maakt tussen DeltaBlues, 
Trash Country en Punkabilly. Schots folk en 
kroegrepertoire en Amerikaanse delta blues 
komen samen in zijn muziek!

Zondag 24 februari 2013
Chivy & The BlueZicians 
Hij is pas 19 jaar maar in zijn spel ver mengt hij 
‘de touch’ van Jan Akkerman, ‘de blues’ van 
Stevie Ray Vaughn, ‘het geniale’ van Steve Vai, 
‘het Zuidamerikaanse’ van Carlos Santana en 
‘het complete’ van Joe Bonamassa. En hij komt 
ook nog eens uit eigen land!
Chivy & The BlueZicians (oftewel CatB) spelen 
bluesrock maar doen dat niet op de klassieke 
manier. Ze combineren de blues waar mogelijk 
met soul, reggae, lounge maar ook zelfs met 
progressieve rock. Of het nu gaat om de strakke 

en swingende basspartijen, de groovende 
drums of de weergaloze gitaren: alles klopt bij 
deze jongens. CatB: zien en horen = geloven.

Voor info/kaartverkoop zie: 
www.lakeihelmond.nl
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Tien jaar Annatheater: De goede mens komt!
Het jubilerende Helmondse Annatheater pakt in 2013 groots uit. 
Huisgezelschap Vreemd Beest speelt in maart 10 voorstellingen 
van het beroemde toneelstuk “De goede mens van Sezuan” van 
Bertolt Brecht. Onder de bezielde regie van Lavínia Germano 
laten de 15 spelers van Vreemd Beest de zoektocht van drie 
goden zien naar een goed mens. “Als er geen enkel goed mens 
op de wereld te vinden is dan moeten wij er maar een einde 
aan maken”!

Drie goden dalen neer op aarde en zoeken een plek om de 
nacht door te brengen. Al snel blijkt dat de inwoners van 
Sezuan niet erg onder de indruk van goden zijn. Uiteindelijk 
vinden ze een slaapplaats bij het hoertje Shen Té. Met het 
geld voor de overnachting als beloning begint ze haar eigen 
tabakswinkeltje. Door haar vrijgevigheid trekt ze iedereen aan, 
vooral schuldeisers, daklozen en klaplopers. Hoe kan ze een 
goed mens blijven en toch haar huur betalen?

spel:  Adrian Grootenboer, Annette van Soest, 
Carmen Masella-Vreeling, Dick Eleveld, Hajo Krijger, Jacinto 
Zimmerman, Judith Schwarte, Lonneke van Tuil, Marlies 
Magermans, Michel Coumans, Ruud Hakvoort, Sebastian 
Brokken, Suzanne Brabers, Timothy Flohr en Wendy Mulders.

Data voorstellingen: 7 maart (try-out), 
  8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23 maart 2013
aanvang: 20.00 u, behalve op 10 en 17 maart (14.00 u)
entrée:  € 15,00 (CJP, CKV en try-out € 10,00) 
reserveren: reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333
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.

re
gi

e:
 L

av
ín

ia
 G

er
m

an
o 

/ 
aa

nv
an

g:
 2

0
.0

0
 u

ur
, (

10
 e

n 
17

 m
aa

rt
: 1

4.
0

0
 u

ur
) /

 e
nt

re
e:

 €
15

  C
JP

 e
n 

tr
y 

ou
t €

10
 /

 re
se

rv
er

en
@

an
na

th
ea

te
r.n

l /
 0

6 
28

 1
0

 4
3 

33
 /

 w
w

w
.a

nn
at

he
at

er
.n

l

7(
  )

/8
/1

0/
12

/1
5/

16
/1

7/
19

/2
2/

23
 m

aa
rt

 2
01

3
tr

y
ou

t

10
 ja

ar
 a

nn
at

he
at

er
 h

el
m

on
d

g
afi

sc
h 

on
w

e
p

 D
e 

Tw
ee

 S
n

ek
en

 s
H

er
t

ge
nb

os
ch

Het Jeugd Preventie Team (JPT) in Dierdonk
In het Jeugd Preventie Team (JPT) werken 
politie, BJ Brabant, LEV-groep, Novadic-
Kentron en de gemeente Helmond sa men 
om overlast die wordt veroorzaakt door 
jongeren te verminderen en te voorkomen. 
Zo legt het Jeugd Preventie Team contact 
met jongeren op straat, organiseert het 
activiteiten voor en door jongeren en zorgt 
voor contact tussen bewoners en jongeren. 
Tevens adviseert het JPT over de inrichting 
en gebruik van de openbare ruimte, om 
overlast te voorkomen. Het doel van het 
JPT is om jongeren bewust te maken wat 
er speelt in de wijk en hoe je met elkaar 
omgaat. Wederzijds begrip en respect 
opbrengen voor elkaar. De afgelopen 
periode is het JPT veelvuldig in de wijk 
geweest en heeft verschillende contacten 

legen met wijkbewoners en jongeren. 
Het JPT heeft samen met de wijkraad een 
“Jongeren wijkraad” opgericht met als doel 
de jonge ren te betrekken bij ontwikkeling 
in de wijk en het opzetten van activiteiten 
voor/door jongeren. In de volgende uitgave 
zal de “jongeren wijkraad” zich aan u 
voorstellen. 

Voor al uw vragen en ideeën kunt u terecht 
bij de JPT leden van Dierdonk:
Politie: Hein Alberts, 0900-8844 
hein.albers@brabant-zo.politie.nl 
Lev-Groep: Bilal Aazzaoui, 06-48604504 
bilal.aazzaoui@levgroep.nl 
Marissa Spijkerman, 06-14890238
marissa.spijkerman@levgroep.nl   
Novadic-kentron: 

Danielle van Pareren, 06-12702360 
danielle.van.pareren@novadic-kentron.nl 
Bijzonder Jeugdwerk Brabant: 
Geoffrey Lemmens, 06-25007991
G.Lemmens@bjbrabant.nl 

Achter: Geoffrey Lemmens, Danielle van Pareren 
Voor: Marissa Spijkerman, Bilal Aazzaoui

             



    
       
         

     
         

          
 

           
          

           
        

           
       

      
       

        

         
   

         
           

           
       

        
             

         

    

De woorden

Oplossing woordzoeker

Uiterste inzenddatum is deze keer: Woensdag 13 februari 2013.
De oplossingen van deze WOORDZOEKER kun je bij voorkeur per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org)  of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel, 
Schovenhorstweide 1, 
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,  leeftijd en of je een 
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij 
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00. Succes!

R H P O L O N A I S E A 

M N O N E N N O L L A B 

F E E S T H O E D M E E 

T G F R S E T E N K J M 

I A L E F E Z E E S I P 

T W U G L S N I U S L V 

T L I N E I R E N U E D 

E A T I R A N E I G A N 

F A S L M T P M Z N E P 

N R R S S K R E S O O N 

O P N E O I I E D N E K 

C A E A J R N E E R V N 

D F S L S T S H C E O A 

I R N A A S C K E E T S 

B E L A V A N R A C V A 

A G K F L S C E P T E R 

N E G A W T H C O T P O 

D W E I L O R K E S T L 

 

ALAAF
BALLONNEN
BAND
CARNAVAL
CONFETTI
DANSEN
DANSMARIEKE
DWEILORKEST
ELF
ETEN
FEESTHOED

FEESTNEUS
FLUIT
GLAS
HOSSEN
LACHEN
LAKEI
MIS
OPTOCHT
ORDE
POLONAISE
PLUIM

PRAALWAGEN
PRINS
SCEPTER
SLINGER
STEEK
STRIK
VEER
WAGEN
ZINGEN
ZOEN

                 

                 
 

         

Jeugd carnavals(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een woordzoeker, maar 
voor we die leggen eerst de oplossing en de prijswin-
naars van de maand januari.
De oplossing in de advertentiezoeker had natuurlijk ook alles 
te maken met kerstmis. De juiste oplossing was “Rudolf het 
rendier”
Er waren deze keer maar 15 inzendingen. Was de puzzel 
zomoeilijk? In elk geval waren alle inzendingen goed, dus moest 
er weer geloot worden. Deze keer heeft Gerard Bosman , wnd 
Voorzitter van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken 
die op 26 januari hun prijs uit handen van de burgemeester 
hebben ontvangen. Op onderstaande foto Burgemeester Elly 
Blanksma van den Heuvel en de gelukkige prijswinnaars vlnr: 

Emma van Seccelen, Elvira van Hagen en Puck Bogaers

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans.
Deze maand weer een woordzoeker. Streep alle woorden weg, 
deze kunnen van onder naar boven, van boven naar onder, van 
links naar rechts, van rechts naar links, van schuinonder naar 
schuinboven of schuinboven naar schuinonder staan. Soms 
worden letters dubbbel gebruikt. Uiteindelijk blijven er 32 
letters over als je deze achter elkaar leest dan is dat de oplossing.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier. 

Oplossing doodles spelletjespagina 23 

Kinderpagina 31

         



NIEUW!
VOORDELIG ABONNEMENT

VOOR SCHOLIEREN, YOGA

EN HIPHOP

ACTIE VERLENGD
TOT 1 MAART

•  Vraag naar de actievoorwaarden bij de receptie.

6 maanden
onbeperkt sporten

 

Voor slechts € 21,50 per maand

ACTIE VERLENGD
TOT 1 MAART

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

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

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwh is

Scholieren abonnement
Onbeperkt fitness 
€ 21,50  per maand

 •  Geen inschrijfgeld
 •  2 maanden gratis (bij half jaar abonnement)

Yoga abonnement 

€ 21,50  per maand

 •  Geen inschrijfgeld
 •  2 maanden gratis (bij half jaar abonnement)

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

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

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwhuis

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)
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Plus Scouts meren aan bij Scouting Paulus

Veel mensen zal het niet ontgaan zijn: 
de ingang van de blokhut van scouting 
Paulus is behoorlijk veranderd! De trap 
waarover vele bevertjes, welpen, scouts 
en explorers en hun ouders de blokhut 
binnenliepen is na al die jaren helemaal 
verzakt. Het werd tijd voor een robuuste 
oplossing.

De gemeente Helmond had toevallig nog 
een paar oude meerpalen over. Het idee 
was al snel geboren om van de mooie 
palen een terras / afdak voor onze ingang 
te gaan maken, de trap nu eens goed 
te repareren en de ingang een facelift 
te geven. De meerpalen passen goed 
in hun omgeving, naast hun broertjes 
die een 50 m verderop in het kanaal 
dienst doen als dukdalf, en staan mooi 
symbool voor “aanmeren bij een gezellige 
scouting groep”. Onder leiding van Gert-
jan (de uitvoerder) en met behulp van 
de vrijwilligersgroep de Plus Scouts 
werd de oude trap afgegraven, en een 
nieuwe fundering gestort. De kwaliteit 
werd geborgd door een professionele 
aannemer de constructie te laten maken.

Net op tijd voor de open dag was de gehele 
constructie gereed! De scouting kan nog 
steeds nieuwe kinderen plaatsen (bevers: 
4,5 tot 7 jaar), en vele nieuwsgierige 
ouders met hun kids hebben de ingang 
al bewonderd.

Met trots kan de groep nog een nieuwtje 
aankondigen: een nieuwe vuurkorf. 
Geheel op eigen specificatie gemaakt, met 
eigen logo aan de zijkant, werd een aantal 
maanden geleden de enorme vuurkorf op 
de kampvuurplaats gezet, om het oude 
doorgeroeste olievat te vervangen. Met 
behulp van de vrijwilligers werd de korf 
vastgezet, en de verlichting onder de 
banken gerepareerd. Een scout is geen 
scout als hij niet naar rook stinkt, dus nu 
maar de brand erin!

Dit jaar staat er voor de Plus Scouts nog 
een grote klus te wachten. Het grasveld 
zal in de lente en in de zomer opnieuw 
worden ingezaaid, zodat de scouts weer 
een echt speelveld hebben. Ook hier 
hebben we professionele hulp van onze 
eigen Dierdonk boer, de heer van de 
Weijer. De grond zal worden aangepakt, 
het gras wordt gezaaid en het speeltoestel 
krijgt een nieuwe afscheiding voor de 
zandbak.

De Plus Scouts werken hard aan het 
onderhoud van de blokhut, en helpen 
de leiding waar nodig om de scouting 
activiteiten nog leuker te maken voor 
iedereen. Behalve het werken voor de 
groep, organiseren we zelf ook leuke 
activiteiten. Dit jaar hebben we het 
“Verdronken land van Saeftinghe” 
bezocht. Een zware maar leuke wandeling 

in een prachtig natuurgebied, dat net 
naast de wel bekende Hedwigepolder ligt. 
Een aanrader voor natuurliefhebbers die 
van een stevige wandeling houden.

Het jaarlijkse relatiegeschenk voor onze 
sponsoren werd weer door de Plus Scouts 
in elkaar gebrouwen. Binnenkort kunnen 
onze sponsoren dus weer rekenen op een 
flesje van onze Witte en ons fantastisch 
smakend winterbier, de Woeste!

Een zelfgemaakte traktatie voor onze 
gewaardeerde sponsors, zonder wie we 
onze club niet zo gezellig kunnen houden 
voor onze meer dan 100 kinderen. 
Bedankt en: Proost!

Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 

             



Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Met een pilske

 en een gordijn 

is carnaval 

altijd fijn!

             

Schilder
sbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249

               

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

t 0492 - 661 884
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HELmoNd (diErdoNk)

HorstLANdENpArk 8

HELmoNd (diErdoNk)
onder fraaie 30-er jaren architectuur gebouwde royale 
tweekapper met brede achterom en oprit, garage en onlangs 
nieuw aangelegde tuin op het zuiden.
 
- Royale oprit voor meerdere auto’s naast elkaar
- Centraal in de wijk gelegen, tegenover school en supermarkt 
- Goede openbare parkeervoorzieningen

Bouwjaar: 1998   Inhoud: 600 m3   Perceel: 318 m2

Vraagprijs: ! 309.000,- k.k. 

Aan fraaie laan gelegen grote vrijstaande villa voorzien van 
4 slaapkamers, woonkeuken, atelier, dubbele garage en 
grote tuin rondom. 

- Zeer goede ligging - Royale afmetingen
- Groot perceel  - Ruime kelder

Bouwjaar: 1995   Inhoud: 1.225 m3   Perceel: 2.300 m2 

Vraagprijs: ! 795.000,- k.k. 

NiEUW
NiEUW

              
 

 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

  f   1   3 1 2 1   22 0 3
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Uitgelicht: Van den Heuvel Makelaars en Adviseurs 
Ambassadeur van Dierdonk
In het statige pand op de Hoofdstraat 155 in 
Helmond (Mierlo-Hout) van Adriaan van den 
Heuvel Makelaars en Adviseurs word ik voor 
een interview ontvangen door Bas Teeuwen.
Voor veel Dierdonkers is Bas een goede 
bekende. Niet alleen zijn buren aan de 
Vossenbergdreef kennen hem maar veel 
Dierdonkers hebben via Bas hun huis 
gekocht of verkocht. Het is zeker niet voor 
niets dat Bas Teeuwen zich een ambassa-
deur van Dierdonk noemt.
In 1991 werd Bas Teeuwen makelaar in Hel-
mond, aanvankelijk bij Praasterink, sinds 
2008 is hij vennoot bij Adriaan van den 
Heuvel Makelaars en Adviseurs. Bas heeft 
Dierdonk dus vanaf het prille begin zien 
groeien tot de prachtige wijk die het nu 
is. Dierdonk is altijd “zijn” verkoopgebied 
geweest.

In en naar de wijk verhuizen
Hij kent de wijk en zijn bewoners dus door 
en door. Bas Teeuwen verkocht hen de 
nieuwbouwwoning, verkocht deze later 
voor hen door en verkocht hen een nieuwe, 
bestaande woning in Dierdonk. Heel vaak 
in de wijk inderdaad! De meeste mensen 
die ervoor kiezen naar een groter, kleiner 
of meer op hun situatie toegesneden huis 
te verhuizen blijken dat nieuwe huis zoeken 
in de buurt waar zij al woonachtig zijn. Toen 
rond 1998 de doorverkoop in Dierdonk op 
gang kwam is Bas Teeuwen goed ingevoerd 
geraakt in de wijk, niet in het minst doordat 
hij er zelf een kavel kocht en met zijn gezin in 
1999 naar Dierdonk verhuisde. Hij heeft dus 
iets met Dierdonk, zoals hij zelf zegt.

Bekend en gezocht
Toen Bas in 2007 overwoog voor zichzelf te 
beginnen kreeg hij de kans partner te worden 
bij het kantoor van Adriaan van den Heuvel 
Makelaars en Adviseurs. Tot dat moment 
was dat kantoor voornamelijk gericht op de 
westkant van Helmond en op het agrarisch- 
en bedrijfsvastgoed. Het partnerschap van 
Bas was erop gericht de divisie “wonen” te 
veranderen en uit te bouwen. Dat lukte goed 
want met name vanuit Dierdonk zochten 
(ver)kopers van huizen Bas Teeuwen op. 
Hun goede ervaringen met zijn manier 
van werken, zijn eerlijkheid, kundigheid, 
ervaring en betrokkenheid maakten dat 
zijn vroegere klanten hem opnieuw als 
hun makelaar wilden. Immers, Bas had 
in zijn carrière elk type woonhuis, in elke 
prijsklasse  en in elke hoek van Dierdonk 

wel eens verkocht. Ook werkt de mond-tot-
mond-reclame uitstekend. Veel klanten die 
speciaal voor Bas komen kennen zijn naam 
via buren, vrienden of familie die na een 
goede ervaring “hun” makelaar hadden 
aangeprezen. En uiteraard deed adverteren, 
zoals in de Gazet, de bekendheid van Bas 
Teeuwen en Adriaan van den Heuvel 
Makelaars en Adviseurs groeien.

Twee keer verkopen in Dierdonk
Die bekendheid heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Het kantoor groeide de 
afgelopen periode. Dat is geheel tegen de 
tijdgeest in, waarin veel collega-kantoren 
moesten krimpen of zelfs omvielen. In 2012 
heeft Adriaan van den Heuvel Makelaars 
en Adviseurs 35% méér verkopen weten 
te realiseren dan in 2011! En al gaat het 
verkopen van een woning een stuk minder 
snel dan een aantal jaar geleden, Dierdonk is 
en blijft een heel erg aantrekkelijke wijk. Bas 
merkt dat een klant die hij eenmaal heeft 
meegenomen om een huis te bezichtigen in 
Dierdonk heel erg geïnteresseerd blijft in de 
wijk, ook al viel het bekeken huis uiteindelijk 
niet in de smaak. Zo’n klant koopt bijna altijd 
later toch een Dierdonkse woning die o.a. 
door Bas wordt aangeboden. De ruime opzet 
van Dierdonk is een enorme pré, dat heeft 
Dierdonk op die andere zeer gewilde wijk, 
Brandevoort, voor! Bas Teeuwen zegt: “In 
feite wordt een huis in Dierdonk 2x verkocht; 
1. men maakt op huizenjacht  kennis met de 
wijk en wil daar wel wonen, en aan Dierdonk 
verkocht raakt en 2. men zoekt verder in 
de wijk en vindt er een passende woning. 
Mensen kopen nu moeilijker een huis, het 
zijn onzekere tijden maar doordat Dierdonk 
zich onderscheidt van andere wijken zoekt 
men daar totdat men slaagt”. 

Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik beloof
Maar ook letterlijk verkoopt Bas Teeuwen 
meerdere keren een woning voor of aan 
een en dezelfde klant. Er zijn zelfs klanten 
waarvoor hij al 5x als makelaar heeft 
opgetreden. Dan moet zijn aanpak toch 
wel aangesproken hebben bij de kopers/
verkopers! Op de website van Adriaan van 
den Heuvel Makelaars en Adviseurs 

(www.heuvel.nl) zijn verhalen te lezen van 
de klanten zelf die Bas meerdere keren als 
makelaar aanzochten. 
Bas Teeuwen denkt dat het veel te maken 
heeft mijn zijn eerlijkheid. “Soms, zeker 
in deze tijd,  heb ik een slecht-nieuws-
gesprek”, zo zegt hij, “dan moet ik mensen 
vertellen dat de prijs die zij in gedachten 
hebben geen reële verkoopprijs is voor hun 
woning”. Bas weet als geen ander dat een 
scherpe prijs een snelle verkoop bevordert 
en dat een vlotte verkoop voor alle partijen 
tot tevredenheid leidt. “En daarbij komt”, 
zegt Bas, “ik zeg wat ik denk en ik doe wat 
ik beloof”.  Zijn klanten weten dus wat ze 
aan hem hebben. Bovendien is hij makkelijk 
in de omgang en kan hij met iedereen 
overweg, of het nou een directeur is of een 
stratenmaker.

Bas moet zich haasten naar een volgende 
afspraak. Hij had me al in het begin van 
ons gesprek verteld dat hij er niet van 
houdt om te laat te komen. Ook niet te 
vroeg trouwens. Precies op tijd, daar kun 
je bij hem op rekenen. En zo kunt u op veel 
meer rekenen bij Adriaan van den Heuvel 
Makelaars en Adviseurs, zeker met Bas 
Teeuwen als uw makelaar!

Mirjam van der Pijl

            



•  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

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

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

              

Blinden
Jullie weten vast hoe je 
iemand kunt herkennen 
die niet kan zien… 
Juist, die heeft een witte 
stok met rode streepjes. 
Maar hoe kun je nu zien 
dat iemand niet kan 
auto rijden?

Dan heeft hij een wit 
nummerbord met rode

letters en cijfers.

m   3    1      

Mierloseweg 86, 5707AP HelMond, (0492) 53 50 66 
info@driessenHelMond.nl, www.driessenhelmond.nl

“De juiste kleur
is de basis voor 
elk interieur”

een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels, stoffering, verlichting, kunst, … Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn 

afgestemd, ze vormen pas een eenheid als ze door de juiste kleuren worden ondersteund. dat geldt voor de meest uiteenlopende 

stijlen, van rustiek tot hypermodern. Bij ons wordt u deskundig geadviseerd over kleurgebruik en toepassingen van ons uitgebreide 

assortiment eerste klas verf.

Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie, creatieve ideeën en deskundig advies.

J a n i ce  H e b i ng,
I nte r i eu ra dviseu r  D ri e sse n H e l m o n d

fb.com/Driessen.Helmondsigma sikkens wijzonol Farrow & Ball

Brander histor Flexa Flamant
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Volop zaalhockeyen bij 
hockeyclub Bakel
Maar liefst negen Bakelse teams zijn 
op dit moment actief in de zaal hockey
competitie. Er kan rustig geconcludeerd 
worden dat het prima gaat. De 
Bakelse teams presteren goed en de 
meeste teams hebben zich in de top3 
genesteld. Wie weet worden er nog wel 
een paar teams zaalhockeykampioen. 
Dat zou helemaal mooi zijn. Maar het 
belangrijkste is dat de spelers veel 
techniek leren van het zaalhockeyen 
en ook veel plezier hebben met het 
spelletje. Dat is in ieder geval geslaagd.

Heb je zin om ook te gaan hockeyen in 
Bakel? Dat kan. We hebben instroom
mogelijkheden voor jong en oud en 
v oor beginners en toppers! Wil je 
meer informatie: neem dan contact 
op met Astrid v.d. Pol, tel 343784 of 
stuur een mailtje naar jongstejeugd@
hockeyclubbakel.nl

Ook trimhockeyen in 2013?
Sinds een paar jaar is een gemixte trim
hockeygroep van zowel dames als heren 

actief  bij Hockeyclub Bakel. Trimhockeyen 
is razend populair en uitermate geschikt 
voor volwassenen, die nooit gehockeyed 
hebben of dit vroeger ooit gedaan hebben 
en de draad weer op willen pakken, maar 
geen competitieverplichtingen willen 
aangaan. 

Na een warmingup en wat technische 
oefeningen, wordt iedere training afge
sloten met een lekker partijtje hockeyen. 
Kortom: lekker een uurtje relaxed sporten 
in de buitenlucht. Wat wil je nog meer?
Heb je ook zin op na de winterstop te 
starten met trimhockeyen of wil je meer 
informatie? Voor vragen kun je terecht bij 
de trainer van de trimhockeygroep: Paul 
Geurts, tel 343346.

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel in 2013!

Bakel Meisjes B1 doet het goed in de zaal hockey 
competitie. Op de foto legt Rosanne van Teeffelen 
vanaf de cirkel aan voor een doelpoging.

Inloop 
sportspreekuur

Per maandag 1412013 start VitaForum 
fysiotherapie zijn inloop sportspreekuur.
Het sportspreekuur is bedoeld voor iedereen 
voor wie sporten belangrijk is. Zowel voor 
sporters die functioneren op topniveau als 
voor recreatieve sport beoefenaars.
Als u door een sportblessure die recent 
is opgelopen gehinderd wordt in het uit
oefenen van uw sport is een consult bij de 
sportfysiotherapeut raadzaam.

Wat houdt het inloop sportspreekuur in?
Tijdens het sportspreekuur wordt er een 
screening gedaan. Dit houdt een vraag gesprek 
in over de aard en ontstaan van de blessure, 
eventueel een kort licha melijk onderzoek 
en testen. Dit alles om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van uw blessure en om een 
vervolgtraject te bepalen. Dit vervolgtraject 
kan zijn:

• Start fysiotherapie
• Verwijzing naar huisarts
• Verwijzing naar sportarts
• Advies m.b.t. belasting/ training/taping

Het sportspreekuur wordt ingevuld door de 
sportfysiotherapeuten van VitaForum, Rob 
van de Veerdonk (praktijk Gemert) en Jacco 
Teerling (praktijk Bakel).
U hoeft geen afspraak te maken. Het sport
spreekuur is uitsluitend bedoeld voor recent 
ontstane sportgerelateerde klachten. Het 
consult tijdens het inloop sportspreekuur 
wordt vergoed door uw aanvullende ver
zekering. 
Wanneer en waar.
Gemert: maandagochtend 8.00 u  9.00 u
Bakel: maandagochtend 8.00 u  9.00 u
In geval van al langer bestaande sportgere
la teerde klachten kunt u uiteraard een 
afspraak maken in een van onze praktijken in 
Bakel, Dierdonk en Gemert buiten het inloop 
sportspreekuur.
www.vitaforum.nl  Email: info@vitaforum.nl
Lokatie Bakel: St. Wilbertsplein 8a
5761 BK Bakel  Telefoon: 0492341886
Lokatie Gemert: Pater vd Elsenstraat 24
5421 HZ Gemert  telefoon: 0492366694
Lokatie Dierdonk:  Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond Telefoon: 0492512723

(advertorial)

Het trimhockeyteam speelt een paar keer per jaar een vriendschappelijk wedstrijdje tegen een ander 
team om alles wat geleerd is in de praktijk te brengen. Het hoogtepunt van het sportieve jaar! 
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Programma februari 2013 Filmhuis Helmond
Beyond the Hills
Do. 7 feb. 20.00 uur vr. 8 feb. 14.00 uur vr. 8 feb. 20.00 uur zo. 
10 feb. 15.00 uur ma. 11 feb. 20.00 uur wo. 13 feb. 20.00 uur
Voichita is het klooster ingegaan en wijdt haar leven aan God. 
Als Alina, die naar Duitsland is verhuisd, Voichita probeert te 
overtuigen om het klooster tge verlaten en bij haar te komen 
wonen, haalt ze de besloten, haast sektarische wereld van het 
klooster totaal overhoop.Beyond the Hills is gebaseerd op een 
boek van Tatiana Niculescu Bran en raakt een gevoelige snaar 
voor het land dat een hele generatie werkende volwassenen 
heeft zien wegtrekken naar het buitenland om geld te verdienen.
De twee hoofdrolspeelsters deelden op het filmfestival van 
Cannes de prijs voor Beste Actrice. 
In 2007 won regisseur Cristian Mungiu in Cannes de Gouden 
Palm voor beste film met “4 Maanden, 3 Weken & 2 Dagen”.
Regie: Cristian Mungiu

Intouchables
Za. 9 feb. 19.30 uur zo. 10 feb. 20.45 uur di. 12 feb. 14.00 uur 
di. 12 feb. 21.45 wo. 13 feb. 10.30 uur
De “filmhuisfilm”-hit van 2012, niet alleen in Nederland, in 
Frankrijk heeft Intouchables, na Titanic en Bienvenue chez les 
Ch’tis, de meeste bioscoopbezoekers ooit getrokken, in België 
zagen al 800.000 mensen de film en in Duitsland staat de teller 
al op 4 miljoen.
Op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese 
jongeman die de persoonlijk verzorger wordt van een fysiek 
gehandicapte Franse miljonair
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje 
Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver 
vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge 
Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij 
wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. 
Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als 
persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie 
zet hij Philippe’s stijve huishouden binnen de kortste keren op 
z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Regie: Olivier Nakache, Eric Toledano

Renoir
Za.  9 feb. 21.45 uur zo. 10 feb. 18.30 uur di. 12 feb. 19.30 
vr. 15 feb. 14.00 uur za. 16 feb. 19.30 uur zo. 17 feb. 18.30 uur 
ma. 18 feb. 21.30 uur wo. 20 feb. 10.30 uur
Côte d’Azur, 1915. In de nadagen van zijn leven wordt de 
kunstenaar Pierre-Auguste Renoir gekweld door het verlies van 
zijn vrouw, de pijn van artritis en het slechte nieuws dat zijn zoon 
Jean gewond is geraakt. Als een jong meisje op wonderbaarlijke 
wijze zijn wereld betreedt, krijgt de oude schilder nieuwe 
energie. Ze zal zijn laatste model en muze worden. Wanneer 
Jean terugkeert om te revalideren, raakt ook hij in de ban van 
het beeldschone meisje. Ondanks de felle tegenstand van zijn 
vader, wordt hij smoorverliefd op deze vrije, ontembare geest 
en ontdekt door haar zijn artistieke zelf.
Regie: Gilles Bourdos

Anna Karenina
Do. 14 feb. 20.00 uur vr. 15 feb. 21.30 uur zo. 17 feb. 15.00 uur 
di. 19 feb. 20.00 uur do. 21 feb. 20.00 uur vr. 22 feb. 21.45 uur 
zo. 24 feb. 19.00 uur ma. 25 feb. 20.00 uur
Verfilming van Lev Tolstojs gelijknamige, klassieke roman.
Anna Karenina is het tijdloze verhaal over een buitenechtelijke 
liefdesrelatie in het tsaristische Rusland van 1874. De prachtige 
en levenslustige Anna voelt zich gevangen in haar liefdeloze 
huwelijk met de hooggeplaatste ambtenaar Alexei Karenina. 
Wanneer ze graaf Vronsky leert kennen, ontstaat er een 
gepassioneerde affaire met tragische gevolgen.
Ondanks ruim twintig eerdere verfilmingen weet regisseur Joe 
Wright (Atonement) nog iets aan het beroemde boek van Lev 
Tolstoj toe te voegen: theater, vrijwel het hele verhaal speelt 
zich af tussen geschilderde decors.
Regie: Joe Wright

Le Magasin des Suicides
Vr. 15 feb. 19.30 uur za. 16 feb. 21.45 uur zo. 17 feb. 20.45 uur 
ma. 18 feb. 19.30 uur di. 19 feb. 14.00 uur vr. 22 feb. 14.00 uur 
za. 23 feb. 19.30 uur di. 26 feb. 21.15 uur
Animatiefilm naar het verhaal van Jean Teulé, waarin het noodlot 
bij de eigenaars van een zelfmoordwinkel toeslaat wanneer de 
vrolijke Alan geboren wordt
In het midden van een donkere stad, waar bewoners geen 
zin hebben om te leven en zelfs de duiven depressief zijn,, 
bevindt zich één lichtpunt: ‘de zelfmoordwinkel’. Wanhopige 
mensen op zoek naar middelen om hun leven te beëindigen, 
worden er verwelkomd door Michima, Lucrèce en hun triestige 
kinderen. In hun zelfmoordwinkel schuift het gezin Tuvache alle 
benodigdheden voor een succesvolle levensbeëindiging monter 
over de toonbank. ‘Je sterft maar één keer,’ zegt pa Mishima, 
‘dus maak er iets moois van.’Op een dag wordt Alan geboren. 
En het noodlot slaat toe: hij lacht!
Regie: Patrice Leconte 

Renoir

         



Filmhuis 39

Caesar Must Die
Za. 23 feb. 21.30 uur di. 26 feb. 14.00 uur di. 26 feb. 19.30 uur 
wo. 27 feb. 10.30 uur za. 2 mrt. 21.45 uur di. 5 mrt.  19.30 uur 
wo. 6 mrt. 14.00 uur
Shakespeare drama van grootmeesters Paolo en Vittorio Taviani, 
de regisseurs van de klassiekers “KAOS” en “Padre Padrone  .
Deels in zwart-wit gefilmd, is hun eerste film in vijf jaar een 

combinatie van fictie en documentaire. De acteurs zijn 
levenslang gedetineerden die hun dagen slijten binnen de 
muren van een Romeinse gevangenis. De Taviani’s volgen hen 
vanaf de audities tot en met de opvoering. Tijdens die audities 
wordt ook meteen duidelijk: dit zijn geen kruimeldieven maar 
echt zware jongens. Als het stuk gespeeld is en de spelers uit hun 
rol weer terugkeren naar hun cel, zijn ze weer de gedetineerden 
in de zwaarbewaakte Rebibbia-gevangenis.
Regie: Paolo en Vittorio Taviani

Trouble with the Curve
Za. 2 mrt. 19.30 uur zo. 3 mrt. 21.45 uur ma. 4 mrt. 19.30  uur 
di. 5 mrt. 14.00 uur di. 5 mrt. 21.15 uur wo. 6 mrt. 20.00 uur
Decennia lang was Gus Lobel een van de beste honkbalscouts, 
maar nu gaat zijn leeftijd hem toch parten spelen. Gus, die 
aan het geluid van de tik kan horen wat voor worp het was, 
weigert op de bank plaats te nemen. Toch heeft hij geen 
keus. Het management van de Atlanta Braves twijfelt aan 
zijn beoordelingsvermogen, helemaal nu een van de grootste 
talenten gecontracteerd kan worden. De enige die Gus nog kan 
helpen is zijn dochter Mickey, die hij nooit om hulp zou vragen. 
Zij werkt op een groot advocatenkantoor in Atlanta en was nooit 
close met haar vader, die er na de dood van haar moeder alleen 
voor stond. Tegen beter weten in gaat Mickey met hem mee 
naar North Carolina, voor waarschijnlijk zijn laatste trip als scout.
Regie: Robert Lorenz

Paradies: Liebe
Do. 28 feb. 20.00 uur vr. 1 mrt. 14.00 uur vr. 1 mrt. 21.45 uur 
zo. 3 mrt. 19.15 uur ma. 4 mrt. 21.45 uur wo. 6 mrt. 10.30 uur
In Paradies: Liebe duikt Seidl in de toeristische seksindustrie 
aan de Keniase kust. 
Hier brengt de Oostenrijkse Teresa haar vakantie door in de 
‘comfort safari’ van Hotel Flamingo. Na wat mislukte seksuele 

escapades met Keniase mannen die op haar geld uit zijn, 
ontdekt ze dat liefde een wederzijdse dienstverlening is, een 
consumentenmarkt van vraag en aanbod. In vaste tableaus - 
Seidls handelsmerk, nu geschoten door cameraman Ed Lachman 
– wordt duidelijk gemaakt dat de lijnen tussen de wereld van de 
toeristen en van de Kenianen niet mogen worden overschreden. 
De twee werelden worden steevast gescheiden door touwen, 
hekken en slagbomen.
Seidl toont opnieuw de mens op zijn zwakste momenten: 
meestal expliciet, altijd zonder genade.
Regie: Ulrich Seidl

Pudding T (2012) kinderfilm
Zo. 10 feb. 12.00 uur wo.  13 feb. 14.00 uur 
De verlegen en kwetsbare tienjarige jongen Ivan wordt door 
zijn vader uitgemaakt voor Pudding Tarzan en is op school het 
mikpunt van pestkoppen. Ondanks alle inspanningen is Ivan 
overal de slechtste in, in gymnastiek, in lezen, voetballen... 
Zijn enige maatje is Lotty, op wie hij heimelijk verliefd is. De 
ontmoeting met een vriendelijke, banjo spelende heks kon niet 
op een beter moment komen. Ivan mag een wens doen, en krijgt 
een magisch drankje waardoor hij overal de beste in wordt. De 
volgende morgen blijkt Ivan zo sterk als een os en vindt iedereen 
hem geweldig. Door zijn gepronk met zijn krachten begint Lotty 
te verlangen naar de oude Ivan. Ook Ivan komt er langzaam zelf 
achter dat super kracht niet de sleutel is tot het geluk. Animatie, 
Familiefilm Nederlands nagesynchroniseerd. 
Regie: Michael Hegner

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

Pudding T

Cesare must Die

         



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

              

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons  
terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl

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

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

Met Kortingen

wel oplopend tot 50%
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

‘Horen, zien en zwijgen’

Het is alweer december, maar de echte 
Als jullie dit lezen zijn we alweer enkele 
dagen aan het nieuwe jaar bezig. De 
wereld is gelukkig niet vergaan en alles 
gaat weer gewoon zijn eigen gangetje. 
Ik wens iedereen een voorspoedig 2013 
en wil jullie graag bedanken voor het in 
ons gestelde vertrouwen, het afgelopen 
jaar. Niet alleen medisch, maar soms 
ook emotioneel… . Mensen die ernstig 
ziek zijn, niet zwanger kunnen worden, 
financiële tegenslag kennen of andere 
obstakels moeten trotseren… . Je leert 
een eigenaar soms heel persoonlijk 
kennen. Soms vertellen ze heel spontaan 
en openhartig, soms staat het enkel op 
het gezicht te lezen dat er zorgen zijn 
… Horen, zien en af en toe ook samen 
zwijgen… . Het schept een band en maakt 
de job van dierenarts nog mooier.

Horen, zien en zwijgen… Ook bij de dieren 
vinden we dit thema terug… :

Teigetje was een mooie poes. Al aan haar 
tweede jeugd bezig, maar nog steeds 
levendig en alert. Na een behandeling 
met radio-actieve jood in Gent, voor een 
te sterk werkende schildklier, dachten we 
dat we nog vele jaren plezier van haar 
zouden hebben. Helaas kreeg zij last van 
een oorontsteking die maar niet wilde 
overgaan. Na verder röntgenologisch 
onderzoek in onze kliniek bleek er een 
verdichting te zitten in de gehoorgang. 
Opnieuw deden we een beroep op 
de specialisten van Gent. Na een scan 
en een moeilijke operatie, viel het 
verdict: een agressieve tumor van de 
gehoorgang. Bestraling zou het proces 
wat kunnen afremmen, maar dat wilde 
de eigenaar haar niet meer aandoen. Nog 
vier maanden hebben we de klachten 
met medicinale ondersteuning kunnen 

verzachten, maar toen hebben we helaas 
afscheid moeten nemen.

Darco is een schat van een hond. Hij is 
altijd blij en heeft, zoals zoveel Staffords, 
energie voor tien. Waarschijnlijk is dat 
enthousiasme ook de reden waarom hij 
plots last kreeg van zijn oogje. De hele 
dag hield hij het oogje dichtgeknepen en 
vloeiden er tranen uit. Omdat Staffords 
over het algemeen niet kleinzerig zijn, 
kwam de eigenaar toch maar even 
langs. Kleuring van het oog toonde aan 
dat hij een beschadiging had van het 
hoornvlies. Iets wat pijnlijk is voor het 
dier en zeker verzorging nodig heeft. Met 
volle medewerking van Darco, begon de 
eigenaar te zalven met een wondhelend 
oogzalfje. De pijn verdween, de tranen 
verminderden, maar de kras op het oog 
bleef bij elke controle zichtbaar. Een lichte 
ontmoediging viel te bespeuren, zowel 
bij de eigenaar als bij Darco. Ik had reeds 
voorgesteld om over te gaan op een 
operatie, waarbij het binnenste ooglid 
over de oogbol zou gehecht worden om 
zo de genezing van het oog te bevorderen 
maar de eigenaar wilde nog enkele dagen 
proberen met het zalven. Alsof Darco het 
begrepen had, dat de volgende stap een 
operatie zou worden, zagen we in die 
volgende dagen -waarin we het zalven 
nog wat intensiever hadden uitgevoerd- 
toch een beetje winst en vooruitgang in 
het letsel. We zijn er nog niet, maar met 
geduld en volharding, moet het oogje 
weer tot rust komen.

Boes is een erg trouw hondje. Hij volgt 
zijn eigenaar overal waar deze gaat en 
meestal is dit met een kwispelend staartje 
en enthousiast geblaf of opgewonden 
gepiep. Soms lijkt het wel alsof hij kan 
praten. Maar die dag bleef hij stil onder 
de stoel zitten, wilde niet meer in zijn 
mandje en ‘antwoordde’ niet als de 
eigenaar hem toesprak. Het was duidelijk 
dat er iets aan de hand was. Hier in de 
spreekkamer hield hij zich echter groot. 
En omdat ze niet kunnen praten, is het 
soms een uitdaging om te vinden wat er 
scheelt. Uiteindelijk bleek Boes last te 
hebben van nekpijn: telkens als hij wat 
te enthousiast werd, ‘schoot het er weer 
in’. Logisch dus, dat hij zich gedeisd hield. 
Maar nu, na meerdere dagen pijnstilling 
en de nodige rust, ‘praat’ hij weer volop 
en ook het staartje kwispelt weer. Het lijkt 
er dus op dat hij het nieuwe jaar goed 
begonnen is… . Ik hoop dat voor jullie 
hetzelfde geldt!

Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over dierenkliniek 
Brouwhuis kijk dan op 
www.dierenkliniek.com

          



Weet ú het al?

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

Bakel heeft
het allemaal!

   
  

 
  

                 

   
  

 
  

                 

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

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

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

C1000 Johan Habraken
Sint Wilbertsplein 4
5761 BK BAKEL 

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 20.00
Zaterdag 08.00 - 18.00
Zondag 16.00 - 19.00 

Nu ook op zondag open!

Een zondagse maaltijd 
begint bij

C1000 Johan Habraken 
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van de Poelstraat 1
5761 BW Bakel

Tel. O492 344291
www.2byoux.nl
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Wilt u een goed advies om de winter 
gezond door te komen dan bent u bij 

ons aan het juiste adres

Uw specialist in vitamines, mineralen 
en voedingssupplementen

Drogisterij Kanters-Habraken
Schoolstraat 6 Bakel 0492-341643

           



Tot ziens in Bakel!

Waardebon
Een waardebon voor een gratis 
huurauto bij reparatie of onderhoud 
bij Auto Mertens in Bakel of Gemert.

Uw mobiliteit is onze zorg!

www.automertens.nl

 De Nieuwen Hof Groente & Fruit 
 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E: denieuwenhofgroenteenfruit@ 
kpnmail.nl

 
 

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING

MET HET

COMPLETE    ASSORTIMENT

VAN TIEL     BAKEL
 

 
 
      

 
 
     

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

 

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%

  

 

NU EEN NOG GROTER 

ASSORTIMENT. 
 

KWALITEIT EN  

 LAGE PRIJZEN. 
 

DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 

 

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

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

      Elektro Verberkt,    
   al jaren een begrip 
in Bakel en omgeving

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

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

           



G o

T o

Ju

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

             

Boodschappen
Moeder: “Jantje, wil je even
boodschappen doen? En
neem je zusje ook mee!”. 
Onderweg valt zijn zusje in
het kanaal. Als Jantje even
later thuis komt, vraagt 
moeder: “Waar is je zusje?”
Jantje: 
“In het kanaal gevallen”. 
“Waarom heb je haar dan 
niet gered?” 
“Dat stond niet op het bood-
schappenlijstje, moeder”.
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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             (522109 

Bereikbaarheid:

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

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

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

H. Vormsel op zaterdag 2 februari

We kijken uit naar zaterdag 2 februari a.s.  Jongeren uit onze  
parochie ontvangen dan het sacrament van het Vormsel uit 
handen van vormheer deken van de Laar.  De heilige Mis met 
het ontvangen van het heilig Vormsel begint om 18.30 uur in 
de St. Jozefkerk.  

Sinds 1 november komen de jongeren wekelijks in de Jozefkerk 
bij elkaar om zich voor te bereiden. Zij doen dat steeds op 
donderdagmiddag van 16.15-17.00 uur en dan is er op een 
uitdagende manier gesprek, uitleg, huiswerk bespreken, vraag 
en antwoord. Kortom allerlei manieren waarop zij hun geloof 
verdiepen. 

Dit zijn de namen van onze 28 vormelingen: 

Denise van Haaren, Michelle van de Ven, Rick Rijpers, Laurens en 
Sophie Bijlmakers, Amber van der Heijden, Milou van Neerven, 
Jamilah Martis, Laurens Jonkers, Irini Chirmpos, Alyssa Snijders, 
David Ruiter, Hoa An Nguyen, Eline Walschots, Emilia Hoeks, 
Mike Kerkhof, Fabienne van der Linden, Melanie Dennemans, 
Leanne van der Vrande, Alexander Gomes Silva, Noa van der 
Veen, Stan van der Ven,  Wilco van Asten, Etienne Steenbergen, 
Dafne van den Hurk, Ruben van Pampus, Bart Vissers, Eline 
Laurijssen.

Aswoensdag 13 februari

Met  het opleggen van as begint de boetetijd in de Kerk. Heel 
vroeger was dit ritueel uitsluitend bestemd voor de zondaars 
die officieel boete deden. Na het verdwijnen van de openbare 
boete werd de asoplegging algemeen. Iedereen zondigt immers 
tegen God en de medemens! 

Op Aswoensdag wordt het askruisje als symbool van de 
sterfelijkheid op het voorhoofd gedrukt. Tot vastenavond viert 
het carnaval nog hoogtij, de volgende morgen zegt de priester 
relativerend: “Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot stof 
zult weerkeren.”

In onze parochie hebben we in alle kerken een H. Mis met 
askruisje.

•  Lambertuskerk  12.30 u.
•  Jozefkerk  19.00 u.
•  Edith Stein   19.00 u.
• Pauluskerk  19.00 u.
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Protestantse Gemeente Helmond

Afscheid van de Protestantse 
Gemeente te Helmond 
Door: Ds. Leo Oosterom

Op zondag 2 december heb ik aan 
de gemeente meegedeeld, dat ik de 
Protestantse Gemeente te Helmond zal 

gaan verlaten. Met ingang van 1 maart 
2013 word ik interim-predikant in dienst 
van de landelijke kerk. Dat betekent dat ik 
diverse gemeenten in het land voor kortere 
of langere tijd zal bij staan in pastorale zorg 
en beleidsontwikkeling. Ruim acht jaar 
ben ik jullie predikant geweest. Hoewel ik 
het moeilijk vind om afscheid te nemen, 
denk ik dat de tijd rijp is om deze nieuwe 
stap te doen. Voor mezelf, voor mijn gezin 
en voor de gemeente. Christien en ik zijn 
in 2004 als predikanten in een duobaan 
naar Helmond beroepen. Samen zijn we 
gekomen. Samen zullen we ook weer gaan. 
Met nadruk willen we aangeven dat de 
volledige predikantsformatie beschikbaar 
komt om opnieuw te worden ingevuld. Wel 
is Christien bereid om deze gemeente nog 
enige tijd te blijven dienen, in afwachting 
van de komst van een nieuwe predikant.
We hopen de komende tijd nog aan de 
Lavendelheide in Helmond te blijven 
wonen. Ik zal mijn nieuwe werk van 
hieruit beginnen. Wel is het belangrijk 
om te beseffen dat ik per 1 maart al mijn 
ambtswerkzaamheden als predikant van 
deze gemeente neerleg.
Tot dat moment ben en blijf ik uw predi kant 
en kunt u een beroep op mij doen zoals u 
gewend bent. Intussen zal de kerkenraad 
beginnen met het zetten van de benodigde 
stappen op weg naar een nieuwe invulling 
van de vacature, en een goede overbrugging 
van de vacaturetijd.
Ik besef dat dit bericht u wellicht overvalt 
en aanleiding geeft tot vragen. Ik ben samen 
met de kerkenraad beschikbaar om die 
vragen te beantwoorden.

Bericht over de begraafplaatsen.
Door:Jaap Wijdens.

Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn er op de 
begraafplaats Molenstraat in Helmond een 
aantal grafmonumenten verwijderd. Na een 
begrafenis is er bij ons een grafrust van 20 
jaar. Daarna ontvangt de rechthebbende 
(dit is de ons bekende contactpersoon) 
een schrijven waarin tegen een bepaald 

tarief de mogelijkheid tot verlenging wordt 
gegeven. Normaal is dit voor 5 of 10 jaar. 
Wenst men niet te verlengen dan wordt 
het grafmonument wettelijk eigendom 
van de begraafplaats. Omdat er een aantal 
van zulke graven waren die bovendien in 
matige tot slechte staat waren hebben we 
besloten die te ruimen. Het zal duidelijk 
zijn dat dit met grote zorgvuldigheid wordt 
gedaan. Het is dan wel nodig dat het adres 
van de rechthebbende bekend moet zijn. 
D.w.z. geef altijd een adreswijziging door, 
want anders kan het zijn dat een monument 
ongewild verwijderd wordt.
Sinds enkele weken is er ook een elek trische 
aansluiting gerealiseerd. Water was er al 
veel langer, maar bij kans op nachtvorst 
wordt deze afgesloten.
Uitvaartondernemers hebben iedere 
keer weer complimenten voor de goede 
organisatie en uiten hun waardering 
voor onze prachtige begraafplaatsen. Dit 
gaat niet vanzelf; er moet veel werk voor 
worden gedaan. Een woord van dank aan de 
vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats.

Nieuwsflits Diaconie
• Met 30 fruitbakjes is de oogst dank-

dienst op 4 november goed verlopen. 
Dank aan alle gulle gevers en mede-
werkers

• Er zijn nieuwe tafellakens voor de Kerst- 
en Paasviering. Enkele vrij willig sters 
hebben voor het zomen gezorgd.

• Graag vragen wij ook langs deze weg 
uw aandacht voor de oproep van 
Super Sociaal om (een deel van) uw 
kerstpakket beschikbaar te stellen aan 
mensen die onder de armoedegrens 
leven 

• De Landelijke Diaconale Dag op 17 
november in Utrecht werd bijgewoond 
door 2 diakenen en 2 ZWOE-leden van 
onze kerkelijke gemeente. Die namen 
onder andere deel aan workshops over 
Armoede in Nederland en de Groene 
Kerk. Over Armoede werden veel tips 
uitgewisseld over hoe je signalen ervan 
ziet/herkent. Met betrekking tot de 
Groene kerk gaat het niet alleen om 
het besparen van geld, maar ook om 
na te denken over en te werken aan 
een duurzame samenleving en de rol 
van de kerk daarin.

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

• Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

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

           



Ga naar rabobank.nl/verantwoordlenen

Let op! Geld lenen kost geld

Rabobank. Een bank met ideeën.

Een verantwoorde lening betaalt zich
terug. Dat is het idee.

Goed huis kunnen houden voor je
echt gaat samenwonen.
Soms is wat extra financiële ruimte een uitkomst. Maar nu een lening afsluiten mag niet betekenen dat u

later in de problemen komt. Daarom kijken we goed of een lening in uw financiële plaatje past. Ontdek

ook wat uw mogelijkheden zijn voor een verantwoorde lening.

           



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!’

Singravendreef 1 • H
elmond

Singravendreef 1 • H
elmond

Zonnedauwsingel 13 • Helmond

de Korte Geer 11 • 
Helmond

de Korte Geer 11 • 
Helmond

Zilversch
oonbeek 6 • Helmond

Horstlandenpark 57 • Helmond

Horstlandenpark 57 • Helmond

Coendersberglaan 53  • Helmond

Let op de hoogte van uw WOZ-waarde!

Zoals ik reeds in de vorige editie van de Gazet heb aangegeven, kunt u ook dit jaar weer de vertrouwde 
service van ons kantoor verwachten. Deze service begint dit jaar met het bezwaar maken op de WOZ-waarde 
waarvan de beschikking een dezer dagen bij u op de mat zal vallen!

Hierbij willen wij u met klem verzoeken vooral naar de hoogte van de WOZ-waarde te kijken. Is deze te hoog? 
Wanneer u dit vindt, wil ik u vragen contact met ons kantoor op te nemen (0492-549055) waarna wij deze 
waarde gratis zullen beoordelen. Het vervolg zullen wij in een persoonlijk gesprek aan u toelichten. Het zou 
toch jammer zijn wanneer u te veel belasting betaalt voor zowel uw woning, inkomen als eventueel suc-
cessiebelasting?

Heeft u hier vragen over? Wilt u een bezwaarprocedure starten en heeft u hiervoor een taxatie of ander 
advies nodig, dan kunt u mij bereiken op: alwin@woonplezier.nl of 0492-549055.

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 375.000,-- k.k.

€ 339.000-- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

           


