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GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl
Ma. 5 en 19 feb.
GFT & PMD:		
RESTAFVAL:		
Ma. 12 en 26 jan.
OUD PAPIER: kijk in de kalender van
www.deafvalapp.nl om erachter
te komen wanneer de papier
containers bij u geleegd worden.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
owhdhelmond@gmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen

Helmond

Haverveld Dierdonk



Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
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
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Storm over Dierdonk
Na het prachtige vuurwerk wat onze wijk
sierde tijdens afgelopen oud en nieuw (
de crisisjaren lijken toch wel echt voorbij
gezien het prachtige siervuurwerk dat
de lucht in werd geschoten), bracht de
heftige storm half januari onze wijk weer
in rep en roer.
De dakpannen vlogen her en der massaal van de daken, bomen zowel aan de
rand van het bos als midden in de wijk
overleefden het helaas niet en alles wat
niet goed vastzat, was daarna kapot of
verdwenen. Zelfs onze kerstboom, die
we ruim op tijd voor op onze oprit hadden
gelegd maar die ze helaas vergeten waren
mee te nemen, lag ineens weer meters
verder keurig voor onze voordeur.
Ik hoop dat de schade bij iedereen toch
mee is gevallen. De verdwenen dakpannen lijken inmiddels overal weer
vervangen. Laten we hopen dat we bij
een volgende storm minder schade ondervinden.
Deze Gazet bevat voor u weer de nodige
informatie over alle activiteiten in de
wijk en daarbuiten, columns over en van
politici, de wijkagent en een wellicht nog
onbekende wijkgenoot. Daarnaast leest
over toegangswegen naar en van Dierdonk en over het aardgasvrij maken van
uw woning; de gemeente Helmond loopt
voorop qua duurzaamheidsbeleid, dus is
het zaak hier eens over na te gaan denken. Vroeg of laat moeten we er allemaal
toch echt aan gaan geloven. -Of dat iets
vervelends is, of juist een geweldige kans
laat ik graag aan u.
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Nu is carnaval in aantocht wat u terug
ziet in de kinderpagina’s en vindt u ook
het carnavalsprogramma van ons wijkhuis Parkzicht en ook informatie over de
kindermiddag van onze eigen Dierdonkse
Carnavalsvereniging ‘De Rampetampers’.
Met de carnaval start ook de voorjaarsvakantie en natuurlijk hebben we op 14
februari Valentijnsdag, dat ook in deze
Gazet is terug te vinden.
Oftewel, weer genoeg nuttig leesvoer
om u van de straat te houden, mocht er
weer een storm losbarsten in de wijk. Wij
wensen u dan ook veel leesplezier.
Namens de redactie,

M

v an
aartje

Lith

PS: voor onze column Kent u deze Dierdonker al?, zijn we altijd op zoek naar
wijkgenoten met een interssante baan/
hobby/verhaal. Bent of kent u een dergelijke wijkgenoot? Neem dan contact met
ons op via: redactie@dierdonkgazet.nl
(Foto’s stormschade van Toon Dankers)
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Het Mooiste Groen
UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond
0492-386100 info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
0492 26 46 56
06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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het met de strekking eens is. Anonieme
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Timeless Jubileum

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262

Lekker slapen.

Vlak 2795,-

1599,-

De normaalste zaak
van de wereld.

alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

2499,alle maten

Vakmanschap
sinds 1884

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Uitvinders
van de
CombiSpring®

ELGA
HYBRIDE
WARMTEPOMP

€ 1.800,subsidie!

Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond - Brandevoort
M 06 295 74 376
E info@deinstallatieman.nl

www.deinstallatieman.nl

Stabiel
ligcomfort
over de gehele
breedte

Duurzaamheid,
ondersteuning
en ventilatie

Geheel compleet
Ş Originele
Combispring® matras
Ş ť 

Ş
 ťy 
Ş E ťŧť
Ş Draadloos elektrisch
verstelbaar
Ş Hoogwaardige
EŦ  

De gemeenteraadsverkiezingen:
een doorkijkje
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer bijna aan. Op 21 maart
mag u weer naar het stemhokje om
uw stem te laten horen. Dit is hét
moment om de politieke koers van
Helmond mede te bepalen en daarom erg belangrijk. Ik roep
u dat ook op om gebruik te maken van uw stemrecht.
Voor mij worden dit spannende weken, want ik sta weer
verkiesbaar namens D66 Helmond; op nummer 3! Ik sta voor
een goede toekomst voor alle Helmonders, van jong tot oud,
waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Daarom wil ik blijvend
investeren in een gezonde en aantrekkelijke stad met kansen
voor iedereen en samen met u werken aan een beter Helmond
en een nog mooier Dierdonk. Daarbij hoop ik op uw steun.
Ik zal hieronder een aantal van onze standpunten uitlichten
die met name gericht zijn op onze wijk Dierdonk.
Meer werk en betere bereikbaarheid
De gemeente moet actief acquisitie voeren om bedrijven
naar Helmond te halen. Daarnaast wil D66 dat alle wijken in
Helmond goed bereikbaar blijven met het OV en met de auto,
zodat Helmond aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zich hier
te vestigen. Onder andere door een goede aansluiting met
de omleiding om Dierdonk en een goede inpassing van de
ongelijkvloerse kruisingen bij de N279, een verdubbeling van
de A67 en busverbindingen in elke wijk.

Meer voorzieningen in de wijken en de stad
D66 wil dat het voorzieningenniveau in elke wijk op peil
blijft. Daarom moeten er in Dierdonk meer voorzieningen
komen, zowel voor jong als oud. Ook het (groen)onderhoud
moet op peil gehouden worden. Verder wil D66 het
centrum aantrekkelijker maken voor jongeren door de
horeca in Helmond een impuls te geven en evenementen te
ondersteunen. De jeugd is immers de toekomst.
Goede gezondheid
D66 Helmond zet de gezondheid van onze inwoners voorop en
neemt de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging zeer
serieus. Zo hebben we de afgelopen periode gestreden tegen
de komst van een geitenhouderij en pleiten we voor extra
milieu- en geluidsmaatregelen bij realisatie van de omleiding
N279. Daarnaast zetten we natuurlijk in op goede zorg voor
iedereen. Ook in de toekomst blijven wij ons inzetten voor de
gezondheid van onze inwoners.
Dit is slechts een doorkijkje. Wilt u meer weten over onze
standpunten? U kunt ons verkiezingsprogramma op onze
website www.D66helmond.nl/vp. Ik wil me samen met u
inzetten voor een beter Helmond met goede voorzieningen
en een goede gezondheid voor iedereen. Alvast bedankt voor
uw stem!
Vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
Wijkvertegenwoordiger Dierdonk en
kandidaat-raadslid D66 Helmond

Beste wijkbewoners
Wekelijks maak ik wandelingen in
het gebied rondom de plek waar ik
woon, hier in Dierdonk, net zoals vele
wijkbewoners.
Linksom de plas Berkendonk en weer
terug via de Bakelse Bossen, rechtsom
en weer terug via de nieuw aangelegde
meanderende beek de Aa. Via tuincentrum de Velden de
Bakelse Bossen in, tunneltje in en via weer een compleet
anders eruitziende Bakelse Bossen terug. Scheepstal te
bereiken op meerdere manieren. De mogelijkheden zijn
geweldig en wij boffen met elkaar met zoveel groen om ons
heen.
Maar die gesloten poorten bij landgoed Bakelse Beemden
blijven mij en ook andere wijkbewoners hinderen. Er staat
een verwaarloosd huis met stallen waar asbest geconstateerd
was en dus werd de eigenaar gesommeerd om die te
verwijderen. Als reactie werd de toegang tot dit wandelgebied
Landgoed Bakelse Beemden namens de eigenaar letterlijk
gebarricadeerd. Op 10 januari 2018 ben ik even wezen kijken,
bewoners hadden voor een ‘toegang’ gezorgd, en ik zag dat
de daken van de stallen verwijderd zijn en dus is de asbest ook
weg (?).

Gazet februari 2018

Nadat ik contact gezocht heb met de gemeente om naar
de laatste stand van zaken te vragen heb ik op 11 januari
antwoord ontvangen.
“De gemeente heeft de eigenaar aangeschreven met verzoek
het landgoed vrijwillig weer open te stellen. De eigenaar
heeft daar helaas niet op gereageerd. Daarom worden nu
minder vrijblijvende vervolgstappen voorbereid. Op de
precieze inhoud daarvan kunnen we niet vooruitlopen. Naar
verwachting kunnen we daar eind januari/begin februari
meer over zeggen.”
Ik ga ervan uit dat de poorten opengaan want ik weet niet
beter dan dat dat ook de afspraken zijn zoals gemaakt bij
de herinrichting Bakelse Beemden. Ook hoop ik dat dit
wandelgebied wat nu toch wel een troosteloze blik geeft met
meer zorg omringd gaat worden.
Aangezien ik stop als raadslid in maart 2018 is dit de laatste
bijdrage als raadslid vanuit mijn zijde.
Bedankt voor het lezen, ik vond het leuk om te schrijven en ik
zie jullie in de wijk,
Angelique Raaijmakers-v.d. Pol, raadslid CDA
angelique.raaijmakers@cdahelmond.nl
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Concept - verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV),
jaarvergadering 2016/2017 van Wijkvereniging Dierdonk op
maandag 30 oktober 2017 om 20.30 uur in Parkzicht
Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: Gerard
Bosmans (voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Friedy van
den Reek (penningmeester) en verder de leden Karin Bakker,
Gert Bakker, Fien van Duren, Jeanne de Jong, Frans de Wit,
Hans van Rijt, Wilma van Rijt, Herman van Zoelen, Johan Smit,
Frank Smits, AartJan Nieuwhoff, Joke Nieuwhoff, René van
Lierop, John Vincent, René van Lierop, Henk van der Zanden,
Carel van der Zanden, Bibia Draaisma, Ed Draaisma en Michael
Rommelse
Van Ivo Dolmans, Walter Schuurman, Steven Langewouters en
Jos van den Eijnden is een bericht van verhindering ontvangen.

1) Opening/vaststelling agenda

Na opening van de vergadering door de voorzitter, Gerard
Bosmans wordt de agenda vastgesteld.
Aan de aanwezigen worden de volgende stukken uitgedeeld:
het verslag van de vorige jaarverga-dering, het jaarverslag en
de jaarrekening 2016/2017 en de begroting voor het nieuwe
verenigings-jaar 2017/2018.

2) Ingekomen stukken/mededelingen

Van Carel van der Zanden is een brief ontvangen met het ver
zoek om een bijdrage om twee computers om te bouwen voor
de computerinloop. Dit wordt betrokken bij agendapunt 6d.

3) Vaststellen verslag alv d.D. 7 November 2016

Het verslag wordt vastgesteld met de aanvulling dat John
Vincent ook aanwezig was ter vergadering.
Voor het actiepunt bijstandsgerechtigden geeft het bestuur
aan dat als er zich mensen melden met een dergelijke
verklaring ze een gratis lidmaatschap krijgen.

4) Bestuurssamenstelling

Volgens het rooster van aftreden is geen van de bestuursleden
aftredend. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden
gemeld. Wel heeft Karin Bakker aangegeven om een tijdje de
bestuursvergaderingen te willen bijwonen maar wenst nog
niet als bestuurslid te worden benoemd.

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2016/2017

Door de secretaris wordt een korte toelichting gegeven op het
jaarverslag. De ALV gaat inhoudelijk akkoord met het verslag.
Het jaarverslag zal in de komende Gazet worden gepubliceerd.
Er zijn helaas een aantal deelactiviteiten gestopt. Nieuwe
initiatieven zijn welkom. Vanuit de zijde van het bestuur wordt
aangegeven dat er komend jaar meer verbinding zal worden
gezocht met andere clubjes in de wijk en zal actief ingezet
worden om de activiteiten mogelijk onder de vlag van de
wijkvereniging te brengen. De ledenadministratie is afgelopen
jaar flink opgeschoond. Binnenkort zal een ledenwerfactie
worden gestart. Verder wordt eraan gedacht om stil te staan
bij het 25 jarig bestaan van de wijk.
Jeanne de Jong heeft bezwaar tegen het terugbrengen van de
Gazet van 11 naar 10 nummers. Dit besluit is door de redactie
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in overleg met het bestuur genomen.
Hiervoor wordt begrip gevraagd. Als
kopij tijdig wordt aangeleverd hoeft
het ook geen probleem te zijn. Verder
is de trend van het dalend resultaat
van de Gazet dit jaar gekeerd. Ook kan
altijd gebruik worden gemaakt van de
wijkborden, mail en social media.

6) Ereleden

Afgelopen jaar is er een discussie
geweest over ereleden. In de statuten en het huishoudelijk
reglement is daar het een en ander over opgenomen. De
benoeming van ereleden is aan de ALV maar het zou beter zijn
om dat tussentijds aan het bestuur over te laten zodat tijdig
kan worden ingespeeld op het moment dat het zich voordoet
en om het verrassingselement erin te houden.
Er wordt een rondje gemaakt onder de aanwezige leden.
In de discussie blijkt dat er veel leden helemaal niet voor
benoeming van ereleden is omdat dat ook tot veel discussie
kan leiden. Om die reden wordt na afloop van de discussie
een hoofdelijke stemming gehouden. Daarbij is gebleken dat
16 mensen tegen en 7 mensen voor zijn. Er worden voorlopig
dus geen ereleden benoemd.

7) Financiële verslaglegging

a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2016/2017. De
penningmeester geeft een toelichting op de stukken.
Op de vraag van Wilma van Rijt dat de bestuurskosten
hoog zijn wordt aangegeven dat er dit jaar aan veel
vrijwilligers bloemetjes zijn gegeven. Johan Smit vindt het
ledenaantal wat optimistisch maar het bestuur verwacht
van de ledenwerf-actie een aantal nieuwe leden te mogen
inschrijven.
b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascommissie
bestaande uit de leden, Dhr. Hans van Rijt en Dhr. AartJan
Nieuwhoff. De voorzitter van de commissie verklaart dat
de commissie inzage in de administratie heeft gehad en
dat de boeken er prima uitzien; de commissie verleent
décharge aan de penningmeester. Op basis van die
verklaring en alle stukken wordt door de ALV de financiële
verslaglegging van het jaar 2016/2017 goedgekeurd.
c) De kascommissie zal komend jaar bestaan uit Dhr. AartJan
Nieuwhoff en Frans de Wit. Als reservelid wordt Henk van
der Zanden genoteerd.
d) Begroting 2017/2018 De penningmeester licht de
begroting toe en de opzet daarvan zoals die vorig jaar
is gewijzigd. In de conceptbegroting zijn alle vaste en
al bekende bedragen opgenomen. Met name voor de
overige activiteiten en evenementen kunnen verzoeken
worden gedaan. Hiervoor kan gewoon een mailtje naar
de penningmeester; dit hoeft dus niet meer middels het
standaardformulier maar is vormvrij. Het verzoek van
Carel van der Zanden wordt gehonoreerd en wordt in de
begroting opgenomen.
Mochten er vragen zijn dan kunnen die bij het bestuur
worden gesteld. Goed onderbouwde voorstellen kunnen
zeker rekenen op een redelijke bijdrage. De contributie
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blijft op hetzelfde niveau. Met inachtname van de
gemaakte opmerkingen wordt de begroting, voor zover
reeds ingevuld, alsmede het nieuwe proces geaccordeerd
door de ALV.

8) Rondvraag

- Wilma van Rijt stelt voor om volgend jaar niet meer alle
stukken te kopiëren maar de beamer te gebruiken. Het
bestuur neemt dit in overweging.
- Frank Smits wijst op het artikel in het ED met betrekking
tot wijkbladen in zijn algemeenheid.

- Gerard geeft nogmaals aan in het nieuwe jaar meer de
verbinding met de andere clubs in Dierdonk te willen
zoeken en een goed overzicht van alle activiteiten in de
wijk te willen krijgen.

9) Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de
vergadering.
Voor verslag,
Jan van Duren
secretaris

Moetniks Mededelingen:

Terugblik …

We hebben veel lovende reacties gehad. We zijn er opnieuw
in geslaagd om een gezellige Kerstviering te organiseren voor
een groeiend aantal deelnemers. Fijn dat het steeds drukker
wordt. Carel en Jeanne hebben hun idee uitgewerkt en dat
resulteerde in een beamer-presentatie met als titel “hoog
Sammie, kijk omhoog Sammie …“. Dit met het doel om oude
en nieuwe Helmonders te stimuleren om in het centrum
omhoog te kijken en al het historische moois (wat Helmond
nog heeft) te ontdekken / herontdekken. Na de pauze waren
het beelden van de veranderingen die Helmond ondergaan
heeft sinds onze jeugd. Dit thema, plus de koffie, gebak,
drankje, goulash met brood en het mini-cadeautje hebben
ervoor gezorgd, dat het ook voor ons als organisatie een
geslaagde eindejaar bijeenkomst was. Dank je wel Carel en
dank je wel deelnemers. Want gezelligheid maak je met z’n
allen.

Het nieuwe jaar

Intussen hebben we de Nieuwjaarskoersbal gehad, de eerste
woensdag van het jaar. Iedere deelnemer bracht zoals
gebruikelijk 5 eigengemaakte hapjes mee, die wij gezamenlijk
met een drankje erbij hebben genuttigd.
Woensdag 14 februari 2018 is Aswoensdag.
In overleg met Parkzicht komt deze ochtend voor het
Koersballen te vervallen.
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Tweede winterwandeling

Deze keer een Soepwandeling staat gepland voor zondag
25 februari 2018. We vertrekken om 10.30 uur vanaf het
parkeerterrein Albert Heijn. De route is een verrassing en
de niet wandelaars zijn vanaf 12.00 uur welkom in Parkzicht
voor een kopje koffie. Gaarne opgeven uiterlijk 21 februari bij
Jeanne (512516). Ook de niet wandelaars, die zich aangemeld
hebben, mogen om 12.00 uur in Parkzicht mee-eten.

Derde winterwandeling of midgetgolf (warande)

Op dinsdag 20 maart 2018 laten we ons door de weergoden
verrassen.
Bij regenweer gaan we met de paraplu wandelen en na afloop
is er koffie met gebak. De kosten hiervoor bedragen per
persoon € 3,50 voor leden van de Wijkvereniging; voor nietleden € 7,00.
Bij droogweer gaan we Midgetgolven en na afloop is er frites
met een snack. De kosten hiervoor bedragen per persoon
€ 3,50 voor leden van de Wijkvereniging; voor niet-leden € 7,00.
Hoe dan ook treffen we elkaar om 14.00 uur bij de slagboom /
bijenhal bij Restaurant De Warande.
Bij minder dan 10 deelnemers gaat deze middag niet door.
Gaarne opgeven en betalen uiterlijk 14 maart bij Jeanne
(512516), Rhulenhofweide 10.

9

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Optiek
mode
op z’n
best

Ook voor particulieren!

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!

Y

WASMACHINE

• energieklasse A+++ • inhoud 7 kg.
• 1400 toeren, regelbaar
• display met startuitstel en
resttijdindicatie
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging
• WAN28292NL

649,-

599
,euro
A+++

VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 |

WWW.VANDUPPEN.NL

Symmetrische foto’s

Uitzondering op de regel –
symmetrische foto’s
Je kent ze misschien wel: compositie
regels als ‘de regel van derden’ en ‘de
gulden snede’ waarbij het onderwerp
van de foto en/of de horizon uit het
midden wordt geplaatst om de foto
sprekender te maken. Een uitzondering
op deze regels zijn symmetrische beel
den, waarbij ‘het midden’ de compositie
juist versterkt.
3 tips:
1. Gebruik een raster: op de mees
te digitale camera’s kun je een raster
weergeven op je display. Het ras
ter helpt je bij het uitlijnen van je
onderwerp
2. Kader niet te krap bij het nemen
van de foto: laat wat ruimte rond
je compositie om tijdens de nabe
werking de foto een beetje te kunnen
draaien of bij te snijden.
3. Kijk goed en verander je stand
punt: een halve stap naar links of
rechts kan het verschil maken.
Wil je meer leren over fotografie, bezoek
dan eens vrijblijvend een clubavond of
clubuitje van Fotodier. Meer informatie
vind je op www.fotodier.nl.
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Katten opereren, niet zonder
haken of ogen’
Afgelopen maand kwam Poes binnen
met een behoorlijke pruillip. Hoewel
Poes normaal gesproken een rustige
kat was en weleens buiten een rondje
liep maar verder weinig kattenkwaad
uithaalde, kwam haar ongeluk als
een verrassing. Sterker nog, het was
waarschijnlijk ’s nachts in huis gebeurd.
Want als ik het heb over een pruillip
dan bedoel ik in dit geval ook een
echte pruillip. Voorzichtig stak er een
zwart-wit hoofdje uit het draagmandje
op tafel, waarbij haar onderlip ergens
halverwege haar kin bungelde. Haar
baasje vertelde dat ze ’s nachts kabaal
hadden gehoord, maar dachten dat
de hond bezig was geweest. De grote
vrolijke hond wilde nog weleens wat

druk doen in huis. Maar eenmaal ’s
ochtends troffen ze Poes aan met een
bebloed gezicht. Na onderzoek bleek
dat haar kaak niet gebroken was maar
ze waarschijnlijk in een iets te ruwe
stoeisessie met de hond haar kin zo
hard geschuurd had dat haar lip ook
afgescheurd was. Na Poes in slaap te
hebben gebracht is haar lip met hele
kleine hechtingen weer vastgehecht.
Het nadeel is dat deze hechtingen ook
niet zo sterk zijn en dus snel loslaten.
Daarom kreeg ze ook een paar grote
teugels om haar tanden heen, om de
boel op de juiste plek te houden. Als
een soort buitenboord-beugel! Tijdens
de controle bleek dat inderdaad een
paar van de kleine hechtingen loslieten.
Gelukkig hield de beugel het nog goed
recht. Inmiddels is haar lip weer goed
genezen en houdt ze er maar een klein
pruillipje aan over.
Ook Brody is deze maand geopereerd Hij
had een cyste op zijn bil. Op zich niet iets
ernstigs, maar tijdens het stoeien met
zijn broer wilde die cyste wel eens open
springen. Dit zorgde dan regelmatig
voor een enorme zooi. Gezien de cyste
ook over de loop van de tijd was gaan

groeien, is er besloten om het operatief
te verwijderen. De operatie verliep
soepel en Brody ging al snel weer vrolijk
naar huis. Om te voorkomen dat hij aan
de hechtingen kon likken kreeg hij een
kap mee naar huis. Hoewel veel katten
de kap niet zo leuk vinden was dat hier
geen probleem… voor Brody dan. Daar
waar Brody ongestoord door het huis
wandelde was zijn broertje bang voor de
kap. Gelukkig gaf Brody niets om de kap
of de wond en was het snel genezen,
waardoor de kap weer
af kon. Inmiddels is de
rust weder gekeerd
en zijn de broertjes
weer als vanouds. Zo
zie je maar: Is het niet
de ene kat met een
probleem, maakt de
ander het wel moeilijk.
Evianne Drijver
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook!

Dierdonk 25 jaar: Tussen Kunst & Quizien
Hoe gaan we vieren dat Dierdonk dit
jaar 25 jaar bestaat? Dat mag immers
niet ongemerkt voorbij gaan aan u als
wijkbewoner.
In september hebben we daar ook
al over geschreven. Het evenement
hebben we de titel “Tussen Kunst &
Quizien” meegegeven. Voor de orga
nisatie hebben zich een paar mensen
gemeld die zich daarvoor sterk willen
maken. In de tussentijd hebben wij
ook afgestemd met het bestuur van
de Stichting DierdonkDagen. Besloten

is om de activiteiten te organiseren op
de zondag van het Dierdonkweekend, 9
september 2018.
Het plan is om op die dag het vertrouw
de Kunst in Dierdonk in ere te herstellen.
Dus wederom een route door Dierdonk
langs kunstenaars. Maar nu vanaf de
Dierdonkdagen-tent, compacter en aan
gevuld met speciale, culinaire stops.
Wie zoeken wij?
Op diverse manieren kunt u ons helpen.
Op de dag zelf kunt u als kunstenaar

uw collectie tentoonstellen maar ook
hobbyisten zijn vrij om een kraampje te
bemensen. U kunt ook zorgen voor het
inwendige van de voorbijgangers met
eigen gemaakte hapjes of drankjes. Dit
alles moet ook goed georganiseerd en
geregeld worden. Daarvoor zoeken we
wijkbewoners die daar dit jaar tijd en
energie in willen steken. Aanvullende
ideeën zijn ook welkom, dus creatieve
Dierdonkers zijn ook nodig.
Concreet
Op woensdag 21 februari om 19.30
uur hopen wij de creatievelingen en
organisatie-talenten te ontmoeten in
Parkzicht.
Vragen?
Wilt u iets meer informatie, stuur dan
een mail naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Bert Valentijn, Niek de Jongh, Jan van
Duren, Gerard Bosmans
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Eremetaal NK Twirlen Dafne van den Hurk
Eremetaal op het NK Twirlen voor
twirlster Dafne van den Hurk uit
Dierdonk

Twirlen is een combinatie van dans,
turnen, ballet en ritmische gymnastiek.
De twirlsport wordt op verschillende
manieren beoefend; solo, duo, als groep
en als team.
Dafne twirlt zelf al 11 jaar, waarvan 6
jaar bij twirlvereniging Imagination.
De trainster en coach van Dafne, Joyce
van den Broek, heeft zelf ook op het NK,
EK en WK gestaan. Zij weet de meiden
altijd weer te motiveren.
Samen met haar duo-maatje Esmee
heeft Daphne het hele jaar hard ge
streden om de benodigde punten bin
nen te halen, waardoor ze naar het
Nederlands Kampioenschap twirlen
mochten.

In het weekend van 13 en 14 januari
2018 vond in het Topsportcentrum van
Almere het Nederlands Kampioenschap
Baton Twirl plaats. Dafne van den Hurk
uit Dierdonk deed mee aan dit toernooi
en heeft er een mooie gouden en
zilveren plak weten te behalen.

Met haar solo onderdeel Baton Twirling
in de klasse junior intermediate heeft
Daphne een mooie tweede plaats weten
te behalen. De concurrentie was groot.
Maar het is haar toch gelukt.
Dafne en Esmee waren de beste in
de categorie Duo Dance Twirl in de
klasse senior intermediate. Ze draaiden
samen een mooie routine op de
muziek van Queen en werden hiermee
Nederlands Kampioen twirlen! Ook met
de twee teams waar ze in zit is Daphne
Nederlands Kampioen geworden.
We mogen dan ook ontzettend trots
zijn op deze 3-voudige Nederlands
Kampioen Twirlen uit Dierdonk en
feliciteren haar van harte met de
behaalde resultaten. Voor meer info:
www.imagination-twirl.nl

Computerinloop Parkzicht 8 februari
Het nieuwe jaar begon met alarmerende berichten over een
heel grote beveiligingslek in praktisch alle digitale apparaten.
Er zit een ontwerpfout in de processor, het hart van bijna al
onze digitale apparatuur.
Volgens de kranten zou dit nog grotere gevolgen hebben dan
die men verwachtte van de millenniumbug. Achteraf viel dat
allemaal heel erg mee. En ook nu zal het zo’n vaart niet lopen.
Er is inderdaad sprake van een ontwerpfout in de hardware,
maar u hoeft uw spullen niet weg te gooien. Met aanpassingen
in het besturingssysteem kunnen de grootste risico’s afgedekt
worden. Overigens is een eventueel gevaar veel groter voor
overheidsinstellingen en grote (financiële) bedrijven. De
particuliere gebruiker zal er niet veel van merken. Hoogstens
dat uw computer iets langzamer wordt.
Een groter gevaar schuilt in de nonchalance waarmee
allerlei huishoudelijke apparaten via WiFi bediend worden.
De consument vergeet dat dit alleen maar mogelijk is
door computertjes te gebruiken. Die zijn ingebouwd in de
apparaten, maar het blijven computertjes en kunnen ook voor
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andere doeleinden gebruikt worden, zoals het verspreiden
van bijvoorbeeld ransom software die gebruikt wordt om
computers te gijzelen en losgeld te eisen
U kunt dit voorkomen door een gebruikersnaam en een goed
wachtwoord toe te passen Kijk daarvoor de gebruiksaanwijzing
van uw apparatuur na. De standaardinstellingen zijn bij de
criminelen bekend en bieden dus geen veiligheid.
Als u hulp nodig hebt, kunt u op donderdagmorgen van 10 tot
12 uur bij onze computerinloop terecht.
Op donderdag 8 februari verzorgen we weer een presentatie.
Aan de orde komen:
• De verschillende mailprogramma’s en hun werking
• Het versturen van bijlagen via mail; WeTransfer en Ziggo.
Aan al onze activiteiten kunt u gratis deelnemen. Alleen voor
het het bijwonen van de presentatie verwachten wij dat u lid
bent van de wijkvereniging of van Seniorweb.

13

Van onze wijkagent:
Welke overlast is er in Dierdonk?

Beste wijkbewoner,
De jaarwisseling is in de wijk, op een
paar incidenten na, goed verlopen. In
totaal werden er ongeveer 14 meldingen
gemaakt van vuurwerkoverlast in
een tijdbestek van drie weken. Bij
deze meldingen vonden in totaal
vier vernielingen plaats. Met andere
woorden; er sneuvelde materialen die
niet van de personen waren die het
vuurwerk afstaken. Van een aantal
vernielingen werd aangifte gedaan
door het slachtoffer. De overlast van
vuurwerk is ten tijde van het opmaken
van dit stuk alweer drastisch gedaald.
Dat wil niet zeggen dat er geen overlast
meer kan plaats vinden. En alleen bij
vuurwerk overlast zal het ook niet
blijven. Ook in Dierdonk vindt er
geregeld overlast plaats.

Nu februari bijna is aangebroken ben ik
bijna een jaar werkzaam als wijkagent
in Dierdonk. Ik kreeg -en dat zal in
de toekomst niet gaan veranderenvoornamelijk te maken met vuurwerk-,
dieren-, graffiti-, buren-, geluid-,
parkeer- en jeugdoverlast.
De aanpak van overlast is een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
van
gemeente,
politie,
hulpverleningsinstanties
en
woningcorporaties. Maar ook u als
burger kunt iets doen door bijvoorbeeld
overlast te melden.

Waar meld ik overlast?

Niet alle vormen van overlast vallen
onder de verantwoordelijkheid van
de politie. Vervuiling van uw buurt,
bijvoorbeeld door graffiti en rotzooi op
straat, kunt u melden bij de gemeente
die de melding doorzet naar de wijkboa
Ramon van Oorschot.
Overige overlast in uw buurt kunt u
melden via het landelijke meldnummer
van de politie: 0900-8844. U kunt ook
een melding doen bij mij als wijkagent.

Burenoverlast:

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen,
kunnen er conflicten of ruzies ontstaan.
Door niet of niet goed met elkaar te
praten kan het uit de hand lopen. Op
die momenten wordt er vaak contact
gezocht met mij. De meeste overlast
loopt al geruime tijd en de irritatiegrens
ligt bij een ieder op dat moment
hoog. Soms willen wijkbewoners nog
met elkaar, met tussenkomst van
buurtbemiddeling, in gesprek gaan.
Deze vorm van buurtbemiddeling kan
helpen om er samen met elkaar uit te
komen.

Jeugdoverlast:

Overlast die veroorzaakt wordt door
jeugd, binnen en buiten Dierdonk, zoals;
schreeuwen op straat, sneeuwballenof eieren gooien, een vuurtje stoken,
het schoolplein betreden terwijl de
school gesloten is, vernielingen plegen,
kunstwerken aankleden enzovoort.
Als er een melding binnenkomt, zoekt de
politie contact met de melder, de jeugd
en mogelijk met de jongerenwerkers.
Vaak krijgt de politie meldingen van
buurtbewoners en bekijkt ter plekke of
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er sprake is van overlast. Ze praat dan
met alle partijen, de buurtbewoners én
de veroorzakers. Met de veroorzakers
zoekt de politie in samenwerking met
de jongerenwerkers naar een oplossing
om de klachten te verminderen. Met
de melders bespreekt men wat men
mogelijk zelf zou kunnen doen tegen
de overlast. Zijn er meerdere klachten
over een locatie of groep, dan bekijkt
de politie met de gemeente of er een
oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld in de
vorm van een aangewezen hangplek in
de buurt of andere faciliteiten voor de
jongeren met een jongerenwerker.

Dierenoverlast:

De meest voorkomende overlast in
Dierdonk is dierenoverlast. Heeft u een
huisdier, voorkom dan dat het poept op
plekken waar dat niet mag en gebeurt
dit toch, ruim het dan op. Als de hond
van de buren ’s nachts maar blijft blaffen
kunt u dit met uw buren bespreken.
Helpt dit niet, bel dan de politie via
0900-8844. Als er veel hondenpoep op
straat ligt, kunt u contact opnemen met
de gemeente, die de wijkboa Ramon
van Oorschot zal aansturen. Gaat het
om een dier in nood door een ongeluk
bel dan de dierenambulance. Merkt u
mishandeling of verwaarlozing, bel dan
de dierenpolitie via 144.
Tot in de wijk,

Maizie Beckschebe

e-mail:
maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram: wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter: @brigadierdonk
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Boetevrij rijden naar Aarle Rixtel
en sluipverkeer in onze wijk
Rijdt u ook iedere dag richting Aarle Rixtel in de richting van
Nuenen en Eindhoven-noord via Scheepstal en loopt u de
kans op een boete omdat de weg alleen bestemd is voor
bestemmingsverkeer? Hebt u ook last van te hard rijdend
sluipverkeer door onze wijk van en naar Bakel?
De belangrijkste reden hiervoor is de verkeerde aanleg van
de in- en uitgangswegen van onze wijk. De inrichting van deze
wegen is er op gericht om snel van en naar Helmond te rijden
en houdt er geen rekening mee dat veel mensen in de richting
van Eindhoven en omliggende gemeenten werken. Indien er
mensen van onze wijk bijvoorbeeld in de richting van Aarle
Rixtel willen vertrekken dan is de enige mogelijkheid om of via
de stad of Bakel te rijden. Rijden via de stad kost extra tijd en
rijden via Bakel kost zeker 6 kilometer extra.
Met de aanpassingen aan de N279 rond onze wijk hebben wij
nu als bewoners van Dierdonk de kans om deze situatie voor
eens en altijd aan te passen en positief te veranderen. Via de
wijkraad van Dierdonk is duidelijk geworden dat de gemeente

Helmond niet voornemens is om
dit mee te nemen in de plannen
rondom de nieuwe N279.
Volgens de gemeente kunnen
mensen die via Scheepstal in de
richting van Aarle Rixtel rijden
een ontheffing aanvragen maar
tegelijk zeggen ze dat deze
waarschijnlijk niet zal worden
toegekend.
Wilt u ook als dat wij als
wijkbewoners aan de gemeente
duidelijk kunnen maken hoe wij
hier over denken en mogelijk
de gemeente van gedachten
kunnen veranderen breng dan u
stem uit op www.dierdonk.nl.

Aardgasvrij Helmond-Dierdonk
Beste Wijkbewoners,
Door de Wijkraad Dierdonk is aan mij gevraagd u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het Thema:
Aardgasvrij Helmond-Dierdonk

en wat deze financieel betekenen. Deze plannen moeten
uiterlijk in 2021 gereed zijn. Ook voor Dierdonk wordt zo’n
energieplan gemaakt. Wanneer hiermee gestart wordt, is nu
nog niet bekend.

Het thema bevat slechts 3 woorden, maar dit betekent nogal
wat voor iedereen: aardgasvrij wonen betekent dat je je
woning en kraanwater op een andere manier gaat verwarmen
en je je gaskookplaat vervangt door bijvoorbeeld een
inductiekookplaat. Gelukkig hebben we (nu nog) voldoende
tijd om ons hierop voor te bereiden.

U krijgt nu en in de toekomst veel informatie via allerlei
kanalen over aardgasvrij wonen. Ik zal proberen u op de
hoogte te houden over wat al deze ontwikkelingen betekenen
voor onze wijk Dierdonk. Wat gebeurt er allemaal, wat kunt
u individueel doen, wat kunnen we als wijkbewoners samen
doen en wat wordt er via de gemeente geregeld?

Waarom aardgasvrij?

Informatie voor Dierdonk

Wanneer je je woning aardgasvrij maakt, investeer je feitelijk
in de toekomst. Immers, uiterlijk in 2050 moet heel Nederland
aardgasvrij zijn. Door hier al in een eerder stadium stappen
in te zetten, sorteer je hierop alvast voor. Door aardgas te
vervangen door een duurzaam alternatief, dringen we met z’n
allen in één klap de CO2-uitstoot in onze stad fors terug. Zo
kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen
en de generaties na hen hier naar hartenlust kunnen leven en
genieten.

Wat gebeurt er in Helmond?

Helmond loopt voorop in de beweging naar een aardgasvrij
Nederland. Zo zitten we aan het roer en bepalen we de koers
mee. Uiteindelijk wordt in elke wijk het aardgasnet vervangen
door een duurzame oplossing. Welke oplossingen dit kunnen
zijn, welk alternatief op welke plek geschikt is, wat dit
betekent etc. gaat men nu onderzoeken. Dat doet men samen
met inwoners. Het onderzoek resulteert in een energieplan
voor elke wijk. Hierin staat welke duurzame alternatieven
voor aardgas op elke specifieke plek het meest geschikt zijn
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Hebt u op dit moment al vragen over aardgasvrij HelmondDierdonk? Wat vindt u ervan, wat verwacht u ervan?
Ik verneem het graag en probeer u verder te helpen.
Daarnaast is het mijn bedoeling om maandelijks iets over
dit thema te vermelden via de Gazet en via onze website
http://dierdonk.nl/wijkraad/duurzaam/.
Hier
vindt
u
ondermeer het gemeentebeleid voor de komende jaren. In het
najaar van 2018 wil ik een wijkinformatie avond organiseren.
Als u ideeën, aanbevelingen of tips voor mij heeft, aarzel niet
om contact met mij op te nemen. Op dit moment doe ik dit
thema nog alleen, indien iemand bereid is mij te helpen, heel
graag.
Zoals gezegd, is er nu nog voldoende tijd. Maar indien u dit
jaar uw CV ketel gaat vervangen, of uw keuken, kunt u zich de
vraag stellen; ga ik nog voor gas of ga ik elektrisch?
Met vriendelijke groeten

Arie Manders
Rhulenhofweide 44
Tel 0492517564 Mob 0653310131
Email a.manders23@upcmail.nl
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Carnaval op school
Mama, ik wil dit jaar
als het carnaval is naar
school als boer, zegt
Olivier. “Hoezo wil je
als boer?”, wil mama
weten. “Omdat je
dan niet naar je werk
hoeft. Je bent altijd
thuis”, zegt Olivier.
“Ja, je kan wel altijd
thuis zijn, maar dan
moet je wel werken.
Als je boer bent heb je
koeien, heel veel land dat gemaaid moet
worden of je verbouwd iets op het land.
Je moet wel alles bij houden hoor”, legt
mama uit. “Maar ik wil alleen verkleed als
boer. Als ik later groot ben ga ik dat niet
worden hoor,” zegt Olivier.
Als Martijn hoort waar mama en Olivier
het over hebben wil hij ook wel zeggen
hoe hij verkleed gaat met carnaval. “Ik ga
dit jaar als Buzlightner!”, roept hij vrolijk.
“En wie is dat dan?”, wil mama weten.
“Hij is de vliegende pop in Toystory. En ik
wil ook wel eens vliegen”, legt Martijn uit.
En ook Martijn mag zelf weten wat of wie
hij is met carnaval.
Mama heeft nog een week de tijd om er
voor te zorgen dat de jongens er tip-top
uit zien. “Mama, denk je dat ik er echt uit
ga zien als een boer?”, wil Olivier weten.
“Ik denk het wel. Ik kan alleen niet aan
een boerenzakdoek komen. Wie zou die
nou hebben?”, antwoord mama. “Oh,
maar die heeft opa. Van de week zag ik
hem met een rode geruit ding zijn neus
snuiten. Mag ik opa bellen?”, vraagt hij.
Mama draait het nummer en vraagt aan
oma of opa even aan de telefoon kan
komen. Mama legt hem vervolgens uit
dat Olivier aan de lijn komt. Olivier vraagt
aan opa wat hij wil en legt maar meteen
uit waarom hij de zakdoek van opa
nodig heeft. “Natuurlijk mag je die van
me lenen. Moet ik alleen even aan oma
vragen of ze hem wil wassen. Denk niet
dat je hem wilt hebben met mijn snotjes
erin”, lacht opa. “Hè, bah opa. Nee ik
wil een schone zakdoek”, roept Olivier.
Opa en oma komen toch morgen even
oppassen dan nemen ze de zakdoek mee.
Als Olivier en Martijn door opa en oma
van school worden gehaald heeft opa
een verrassing voor Olivier. Wat blijkt
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opa heeft ook nog een echte boerenpet.
“Oh, die is gaaf opa. Mag ik hem van je
lenen voor carnaval?”, vraagt Olivier. “Je
mag hem natuurlijk lenen. Daarom heb
ik hem ook voor je meegenomen”, zegt
opa. “Niemand heeft voor mij iets. Zelfs
mama vindt het moeilijk om voor mij
een pak te maken omdat ze niet weet
wie Buzlightner is”, zegt Martijn droevig.
“Maar wie is dat dan? Misschien kunnen
wij je wel helpen”, zegt opa. Martijn is
gelukkig iets vrolijker en de rest van de
middag gaat Martijn met opa op pad, op
zoek naar een Buzlightner pak.

helpt dan ook eerst Martijn, want
Olivier kan zelf wel eerst beginnen met
aankleden. Het eindresultaat is echt heel
leuk. Met rode wangen komen de jongens
de trap af en papa maakt foto’s. “Papa
ga je ook mee naar school?”, wil Martijn
weten. “Ja, we gaan met z’n allen.”

Thuis vragen oma en Olivier zich af of
het opa en Martijn zal lukken. “Ik hoop
echt dat het opa lukt. Martijn roept al zo
lang dat hij graag Buzlightner zou willen
zijn. En wanneer kan
je dit nu beter doen
dan met carnaval; toch
omie?”, vraagt hij. “Ik
hoop het ook jongen.
Maar kom we moeten
toch wachten, we
gaan lekker wat eten.
Waar of niet Tess?”,
zegt oma. Tess holt naar de keuken en
zegt “Ikke drinken yogo”. Ze loopt even
later weer met oma terug de kamer in.
“Ik van omie yogo gehad. Lekker hè”, zegt
ze tegen Olivier. “Je mag helemaal geen
yogo hebben ’s middags”, zegt Olivier.
“Dat weet ik wel jongen, maar oma is er
toch, dan mogen er altijd andere dingen
als bij mama”, lacht oma.

Op school is het een drukte van belang.
Er lopen indianen, assepoesters, feeën,
politiemannetjes, cowboys, brandweermannen, heksen en noem maar op.
“Goedemorgen juf!”, zegt Olivier.
“Tjee, goedemorgen boer. Komt u melk
brengen?”, vraagt ze. “Nee, ik ben het
Olivier”, zegt hij. “Dat weet ik wel, maar nu
ben je boer en niet Olivier, kijk maar naar
je kleren”, zegt de juf. Iedereen begint te
lachen en daarna moeten de jongens naar
binnen omdat de carnavalsdag op school
begint.

De ochtend dat het carnaval op school is
zijn de jongens erg vroeg wakker. Maar
dat is ook niet zo gek, ze willen allebei zo
graag naar school om carnaval te vieren.
Ze gaan naar beneden waar mama ook al
bezig is met het ontbijt. “Jullie zijn vroeg
op”, zegt mama. “We kunnen niet meer
slapen. We willen graag een boterham
eten en dan ons aankleden voor carnaval”,
legt Olivier uit. “Dat dacht ik al, daarom
ben ik er ook al uit om boterhammen te
maken en jullie aan te kleden. Papa let op
Tess en als ze wakker wordt haalt hij haar
uit bed. Dus ik heb alle tijd voor jullie”,
zegt mama.
Er word rustig ontbeten en daarna gaat
mama met de jongens naar boven. Het
aankleden van Martijn in zijn Buzlightner
pak is moeilijker dan bij Olivier. Mama

“Zullen we gaan?”, wil papa weten. De
jongens rennen naar de auto en Tess, als
klein boerinnetje, vliegt er achter aan.
Tess is trouwens heel trots dat ze boerin
is, want nu lijkt ze op haar grote broer, die
boer is.

Papa en mama gaan weg nadat ze Tess
op de peuterspeelzaal hebben gebracht,
waar ook allemaal kleine, lieve verklede
kindertjes lopen.
Als mama aan het einde van de dag de
jongens op komen halen blijkt Martijn
de eerste prijs te hebben gehaald voor
de beste carnavals verkleedpartij. “Ik
heb daarvoor een laaf-stok gehad. Kijk
maar eens wat er allemaal aan hangt. Een
race- autootje, snoepjes en nog meer ”,
zegt Martijn heel trots. “Hebben jullie het
wel leuk gehad?”, wil mama weten. “Het
was te gek, gaaf! Ik wil wel vaker verkleed
naar school”, roept Olivier.
Thuis horen mama en papa
nog meer verhalen
van
de caravalsdag. Ook Tess
vertelt haar verhaal en zelfs
de jongens kunnen goed
luisteren naar hun zusje.
“Leuk hè mama, dat Tess het
ook leuk heeft gehad”, zegt
Olivier. “Tuurlijk is dat leuk.
En lief dat jullie ook naar haar
verhalen hebben geluisterd”,
zegt mama. Fijne Carnaval
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Kleurplaat

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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Carnaval in Parkzicht
februari 2018

Ook dit jaar zal er weer volop carnaval
gevierd gaan worden in ons eigen Parkzicht.
Onderstaand vindt u wat er op de diverse
data staat te gebeuren.

Donderdag 8 februari
Inloopcarnavalsavond voor de jeugd
vanaf 18 jaar.
Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.
M.m.v. De Knallers en Dè Kenne Wai Ôk

Vrijdag 9 februari
Jeugd discoavond voor de jeugd t/m groep 8
Aanvang 19.00 uur. Entree € 2.00.
M.m.v. D.J. KLUMPIE

Maandag 12 en
dinsdag 13 februari
Kindermiddag voor jong en oud.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 2.00.
M.m.v. D.J. KLUMPIE en
o.a. een Ballonnenartiest.
Verder diverse traktaties voor de kinderen.
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Scouting Paulus Nieuwjaarstradities!

Welpenbrunch
De eerste zaterdag van het nieuwe jaar
komen altijd de beide welpengroepen
bij elkaar en gaan dan traditioneel een
nieuwsbrunch voorbereiden die ze
samen met hun ouders en broertjes
en zusjes lekker mogen opeten. Zo was
het ook dit jaar het geval. Als echte kok
heb je natuurlijk een schort aan en als
echte welp moet die schort natuurlijk
ook groen zijn, dus toen iedere welp
een schort en een muts op had, was het
tijd om te gaan kokkerellen. De welpen
werden ingedeeld in verschillende

veel vingers afgelikt werden om dat die
lekker onder de chocolade zaten. We
hadden diversiteit aan hapjes, er was
een groepje die de voorbereidingen
deed voor de appeltaarttaco, de soep,
de gehakt taco, de knaks in bladerdeeg,
de fudge, de kaasstengels, de gevulde
komkommers, de kipcocktail, de mozza
rella, tomaat en basilicumsticks, het
ragout en de taart versieren. Nadat alle
gerechten zo´n beetje klaar waren moest
alles natuurlijk ook netjes neergezet
worden zodat iedereen kon zien wat
de welpen gemaakt hadden en het
makkelijk te pakken was. Het werd dus
een soort lopend buffet. Toen eenmaal
alle ouders gearriveerd waren liepen de
welpen samen met de ouders naar het
buffet om trots te tonen wat ze gemaakt
hadden en nu werd het ook tijd om alles
te proeven, nou de welpen mogen trots
zijn op wat ze hebben gemaakt, want de
mensen bleven maar terug komen om
weer wat te pakken. Het was weer een
geslaagde brunch dus weer een goed
begin van het nieuwe jaar!
Scoutsschaatsen
Traditiegetrouw is de eerste activiteit
van de Scouts een schaatsuitje, dus
ook nu vertrokken we op de eerste
zaterdag van 2018 naar Eindhoven voor
een middag vol winters plezier. Eenmaal

aangekomen op de schaatsbaan waren
we als leiding de kinderen zo kwijt,
sommigen maakten kilometers op de
400 meter baan en anderen oefende
achteruit schaatsen, pirouetten of
andere trucjes op ijshockeybaan. Ook
kon je kijken naar ijshockeywedstrijden,
die erg indrukwekkend waren.
In het begin stonden sommigen nog wat
onwennig op de schaatsen, maar na een
half uur kon iedereen wel zonder rekje
een rondje schaatsen en zo hadden alle
kinderen het enorm naar hun zin.
Maar vergis je niet, niet alleen de
kin
deren, maar ook onze leiding zijn
enthousiaste schaatsers en die orga
niseerden dan ook tikkertje, deden
trucjes voor en deden mee aan sprint
wedstrijden.
Er waren een paar Scouts die zo snel
gingen dat wij als leiding, ondanks onze
langere benen, ze maar moeilijk bij
konden houden.
Tussendoor hebben de kinderen geno
ten van een frietje en een snack, maar
ook de mandarijnen gingen er goed
in. Dat is eigenlijk ook geen wonder,
want als je meer dan 15 kilometer hebt
geschaatst, dan heb je dat ook wel
verdiend.
Om 4 uur was de tijd gekomen om naar
huis te gaan. Na het inleveren van de
schaatsen zaten alle kinderen uitgeput
en tevreden op een rij te wachten op de
ouders die ons weer kwamen halen. Het
was weer een zeer geslaagde dag en het
heeft dan ook de toon gezet voor alle
andere activiteiten die we in 2018 gaan
beleven.
Meer informatie over onze scouting
groep kunt u vinden op :
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

groepjes en elk groepje maakt 1 of
meerdere hapjes. Zo was er een groepje
dat zich bezig hield met chocoladefruit,
nou dat was nog niet zo makkelijk
want eerst moest het fruit gesneden
worden, de chocolade au bain-marie
gesmolten en dan moest de chocolade
over het fruit gedoopt worden. Je kan je
voorstellen dat er nadat het klaar was
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De hobby van … Mohammed Chahim
We interviewden het afgelopen jaar
fractievoorzitters van de Helmondse
partijen in de gemeenteraad. De
fractievoorzitter van de PvdA en lijst
trekker bij de verkiezing van 21 maart
a.s., Mohammed Chahim, heeft u nog
tegoed. Vanwege de geboorte van zijn
tweede zoontje in november ging het
interview destijds niet door. Moham
med, je vrouw Hoyem en grote broer
Layin: namens de Gazet gefeliciteerd
met Nawyan!
De PvdA-fractie heeft drie zetels in de
raad en vervult haar rol in de oppositie.
Uit eigen ervaring kan ik stellen dat de
PvdA steeds voor de inhoud is gegaan,
niet voor oppositie om de oppositie.
Sterker, veel aangedragen ideeën van
de PvdA onder leiding van Mohammed
Chahim zijn door de andere raadsleden
omarmd.
(Zaal)voetbal
Mohammed heeft twee passies: politiek
en voetbal. Voetbal was er het eerst.
Zo’n zes jaar oud werd Mohammed
lid van voetbalclub MULO bij de F-jes
waar hij tot en met de A-jeugd speel
de. In de winterstop werden zaalvoet
balcompetities en -toernooitjes ge
organiseerd en Mohammed was daar
meteen al een fan van.
Daarna sloot hij zich aan bij en groep
je zaalvoetballers waarbij een van
zijn broers en verschillende vrienden
speelden. Met andere vrienden- of
bedrijventeams speelden zij een zaal
voetbalcompetitie op de maandag
avonden in de City Sporthal. Met ge
noegen kijkt Mohammed terug op de
kampioenschappen die ze behaalden
in de eerste en tweede hoofdklasse en
op de sportiviteitsprijs die zijn team
jaarlijks wist te behalen. “Aan mij lag
dat niet”, zegt Mohammed, “ik was de
mopperaar, altijd commentaar op de
scheids, dus alle complimenten voor
mijn medespelers!”
Veteraan
Nu speelt Mohammed met regelmaat in
een, wat hij noemt, veteranengroepje
op de zaterdagavonden. Voor een jonge
vent van 32 jaar klinkt veteranen wel
heel oud. En toch, als je de “palmares”
van Mohammed leest heeft hij er al een
half leven opzitten…
Na zijn middelbare school, VWO op “de
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Knip”, is hij Econometrie gaan studeren
in Tilburg, welke hij met groot succes
heeft afgerond. Meteen daarna startte
hij, 23 jaar oud, een promotieonderzoek
in zijn vakgebied dat hij in korte tijd
afrondde. Met 27 jaar was Mohammed
al doctor in de econometrie en hij mag
zich dus tooien met de titel ‘Dr.’.
Ondertussen was hij in 2006 toege
treden tot de gemeenteraad, slechts
21 jaar oud. Er zijn meer jongeren
die de politiek ingaan en er zijn vaker
lijsttrekkers en fractievoorzitters ge
weest van ver onder de dertig jaar
maar op je 32ste al twaalf jaar in de
politiek actief zijn en opnieuw door de
ledenvergadering unaniem tot lijst
trekker gekozen worden, zullen niet veel
mensen Mohammed kunnen nazeggen.
Ontspannen
Om even los te komen van de gemeen
tepolitiek en zijn verantwoordelijke
baan bij TNO in Den Haag leest Moham
med veel filosofische boeken en boeken
over de diverse wereld religies. Of hij
gaat voetballen …
Een van de leukste wedstrijden vond hij
het zaalvoetbaltoernooi met gemeente
raadsteams. Vanuit verschillende partij
en uit de Helmondse gemeenteraad

werd een team samengesteld dat in
grote eensgezindheid een aantal mooie
wedstrijden heeft gespeeld (zie foto).
Polderen versus polariseren
De opkomst van Pim Fortuyn en zijn
politieke beweging in 2002 bracht

Mohammed er toe om lid te worden
van de PvdA. Anders dan de toen
heersende moraal vond Mohammed
dat het paarse Kabinet van VVD, D66
en de PvdA niet alles tot een puinhoop
had gemaakt. De privatisering van veel
overheidsinstanties in o.a. de zorg is in
zijn ogen destijds wel doorgeschoten.
“De neo-liberale gedachte dat “de
markt” alles wel zal oplossen blijkt
toch niet juist te zijn. Dat zie je ook bij
de verglazing van het internet. Glas
vezel aanleggen blijkt voor de grote
marktpartijen niet interessant terwijl
voor de internetgebruiker dat zeer veer
voordelen kan bieden. Als gemeente
moeten we dit gaan oppakken,”, zegt
Mohammed.
Wat ook goed lukte onder “Paars” was
“polderen”, dat door grote leiders uit het
buitenland werd omarmt als “de derde
weg”. In overleg (met de vakbonden,
het bedrijfsleven, belangenorganisaties)
er samen uit komen, tot een compromis
komen waarin ieder zich kan vinden
en ieder zijn winst kan herkennen.
“De “multiculturele samenleving” was
wellicht té politiek correct maar we
zijn nu doorgeschoten naar polarisa
tie. Op etniciteit worden mensen uit
gesloten. Ook succesvolle mensen met
een etnische achtergrond worden ter
verantwoording geroepen voor mis
stappen van anderen met zo’n ach
tergrond. De omslag was groot: van
politieke correctheid naar totale af
wijzing en het naar de mond praten
van populistische partijen. Seksistische
en xenofobische uitspraken worden
goedgepraat en dat is precies het tegen
overgestelde van wat in de jaren ’90
gebeurde. Iets samen oplossen levert
altijd meer op”, aldus Mohammed.
Lijsttrekker
Op dit moment trekt Mohammed de
kar voor de PvdA Helmond voor de ge
meenteraadsverkiezing van 21 maart.
Als lijsttrekker is hij erg trots op de 27
kandidaten die met hem de PvdA-lijst
vullen. “We hebben Helmond veel
kwaliteit te bieden”, zegt Moham
med. “Mensen die weten waarover ze
praten, die gaan voor de inhoud, die
wortels in de Helmondse samenleving
hebben, die veel en diverse groepen
vertegenwoordigen waaruit ze voort
gekomen”.
Mirjam van der Pijl
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.
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Martens vof
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Edwin Raats
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scharreleieren met uitloop
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Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
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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.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

BS Dierdonk : Een terugblik op december

De laatste maanden van 2017 zijn weer
voorbij gevlogen. We sloten de periode
sfeervol af met een kerstviering op
vrijdag voor de kerstvakantie.
Het Kerstthema voor alle groepen was
‘Een feest van geven!’: Van het geven
van een hand, tot het geven van een
kerstkaart, het geven van een goed
gevoel aan een ander, tot het geven
van geld aan een goed doel. Dit jaar
hebben de leerlingen door middel van
het verkopen van zelfgemaakte kerst
kaarten, geld ingezameld voor Serious
Request. Boris heeft namens onze
school de cheque met een prachtig be
drag gebracht naar het Glazen Huis in
Apeldoorn.
Sneeuw in groep 1/2A?
In onze groep 1/2A werd en in december
gewerkt aan het thema winter. Er was
geen sneeuw te bekennen, dus maakt
en wij het zelf met scheerschuim.
Flink wat scheerschuim op de tafel en
dan volop tekenen en schrijven. Maar
natuurlijk was er ook nog altijd tijd om
te kliederen, dat was genieten!
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Het goede doel
Hallo, ik ben Boris. Zoals jullie misschien
weten heb ik samen met mijn papa en
mama de cheque van het goede doel
weggebracht. We gingen samen met de
trein. Het was daar heel erg druk, maar
dat hield mij niet tegen. We gingen door
tot het eind en het was daar heel leuk.
Het schoolorkest
Wij van het schoolorkest mochten
voor de eerste keer zonder begeleiding
repeteren voor de kerstviering, dat ging
heel goed. We hadden zelf de liedjes
geschreven en 3 leiders uitgezocht. Elke
bijeenkomst werd de leiding gewisseld
zodat alles goed verdeeld was. Het
orkest werd door Sanne, Lomea en
Dores uit groep 8B geleid. Het orkest
luisterde goed naar de leiding en was
zelf ook goed bezig met het oefenen
van de liedjes. De liedjes die we hebben

geoefend waren: ‘Jeroen is de man
met de grote wagen’, ‘We wish you a
merry christmas’ en ‘La Prima Vera’. De
kinderen van de school zongen tijdens
de vieringen uit volle borst mee. We
hadden 4 vieringen achter elkaar en na
elke viering een kwartiertje pauze. We
begonnen om 8:30uur en eindigde om
11:45uur. Een beetje uitgeput maar wel
leuk!
Een vooruitblik: De nationale voorlees
dagen
De nationale voorleesdagen zijn van
24 januari tot 3 februari. Tijdens deze
dagen wordt er op verschillende ma
nieren extra aandacht besteed aan
voorlezen. Zo is er een activiteit voor de
kleutergroepen in de aula en misschien
komen er ook spelers van Helmond
Sport naar school om voor te lezen! In
de volgende Gazet de verhalen over dit
voorleesfeestje!
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De fysiotherapeut vertelt ... etalagebenen
Graag willen wij u gaan informeren
over de dagelijkse praktijk van de
fysiotherapeut. Wie maken er nu ge
bruik van en waarvoor kun je terecht
bij de fysiotherapeut? Iedere 2 maan
den brengen wij een onderwerp onder
de aandacht.
We starten met … etalagebenen.
Wat is claudicatio intermittens
Etalagebenen is de volksterm voor
symptomatisch perifeer arterieel vaat
lijden, ofwel claudicatio intermittens.
Bij claudicatio intermittens krijgt u klach
ten in de benen tijdens het lopen. Deze
klachten kunnen in de voet, de kuit, het
dijbeen of de bil optreden en bestaan
uit pijn, kramp, een doof of moe gevoel.
Wanneer u stilstaat verdwijnen de
klachten, maar wanneer u verder loopt
treden dezelfde klachten weer op.
Hoe ontstaan de klachten
Bij claudicatio intermittens zijn de slag
aders van het been vernauwd. Deze
vernauwing ontstaat door slagader
verkalking (atherosclerose). Tijden het
lopen hebben de spieren extra zuurstof
nodig, deze zuurstof zit in het bloed dat
door de slagaders wordt aangevoerd.
Wanneer u gaat lopen neemt de vraag
naar zuurstofrijk bloed toe, maar door
de vernauwingen in de bloedvaten komt
er uiteindelijk te weinig zuurstof in de
spieren waardoor pijnklachten in de
spieren ontstaan.
Wanneer u stil gaat staan komen de
spieren tot rust en krijgen de spieren
de kans om het zuurstoftekort aan te
vullen. Vanaf dat moment nemen de
klachten af en verdwijnt de pijn.
Wanneer u sneller loopt, trap loopt of
tegen een helling omhoog loopt ont
staan de klachten vaak sneller. Bij koud

weer kunt u eerder klachten krijgen
omdat de bloedvaten door de kou
samentrekken.
De oorzaken van de claudicatio inter
mittens zijn vaak roken of een te hoog
cholesterol gehalte, daarnaast zijn dia
betus mellitus (suikerziekte), overge
wicht en te weinig lichaamsbeweging
bekende oorzaken. Ook de leeftijd en
erfelijke aanleg spelen een rol.
Diagnose
Voor het stellen van de juiste diagnose is
het meten van de pijnvrije loopafstand
van belang en de mate waarin u de
klachten als beperkend ervaart. De arts
zal middels een lichamelijk onderzoek
een vergelijking maken tussen het zieke
en het gezonde been. Hierbij wordt er
onder andere gekeken naar kleurveran
dering en kleurverschil, beharing, nagels
en temperatuurverschillen. Ook zal hij
aan de voet controleren of hij de slag
ader voelt kloppen (pulsaties). Als de
arts geen pulsaties voelt in de voet, dan
zal hij met een eenvoudig onderzoek,
namelijk het meten van de enkel/arm in
dex, zijn vermoedelijke diagnose beves
tigen.
Fysiotherapie
Gesuperviseerde looptraining is de eer
ste keus boven een chirurgische ingreep
voor de behandeling van patiënten
met claudicatio intermittens en wordt
in alle richtlijnen geadviseerd. Door
middel van looptherapie kan de pijn
vrije loopafstand vergroot worden. Als
deze looptherapie onder begeleiding
van een fysiotherapeut wordt uitge
voerd (gesuperviseerde looptherapie),
zijn de resultaten aanzienlijk beter.
Een voordeel is dat de fysiotherapeut
ook aandacht kan besteden aan de

leefstijlveranderingen die nodig zijn om
het risico te verminderen. U kunt hierbij
denken aan stoppen met roken, gezond
eten en het ontwikkelen van een actieve
levensstijl.
Met looptherapie bedoelen we lopen
in een stevige wandelpas. Het is de be
doeling dat u regelmatig oefent in het
lopen van steeds langere afstanden.
Voor het beste resultaat van de loop
therapie is het van belang dat u minimaal
5 keer per week, maar het liefst dagelijks
traint. In het begin krijgt u begeleiding
van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk
zal de therapie afgebouwd worden en
gaat u steeds meer zelfstandig trainen.
Naast de looptherapie krijgt u ook spier
versterkende oefeningen en wordt er
naar het looppatroon gekeken.
Alle geregistreerde fysiotherapeuten op
het gebied van claudicatio intermittens
zijn aangesloten bij het landelijke net
werk ClaudiciatioNet en hebben speci
fieke scholing gehad.
Vita Forum
Hebt u zelf een idee voor een onderwerp,
laat dit dan aan de redactie van de
Gazet weten (redactie@dierdonk.org) en
wij zullen bekijken of we hier gehoor aan
kunnen geven.

EHBO Vereniging gehuisvest in SCC Dierdonk
EHBO vereniging Helmond is
opgericht in 1950 en heeft na
jarenlang gehuisvest te zijn
geweest op diverse locaties
nu, in samenspraak met de gemeente,
haar stek gevonden in Sociaal Cultureel
Centrum Dierdonk.
Wat kunnen wij voor u betekenen.
Wij geven o.a. cursussen in eerste
hulpverlening,
eerste
hulp
aan
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kinderen en AED/BLS. Verder bieden
wij herhalingslessen aan voor boven
genoemde opleidingen.
Dit alles volgens de richtlijnen van het
Oranje Kruis. Wij hebben drie instruc
teurs en drie lotussen verbonden
aan onze vereniging verder draait de
vereniging geheel op vrijwilligers.
Ook verzorgen wij hulpverlening bij
diverse evenementen in en buiten de
stad Helmond zoals b.v. Schaatsen in

Helmond, Het Drakenbootestival en
Het Kasteel van Sinterklaas.
Mocht u interesse hebben in het volgen
van een cursus of herhalingsles kunt u
contact opnemen met ons secretariaat
secretariaat@ehbo-helmond.nl
Mocht u een evenement organiseren
waarbij hulpverlening noodzakelijk is
neem dan contact op met:
hulpverlening@ehbo-helmond.nl
voor info: www.ehbo-helmond.nl
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Kent u deze Dierdonker al? Karin Loeffen
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt
hen bezig? In ieder editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Karin Loeffen.

het noemt ‘mensen met een vlekje’opknappen en verkoopt ze zowel in hun
fysieke winkel op het Stationsplein als
online (via Marktplaats en hun eigen
webshop).

Karin Loeffen, 39 jaar, getrouwd en
moeder van twee zoons van 8 en 6 jaar,
woont al sinds 2003 samen met haar
man, met veel plezier op de Rosendael
dreef.

Naast de vrijwilligers, die o.a. bestaan
uit statushouders –zo werkt er momen
teel een meubelmaker uit Syrië en is er
onlangs een andere statushouder ge
stopt omdat hij doorgestroomd is naar
een betaalde baan- en arbeidsgehan
dicapten, lopen er veel studenten van
het ROC stage bij de stichting. Het zijn
vooral studenten marketing, design, ICT
en website ontwerp. Zij helpen mee met
het ontwikkelen van een nieuwe website
en het opzetten van PR-campagnes en
brochures. Dit is hard nodig, want waar
schijnlijk heeft u, zoals zovelen, nog
nooit van Het Beginstation gehoord en
dat willen ze graag veranderen.

Omdat ze onlangs ‘in between jobs’
thuis kwam te zitten en haar tijd en
kwaliteiten toch graag nuttig wilde be
steden, ging ze op zoek naar passend
vrijwilligerswerk. Naast het werk dat
ze vond bij Stichting Speel je mee en
de schoolbibliotheek van basisschool
Dierdonk, raakte ze via een vrijwilligers
bank betrokken bij Het Beginstation,
een stichting die zich inzet voor het
bevorderen van de circulaire economie.
Hun doel is om zowel verkwisting van
materialen tegen te gaan, als verkwisting
van het talent van mensen die aan de
zijlijn staan in de maatschappij.

Karin zag de vele mogelijkheden en
wilde hier graag een bijdrage aan
leveren. Zelf komt ze uit de marketing
en communicatie, dus stortte ze zich
bij Het Beginstation ook op deze tak en
taak. Ze begeleidt er nu twee dagen per
week de stagiaires en de vrijwilligers
van het fietsenstation. Hier haalt ze heel
veel voldoening uit.
Onlangs heeft de stichting officieel de
WMO-status ontvangen, waardoor ze
nu echte stappen kunnen gaan zetten.
Ze mogen nu officieel vrijwilligers een
dagbesteding aanbieden en krijgen hier
dan ook subsidie voor.

Dit doen ze onder meer door het
schoonmaken, repareren en verkopen
van zogenaamde ‘weesfietsen’ die ze
van de gemeente krijgen. Deze fietsen
staan minimaal zes maanden gestald
zonder dat de eigenaar zich meldt en
zonder dat ze als vermist of gestolen
zijn opgegeven. Het beginstation laat
ze door vrijwilligers, met een afstand
tot de arbeidsmarkt -of zoals het Karin
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Karin zegt: “Er zijn veel oudere werk
nemers met een schat aan ervaring,
die tijdens de crisis ontslagen zijn en
nu nergens meer aan de bak komen
omdat ze te oud zijn. Als je hen zou
kunnen koppelen aan stagiaires dan is
dat natuurlijk een win-win situatie. Zij
hebben studenten zoveel ervaring te
bieden en voelen zich zo hopelijk weer
nuttig. Ze vergroten zo ook weer hun
kans op het vinden van betaald werk.”
De Stichting is hard op zoek naar
vrijwilligers, niet alleen voor het fiet
senstation maar juist ook mensen
zoals Karin, die deze vrijwilligers en
stagiaires goed kan begeleiden. Ze ziet
zelf heel veel potentie in Dierdonk:
“Er zijn hier zoveel mensen die altijd

gewerkt hebben en die midden in de
maatschappij staan. Zij zouden echt het
verschil kunnen maken.” Eigenlijk zou er
een fietsenmaker moeten worden inge
huurd die de vrijwilligers leert hoe ze
fietsen moeten repareren.
Karin praat vol enthousiasme maar
ook vol realisme over de stichting. In
middels heeft ze weer een leuke baan
gevonden, waardoor ze helaas moet
stoppen met haar vrijwilligerswerk. Ze
hoopt mensen met meer tijd te kunnen
enthousiasmeren om het stokje van
haar over te nemen.

Ze weet dat de sociale betrokkenheid
van mensen uit de wijk heel groot is:
“In Dierdonk zijn echt zoveel mensen als
vrijwilliger actief. Ik zie ze terug bij de
schoolbibliotheek en bij Speel je mee. Ik
ben er echt trots op om te merken dat
er in het vrijwilligerscircuit in Helmond
zoveel mensen uit onze wijk actief zijn.”
Mocht je geïnteresseerd zijn in het werk
bij Het Beginstation, ga dan voor meer
informatie naar: www.beginstation.nl
Maartje van Lith
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK MET CARNAVAL EN VALENTIJN
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

VALENTIJN 14 februari
Verwen je Valentijn
met een
Verrassend
Valentijns menu
bij:

EXTRA SLEUTEL

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

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

in Bakel

ik b aa

r

ook autosleutels met

Tel.: 0492-342200
www.automertens.nl

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we de Kerstwoordzoeker. Als je alle
woorden in de puzzel goed had weggestreept dan kon je ook
de oplossing invullen. Deze oplossing had te maken met de
feestdagen en niet alleen met Kerstmis. De juiste oplossing
was dan ook “Fijne feestdagen”, en niet zoals een inzending
was “fijne kerstdagen”. Aan de oproep in de vorige Gazet was
gehoor gegeven want we hadden nu toch weer een 18-tal
inzendingen waaronder diverse nieuwe namen. Graag zien
we dit aantal nog verder stijgen. Dus niet alleen puzzelen,
maar stuur de oplossing ook in. Ook als je voor de eerste keer
meedoet kun je al meteen in de prijzen vallen, zoals deze keer
Maud Holleboom. Uit de goede inzendingen van afgelopen
maand heeft de penningmeester Friedy van de Reek weer
3 willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 26
januari hun prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer,
in ontvangst genomen. Op de foto hieronder de gelukkige
prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

De Rebus
+

+

-ald

-r

k=c

-vissen

-muizen
+

+t

s=t
+

+s

+

-t

-water
-w

-d

+

k=g

Waar moet de oplossing naar toe?

Maud Holleboom, Melle van den Meulenhof en Lieke Martens

Doe jij ook mee?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat je de
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: donderdag 14 februari 2018.

Oplossing doodles spelletjespagina 19

We hebben deze maand een rebus. Bekijk de plaatjes, welk
het woord het is, plus of min letters, zet plaatjes aan elkaar en
je krijgt de uitkomst.

Gazet februari 2018
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Stichting Draaiorgels Helmond
Terugkijkend op 2017 kunnen we berichten dat we dit jaar
ruim 10.000 bezoekers hebben mogen ontvangen. Deze
bezoekers kwamen voor de bezichting van onze exposities, de
draaiorgels en de concerten.
Zondag 4 februari 14.00 tot 16.00 uur Concert Carnavalesk
door de Rimboband en Amusementsgroep Qukske dur Bai
Carnaval 2018 is in aantocht. De Rimboband is een
muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke
beperking. De leden wonen in de regio Helmond, namelijk
in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,
Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Someren. De band bestaat uit
zo’n 60 leden, variërend in de leeftijd van 18 tot ruim 60 jaar.
Alweer voor het 3e jaar op rij wordt door de Rimboband te

midden van de draaiorgels
een carnavalesk concert
verzorgd. Naast de door
de Rimboband gespeelde
stukken zullen ook onze
draaiorgels voor, na en in
de pauze carnavalsmuziek ten gehore brengen. Aan deze
gezellige middag met muziek en zang wordt medewerking
verleend door Amusementsgroep ‘Qukske dur bai’. Dit
muzikale trio zet met eigen instrumenten een volledige act
neer. Een groep met ervaring, zelfspot en vooral een sterke
werking op de lachspieren. Dit is hun laatste optreden, na 11
jaar stoppen ze er mee.
Zaterdag 10 en
zondag 11 februari,
tijdens carnaval zijn
we gesloten
Zondag 18 februari 14.00 tot 16.00 uur zal Liederentafel ‘t
Akkoordje een concert verzorgen.
Liederentafel ‘t Akkoordje is geen onbekende in Dierdonk. Zij
repeteren elke woensdag in Parkzicht en organiseren ook een
aantal keer per jaar een meezingavond. Nu zijn ze te horen
tussen de draaiorgels in de Gaviolizaal. Zij zijn voor de derde
maal te gast. De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje bestaat
sinds oktober 1994 en verzorgt per jaar vele optredens voor
verenigingen, zorgtehuizen, bejaarden-centra, jaarmarkten
etc. Het gezelschap bestaat uit ongeveer 60 zeer enthousiaste
vrijwilligers waaronder zangers, zangeressen, muzikanten en
een technische dienst. Hun optredens vinden plaats in de
gehele regio zuidoost Brabant maar ook (ver) daarbuiten.
De zang en samenzang wordt afgewisseld met bekende
melodieën op de draaiorgels. Dirigent is Frans Sijmons.
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Zondag 25 februari 14.00 tot 16.00 uur concert door de Ekkermuzikanten uit Beek en Donk
De “Ekkermuzikanten” is één van de oudste buurtkapellen
van Beek en Donk en vormt een onderdeel van buurtvereniging “De Oude Toren’’. De kapel telt 24 leden, waaronder een
aantal echtparen. De meeste leden wonen nog steeds in de
buurt, maar sinds enige jaren hebben ze versterking gekregen van muzikanten van buiten. Ze zijn ooit begonnen met
gehuurde instrumenten en muzikanten die nog geen noot
konden lezen. Ondertussen is dat veranderd, zijn de instrumenten van de club en weet men wat een G- en F-sleutel is
en hoe de noten op de balk genoteerd staan. De blaaskapel
speelt onder leiding van Piet Diender, allerlei soorten muziek,
zodat ieder aan zijn trekken komt.

Zondag 4 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door Muziekgroep Imémato uit Boekel.
Muziekgroep Imémato is ontstaan uit een jongerenkoor dat
begonnen is als tienerkoor in 1969. Toen de tieners ouder
werden en nog steeds graag in het koor bleven zingen, is
de naam gewijzigd in Muziekgroep Imémato. Het is een
enthousiast koor uit Boekel. Zij zingen 5-stemmig met
begeleiding van een combo. Het koor zingt voornamelijk
populaire muziek, met liedjes uit de top 100 allertijden. Het
koor en het combo staan onderleiding
van Petra van den Biggelaar.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis,
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze
orgelpijp.
Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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Carnaval 2018 met de Rampetampers
Briekske bij ons een deel van de middag aanwezig zijn.

Als deze Gazet op de deurmat valt dan is het bijna
carnaval en willen wij u nog informeren over de
kindermiddag.
Dit jaar vindt de Kindermiddag niet op maandag- maar op
dinsdagmiddag, 13 februari, plaats. Voor deze kindermiddag
hebben wij Tim’s Magische Goochelavontuur weten te
strikken. Een leuke interactieve kindershow waarin de
“Magie” tot leven komt. Wil je worden meegenomen in een
magisch goochelavontuur dan
moet je hier bij zijn! Je leert
toveren en mag assisteren
tijdens de vele goochelacts.
Zie hoe een tafel kan vliegen
en hoe magische verhalen
tot leven komen. Als slotact

Naast de goochelaar als hoogtepunt van de middag is er ook
een kleurwedstrijd. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën
om deel te nemen. Pak dus snel je kleur- en knutselspullen en
leef je uit.
De kleurplaat vindt je in onze residentie “De Fonkel” en op
onze website.
Naast al deze leuke dingen is er nog genoeg ruimte en tijd om
te feesten, te springen en te dansen op bekende muziek. Heel
graag tot dinsdag 13 februari!
Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur.
Entree is € 3,00 inclusief enkele traktaties en een loterij.
ing to
mK
Fro hn d’n twidde
Jo
ns
Pri

wordt er op een spectaculaire wijze
snoep tevoorschijn getoverd voor
alle kinderen.
U vindt de digitale
versie van ons
carnavalsboekje
op www.rampetampers.nl
C n

Ben je fan van onze dansgroepen?
Ook zij zullen optreden. De
Narretjes, de dansgarde en de
showgroep. Als dat geen groot feest
wordt... Zelfs onze prins John d’n
Twidde komt een bezoekje brengen.
Als speciale gasten zullen ook de
Kiezelkeikes met hun Jeugdprins

ohn
Prins Jidde
d’n tw

2018

Meer bijzonderheden leest u op onze website
www.rampetampers.nl en op onze facebookpagina.

Meezingavond op 7 februari in Parkzicht
De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje
bestaat sinds 1994. Onze groep bestaat
uit ca 50 enthousiaste vrijwilligers, die
met veel plezier optredens verzorgen
voor zorginstellingen en andere clubs
met een sociale doelstelling.
Onder de bevlogen leiding van onze
Dirigent Frans Sijmens brengen wij een
programma waarbij wij ons publiek
laten genieten van Nederlands en an
ders
talige luister- en meezingliedjes,
die heel herkenbaar zijn en die door
onze lady speaker op een leuke manier
aan elkaar worden gepraat. Sfeer, ge
zelligheid en kwaliteit staan bij ons hoog
in het vaandel.

februari 2018, aanvang 20.00 uur. Deze
avonden zijn drukbezocht en steeds
weer een mooi feestje. De entree en
de koffie zijn gratis.
Heeft u zin om u bij ons koor of
orkest aan te sluiten, laat het ons dan
weten. U kunt dit doen tijdens de re
petities in wijkhuis Parkzicht op de
woensdagavond van 19.45 tot 23.00 uur
of via onze website. Meer informatie

over optredens en de meezingavonden
vindt u op: www.akkoordje.nl.

Wij wensen u veel zang- en luisterplezier.

Vier maal per jaar organiseren wij
een meezing avond in wijkgebouw
Parkzicht in Dierdonk. U wordt
uitgenodigd mee te zingen vanaf een
groot videoscherm. De eerstvolgende
zangavond vindt plaats op woensdag 7
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

da’s pure winst!

R.J. van Hagen TANDARTS
156
TS 0492-556
9
Coendersberglaan 42
Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter

5709 MA
A Helmond - Dierdonk

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Parochie H. Lambertus
Actie Kerkbalans 2018: uw persoonlijke
bijdrage is onmisbaar
Mgr. De Korte schreef in 2016 een beleidsstuk “Samen
bouwen in vertrouwen” en daarin zei hij: “een vergroting
van de bijdrage van parochianen door een intensivering van
de actie Kerkbalans [is] absoluut noodzakelijk. Verbreding en
verdieping van deze actie zijn daarvoor de sleutelwoorden. Zo
moet het toch mogelijk zijn dat meer katholieke huishoudens
– op dit moment in ons bisdom 3 van de 10 - gaan meedoen
en dat bestaande deelnemers meer gaan bijdragen. “
Zoals elk jaar doen de kerken in Nederland ook in 2018 weer
een beroep op hun gelovigen om hen financieel te steunen.
Ook onze parochie doet mee met deze Actie Kerkbalans en
uw bijdrage is onmisbaar.
De Actie Kerkbalans wordt deze maand landelijk gehouden.
Wilt u alstublieft meedoen en uw kerkbijdrage overmaken
naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. R.K. PAROCHIE H.
LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!
TV uitzendingen 2018 vanuit de St. Jozefkerk
Veel gelovigen die niet meer zelf naar de kerk kunnen gaan,
kijken op zondag om 10:30 naar de Mis op televisie. Die
eucharistievieringen komen uit alle delen van het land. De
bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit
van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.
Ieder bisdom komt zeven keer per jaar aan bod, iedere
bisschop gaat één keer per jaar live in een eucharistieviering
op televisie voor. De eucharistieviering op televisie
voorafgegaan door een geloofsgesprek.
Onze bisschop heeft gevraagd of in 2018 (en mogelijk nog
langer) de viering namens het bisdom Den Bosch vanuit de
St. Jozefkerk kan worden uitgezonden. Wij hebben daar ja op
gezegd, het is belangrijk om bij te dragen aan deze waardevolle
manier om mensen thuis de liturgie te laten beleven.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
zondag
9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, do, vr
19.00 u
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Voor onze parochie betekent dat ook dat we ons wat moeten
aanpassen op de zeven zondagen in het jaar. De viering wordt
live uitgezonden om 10:30 u, dus de viering in de Jozefkerk
is dan een uur later. Normaal gaan de andere vieringen van
het weekend gewoon door, behalve op enkele bijzondere
feestdagen. Voor 2018 gaat het om de volgende zondagen: 25
februari, 8 april, 3 juni, 22 juli, 9 september, 4 november, 9
december.
Wij willen u vragen om deze vieringen actief te ondersteunen.
Het zou fijn zijn als we met velen samen die zondag samen
kunnen zijn, om ook echt samen te bidden voor al die mensen
in den lande, de zieken, de eenzamen. Steun hen door uw
gebed en aanwezigheid. En moge God ons ook als parochie
zegenen, de voorgangers en vrijwilligers, dat onze handen en
woorden vleugels krijgen en die meer dan 100.000 kijkers in
hun hart geraakt worden door Jezus Christus.

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
Kaulen-lezing over ‘Autisme,
geloof en kerk’ door drs.Keete
Hale.
Keete Hale is psycholoog en cognitieve
gedragstherapeut.
Plaats: Ontmoetingsruimte van Bethle
hemkerk
Dinsdag 13 februari:
Aanvang: 20.00u
De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:

Niet in Gods naam !
Religieus extremisme, geweld en terreur
beheersen het nieuws in de 21e eeuw.
Rabbi Jonathan Sacks onderzoekt de
wortels van dit geweld in de wereld
religies. Met argumenten uit de psycho
logie, geschiedenis, filosofie, theologie
en de ethiek toont hij aan dat religie
niet de oorzaak van geweld kan zijn.
Sterker nog: religie moet deel worden
van de oplossing, en een antwoord vol
compassie bieden.

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Sacks leert ons het Bijbelboek Genesis
opnieuw te lezen met de vragen van
onze eeuw in het achterhoofd en de
nagalm van de woorden van Dimitri
Verhulst (‘Bijbel is bloedboek’) nog in
je oren. In Genesis wordt gekozen. Abel
en niet Kaïn, Abraham en niet al die
anderen, Isaak en niet Ismaël, Jacob en
niet Esau. Ligt hier niet de wortel van
het wij-zij-denken? Hoe gastvrij zijn deze
Bijbelverhalen? Sacks leidt ons door die
verhalen heen op een verrassende en
heldere manier; een eye-opener!

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

In 4 avonden wordt zijn boek besproken.
Het is niet verplicht om dit boek gelezen
hebben; wel aangeraden!
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26 februari:
Isaak en Ismaël (Genesis 16 – 25:18)
26 maart :
Jacob en Ezau (Genesis 25:19 – 35)
23 april :
Jozef en zijn broers (Genesis 36 – 50)
28 mei :
Rachel en Lea (Genesis 29)
Tijd :
van 20.00-21.30u
Plaats : Ontmoetingsruimte
Leiding: Corine Beeuwkes-van Ede

Nieuwsblad voor Dierdonk

STOK ACHTER
DE DEUR NODIG?!
BEL DAN NU...

Wegens succes
3e infraroodtraining

die we aan kunnen bieden

INFRAROODTRAINING
25 MINUTEN TRAINEN
Nu ook nieuw
persoonl jk
= 25 KM HARDLOPEN

✓ Persoonlijke begeleiding
e comb n ie v i fra o d r i
✓ Deskundig
voedingsadvies
i
vetverbrandig
n✓ 5x snellere
t it
kte e m n s

Met veel tevreden klanten!
START NU en bel ons op 0492 - 745 159

WWW.EMCSLANKENFIT.NL

Woonplezier
Woonplezie
begint bij Broeckx makelaars
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Vilsterendreef 19

Walenburgweide 12
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5709 RP TE He mond
v aagp js € 289.000 k.k.

5709 SN TE He mond
v aagp js € 319.000 k.k.

5709 MA TE He mond
v aagp js € 349.500 k.k.
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de Kromme Geer 14

Holterbergweide 26
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5709 ME TE He mond
v aagp js € 419.000 k.k.

5709 MP TE He mond
v aagp js € 435.000 k.k.

5709 ME TE He mond
v aagp js € 265.000 k.k.

Persoonlijke aanpak
De afge open jaren heeft ons kantoor z ch gespec a seerd n make aars op w jkn veau k ben uw make aar
voor D erdonk Deze werkw jze s de afge open jaren erg succesvo geb eken A s k ant heeft u steeds te
maken met een vaste make aar d e goed op de hoogte s van uw persoon jke s tuat e
Daarnaast weet deze make aar a s een van de eerste wanneer mensen n D erdonk hun hu s hebben verkocht
en naar wat voor een n euwe won ng z j op zoek z jn Dat s het moment om ju st uw won ng onder de
aandacht te brengen Deze aandacht en persoon jke aanpak s de kern waar het b j ons om draa t
Evena s uw woonp ez er natuur jk
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

alwin@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook op

