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Secretariaat:
Leeuwenborchweide 58
5709SC Helmond,
(559897
secretaris@rampetampers nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108,
5709AL Helmond
(592166
www.spekzullekes.nl
secretariaat@spekzullekes.nl
Voorzitter:
J. Vincent, (510136
Secretaris:
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging
Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk nl
www.tvdierdonk.nl
Info:
Hanny van Rijt, (513763
of Els Gilbers, (514016,
www.didoko.nl

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

Secretariaat:
Vilsterendreef 28,
5709RP Helmond
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965
Parkzicht (gebouw)
(556266
Fax: 556267
Secretariaat: Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart (510380.
Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij
One
“One Down”. In Parkzicht
Down op maandagavonden.
Info: Dhr. K. Zuidberg, (514772,
www nbbportal nl/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter fotodier@gmail.com
(06-51185771
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208, 5703JH,
Helmond - Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730

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

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Basisschool Dierdonk
	  (512021
Dierenambulance		  (513971
Gemeente (klachten )	  (587690
Kruiswerk Peelland
(09008998636
Parochie H. Antonius	  (523421
Peuterspeelzaal Hummeld	  (514611
Scouting Paulus		  (550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
(p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek	  (595555
Openbare Bibliotheek
(547704
De Bus 			
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) 	
(0900 - 8861

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken,
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond	  (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do:
8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos		  (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond 	  (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
(510410
Behandeling op afspraak
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Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
		
wo en do (ochtend)
Afspraken:
ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver nl

Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
(512723
5709 PD Helmond
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal			
(558360
Mobiel		
(06-10767213
				
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel		  (514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54	  (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1		  (475009
Spring
Inspirerende kinderopvang	  (533622

De adverteerders hebben het mede
mogelijk gemaakt dat wij de Gazet
sinds het begin van dit jaar volledig in kleur uit kunnen brengen,
dus ook hier merk je niets van versoberen. Een jaar geleden hebben
wij u uitgedaagd om eens mee te
denken over een nieuwe lay-out
van ons wijkblad en hebben wij u

Voorwoord

A

gevraagd om suggesties en leuke
ideeën om de Gazet (nog) aantrekkelijker te maken. U heeft intussen
gemerkt dat er wel het een en ander
veranderd is! Zo is er een kinderrubriek bijgekomen en als u niet
Merken we dat ook in Dierdonk? weet wat u wilt gaan koken kunt u
Wel als we naar de activiteiten kij- altijd nog het recept van de maand
ken dan ziet het er niet naar uit. De uitproberen.
Dierdonkdagen zijn achter de rug
en Kunst in Dierdonk kondigt zich Na aanleiding van die oproep en
al weer aan. Ook zal in oktober de bemerkingen die binnen zijn gewinnaar van de voortuinenwed- komen betreffende de nieuwe look
strijd, die dit jaar alweer voor de 5e zoals deze nu is, zult u de komende
keer wordt gehouden, bekend ge- maanden merken dat we nog wat
maakt worden. Verder kondigt ook gaan experimenteren met wat
carnaval met de Rampetampers verschillende stijlen. Uiteraard is
zich alweer aan en dit jaar zelfs opbouwende kritiek nog steeds
met voor het 11e jaar Jeugdraad welkom, schroom u niet om die
de Rammetjes. Op het moment in te sturen of beter nog misschien
dat deze Gazet gedrukt word vindt voelt u zich wel geroepen om mee
het eerst wijkbreed overleg van de te gaan werken aan de totstandkoWijkraad plaats. Veel activiteiten ming van dit blad. Een mailtje naar
in de wijk worden georganiseerd redactie@dierdonk.org is voldoenonder de vlag van de Wijkvereni- de en wij nodigen u uit voor een
ging, waar ook de Gazet deel van gesprek.
uitmaakt.
De dagen korten en zo stond op 23
Ook u kunt een steentje bijdrage september om 5.09 uur de zon preaan de wijkvereniging, als lid cies boven de evenaar wat wil zegkunt u ook uw stem laten horen gen dat de herfst is begonnen. Voor
en meebeslissen over beleid op de je het weet is het weer kerst. Wij
Algemene ledenvergadering op 8 hopen dat u met deze Gazet weer
november 2010 in Parkzicht. Ook een beetje invulling heeft voor de
de vele vrijwilligers voor de wijk lange avonden en wensen u veel
worden weer in het zonnetje ge- leesplezier.
zet tijdens het vrijwilligersfeest op
13 november 2010 welk zal plaats
vinden in de Bosparel, sinds enkele Advertentiecoördinatie/werving.
maanden ook een vaste adverteerder van de Gazet.
ls ik dit schrijf heeft zojuist de Gouden Koets het
binnenhof weer verlaten.
Bezuinigingen van vele miljarden,
en versoberen.
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Versoberen?

NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;

GRATIS WAARDEBEPALING

- PROFESSIONALITEIT
- SERVICEGERICHTHEID
- BETROKKENHEID

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar
ik aan toe ben.

- INDIVIDUELE AANDACHT

Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!

- HART VOOR UW HUIS

(een postzegel is NIET nodig)

naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
tel:
mobiel:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

- DOORZETTINGSVERMOGEN
- VERKOOPRESULTATEN
DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN
DE BON HIERNAAST IN TE VULLEN EN OP
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.
Of neem vrijblijvend telefonisch of via
e-mail contact met ons op.

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

uw DIeRDOnKMAKelAAR

www.heuvel.nl

wÉRKT vOOR u

Lay-out:
J. de Kort
J. vd Eijnden
F. Smits
Redactie:
I. v. Nieuwenhuijsen
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden
Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o f.
Kopij inleveren:
Redactionele kopij VOOR de 12e van elke
maand - in MsWord, bij voorkeur in platte
tekst !! Afbeelingen, logo’s, etc. apart meeleveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Advertenties uiterlijk de 12e van elke maand.
De Gazet is een uitgave van de Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels
De redactie behoudt zich het recht voor de
aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. Opname van kopij betekent niet dat de redactie het met
de strekking eens is. Anonieme brieven/
berichten worden nimmer geplaatst.

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en
oud papier
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Inhoud

10e jaargang nr. 9 – Oktober 2010
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
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COLOFON GAZET

Bezoek
een ook
kookst s onze
u
een he dio voor
culinai erlijke
re avo
uit! nd
Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte
barbecue tot een onvergetelijk feest: Food For Fun is het
adres voor sublieme catering. En dat niet alleen... De zorg
voor uw complete feest is bij ons in goede handen.
Bij Food For Fun draait alles om genieten.

Horstlandenpark 2a
5709 MB Helmond
T 0492 33 09 85
E eat@foodforfun.nl

www.foodforfun.nl

Van Lieshout Stoffering
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Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480

Joosten hovenier nlb
www vanlieshoutstoffering

Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
15% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

yentill

Bel gerust voor
pd
9
een vrijblijvende
offerte

v o n r
n
7

Cadeaubon vanaf € 10,00
0

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

0492 - 51 78 61

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten
Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
(bij camping Kanthoeve)
Tel. (0492) 34 35 58
Fax (0492) 54 72 34
Mob. 06 - 21660055

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

•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

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
Y

kenen dat er minder subsidie verstrekt hoeft
te worden; een bezuiniging dus. Maar een
dergelijke bezuiniging mag niet gebeuren
als niet gewaarborgd kan worden dat mensen die gebruik willen maken van de bieb
dat niet meer kunnen. Daarvoor is het inzetten van een bibliotheekbus die langs scholen gaat niet genoeg. De aan te bieden alternatieven voor het sluiten van filialen zullen
meer dan dat moeten behelzen. Ik wens het
bibliotheekbestuur daarvoor veel wijsheid
en overredingskracht. De PvdA-fractie staat
achter de bibliotheekgebruikers en zal de
plannen niet beoordelen op de te behalen
bezuiniging maar op de geboden oplossing
om de bezuiniging op te vangen.
Mirjam van der Pijl
PvdA gemeenteraadsfractie Helmond

Invoering Wabo

Per 1 oktober zal de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Door de Wabo
krijgen we te maken met één
omgevingsvergunning
ter
vervanging van de vroegere 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke
ordening en milieu. Er komt één loket voor
het indienen van de vergunningsaanvraag
en de gemeente behandeld deze vervolgens
in één procedure en neemt één besluit. Ten
slotte is er dan ook nog maar één inspraaken beroepsprocedure. Met de komst van de
Wabo wordt het vergunningsvrij bouwen
enorm verruimd wat inhoud dat vanaf 1
oktober zonder vergunning een zwembad
of een bijgebouw in de tuin mag worden
gebouwd. Het voordeel van de Wabo is
dat er veel minder vergunningen hoeven
te worden aangevraagd. Nadeel is dat een
gemeente straks niet meer weet wat er
binnen zijn grenzen wordt gebouwd. Een
bouwwerk moet nog wel voldoen aan het
Bouwbesluit zodat er een verschuiving zal
plaatsvinden van vooraf toetsen naar achteraf controleren.
Met de Wabo streeft men naar een betere
en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven en door de
integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat er een doelmatigere wijze van
werken die een besparing moet opleveren
voor bedrijven en burgers. Het college heeft
toegezegd op korte termijn met een goede
voorlichtingscampagne te komen zodat snel
voor iedereen duidelijk wordt wat wel en
wat niet meer te doen.
Joan Damen (fractiegenoot en Dierdonker)
en ik zijn voornemens om in het vervolg om
de beurt een bijdrage aan te leveren zodat
ook de onderwerpen uit de commissie Samenleving aan de orde komen.
Ellen Niessen, fractieleider VVD,

Ook de gemeente
kan een euro maar 1
keer uitgeven.

Onlangs is een mij zeer dierbaar persoon overleden in
het hospice in Aarle-Rixtel.
Aangezien zij heel haar leven
in Helmond heeft gewoond, was het prettiger geweest als zij in een hospice in haar
woonplaats zou zijn opgenomen. Helmond
heeft echter nog geen hospice, best vreemd
voor een stad die behoort tot een van de vijf
grootste steden van Noord-Brabant. Dit terwijl de gemeente Helmond wel de Traverse
een kostbare update heeft gegeven. De gemeente kan de beschikbare middelen maar
één keer uitgeven, waardoor er altijd afwegingen dienen te worden gemaakt in welk
beleid er wordt geïnvesteerd. Deze afweging wordt gemaakt door de gemeenteraad.
De gemeenteraadsleden hebben namelijk in
iedere gemeente het budgetrecht. Hierdoor
hebben zij de mogelijkheid om te bepalen
welke bedragen aan welk beleid worden uitgegeven. Je zou zeggen dat dit de gemeenteraad hierdoor een grote vrijheid heeft.
Soms zijn uitgaven voor omvangrijke projecten zo groot, dat de subsidies vanuit de
provincie, het rijk en europa noodzakelijk
zijn. Als de provincie, rijk of europa bijvoorbeeld besluiten subsidies beschikbaar
te stellen voor het opknappen van wegen,
kunnen gemeenten daarvoor aanvragen
indienen. Wanneer de subsidie aan de gemeente wordt toegekend, is het vaak de bedoeling dat de gemeente zelf ook bijdraagt
aan de kosten. Een goed voorbeeld vormt
het opknappen van de Traverse. Voor het
opknappen van de gehele brug, heeft het
programma OP-Zuid een bedrag van 2,5
miljoen euro bijgedragen. Dit programma
wordt voor miljoenen euro’s gefinancierd
uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het rijk. Voor het veranderen van het fietspad naar een tweerichtingenfietspad, heeft de provincie Noord-Brabant een krediet van € 125.000 beschikbaar
gesteld.
Voor het overige heeft de gemeente Helmond bijgedragen aan de kwaliteitsimpuls
van de traverse en het aanleggen van een
geheel nieuw wegdek. Zonder de subsidies
die we als gemeente voor het opknappen
van de Traverse hebben gekregen, had de
gemeente zelf veel meer moeten investeren, middelen die dan niet voor ander beleid inzetbaar zouden zijn. Het is daarom
belangrijk om als gemeenten mee te doen
met subsidieprojecten. Deze subsidies mogen echter alleen gebruikt worden voor die
projecten waarvoor toestemming wordt
gegeven. De Traverse heeft door de vele
subsidies een nieuw uiterlijk gekregen. De
hospice in Helmond laat nog even op zich
laat wachten, maar ook deze zal uiteindelijk
in Helmond komen.

Politiek

Op het moment dat de Gazet
verschijnt is bekend wat ik
op dit moment van schrijven nog niet weet: hoe ziet
de conceptbegroting van de
gemeente Helmond voor
2011 er uit? Op 11 november a.s. zal de gemeenteraad de begroting vaststellen met ongetwijfeld enkele wijzigingen ten opzichte
van het nu ingediende concept. Dat er pijnlijke maatregelen moeten worden getroffen
is buiten kijf. Gezien de financiële toestand
waarin ons land (of eigenlijk de wereld) in
verkeerd, zullen we moeten bezuinigen.
Helmond zal daar echt niet aan ontkomen.
Een voorzetje is al gegeven. Het college
maakte al bekend dat de financiering van de
bibliotheek anders zal moeten, minder dus.
Het overeind houden van de filialen staat op
de tocht. Lezers vanaf 12 jaar moeten gebruik gaan maken van vernieuwde bibliotheek in het centrum van onze stad. Voor
lezers onder de 12 jaar wordt een oplossing
gezocht.
Wat gaat dat betekenen? De filialen zullen
moeten sluiten. Voor veel lezers uit Dierdonk die gebruik maken van de bieb in de
Bus zal dat een tegenvaller zijn. Even naar
de bieb gecombineerd met het doen van
boodschappen is er dan niet meer bij. Toch
zal voor de meeste Dierdonkers het geen
onoverkomelijk probleem zijn om naar de
Watermolenwal te gaan. Dat wordt het wel
voor de oudere en minder mobiele mensen
die in de buurt wonen van een huidig bibliotheekfiliaal. Maar het meest bezorgd ben ik
over de jonge lezers.
Onlangs was het de week van de laaggeletterdheid. Daarin werd aandacht gevestigd op de zeer grote groep van mensen in
Nederland, anderhalf miljoen mensen, die
problemen heeft met lezen en schrijven. In
deze groep zowel ouderen als jongeren, allochtonen als autochtonen, meer als minder
gefortuneerden, meer als minder geschoolden. Het is verbazingwekkend dat mensen
van wie je het vanwege opleiding, werk of
inkomen nooit zou verwachten soms maar
zeer slecht in staat zijn een tekst te schrijven of te lezen. Bijna onvoorstelbaar dat
in ons schoolsysteem er toch nog steeds
mensen buiten de boot vallen als het gaat
om het onder de knie krijgen van lezen en
schrijven. Maar het gebeurt! Trainen en het
op peil houden van vaardigheden is ook op
het gebied van lezen en schrijven een voorwaarde om te kunnen presteren. Hierbij kan
de bibliotheek een heel belangrijke rol spelen. Boeken aanbieden op het juiste (lees)
niveau en met een op de interesse van de
lezer toegesneden inhoud is core-business
van de bibliotheek. Met name voor jonge
kinderen.
Zo kan lezen leuk blijven en kan de lezer
trainen. Los nog van de verrijking die het
lezen van boeken brengt: kennis, ontspanning, spiritualiteit, ontwikkeling.
Het sluiten van bibliotheekfilialen kan bete-

Gaby van den Waardenburg
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Bezuinigen
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0492 - 551977
Schilderwerken
Wandafwerking
Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale
aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

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

U n i e k e
kunst sieraden
Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

www.robkoenraads.nl

Verenigingsnieuws

Moet Niks Mededelingen
Een geslaagde middag op een
regenachtige dag.

D

e hele morgen had het geplensd,
maar rond 1 uur werd het droog
en met een flinke groep Moet
Niksers gingen wij op 7 september naar
de Midgetgolfbaan van de Grotelseheide.
Daar werd na “duidelijke instructies”
enthousiast gespeeld.
Theo Vogels was de winnaar van de
middag. Nadien werd er bij de “ Wilde
Framboos” nog onder het genot van
koffie/thee en speciaal gebak nagebuurt.
Volgend jaar komt zoiets zeker weer op
het programma.
In de Gazet van November geven we een
overzicht van het winterprogramma.

Hier nog een reminder over de introductieles van de computer workshops.
Donderdag 7 oktober 10:00 uur Kennismaking met de nieuwe serie computer
workshops
In de vorige Gazet hebben we aangekondigd dat we bij voldoende belangstelling
een serie workshops zullen verzorgen met

betrekking tot het bewerken van video opnames en het maken van een foto DVD.
Deze morgen laten we zien wat u daarmee
kunt bereiken en leggen we uit aan welke
voorwaarden uw PC moet voldoen om
met het programma Corel VideoStudio
Pro X3 te kunnen werken.
Het programma is geschikt om HD video
en foto’s, desgewenst door elkaar, te kunnen verwerken. Het resultaat kan op DVD
én op BlueRay schijven gebrand worden.

Ook kunt u uw werk op YouTube plaatsen.
Kortom: In deze workshops leert u te werken met de allernieuwste technieken. Het
door ons geselecteerde programma is erg
gebruikersvriendelijk, zodat een gemiddelde computergebruiker ermee gemakkelijk uit de voeten kan.
Kom dus op Donderdag 7 oktober
om 10:00 uur naar Parkzicht.
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Vanaf 6 oktober is er elke woensdagochtend v.a. 10:00 uur koersballen in Parkzicht.

Verenigingsnieuws

Concert 31 oktober Fonkel
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de zaal en
zijn 2 euro per stuk.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.
Didoko zal een aantal nieuwe liedjes ten
gehore brengen zoals:
-The other side of the sun
- Kayama
Het concert begint om 14.00 uur de zaal is
open om 13.45 uur.
Dus kom naar :

Graag nodigen wij U uit voor het
Concert in de Fonkel.

H

et concert wordt mede opgeluisterd door Pabo-Juniorkoor, het
gemengde koor Uno-Sono en de
Djembee band.

De Fonkel
Prins Karelstraat 131
5701 VL Helmond
Graag tot zondag 31 oktober !

kijk ook eens op www.didoko.nl
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De eerste Dierdonk spooktocht stond gepland in maart 2010. Door onder andere
het slechte weer is de spooktocht destijds
geannuleerd. De nieuwe datum is vrijdag
5 november. De wijkbewoners die zich
hadden opgegeven lopen ‘gezellig’ mee
maar er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Heeft u zin om een spannende wandeling
te maken door het bakels bos, stuur dan
een mail naar spooktocht@dierdonk.eu.

Verenigingsnieuws

Spooktocht gaat door op 5 november

Website

De website www.dierdonk.eu verbetert
elke maand een beetje. Vanaf heden kan
de wijkvereniging en de wijkraad zelf de
berichten toevoegen en de website upto-date houden. Heeft u informatie die u
toegankelijker wil maken voor wijkbewoners, mail dat dan naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu.
Neem zelf ook eens een kijkje op de website en verbaast u over de grote hoeveelheid activiteiten die plaatsvinden in onze
mooie wijk.

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

Schilderclub





Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit …………………………
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
Adres:		
Postcode:
Tel.: 0492 -

................................................................
................................................................
............................................
............................................

Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam

geboortedatum m/v

achternaam

De nieuwste aanwinst van de wijkvereniging is de schilderclub. Elke donderdagavond wordt in Parkzicht vanaf 20.00 uur
onder leiding van de heer van Elshout geschilderd. Door de vorige oproep in de
gazet is het aantal deelnemers verdubbeld
maar er is nog plaats voor een beperkt
aantal nieuwe leden. Heeft u interesse,
kom dan op een donderdagavond naar
Parkzicht.

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

Gerard Bosmans

Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9

5709PM Helmond
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Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.
Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

Jan v Dijk Bikes & Services
Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Raceﬁets en Mountainbike’s

w
u
a
B

Raceﬁetsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon ﬁetsen, Crossﬁetsen,
Hybride’s, Sportieve stadsﬁetsen
Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de
speerpunten van Bikes & Services

en!

400 m2 winkeloppervlak, 70 m2 kleding,

uw
rtro

en
ouw

Helmen en Schoenen.

ve
met

Onderdelen & Accessoires Wielen & banden.

)b
(ver

Jan v Dijk Bikes & Services
Middendijk 4c 5705 CC HELMOND

Bemiddelingsbureau
bij bouw & verbouwing.

0492-474371
Email: jan@bikesenservices.nl
Website(s): www.bikesenservices.nl of www.moozes.com

Wij waken over uw afspraken!

www.bouwadviesbureau.org
info@bouwadviesbureau.org
06 - 57327793 (vanaf 14:00 uur)
M

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

Verenigingsnieuws

Nieuws van Fotodier

Z

o, de grote vakantie zit er weer op,
althans voor Fotodier dan. Het gewone leven is voor veel mensen
allang weer begonnen maar wij zijn pas
bezig. Zoals in de vorige Gazet aangekondigd zijn we begonnen met het bekijken
van de vakantieopdracht: de 4 elementen.
Jammer genoeg had niet iedereen foto’s
bij van deze opdracht, gelukkig werden
wel andere (uiteraard) mooie foto’s meegenomen.
Als club zijn wij nu al zo’n anderhalf jaar
bezig en zienderogen neemt het niveau
toe. Dat valt niet mijzelf op maar gelukkig ook veel andere kritische clubleden.
Een van de clubleden die noodgedwongen
vanwege werk een tijd lang niet aanwezig kon zijn merkte bij zijn hernieuwde
aanwezigheid op dat er een aantal hele
mooie platen bij zaten. Ik kon niet anders
bevestigen. Vandaar dat deze keer een
tweetal extra foto’s worden getoond van
Daphne van Leuken, hoogzwanger maar

wordt er weer op de mooiste manier uitgestald. Ik ben benieuwd.

zeker niet minder actief. Kijk, dat is nog
eens passie voor fotografie. Deze maand
van elk element (water, lucht, vuur, aarde)
een foto.
Als ik dit stukje schrijf moet de Fotokina
nog beginnen. De twee-jaarlijkse fotografie en techniek beurs in Keulen Duitsland.
Een aantal clubleden gaat erheen maar de
Gazet komt helaas net ongelukkig uit dus
kunnen we het verslag hiervan nog niet
geven. Voor iedere fotogek is dit toch wel
de beurs in de buurt waar je simpelweg
eenmaal in je leven naartoe moet zijn geweest. Het nieuwste van het nieuwste
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Maar nu, geniet van de foto’s. Mocht je
meer informatie willen weten over Fotodier, kijk dan op http://sites.google.com/
site/fotodier mail naar voorzitter fotodier@gmail.com.

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond
Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46
Gevestigd te Dierdonk

O

p vrijdag 10 september 2010 zijn
alle speltakken van Scouting
Paulus op openingsweekend
gegaan. Elk jaar openen we met de
gehele groep het nieuwe seizen met een
gezamenlijk kampeerweekend en dit jaar
hebben e dat in Budel gedaan op een
weiland achter een boerderij.
Op vrijdagavond om 20.30 uur arriveerden
onze leden bij de boerderij, voor de bevers
en de welpen waren de tenten al opgezet en
zij hoefden dan ook alleen nog maar hun
luchtbed op te blazen en de slaapspullen
klaar te leggen. Door de oudere speltakken
moest nog wel werk verzet worden, want
zij moeten hun eigen tenten nog opzetten.
Maar ervaren scouts hebben dit klusje zo
geklaard. Een avondspel voor welpen en
scouts maakte de avond compleet
Op zaterdag in de ochtend zijn we Budel
ingetrokken en hebben daar een vossenjacht gedaan, onze leden moesten op zoek
gaan naar diverse beroepen om daarvan
een artikel te krijgen. Tijdens deze jacht
waren ze o.a. op zoek naar een boer, een
toiletjuffrouw, een schoonmaker, een
wegwerker en het ietwat vreemde beroep
van vogelverschrikker. Na een uurtje hadden onze leden alle vossen gevangen en
was een verdiend ijsje wel op zijn plaats
Tijdens het openingsweekend moet er
altijd iets belangrijks gebeuren, de oudere

leden van onze speltakken ”vliegen” dan
over naar de volgende oudere speltak.
Doormiddel van een potje touwtrekken
moeten de leden laten zien dat ze sterk
genoeg zijn om hun oude speltak te
verlaten en te verhuizen naar hun nieuwe
speltak. Zo wisselen tijdens dit weekend
ongeveer 20 kinderen van speltak.
‘s Middags hebben alle speltakken hun
eigen programma gedaan, waarbij de
overgevlogen leden meteen kennis konden maken met deze speltak. De scouts
zijn daarbij wederom Budel ingetrokken
en hebben daar het theezakjes ruilspel ge-

een veel grotere waarde dan het thee zakje. Eén patrouille kwam zelfs met lekkere
Bossche bollen die uitgebreid door de leiding getest zijn, de patrouille zelf kwam
er niet uit wie de Bossche bol mocht hebben en daarom had de leiding zichzelf opgeofferd om dit probleem op te lossen.
Na het eten van de friet met een lekker
snack was het tijd voor een avondprogramma en de welpen zijn getrakteerd op
een echte openlucht disco met kampvuur.
De Explorers werden gedropt een kleine 5
km van de boerderij vandaan met het verzoek om zelf maar de weg terug te vinden.

daan. Ze begonnen dit spel met een theezakje en de bedoeling is om dit te gaan
ruilen tegen een ander artikel dat meer
waarde heeft dan het theezakje. Als dat
gelukt is probeer je ergens anders dat artikel weer door te ruilen tegen een ander
artikel dat ook meer waarde heeft. Uit eindelijk is het de bedoeling dat na ruim een
uur spelen iedere patrouille iets heeft met

De bevers hadden geen avondprogramma,
zij waren vanmiddag samen met de explorers naar de Kempervennen gegaan om te
bowlen en blijkbaar is dat heel vermoeiend want ze vroegen zelf of ze naar bed
mochten.
Op zondag is het tijd om weer alles af te
breken en naar Helmond te gaan. Helaas
was het weer niet zo geweldig en dus regende alles op het laatst nog even nat. Ondanks dit slechte weer op het einde van
dit openingsweekend kijken we toch terug
op een geslaagd weekend en hebben we
het nieuwe seizoen weer voor geopend
verklaard.

Door het overvliegen van Bevers naar de
welpen zijn er bij de bevers weer plekken
vrij gekomen voor nieuwe leden. Denk je
dat scouting iets voor je zoon of dochter
zou kunnen zijn en is hij /zij 4½,5,6 jaar
oud, kijk dan op onze site voor informatie
hoe hij / zij lid kan worden
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Scouting Paulus Helmond-oost /
Dierdonk op openingsweekend

Ingezonden

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk

Dierdonkweekend

Dierdonkdagen 10 – 11 – 12 september 2010
een mooi parcours uitgestippeld van ongeveer 3.5 uur met start en eindpunt bij
de tent wat de deelnemers langs diverse
holes van verschillende moeilijkheidsgraad leidde.

H

et veertiende Dierdonkweekend
heeft plaatsgevonden onder zeer
wisselende weersomstandigheden maar toch kunnen we terug kijken op
een geslaagd evenement met vele positieve reacties.
Het begon op vrijdagavond met de discoavond voor kinderen van de basisschool
welke wederom druk bezocht werd. Het
vervolg hierop voor de middelbare scholieren was een stuk rustiger, de groepjes
jongeren stonden beurtelings binnen in de
tent en dan weer buiten. Zij moesten duidelijk nog wennen aan hun eigen avond
en vonden enerzijds de tent te groot en te
leeg.
Misschien kunnen we volgend jaar wat
dingen aanpassen aan hun wensen.
De zaterdagmorgen was weer het vertrouwde rustpunt in een druk weekend
met de knutselende kinderen aan de hobbytafels en anderen die zich vermaakten
in een van de twee springkussens die in en
buiten de tent opgesteld stonden.
Het is wel jammer dat ieder jaar opnieuw
een aantal kinderen, die eigenlijk te groot
zijn voor dit soort springkussens, het plezier voor de kleinsten vergallen door te
proberen de springkussens met de grond
gelijk te maken. Dit heeft op zondagmiddag geleid tot een toegangsverbod voor
een aantal van hen, dit is jammer maar we
kunnen niet alles zomaar toelaten.
Zaterdagmiddag hadden we de primeur
van ons eerste Urban Street Golftoernooi
wat zeer enthousiaste reacties van de
deelnemers opleverde. John Vincent had

De winnaar werd ’s avonds tijdens de zeer
gezellige feestavond bekend gemaakt.
Deze avond werd muzikaal weer opgeluisterd door No-exit deze band lijkt ieder
jaar kwalitatief beter te worden wat wel
duidelijk werd door het aantal toegiften
dat door het zeer meeswingende publiek
werden aangevraagd.
Het minivoetbaltoernooi bleef ook dit jaar
beperkt tot 8 deelnemende teams welke
ook dit jaar weer streden om de beide wisselbekers.
Het schieten op het bord leverde na de
voorrondes maar liefst 3 jongens op die
2 maal raak hadden geschoten. Na de beslissende finale ronde bleek Mika Laning
over de sterkste zenuwen te beschikken
en mocht hij de gouden bal in ontvangst
nemen. Al deze activiteiten vonden plaats
onder een stralend zonnetje en ook in de
avond bleef de temperatuur tot in de late

uurtjes zeer aangenaam.
De zondag begon en eindigde echter met
regen. Om 11 uur in de ochtend werd
besloten om tot 12 uur af te wachten en
hierna met de teamcaptains te overleggen
wat te gaan doen. Om 12 uur werd door
de aanwezige teams en het wedstrijdsecretariaat besloten om toch met het toernooi te starten. Rond 3 uur verslechterden
de weersomstandigheden zodanig dat in
overleg besloten werd af te zien van verder spelen en omdat ieder team 2 wedstrijden had gespeeld over te gaan tot de
prijsuitreiking. Ondanks het slechte weer
werd er volop gevolleyd en hadden de
deelnemers, er ondanks de nodige glijpartijen, veel lol in.
Inmiddels vond in de tent een demonstratie Tea- Kwondo plaats door sportschool
Dekkers waarbij de aanwezige jeugd in de
gelegenheid was om zich te bekwamen in
de trap en slag techniek welke deze sport
kenmerkt.
Later verzorgde clown Rinaldo nog een
optreden voor de kleintjes en hij zal zelden een zo enthousiast publiek gehad
hebben omdat de uitgespeelde volleyballers die inmiddels in de tent aangekomen
waren, zeer luidruchtig op zijn grappen
en grollen reageerden. Toen rond de klok
van 4 uur ook nog een rasechte Limburgse
blaaskapel binnenviel kon het feest al helemaal niet meer stuk. Uit volle borst werden de diverse nummers meegezongen en
moesten de laatste feestgangers tegen 7
uur de tent “uitgeveegd” worden en konden wij moe maar voldaan terugkijken op
een geslaagd weekend.
Tenslotte een woord van dank aan al onze
vrijwilligers, begunstigers en sponsoren
zonder wiens hulp het organiseren van dit
weekend niet mogelijk is.
Ook een woord van dank aan de hondenbezitters aan of rond de velden aan de
Kromme Geer die tijdens het weekend de
moeite genomen hebben hun hond elders
uit te laten.
Wij als bestuur Stichting Dierdonk Dagen
gaan ons richten op 2011 wanneer voor de
15e keer het Dierdonkweekend georganiseerd zal gaan worden.
Wij willen hier iets speciaals van gaan maken en hopen u allen te mogen begroeten
tijdens dit weekend in september 2011.
Namens stg Dierdonkdagen,
Ton, John, Jan, Roel, Roland en Hans.
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Dierdonkweekend

Wijkraad

The never ending story: “BUURTBUS” of
het lijkt de formatie wel…..

het feit, dat de bewoners van Dierdonk
jaar in jaar uit een bovengemiddelde
bijdrage aan het huishoudboekje van de
Gemeente Helmond leveren via de WOZ
en dus zeker niet verstoken mogen blijven
van openbaar vervoer. Als enige wijk in
Helmond!!!!

Geldgebrek bij het SRE
n het jongste nummer van de Gazet hebben wij u laten weten, dat de
Buurtbus er niet kon komen wegens
geldgebrek bij de SRE. Zoals u weet is de
SRE de overkoepelende organisatie die in
opdracht van de Gemeenten Eindhoven
en Helmond het Openbaar Vervoer organiseert.

Onder druk: tóch geld gevonden?
Tot onze verbazing ontvingen wij in augustus een brief van het SRE waaruit wij
mogen concluderen dat er tóch nog een
potje met geld gevonden zou kunnen worden. Alhoewel wij veronderstellen, dat
deze “opening in de impasse” alleen maar
is ingegeven vanwege de mogelijke dreigende druk door de Gemeente Helmond
op het functioneren van het SRE.

Dierdonk: enige wijk van Helmond
zonder OV
Uiteraard hebben wij ons niet zonder
slag of stoot gewonnen gegeven en zo
luid mogelijk onze protesten laten horen.
Hierbij hebben wij zelfs geschermd met

Ondanks twijfels gaan we door!
Ook al hebben wij zeer veel twijfels of
deze luchtbel ook binnenkort weer barst,
vinden wij dat de Wijkraad elke kleine
kans moet aangrijpen om openbaar vervoer in onze wijk geregeld te krijgen.

I

N279 / Wolfsputterbaan nieuwe
situatie.
Beste mede wijk bewoners, het is inmiddels al weer enkel maanden geleden dat
de N279/Wolfsputterbaan van een stille
laag asfalt is voorzien. Het is na zulk een
karwei altijd eventjes afwachten wat het
resultaat van het uit gevoerde werk is.
Wanneer we echter de vele positieve reacties van aanwonende wijkbewoners horen
dan mogen we gerust stellen dat er in elk
geval voor de perceptie een flinke verbetering heeft plaats gevonden. Ondanks dat
de vervoersbewegingen zeker niet zijn
afgenomen lijkt het voor de waarnemer
minder overlast te bezorgen. We willen
dan ook als wijkraad al diegene welke
zich op enigerlei wijze hebben ingezet
voor de tot standkoming van dit resultaat
bijzonder dank zeggen.
Namens de Wijkraad Dierdonk,
René van Lierop.

Nieuwe opzet samenwerking Wijkraden/Gemeente biedt nog kans
In de nieuwe opzet van dialoog tussen
wijken en het Gemeentebestuur bestaat de
mogelijkheid om belangrijke en zwaarwegende onderwerpen apart op de agenda te
plaatsen in het zogeheten Wijkwerkoverleg. Met andere woorden wij leggen ons
Openbaar Vervoer probleem (of frustratie
zo U wilt) op het bordje van de betrokken
Wethouder.
De tijd zal leren óf er inderdaad geld gevonden kan worden voor de Buurtbus
met een proefperiode van 3 jaar. Is dit het
geval, dan moeten we wel nog even een
stichting Buurtbus in het leven roepen,
vrijwilligers werven voor de onbetaalde
erebaan van chauffeur etc. etc.
Wij houden u op de hoogte en gaan gewoon verder
Het lijkt de formatie van onze nieuwe regering wel…
Uw Wijkraad
Helmond 9 september 2010
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Op 7 november is het zover. Jeudprins
Brian d’n Urste zal nog even op de voorgrond staan om dan te worden afgelost
door de 11e Jeugdprins van Dierdonk.

Wie komt ons versterken
in ons jublileumjaar?

Jeugdraad “DE RAMMETJES” viert in
2011 het 11-JARIG bestaan!!!

Rampetampers

11 jaar Jeugdraad “de Rammetjes”

Dat betekent bij carnaval een
JUBILEUMFEEST!!

GOED IDEE !!!
GEEF JE DUS OP !!!
REAGEER SNEL!!!
HET JEUGDCARNAVAL IN DIERDONK IS TOCH GEWELDIG!!!

Voordat op 7 november de Jeugdprins afscheid neemt, gebeurt dat op 6 november
al door de Prins van de Rampetampers.
Prins Paul d’n Urste zal nog eenmaal
voorgaan in de polonaise voordat hij de
attributen behorende bij zijn prinsschap in
zal leveren. Rond de klok van 11 over 10
zal dan bekend worden wie als 48e Prins
van de Rampetampers dit jaar in Dierdonk
voor gaat.

Ook voor de grote raad geld natuurlijk dat
daar jaarlijks wel enkele mensen stoppen
of niet op alle avonden meekunnen. De
raad geeft veel gezelligheid, en als u daar
ook van houd neem dan eens vrijblijvend
contact op met het secretariaat of een van
onze leden.
De raad van Elf is de naast de overige
kopstukken zoals Vorst, Ceremoniemeester en Burgemeester de ondersteuning
voor de Prins. Doordat ook jeugdleden
inmiddels de leeftijd hebben bereikt dat
ze in de grote raad plaats mogen nemen,
zouden die natuurlijk ook graag zien dat
er meerdere jongeren in de Raad plaatsnemen.
Niet in de Raad maar wel mee willen werken achter de schermen, ook dan hebben
wij voor u een plekje. Hoog in het vaandel
staat dat de Rampetampers tot doel hebben het op georganiseerde wijze deelnemen aan carnaval en het scheppen van
gelegenheid tot het vieren van carnaval,
alsmede het bevorderen van de onderlinge
contacten tussen leden middels het organiseren van allerlei activiteiten, een en ander in de ruimste zin des woords..
Voor nu noteer vast in de agenda:
6 november Prinsbekendmaking
7 november Jeugdprinsbekendmaking
13 februari 2010 Receptie Jeugdraad .
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Maar helaas zijn we voor het komende
carnavalsseizoen
van CV. DE RAMPETAMPERS nog niet
helemaal compleet.
Basisschoolkinderen van groep 4 t/m 8
zijn van harte welkom in de jeugdraad.
Het geeft veel plezier en weinig verplichtingen.
Het is natuurlijk nog gezelliger als je een
broertje/zusje/neefje/nichtje/vriendje/
vriendinnetje meebrengt.
Op 21 oktober 2010 om 19.00 uur zal
er een voorlichtingsbijeenkomst zijn in
Parkzicht
Voor informatie vooraf, of om aan tegeven
dat je naar de voorlichtingsbijeenkomst
komt, kun je altijd contact opnemen met
de werkgroepleider jeugdraad
Angela van den Heuvel Tel. 0492-510805
Email: rammetjes@rampetampers.nl
Email: secretaris@rampetampers.nl
We zijn ook op internet te bekijken:
www.rampetampers nl

Het Koetshuis Interieurwerken

• Bibliotheekkasten

Bewegen op Maat

2010

• Raamshutters
• Interieurs op maat
• Kamer-en-suite’s

Training

Begeleiding

• Verbouwingen
• Laminaat leggen
• Paneeldeuren
• Kozijn renovatie
• Architraven & plinten

• Zolderverbouwingen

Ook bij U kan Het Koetshuis de huidige stalen kozijnen en
opdekdeuren in uw woning vervangen door hardhouten kozijnen
& prachtige paneeldeuren met bijpassende architraven en neuten.
Eigen machinale werkplaats. Neem contact op voor een offerte
Tel. 040 – 7511585

Mobiel 06 – 50849780

FysioFitness
Bewegen op maat voor:

Meer kracht • Goede conditie • Leniger
Energieker • Minder pijn • Lager lichaamsgewicht
Betere bloeddruk • Kortom gezonder!

E-mail: info@het-koetshuis.nl

www.het-koetshuis.nl

Even voorstellen:
De veelzijdige vakman voor al uw
grote en kleine klussen

* Keukens

* Vloeren leggen

* Verbouwen

* Dakramen

* Dakkapellen

* Tegelwerk

* Timmerwerk

* Renovatie

* Badkamers

* Cv installaties

* Onderhoud

* Loodgieterwerk

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

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

Kijk op www.klussenier.nl

Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: e.bosma@klussenier.nl

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je

je spieren gericht getraind. We helpen ook met

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van

vatie. Bailine is de snelst groeiende ﬁguurstudio van

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden

programma en wij garanderen succes!

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

Vanaf de verkiezingsuitslag begin juni is het gesteggel in politiek Den Haag niet van de lucht,
en ook niet uit de lucht. Via radio, tv en internet
blijven we 24 uur per dag op de hoogte van al het
gekrakeel rondom de informatie op weg naar de
formatie van een nieuw kabinet. Informateurs
lopen af en aan. De koningin doet haar huisdeur
al niet eens meer dicht, laat staan op slot. Want
hup, daar staat alweer een informateur of een
fractievoorzitter op het bordes om de majesteit te informeren en te adviseren, voor zover
ze nog niet op de hoogte was via Twitter en andere media.
Na elk bedrijf in het zwaar gesubsidieerde
landstheater komen de hoofdrolspelers samen
in de Tweede Kamer om verantwoording af te
leggen en vragen te beantwoorden ten overstaan
van de gehele natie. En of de dames en heren
weten dat ze gevolgd worden. Egotripperij ligt
op de loer. Denk maar eens aan de conference
van het nieuwe cabarettalent Femke Halsema
over de auto met papa Rutte aan het stuur, een
kaartlezende Verhagen ernaast, en zeurende

puberjongen Geertje op de achterbank. En zo
probeert ieder op zijn eigen wijze de hoofdrol
in STST voor zich op te eisen.
Maar spil in deze soap is toch de blonde kopvoddenboer die luid rondtoeterend zijn karretje met daarop de onderdelen voor een rechts
kabinetje laat trekken door een ezel en een
mank paard, allebei met oogkleppen op. De ezel
is rechts ingespannen, het manke paard sleept
zich – na een zware val op 9 juni - op twee benen
voort rechts van het midden. De beesten ruiken
het pluche van de stal, maar de weg is nog lang.
De kopvoddenboer in zijn bruine hemd gedoogt
de voortgang van het span, maar bepaalt wel de
route: rechts zo die gaat.
Toen bij het manke paard een kopspijkertje van
het hoefijzer links vooraan de tred vertraagde, trok de voerman direct strak aan de teugels: het karretje stond stil. Het manke paard
schudde en trilde, en wist zich te bevrijden van
het dwarsliggende kopspijkertje. De kopvoddenboer liet na een lichte aarzeling de teugels
iets vieren, en met koninklijke goedkeuring zette het karretje zich weer in beweging.
Bij elk kruispunt en bij elke hobbel zorgt een
agent ervoor dat het verkeer zo min mogelijk op
stelten raakt. Het gevaar voor rechts komt van
links, maar voor links komt het juist van rechts.
Het land verkeert in crisis, sterker nog in crises: economische crisis, kredietcrisis, financiële crisis, woningcrisis, en daar kunnen we ook
niet nog eens een politieke crisis bij gebruiken.
De kopvoddenboer schreeuwt, en wil dat iedereen naar hem luistert. Maar zelf luistert
hij niet naar anderen. Hij gaat zijn eigen gang,
en negeert acht miljoen mensen die geen bruin
hemd willen dragen. Het politiek verkeer is ontregeld. Wordt het met al dit politiek gestuntel
niet eens hoog tijd voor een staatsgreep? Door
koningin Beatrix?
Dorus van Wegen
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Nee, met wat hierboven staat wil ik u niet manen
tot stilte. U kunt dit net zo goed lezen terwijl
u tegelijkertijd aan het praten bent. Of met
uw vinger op het tafelblad zit te tikken. Of zit
te twitteren. Of aan het rochelen en hoesten
bent door een opkomende verkoudheid. Of voor
mijn part dit allemaal tegelijk doet. Multitasken
schijnt dat te heten.
Had hierboven GTST gestaan, dan was een nadere uitleg overbodig geweest, althans voor
de meesten onder ons. En voor de minderheid:
GTST staat voor de tv-soap Goede Tijden
Slechte Tijden. Met enige creativiteit kunt u
zelf bedenken waarvoor STST dan wel staat:
Slechte Tijden Slechte Tijden, de real-lifesoap
die voor ons dagelijks door politici op en rondom
het Binnenhof gestalte wordt gegeven. GTST
verbleekt hierbij volledig. De echte soap vindt
in het Haagse plaats onder de naam Slechte
Tijden Slechte Tijden. Want dat zijn het.

verhuisbericht

Deze Co
enen win
k
is nu de
finitief g el in Helmond
esloten.

Vanaf NU bent u voor alles op het gebied

van kook- en keukenartikelen van harte
welkom op ons nieuwe adres in de Heuvelgalerie
in Eindhoven.
pannen - messen

keukenaccessoires

links op de hoek bij de ingang met de fontein.

Loop eens binnen...dan krijgt u op vertoon van
deze advertentie een leuke verrassing.
Heuvelgalerie 198 5611 DK Eindhoven. Tel. 040-2439 222
website: www.coenenkookplezier.nl webwinkel: www.funkoken.nl
e-mail: info@funkoken.nl

Voor serviezen, bestek, glaswerk en tafelaccessoires is er
nog altijd de Coenen winkel in de Kerkstraat.
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GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a • Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl
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bent allemaal van harte uitgenodigd om vrijblijvend te komen
kijken tussen 14.00 en 17.00 uur.
Ook kinderen zijn van harte welkom.
Er is zelfs een speciale kunst expositiemiddag in Parkzicht.

Uiteraard mag u helemaal zelf weten hoe
dat u de kunstadressen bezoekt: te voet,
met de fiets, auto etc..

Een route die wij kunnen aanbevelen is:
1. Parkzicht – Kinderkunst
2. Zilverschoonbeek 22
Hans van Heck – Sculpturen en
		
oudheidkundige werktuigen
3. Tormentilbeek 9
Niek de Jongh – Fotografie
4. Malaxisbeek 1 –
Petry Claassen – Beeldhouwwerken;
Rieky van Asten – Natuurlijke kunst
5. De korte geer 2 –
Anne Lier – Schilderkunst;
Marlies van Bergen – Schilderkunst;
Leo van Kraaij – Beelden keramiek
6. Tamariskbeek 15 –
Evert Slegers – Schilderkunst;
Arno Oberendorff -- Brons
7. Schovenhorstweide 9
Jos van der Donk – Bronzen beelden
8. Velhorstweide 18
Marion Jochems – Sierraden en glaskralen
9. Wildenborchlaan 60
Henk Lucas – Frans keramiek

DOE MEE aan de Kunstexpositie
voor jongeren in Dierdonk
Ben jij tussen de 18 maanden en 18 jaar?
Doe dan mee met onze kunstexpositie op
10 oktober 2010 in Parkzicht.
Maak iets creatiefs - alles is toegestaan en exposeer in Parkzicht.
Laat vooraf even weten of je komt.
Mail naar f.lier@telfort nl o.v.v. je naam
en leeftijd.
We hopen jullie allemaal te zien op Kunst
in Dierdonk.
Namens de organisatoren,
Petry, Jos, Anne, Hans, Marion, Bert,
Henk, Niek en François
Fijn dat u gekozen heeft om kunst te kijken in Dierdonk.
Ga naar onze website:
www.dierdonk.eu/kid/kid.html
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Op 10 oktober 2010 is het kunst kijken in Dierdonk

Verenigingsnieuws

Op 10 oktober kunst kijken in Dierdonk

Verenigingsnieuws

Kunst in Dierdonk
Parkzicht – Kinderkunst
De jeugd in Dierdonk
heeft verschillende
kunstwerken gemaakt
die tijdens de expositie
tentoongesteld worden
in Parkzicht
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Hans van Heck

Sculpturen en
oudheidkundige
werktuigen
Zilverschoonbeek 22

Rieky van Asten
Natuurlijk kunst
Malaxisbeek 1

www natuurlijkekunst.nl

Rieky van Asten heeft de natuur als haar inspiratiebron. Op haar
typische wijzen creëert zij bijzondere creaties met behulp van
hout, steen, textiel en diverse andere materialen.

Anne Lier-van Hest
Schilderkunst
De korte geer 2
Hans van Heck is amateurarcheoloog en heeft bijzondere oudheidkundige artefacten, zoals vuistbijlen, pijlpunten, schrabbers,
etc., maar ook een aantal prehistorische sculpturen..

www.ffoxxann nl/
annesmodernekunst/

Niek de Jongh
Fotografie
Tormentilbeek 9

www foto-u-niek.nl

Fotografie is voor mij het ultieme middel om alles, wat het leven
de moeite waard maakt, In het juiste licht en sfeer vast te leggen,
zodat deze foto’s op mindere momenten in het leven, de alledag
weer kleur geven.

Het werk van Anne Lier – Van Hest speelt zich vooral af op
grote doeken. Het creëren, interpreteren en vormgeven waarbij
het doek de uitdaging is. Het ontwerpproces gaat door totdat
puur de essentie van de gedachtegang wordt weergegeven. De
techniek is gemengd: er worden diverse lagen verf, oliepastel
en andere materialen aangebracht op het doek. Het resultaat is
vaak verrassend eenvoudig qua compositie en kleurstelling.

Marlies van Bergen
Petry Claassen
Beeldhouwwerken
Malaxisbeek 1

Schilderkunst
De korte geer 2

www.art-focus.nl

petry.exto.nl/site/index/
13893838 Introductie.
html
In het werk van Petry Claassen is de mens prominent aanwezig.
Met veel aandacht voor het handwerk kiest zij duidelijk voor een
ambachtelijke en traditionele verwerking. Zij werkt in klei, gips,
steen, textiel en diverse andere materialen. Petry beheert het totale proces van klei ontwerp naar mal maken en het afgieten
hiervan.
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Mijn manier van kijken, interpreteren en vormgeven is de basis
voor mijn werk, waarbij het witte vlak de uitdaging is. De
ontwerpen zijn het resultaat van een proces van vereenvoudigen
totdat puur de essentie van de gedachtegang wordt weergegeven.
De techniek is gemengd: er worden diverse lagen verf, oliepastel
en potlood aangebracht op scanbulk. Middels deze werkwijze
wordt structuur gegeven aan het werk en krijgt het een mat,
krijtig karakter.

Leo van Kraaij
Beelden keramiek
De korte geer 2

Jos van der Donk
Bronzen beelden
Schovenhorstweide 9
www.jvanderdonk.eu

Leo van Kraaij exposeert veel en vaak in de Lambertushof te
Helmond. Keramieke beelden is zijn passie.

Bert Valentijn
Mineralen
Tamariskbeek 15

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. Van der Donk maakt werken in verschillende stijlen

Verenigingsnieuws

Kunst in Dierdonk

Marion Jochem

Sculpturen & glaskralen
Velhorstweide 18
www.emjee-beads nl
Bert Valentijn is verwoed mineralenzoeker. Hij bezoekt jaarlijks
verschillende groeves en vindplaatsen in binnen- en buitenland.
Hij laat u zijn vondsten zien. Interessant zijn de pyrieten uit het
Spaanse Navajun. Een mooie kennismaking met de wondere wereld van de mineralen. Voor ieder kind dat met zijn ouders op
bezoek komt is er klein mineraaltje.

Evert Slegers
Schilderkunst
Tamariskbeek 15

www.evertslegers nl

Met staafjes glas en een 1.000 °C hete vlam vervaardigt Marion
Jochem zelf sculpturen en kralen van glas. Het “lampwork” zoals verwerken van glas met een brander internationaal genoemd
wordt is een prachtige combinatie van ambacht en kunst.
De mogelijkheden met het hete glas zijn eindeloos en de prachtige kleuren blijven inspireren. Met de aan de brander vervaardigde kunstwerkjes worden unieke en persoonlijke sieraden samengesteld.

Arno Oberendorff

Henk Lucas

Frans keramiek
Wildenborchlaan 60
www.letemple.nl

Henk Lucas houdt zich bezig met keramische kunst. Van vazen
tot schalen en van kunstwerken tot borden.

Arno Oberendorff schildert en boetseert al sinds zijn vroege
evensjaren en kreeg les van diverse kunstenaars en ambachtslieden. Arno maakt beelden in brons en aluminium, veelal cartoons
van de dagelijkse samenleving.
Ook maakt hij veelal grote schilderijen in wisselende stijlen met
altijd realistische elementen. Beelden van hem zijn te zien op een
wisselende expositie op het Lambertushof in Helmond
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Evert is een veelzijdig natuurtalent en een gevoelsmens. Zijn
werk getuigt van de stimulerende soort eigenwijsheid van een
man die helemaal zijn eigen weg kiest. Hij heeft een geheel eigen
stijl ontwikkeld en schildert afwisselend figuratief en expressionistisch

Brons, schilderkunst
Tamariskbeek 15

ment wel maken.” - “Dan verkeer je in dezelfde omstandigheden als wij,” zei oude
Jaap. “Ga met ons mee naar Dierdonk om
het geluk te zoeken.” - “Dat is goed,” zei
de hond en hij stapte met hen mee.

beurde, toen ze dat vreemde dier buiten
voor het venster zagen staan. Ze dachten
er niet lang over wat dat wel kon zijn,
maar maakten dat ze wegkwamen.

Niet lang daarna kwamen ze voorbij een
varkenshok, waarop een haan zat, die zijn
veren liet hangen en er zo bedrukt uitzag,
dat oude Jaap niet kon nalaten hem te vragen, waarom hij zo sip keek. “Waarom ik
zo sip kijk,” zei de haan. “Morgen viert de
boer feest en dan willen ze mij slachten en
opeten.” - “Dan hoor je bij ons,” zei oude
Jaap. “Kom mee. We gaan naar Dierdonk
om het geluk te zoeken.”

Toen de rovers buiten het bereik van dat
vreemde dier waren, dat zo onverwachts
voor hun raam verschenen was, hadden ze
toch spijt dat ze zo overhaast waren weggelopen en alles in de steek hadden gelaten. Ze keerden dus voorzichtig terug en
toen ze zagen dat in huis alles donker was
en ze ook geen geluid hoorden, meenden
ze dat alle gevaar geweken was. De ene
rover ging dus naar binnen. Het licht was
uit en daarom liep hij met een zwavelstok
naar de haard. Daar zag hij de ogen van
de kat blinken en met de gedachte, dat het
kooltjes vuur waren, stak hij ernaar met de
zwavelstok. De kat voelde een vreselijke
pijn en ze werd zó woedend, dat ze al blazend en sissend op de rover toevloog en
hem beet en krabde waar ze maar kon. De
rover wist niet wat hem overkwam en hij
rende de kamer uit, maar bij de deur trapte
hij op de staart van de hond en die beet
hem venijnig in zijn been.

E

was eens een boer die een ezel bezat, die oude Jaap heette. Op een
goede dag zei de boer tegen zijn
zoon: “Oude Jaap moesten we morgen
maar verkopen aan de slager.” Dat hoorde
de ezel toevallig en natuurlijk had hij daar
niet veel zin in. Nu wordt het tijd voor me
om te maken dat ik wegkom, dacht hij.
Weet je wat ik doen zal? Ik ga naar Dierdonk om er mijn geluk te beproeven.

Oude Jaap ging dus op stap en toen hij
een eind gelopen had, zag hij in een boom
een oude kat, die erg triest zat te kijken.
“Waarom kijk je zo treurig?” vroeg hij.
“Daar heb ik alle reden toe,” zuchtte de
kat. “Morgen moet ik uit huis weg, omdat
ik te oud word om muizen te vangen.” “Weet je wat,” zei oude Jaap, “ga met mij
mee naar Dierdonk om het geluk te zoeken.” - “Jawel,” zei de kat.

Toen gingen ze samen verder en kwamen
niet lang daarna een hond tegen, die zat
te huilen. “Waarom heb je zo’n verdriet?”
vroeg oude Jaap. “Daar heb ik alle reden
toe,” klaagde de hond. “Mijn baas wil me
niet langer houden, omdat ik de kar niet
meer trekken kan, en nu kan ik mijn testa-

Maar Dierdonk was ver weg en toen de
avond begon te vallen, waren ze er nog
lang niet. Ze liepen door een groot en
woest bos en omdat het al donkerder en
donkerder werd, besloten ze de nacht daar
door te brengen. De haan, die het vlugste
was, vloog in een hoge boom, om van
daaruit rond te kunnen kijken en jawel,
daar zag hij in de verte een lichtje branden. Hij vloog weer naar beneden en vertelde wat hij gezien had. Samen gingen ze
erop af en oude Jaap keek door het raam
naar binnen. Daar zag hij op een grote tafel in het woonvertrek een lamp branden
en om de tafel zaten twee rovers hun geld
te tellen.
“Ik denk niet dat die heren ons erg gastvrij zullen ontvangen,” zei oude Jaap.
“We moeten dus zien, dat we ze wegjagen. Voordat ze eruit zijn, kunnen wij er
niet in.” Toen klom de hond op de rug van
de ezel, de kat op de rug van de hond en
de haan op de rug van de kat. Zo stonden
ze voor het raam en toen begonnen ze allemaal zo luid te schreeuwen als ze maar
konden. De rovers wisten niet wat er ge-

Toen stapte oude Jaap met zijn makkers
naar binnen. Eerst zorgden ze ervoor wat
te eten te krijgen en toen ze lekker gesmuld hadden, zocht ieder een gemakkelijk plaatsje op om uit te rusten van de vermoeiende dag. De kat kroop dicht bij het
vuur, de hond ging vlak bij de deur liggen,
de ezel zocht de stal op en de haan vloog
in een boom voor het huis.

Ondertussen was de andere rover de stal
ingegaan om te zien of daar alles wel in
orde was, maar daar struikelde hij over
oude Jaap. De ezel schoot wakker en
schopte en trapte hem zo ongenadig, dat
hij niet wist hoe hij het had en blij was,
dat hij weer buiten stond. Op dat ogenblik
begon de haan, die door al het rumoer
wakker was geworden, zó luid te kraaien,
dat de rovers horen en zien verging en ze
wegliepen, zo hard als ze konden, zonder
nog éénmaal te durven omzien.
Ze zijn nooit meer
teruggekomen en
oude Jaap en zijn
kameraden konden
voortaan vrolijk en
ongestoord in het
huis blijven wonen
en als ze in die tussentijd niet gestorven zijn, dan leven
ze er misschien
nog.
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Op 4 oktober is het werelddierendag. Dus toepasselijke voor een
verhaaltje met dieren. De Bremerstadsmuzikanten, een sprookje van
Grimm over vier samenwerkende
dieren, in Nederland ook uitgebracht als “de dieren in het rovershuis” omgeschreven naar ons eigen Dierdonk.

Kinderverhaal

De dieren in het rovershuis

Kleurplaat

Feest voor dieren
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Kinderpagina

Wat een beestenboel!
Kruiswoordpuzzel
1

2

3

4

5

6
8

7

9

10

11

12
13

14
15

16
17

Rebus

Horizontaal
1 dier met wollen
vacht
6fijngestampt
eten
8 ver naar beneden
10 paard
12 groep soldaten
13 voedsel voor
konijn
14 inwendig orgaan
15 verpakking
voor crème
17 doekje waaraan je tijdens het
eten je mond af
veegt

Verticaal
2 gebakken aardappelschijfjes
3daverend handgeklap
4 door paarden
getrokken slee
5 man of vrouw
waarmee je samenleeft
7 ruimte voor
vogels
9 harde laag op
huid
11 snijwond
16 geluid van een
schaap

Welke dierenspreuk staat hier ?

Luchtmacht

Er lopen twee muizen door
de woestijn. Als er opeens
een vleermuis overvliegt,
zegt de ene: “Kijk, dat is
mijn broer. Die werkt bij
de luchtmacht.”

Stamboom

“Heeft jouw hond ook een
stamboom”? “Nee”, zegt
Jantje “Mijn hond plast
altijd tegen een andere
boom”.

Slagroom

Er staan twee koeien in de
wei. Eén koe staat te springen. Zegt de andere koe
waarom sta je zo te springen? Zegt de koe die staat
te springen: ik klop de slagroom alvast voor morgen
want ik ben morgen jarig!!!

Zoek de 5 verschillen

Deze keer een gemakkelijk zoekplaatje. Wie vind de 5 verschillen in dit dierenplaatje?

Een breedbek-kikker loopt
door de wei en komt een
paard tegen. Pratend met
zijn brede bek, vraagt de
kikker aan het paard: ‘Wat
eet jij zo de hele dag?’
‘Gras,’ zegt het paard. ‘O,’
zegt de breedbek-kikker,
‘da’s interessant’. En hij
loopt weer door. Komt ‘ie
een konijn tegen en vraagt:
‘Wat eet jij zo de hele dag?’
‘Klavertjes,’ zegt het konijn. ‘O,’ zegt de breedbekkikker, ‘da’s interessant’.
En hij loopt weer door.
Komt ‘ie bij een ooievaar.
‘Wat eet jij zo de hele dag?’
vraagt de breedbek-kikker.
‘Breedbek-kikkers,’ zegt
de ooievaar. Zegt de breedbek-kikker met een toegeknepen mondje: ‘Nóóit van
gehoord!’
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Wat eet jij?

Met plezier
nodig ik U uit
een of
meerdere mode
trends in uw
haar te laten
maken.

Yoga brengt je in balans

Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of bel 06-55 327 968

Neem je gezondheid
SERIEUS
Welzijnspraktijk Helmond begeleidt en
adviseert u op het gebied van goede voeding,
beweging en een gezonde levensstijl

Deze maand bieden we
u een gratis lichaamsen voedingsanalyse aan
ter waarde van 45 euro!!
Neem snel contact op

Welzijnspraktijk Helmond
Duindoornbeek 8 Helmond (Dierdonk)
0492-66 01 00
www.welzijnspraktijkhelmond.nl

ROB JACOBS TUINAANLEG
● ontwerp
● aanleg
● onderhoud
● renovatie
● bestrating

tel: 06 215 626 47
www.robjacobstuinaanleg.nl

Gerrie Kok, Ockenburghpark 13, Dierdonk
pag
K Ch nge W
Telefoon
512383

Change Wellness & Lifestyle
Voor inspanning & ontspanning












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

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

H

ockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor jong en
oud. Nederland is dan ook echt
een hockeyland. Hockey is een leuke en
sociale teamsport, waar je samen kunt
winnen en verliezen. Daarnaast is het heel
erg gezellig bij Hockeyclub Bakel. Ruim
honderd bewoners van Dierdonk weten
dit intussen ook en hebben de weg al gevonden naar de kleinschalige club in het
dichtbij gelegen Bakel.

Hockeyclinic en Grote clubactie

Hockeyclub Bakel probeert ieder jaar van
dit soort clinics te organiseren. Dit wordt
onder andere gedaan vanuit de opbrengsten van de Grote clubactie.
In de afgelopen maand zijn onze jeugdleden weer bij u aan de deur geweest met
de vraag of u een lot voor de Grote clubactie wilt kopen. We hopen dat u dat weer
in grote getale heeft gedaan. Want met de
opbrengst kunnen wij weer leuke dingen
voor de jeugd, zoals clinics. Maar we besteden het geld ook aan het aanschaffen
van nieuwe en nuttige materialen, zoals
hockeyballen en keepersuitrusting. Hartelijk bedankt dus voor uw bijdrage en we
hopen dat u straks ook bij de prijswinnaars hoort!

Op het moment van inleveren van de copy
staan de competities op het punt om te
beginnen.
Na de vakanties zijn de eerste trainingen
begonnen en is er voor alle jeugd een Ga je ook mee trimhockeyen?
hockeyclinic georganiseerd. De clinic Trimhockey is razend populair in Nederwerd georganiseerd door maar liefst vier land en wat in de rest van het land kan,
hoofdklassespelers, die ook nog eens kan in Bakel natuurlijk ook. Wat is trimallemaal interlands gespeeld hadden. men?
Daaronder waren Maurits Hertzberger van Het trimhockey is bedoeld voor een grote
HC Rotterdam, die onlangs nog in Oranje groep (beginnende) hockeyers: van stargespeeld heeft en Daphne v.d. Velden van ters tot wat meer gevorderd, voor zowel
Oranje Zwart uit Eindhoven, die in juli dames als heren.
nog goud had gewonnen met Jong Oranje, Na een warming-up, inslaan en een korte
Van dit soort spelers kun je echt leuke training met wat basistechniek wordt er
hockeytrucjes leren. De kinderen waren een onderling partijtje gespeeld. Er zitten
na afloop van de clinic dan ook zeer erg verder geen competitieverpichtingen aan.
Als je een keer niet kunt trainen, is het
tevreden en voldaan.
Na afloop van één van de clinics gingen de kinderen natuurlijk heel graag op de foto
met de internationals, want dat maak je niet iedere dag mee.

geen probleem.
Kortom: lekker een keertje per week sportief en vooral ook gezellig bezig zijn in de
buitenlucht met een sport, die zeer in trek
is en ook heel veelzijdig is. Hockeyclub
Bakel is begin september gestart en de
trainingstijd is iedere vrijdag tussen 19.30
en 20.30 uur.
De groep bestaat uit ongeveer 15 personen en mag nog wel een beetje groeien.
Daarom deze oproep: wil je ook starten
met trimhockey? Stuur dan meteen een
mailtje met jouw gegevens naar info@
hockeyclubbakel. En wat ook belangrijk is: maak ook andere mensen (buren,
vrienden, familie) enthousiast voor het
trimhockeyen in Bakel en laat ze reageren. Je zult er geen spijt van krijgen. Het
is hartstikke leuk en supergezond! Voor
meer informatie over trimhockey kun je
altijd bellen naar 0492-343346.
Heb je misschien eerder ook al gehockeyed? Heb je weer hockeykriebels gekregen? Neem dan ook contact met ons op.
Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website
www hockeyclubbakel nl
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!
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Het seizoen is weer geopend

Ingezonden

Hockeyclub Bakel

NIEUW!!
Elodie
SkinCare
Spray-tanning bij Elodie SkinCare.
Egaal bruin zonder zon?
Dan is het zeker iets voor u!

Tel: 06 18 95 67 25
Elodie SkinCare
tel: 06 18 95 67 25
Holterbergweide 11 info@Elodie-SkinCare.nl
5709 MN Helmond www.Elodie-Skincare.nl

EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:

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

C Y

K

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Haal en breng service voor
Dierdonk!

Resultaat en gevoel
Ze heeft bewust gekozen voor het merk
huidverzorging dat ze nu voert: Auriège.
Afkomstig uit Frankrijk levert dit merk
producten waar Elodie echt in gelooft en
dat is belangrijk. “Rimpels gaan niet meer
weg, maar je kunt ze wel minder laten
opvallen”. Behalve resultaat gaat het er
ook om dat de klant met een goed gevoel
haar salon weer verlaat. “Dit merk is heel
goed, het bevat alleen natuurlijke stoffen
en je hebt er maar weinig van nodig. Het
zou goed zijn als mijn klanten de crème
ook thuis zouden gebruiken, dan houd
je de werking langer vast.” En wat ook
belangrijk is: dat een product lekker ruikt
en prettig aanvoelt. Dat alles draagt bij
aan de tevredenheid van de klant.

Ondernemer pur sang
Ik zit tegenover een goed verzorgde, vlot
pratende dame die heel goed weet wat ze
wil en die het ondernemen in het bloed
lijkt te zitten. Want het handwerk van

Eigen baas
Collega’s mist ze niet: ze geniet van het
hebben van haar eigen zaak waarin ze de
vrijheid heeft om de dingen te doen die
zij belangrijk vindt. “Het is natuurlijk niet
altijd leuk. Er belt wel eens een klant af en
als ik ziek wordt is er niemand die mijn
salaris doorbetaalt. Maar ik geniet ervan
om mijn eigen zaak te hebben, met mijn
eigen pinapparaat en andere spullen. Waar
ik veel verschillende dingen kan doen en
eigen baas ben”.
schoonheidsspecialiste heeft ze goed geleerd, maar ondernemen stond niet op het
programma van de opleiding.
Haar stagebedrijf heeft haar geholpen
bij de start, haar vader heeft haar salon
ingericht en Elodie zelf is begonnen haar
klantenkring op te bouwen. Eerst met
bekenden, later via gericht adverteren
en folderen. Het aantal klanten is nog
niet stabiel, maar groeit gestaag en daar
doet Elodie ook veel aan. Het gaat hier
niet alleen om een schoonheidssalon,
maar ook massages, ontharing, (bruids)
make-up, en spray-tanning behoren tot
de mogelijkheden. Binnenkort gaat ze
beginnen met hot-stone massages. Voor
de leken: bij spray-tanning wordt bij de
klant een bruin kleurtje opgespoten dat
een week blijft zitten en een natuurlijke
bruine kleur aan het hele lichaam geeft.
En een hot-stone massage is letterlijk
een massage met hete stenen. Elodie is
een ondernemer in hart en nieren. Ze is
voordurend bezig met haar bedrijf: “het is
belangrijk dat je een band opbouwt met
de klant, zodat je haar de behandeling
kunt bieden die bij haar past en dan moet
je ook voldoende behandelingen kunnen
bieden”.

Ontwikkelen
Elodie gaat regelmatig op cursus bij de
importeur van Auriège. Daarvoor gaat ze
naar Eemnes en aangezien het merk regelmatig nieuwe producten ontwikkeld is er
steeds veel bij te leren. Ook dat maakt het
werk leuk: er is steeds wat nieuws, niet alleen de producten, maar ook zijzelf blijft
zich ontwikkelen. Na twee jaar heeft ze
een behoorlijk aantal klanten, maar het
aantal schommelt nog wat door het jaar
heen. Haar streven is: 3 tot 4 dagen vol
met klanten en een eigen huis in Dierdonk
met een salon. Daar werkt ze hard voor,
terwijl ze met volle teugen geniet van het
opbouwen van haar eigen onderneming.
Van het bedenken en opstarten van nieuwe
producten, eigenhandig flyers maken en
verspreiden, de website bijhouden en zien
dat die zaak gestaag groeit. De trots straalt
van haar gezicht.
info@elodie-skincare nl
www.elodie-skincare.nl
Irma van Nieuwenhuijsen
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E

lodie van den Heuvel zou wel
eens de jongste ondernemer van
Dierdonk kunnen zijn.
Met haar 22 jaar runt zij een schoonheidssalon op de plek waar vroeger haar vader
zijn kantoor had in haar ouderlijk huis,
waar ze zelf niet meer woont. In een ruimte van ongeveer twee bij drie meter staat
alles wat zij nodig heeft voor haar beroep
van schoonheidsspecialiste. Elders wonen
en ‘thuis’ werken is het eigenlijk.
Twee jaar geleden, in 2008, is Elodie haar
salon begonnen. In een omgeving met
veel conculega’s: in Dierdonk is ze niet de
enige schoonheidsspecialiste. Waar andere starters in dit beroep in een salon gaan
werken en misschien later voor zichzelf
beginnen, heeft Elodie deze stap direct
gezet. Na haar MBO-opleiding in Eindhoven (afgerond in twee in plaats van in drie
jaar) en een stage in een salon elders in
Helmond heeft ze direct de stap gewaagd
om voor zichzelf te beginnen.

Uitgelicht

“Veroudering kun je niet voorkomen,
maar je kunt het wel vertragen.”

Filmhuis

Programma oktober 2010 Filmhuis Helmond

The Illusionist

Donderdag 7 oktober om 19.30 uur vrijdag 8 oktober om 21.45
uur zondag 10 oktober om 15.00 uur maandag 11 oktober om
21.30 uur dinsdag 12 oktober om 19.30 uur
Animatiefilm van de maker van Les triplettes de Belleville over
een illusionist die door een meisje wordt aangezien voor een magiër. Het scenario van The Illusionist werd in de jaren vijftig
geschreven door de Franse grootmeester Jacques Tati, maar hij
slaagde er destijds niet in om de film van de grond te krijgen.
Regie: Sylvain Chomet

daar aangekomen is alles toch niet zo in orde als ze zich had
voorgesteld. Sterker nog: ze blijkt niet aan het juiste ‘profiel’ te
voldoen. Kathi laat het er niet bij zitten en besluit het pand aan
de overkant te betrekken en zelf een kapsalon te openen. Ze heeft
echter geen papieren, geen goede connecties en bovendien geen
geld.
Regie: Doris Dörrie

Cairo Time

Vrijdag 15 oktober om 19.30 uur zaterdag 16 oktober om 21.45
uur zondag 17 oktober om 18.30 uur maandag 18 oktober om
19.30 uur dinsdag 19 oktober om 14.00 uur woensdag 20 oktober om 20.15 uur
Romantisch drama waarin een vrouw naar Cairo gaat en daar
in afwachting van haar echtgenoot wordt rondgeleid door een
Egyptische vriend.
De overwerkte Juliette heeft in Caïro afgesproken met haar man
Mark, die er voor de UNO werkt, om samen eens helemaal te
ontspannen. Maar bij haar aankomst hoort ze tot haar ontsteltenis
dat Mark in de Gazastrook opgehouden is. Omdat het niet vanzelfsprekend is als blonde vrouw alleen in de straten van Caïro
rond te lopen, vraagt Mark zijn Egyptische vriend Tareq om Juliette alvast kennis te laten maken met de vele kleuren en geuren
van de Egyptische hoofdstad.
Regie: Ruben Nadda

Crime d’Amour

Donderdag 7 oktober om 21.30 uur vrijdag 8 oktober om 14.00
uur zaterdag 9 oktober om 19.30 uur zondag 10 oktober om
20.45 uur maandag 11 oktober om 19.15 uur dinsdag 12 oktober
om 21.30 uur woensdag 13 oktober om 20.15 uur
Franse “thriller-noir” over een werkgeefster die een duister en
pervers spel speelt met een jonge werknemer.
De charismatische Christine wendt als directeur van een multinational al haar charmes aan om de opdrachtgevers én het personeel voor zich te winnen. Ze is ambitieus en ze houdt graag de
controle over iedereen en alles. De jonge Isabelle werkt nog niet
zo lang bij het bedrijf. Ze heeft een verantwoordelijke baan en
voert graag de werkzaamheden uit die Christine haar opdraagt.
Wat ze mist aan charisma en charme compenseert ze met inzicht
en hard werken. Ze bewondert Christine en hunkert naar complimentjes.
Regie: Alain Corneau

Die Friseuse
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Vrijdag 8 oktober om 19.30 uur zaterdag 9 oktober om 21.45 uur
zondag 10 oktober om 18.30 uur dinsdag 12 oktober om 14.00
uur vrijdag 15 oktober om 14.00 uur zaterdag 16 oktober om
19.30 uur zondag 17 oktober om 20.30 uur dinsdag 19 oktober
om 21.30 uur
Duits komisch drama waarin de zwaarlijvige kapster Kathi een
nieuwe salon opent tegenover de kapperszaak waar ze net afgewezen is.
Op een ochtend loopt Kathi in het winkelcentrum naar de salon
waar ze zal beginnen aan haar nieuwe baan als kapster. Eenmaal

Persécution

Vrijdag 15 oktober om 21.30 uur zondag 17 oktober om 15.00
uur maandag 18 oktober om 21.30 uur dinsdag 19 oktober om
19.15 uur
Drama waarin de 35-jarige Daniel op de huid wordt gezeten door
een mysterieuze man, met gevolgen voor de haat-liefde verhouding met zijn vriendin.
De 35-jarige Daniel leidt een druk bestaan als klusjesman. Daarnaast verkeert hij in het intellectuele milieu van zijn koele vriendin Sonia. Daniels haat-liefde verhouding met haar is passioneel,
maar lijdt onder zijn jaloezie en onzekerheid. Plots duikt een
mysterieuze man op, die Daniel voortdurend volgt en zelfs binnendringt in zijn appartement. Daniel voelt zich bedreigd en verliest langzaam de controle over zijn leven. Als Sonia besluit hem
voorgoed te verlaten, blijft hij vertwijfeld achter. Wie is deze
onbekende man? Waarom stalkt hij Daniel met zoveel overgave?
Of is de man een waanvoorstelling?
Regie: Patrice Chéreau

La Cantante de Tango

Donderdag 21 oktober om 20.15 uur vrijdag 22 oktober om
22.00 uur zondag 24 oktober om 15.00 uur maandag 25 oktober
om 21.30 uur dinsdag 26 oktober om 19.00 uur

Filmhuis

Drama over een tangozangeres wier veelbelovende carrière instort wanneer ze de liefde van haar leven verliest.
Helena is een beloftevolle tangozangeres die zich vol overgave
en liefde aan haar passie overgeeft. Ze wint met haar groep een
auditie om op te treden in een prestigieus theater in Buenos Aires
en haar carrière lijkt gelanceerd te zijn. Maar haar wereld stort in
wanneer ze haar grote liefde verliest. Helena, die zingt en leeft
voor de liefde, is geobsedeerd en gekweld door dit verlies. Ze
wordt een schaduw van zichzelf. Wat zou er gebeuren als ze deze
kwelling achter zich liet en een nieuw leven zou beginnen in een
ander land? Zal het mogelijk zijn om de pijn achter te laten en
opnieuw te leren leven en te houden van...
Regie: Diego Martínez Vignatti

Women without Men

Vrijdag 22 oktober om 14.00 uur zaterdag 23 oktober om 21.45
uur zondag 24 oktober om 18.30 uur maandag 25 oktober om
19.15 uur dinsdag 26 oktober om 21.30 uur
Vierluik van videokunstenares Shirin Neshat over vier Iraanse
vrouwen die breken met de traditie en het lot in eigen hand nemen.
Women Without Men schetst de levens van vier vrouwen in de
zomer van 1953: een opstandige vrouw in een liefdeloos huwelijk, een jonge prostituee, een politiek activiste en een traditionele jonge vrouw. Hun levens veranderen ingrijpend als de Amerikaans-Britse troepen de democratisch gekozen president Mossadegh ten val brengen om de macht van de Sjah te herstellen.
Regie: Shirin Neshat, Shoja Azari

De Gelukkige Huisvrouw

Zaterdag 23 oktober om 19.30 uur zondag 24 oktober om 20.45
uur dinsdag 26 oktober om 14.00 uur zondag 31 oktober om
18.30 uur dinsdag 2 november om 19.15 uur
Verfilming van de debuutroman van Heleen van Royen.
Lea Meyer is gelukkig: man Harry adoreert haar, brengt het geld
met bakken binnen en is, net als Lea zelf, dol op seks. Kortom;
Lea’s leven is perfect totdat Harry zegt dat hij een kind wil. De
bevalling van Harry Junior is een uitputtingsslag. Lea’s onverslaanbare humor en optimisme leggen het af tegen het natuurgeweld. Terwijl Harry een intens gelukkige vader is, voelt Lea geen
enkele band met de baby. Ze krijgt waanvoorstellingen, zakt weg
in psychose en wordt verplicht opgenomen. Aanvankelijk steekt
ze de draak met de psychiater, de therapie en met ‘de gekken’
om haar heen.
Regie: Antoinette Beumer

Five Minutes of Heaven

Vrijdag 29 oktober om 19.30 uur zaterdag 30 oktober om 21.45
uur zondag 31 oktober om 15.00 uur maandag 1 november om
21.30 uur dinsdag 2 november om 14.00 uur
Misdaaddrama waarin de Ier Alistair in contact komt met Joe - de
broer van een jongen die Alistair 35 jaar eerder heeft vermoord.
Noord-Ierland, februari 1975. De 17-jarige Alistair Little, die lid
is van de loyalistische groep UVF, doodt de katholieke Jimmy
Griffin in zijn huis onder toeziend oog van zijn jongere broer
Joe Griffin. Alistair wordt kort daarna gearresteerd en gaat voor
twaalf jaar de gevangenis in. Joe wordt al die jaren door zijn
moeder verweten niets te hebben gedaan om de dader tegen te
houden van de moord op zijn broer.
Regie: Oliver Hirschbiegel		

0492 jongeren presenteert

Woensdag 27 september om 20.00 uur
Zie www.filmhuis-helmond nl

Kinderfilm
De Indiaan

Zondag 24 oktober om 10.30 uur (Ontbijtfilm) woensdag 27 oktober om 14.00 uur

Pudding Tarzan

Donderdag 28 oktober om 14.00 uur zondag 31 oktober om
12.00 uur

Copie Conforme

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond nl
info@filmhuis-helmond nl
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Donderdag 28 oktober om 20.15 uur vrijdag 29 oktober om
14.00 uur vrijdag 29 oktober om 21.30 uur zaterdag 30 oktober
om 19.30 uur zondag 31 oktober om 20.45 uur maandag 1 november om 19.15 uur dinsdag 2 november om 21.30 uur
Dit is een verhaal over een ontmoeting tussen een man en een
vrouw, in een pittoresk Italiaans dorp gelegen in het zuiden van
Toscane. De man is een Britse auteur die net tijdens een conferentie een lezing heeft gegeven. De Franse vrouw is de eigenaar
van een galerie. Deze ontmoeting zou iedereen kunnen overkomen, overal.
De eerste speelfilm die regisseur Abbas Kiarostami maakte buiten zijn moederland Iran, waar de film overigens verboden is.
Geselecteerd voor de officiële competitie op het filmfestival van
Cannes 2010, waar Juliette Binoche uitgeroepen werd tot Beste
Actrice voor haar hoofdrol.
Regie: Abbas Kiarostami

D Stress
beauty

&

wellness

SKINCARE, BODYCARE, NAILS,
COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE,
INJECTABLES, LIPOLYSE,
LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

Ontdek het gemak
van nooit meer
f
vana o scheren of harsen
eur
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Met deze allernieuwste pijnloze en veilige behandelmethode bent u definitief verlost van ongewenste
haargroei, de droom van iedere vrouw of man:

nooit meer scheren of harsen

Bel snel voor een gratis proefflits
en een gratis intake:
Telefoon 0492-841 294
Dorpsstraat 127 5708 GG Helmond Tel: 841 294 www.dstress.nl

COQ AU VIN

C

oq au vin is een klassiek Frans gerecht. In de coq au vin
gaat haan of kip samen met wijn, spek , champignons.
Maak de coq au vin minstens een dag van tevoren, dan
zijn alle smaken op elkaar ingetrokken.

Ingezonden

Recept van de maand

Ingrediënten voor 4 personen
4 kippenpoten
4 eetl. olijfolie
160
gr gerookte
3 9-2
10
16 1 spek(reepjes)
35
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt
300 gr. worteltjes, in stukjes
2 volle eetl. bloem
4 dl. rode wijn
3 dl. kippenbouillon
bos peterselie
2 laurierblaadjes
2 takjes verse tijm
1 theel. suiker
250 gr. sjalotjes, niet al te groot
250 gr. champignons, liefst kleine
1 eetl. boter

Bereiding

Eet smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun
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SPOOKY
EVENT

1. Maak de coq au vin een dag van te voren voor het beste
resultaat. Serveer er gekookte aardappels, aardappelpuree,
rijst of aardappelkroketjes bij.
2. Ontvel de kip en snijd de kippenpoten bij het gewricht door.
3. Bak de 8 stukken kip in de hete olie rondom bruin. Haal ze
uit de pan en bestrooi ze met peper en zout.
4. Bak in de achtergebleven olie de spekreepjes uit en doe er
dan de ui, knoflook en wortelstukjes bij en bak dit ongeveer
drie minuten mee.
5. Strooi de bloem erover en laat dit even wennen, giet er dan
al roerend de wijn bij en blijf roeren tot een gladde massa.
Voeg de bouillon bij het bosje kruiden. Doe de kippenpoten
er weer in en voeg 1 theelepel suiker toe.
6. Breng alles aan de kook. Laat dit 30 minuten stoven. Draai
de kippenpoten na 15 minuten om.
7. Laat de coq au vin afkoelen en zet het in de koelkast.
8. Pel de volgende dag de sjalotjes en bak ze rondom bruin in
wat boter.
9. Zet de pan op, doe de sjalotjes erbij en laat het 10 minuten
stoven. Verwijder het kruidenbosje en laat de saus indikken
onder af en toe roeren.
10.Borstel de champignons schoon en bak ze in een eetlepel
boter ongeveer 5 minuten.
Voeg ze vlak voor het opdienen bij de coq au vin en maak alles op smaak met zout en peper. Garneer met wat peterselie.

Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
Westerzandweide 6
5709 MR Helmond
Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Juridisch

Arbeidsovereenkomst

H

et is bekend dat bij het UWV
Werkbedrijf een ontslagvergunning gevraagd kan worden voor
een of meerdere werknemers. In het geval een bedrijf door omstandigheden moet
inkrimpen qua personeel en deze omstandighedendoor het UWV Werkbedrijf als
legitiem worden beoordeeld gelden nog
wel de navolgende, door de werkgever te
volgen, regels.

Sinds 1 maart 2006 is het principe van
“last in first out” vervangen door het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast bij elk bedrijfseconomisch ontslag,
ook van slechts 1 werknemer.
Bij het afspiegelingsbeginsel wordt het
personeel dat werkzaam is in een uitwisselbare functie in vijf leeftijdsgroepen
wordt ingedeeld (15-25 jaar, 25-35 jaar,
35 – 45 jaar, 45 – 55 jaar, en 55 jaar en ouder). Het ontslag binnen deze categorieën
moet zodanig plaatsvinden dat de procentuele leeftijdsopbouw binnen het bedrijf
voor en na het ontslag zo veel mogelijk
gelijk blijft. Vervolgens moeten binnen

elke leeftijdsgroep de werknemers met
het kortste dienstverband het eerst voor
ontslag worden voorgedragen. Het principe van “last in first out” geldt dus wel
bij deze tweede beoordeling.

Als werkgever dient u hierbij dus goed stil
te staan. Als werknemer dient u dit zich
eveneens goed te realiseren en derhalve
niet te snel in te stemmen met een op het
oog voor u wellicht voor de hand liggende
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Ook omtrent een zogenaamd min-max
contract / nul uren contract bereikten
ons meerdere vragen, met name omtrent
de omvang van de arbeidsovereenkomst.
Terzake geldt het navolgende.

Art. 7:610b BW bepaalt dat bij een arbeidsovereenkomst die ten minste drie
maanden heeft geduurd, de bedongen arbeid in enige maand wordt vermoed een
omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in
de drie voorafgaande maanden.
In het geval de drie laatste maanden niet
representatief waren voor de gemiddelde uren omvang in de maanden daaraan
voorafgaand, kan van deze regel worden
afgeweken. Dit dient uiteraard wel te worden gemotiveerd. Redenen kunnen zijn
dat er slechts voor een beperkte periode
uitzonderlijk meer uren zijn gewerkt dan
gemiddeld, bijvoorbeeld omdat er een onverwachte slechts tijdelijke werkpiek was
of er bijvoorbeeld door de werknemer een
nieuwe collega ingewerkt moest worden
waardoor extra werkzaamheden dienden
plaats te vinden.
De werkgever is in het geval art 7:610b
BW van toepassing is, gehouden de werknemer op het einde van de maand minimaal een loon te betalen dat overeenkomt
met het loon berekend op basis van het
gemiddelde aantal gewerkte uren over de
laatste drie maanden , ook indien de werknemer in de opvolgende maand minder
uren door de werkgever is opgeroepen.
Heeft u arbeidsrechtelijke vraagstukken
dan kunt u gerust contact opnemen met
ondergetekende.
Dit artikel is geschreven door
mr M. van de Westerlo, werkzaam bij
De Rijk Van de Westerlo Advocaten te
Helmond (www.derijkvandewesterlo nl ),
die o.a. gespecialiseerd is in arbeidsrecht.
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Veel gestelde vragen omtrent de
arbeidsovereenkomst

MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN
Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

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

Alleen voor vakwerk

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

ZwangerFit®

2010
Training

Voorlichting

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.
Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem
Leuk, leerzaam en veilig

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

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

gebeld over een hinde uit de Warande. Zij
was al een dag bezig met bevallen, maar
de bevalling wilde maar niet vlotten. Maar
aangezien de herten niet te benaderen zijn
moest deze hinden worden verdoofd.
Dat verdoven gebeurde van een afstand,
met een blaaspijp. Na vijf minuten was
de hinde zo goed verdoofd dat ze naar
haar hok kon worden gebracht, waar we
gingen kijken waarom de bevalling niet
doorzetten.

N

aast mijn werk in de kliniek zet
ik mij ook vrijwillig in voor de
stichting Jan Visser Dierenparken.
Ik ben beheerder van drie dierenparken
in Helmond: de Rippert in de Rijpel, de
Warande en het Hortensiapark. Dat ik
beheerder ben houdt in dat ik kan bepalen
welke dieren er horen rond te lopen in
de parken en dat ik mag aangeven welk
onderhoud er moet gebeuren, een soort
dierentuindirecteur in het klein. Maar het
houdt vooral in dat ik gebeld wordt als er
iets aan de hand is. Oftewel: “Stijn, wil je
nu even langskomen op het park!”

Drie poten

De afgelopen weken was er een
geboortegolf van herten in de Warande
en de Rippert. Veel jonge herten zagen
het levenslicht. Wat ook wel prettig was,
aangezien er nog steeds niet met de geiten
en schapen gefokt kon worden in verband
met Q-koorts. De bevallingen van de
eerste hertjes gingen allemaal goed. Tot
de laatste twee weken. Toen werd ik

Op safari

Amper twee weken later ging mijn
telefoon weer. Nu was er in de Rippert een
hinde waar de bevalling niet van vlotte.’s
Ochtends was er nog niets aan haar te
zien, maar in de middag was de bevalling
gestart. Na het werk reed ik daarom naar

de Rippert om poolshoogte te gaan nemen.
Nu liep er een hinde in de wei met twee
uitstekende pootjes. Deze poten staken
al een stuk verder uit dan bij de hinde uit
de Warande. Maar weer een stuitligging.
Dat de poten zo ver uitstaken was een
goed teken. Waarschijnlijk zat het bekken
nu maar beperkt klem. Voor een goede
inspectie moest ook deze hinde worden
verdoofd met de blaaspijp. Na haar prikje
liep moeders nog even iets verder de
wei in, maar kwam onder de bomen tot
stilstand. Toen ze daar eenmaal lag kon
het veulen met enkele draaibewegingen
worden bevrijd uit zijn benarde situatie.
Zodra dit bokje eruit was deed hij pogingen
om te ademen. We haalden wat slijm uit
zijn keel en neus, waarna hij het helemaal
zelfstandig moest doen. Omdat de hinde
nog onder narcose was wreven we de bok
droog. Het bokje, die uiteindelijk niet in
de groep erbij zou kunnen werd herplaatst,
zodat hij uiteindelijk ergens anders terecht
kan. Zowel de hinde als de bok doen het
erg goed. Zo voelt het leven van deze
“dierentuindirecteur” toch nog geweldig!
Tot de volgende keer bij dierenkliniek
“Brouwhuis”
Stijn Peters
Dierenarts
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com
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Herten en Parken

Al snel bleek dat het veulen in stuitligging
lag. Daarnaast staken er drie poten aan
de achterkant van de hinde uit. Behalve
de twee achterpoten dus ook nog een
van de voorpoten. Dit veulen lag dus
helemaal niet goed. Het terugleggen van
de voorpoot lukte met enige moeite, maar
iedere keer als ik het veulen terugduwde,
begon moeders weer te persen. Met nog
maar twee poten in de geboorteweg moest
gekeken worden of de bevalling überhaupt
kon doorgaan. De bekkenvleugels moesten
nu ver genoeg uit elkaar staan zodat het
bekken van het veulen er doorheen kon.
Maar ook daar ging het mis. Het bekken
van de hinde was te smal voor dit veulen.
Dat lukte nooit. Toen ook nog eens bleek
dat het veulen dood was, werd besloten
het veulen in gedeelten eruit te halen.
Deze bevalling was dus helaas niet zo’n
succes.

Dierenrubriek

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “ Brouwhuis”

Ingezonden

Nieuwsbrief Politie Helmond Oost
Woninginbraken

In deze nieuwsbrief

Aandacht voor een succesvol project dat gedraaid werd bij de
politie in Helmond Oost en opnieuw een oproep voor waakzaamheid vanwege woninginbraken. Uiteraard vindt u in deze
nieuwsbrief ook weer al het (politie)nieuws uit uw eigen wijk.

Bel de melder

Op 8 maart van dit jaar werd er door de politie in Helmond Oost
een bijeenkomst voor burgers georganiseerd op het bureau aan
de Deltaweg. Het doel van die avond was om het contact tussen
burgers en de politie een andere invulling te geven en een aantal
concrete afspraken te maken.
Deze nieuwsbrief is onder andere voortgekomen uit de wensen
van de bezoekers, maar uit de zaal klonk ook regelmatig het geluid dat de politie niet altijd even zorgvuldig is met terugmelden
na een aangifte of een melding vanuit de buurt. U wilt weten wat
er door de politie mee gedaan is, ook als er niet direct resultaat
te melden valt.
Daarvoor is in Helmond Oost het project ‘Bel de Melder’ opgestart. Dat is inmiddels afgerond en met succes! Het is nu zo geregeld dat alle melders in Helmond Oost die een melding maken
bij de politie via het algemene nummer 0900-8844 teruggebeld
worden als hun vraag of opmerking niet direct telefonisch verholpen is. Maakt u dus melding van bijvoorbeeld overlast dan
wordt door ons teruggekoppeld of we het hebben kunnen constateren en zo ja, wat we eraan hebben gedaan. Het liefst door
de agenten die de melding hebben afgehandeld, maar als zij het
op dat moment te druk hebben dan krijgt u de volgende dag een
telefoontje.

In deze nieuwsbrief vragen we u ook nogmaals om extra aandacht
voor woninginbraken in Helmond Oost. In de eerste drie
weken van augustus hebben we nu al tien inbraken of pogingen
daartoe gehad. Drie keer in Dierdonk (Sprengenbergweide,
Zwanebloemsingel en Schovenhorstweide), drie keer in de
Rijpelberg (Baroniehof, Meijerijhof en Nemelaerhof) en vier
keer in Brouwhuis (Peeleik, Vechtstraat en 2x de Rijnlaan).
Preventietips
- Doe altijd de extra grendel aan de binnenkant van de deur dicht.
- Sluit altijd de achterdeur af, ook als u alleen ‘maar even naar
boven gaat’.
- Laat geen ramen openstaan als u weg gaat.
Het zijn simpele maatregelen die u zelf kunt nemen en die groot
leed kunnen voorkomen. U moet er alleen wel even aan denken.
Voor meer tips: www.politiekeurmerk nl
De politie doet ook het dringende verzoek om alert te zijn op
verdachte zaken en die altijd bij ons te melden. Doe ook altijd
aangifte als u zelf slachtoffer wordt van een woninginbraak.

Dierdonk

Uw buurtbrigadier Hein Albers is de afgelopen periode
op vakantie geweest. Daarom deze keer weinig nieuws uit
Dierdonk. Hij liet voor hij vertrok wel nog weten dat een auto die
in de nacht van 21 op 22 juli werd weggenomen in de Gaaistraat
alweer op 23 juli werd aangetroffen op de Zwanebloemsingel.
Tijdens de vakantie van de buurtbrigadier zijn met uitzondering
van de eerder vermelde woninginbraken geen noemenswaardige
incidenten geweest.

Aanmelden nieuwsbrief

Wij hopen dat we u met deze nieuwsbrief op een goede manier
hebben kunnen informeren over de werkzaamheden van de
politie in Helmond Oost.
Heeft u tips of opmerkingen of wilt u zich aanmelden om deze
nieuwsbrief per mail te ontvangen, dan kunt u dat laten weten
via: burgerparticipatieHOO@brabant-zo.politie nl.
Tot de volgende nieuwsbrief!
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Alle kinderen van buitenschoolse opvang Spring in
Dierdonk op één locatie!

V
V

anaf 1 september is de nieuwe
wet OKE op de peuterspeelzalen
van kracht. Hierdoor hebben er
ook op peuterspeelzaal Hummeldonk een
aantal veranderingen plaats gevonden.
Alle peuterspeelzalen zijn verplicht om
te gaan werken met een VVE (vroegvoorschoolse educatie) programma. Dit
betekent dat er door middel van thema’s
activiteiten worden aangeboden om de
ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Kinderen die hiervoor in aanmerking
komen mogen 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal komen. De andere kinderen komen 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal.
Ook wordt er vanaf nu gewerkt met twee
beroepskrachten ( in opleiding) en een
vrijwilliger per groep.
De dagdelen en openingstijden zien er als
volgt uit:
Groep 1: Maandagochtend en Donderdagmiddag
Groep 2: Maandagmiddag en Donderdagochtend
Groep 3: Dinsdagmiddag en Vrijdagochtend
De kinderen die vier dagdelen komen zitten in groep 2 en 3.

De openingstijd is op de ochtend van: 8.45
uur tot 11.30 uur ( tussen 8.30 en 8.45 uur
kunt u uw kind brengen en tussen 11.30 en
11.45 uur ophalen)
Op de middag draait de groep van 13.00
uur en 15.15 uur ( tussen 12.45 en 13.00
uur kunt u uw kind brengen en tussen
15.15 en 15.30 uur ophalen)
Inschrijvingen kunnen plaatsvinden met
het inschrijfformulier op
www.spring-kinderopvang nl
Ook kunt u altijd even binnenlopen op de
peuterspeelzaal voor informatie.
Met vriendelijke groet
Namens Spring
Kinderopvang met een voorsprong
Trudy van Geel
06-51165161

Wij willen het bestuur van SCCD Parkzicht hartelijk danken voor de jarenlange
prettige samenwerking. Wij hebben ons in
Parkzicht altijd zeer welkom gevoeld.

Met vriendelijke groet
Namens Spring
Kinderopvang met een voorsprong
Trudy van Geel
06-51165161
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Nieuwe openingstijden
peuterspeelzaal Hummeldonk

anaf 6 september heeft Spring in
de schoolwoningen het gebruik
over een extra ruimte gekregen,
zodat alle kinderen van BSO KasteelDonk
vanaf nu op dezelfde locatie opgevangen
kunnen worden. Op de bovenverdieping
in het vroegere computerlokaal is een
gezellige ruimte ingericht voor de oudste
groep kinderen van 8 tot 13 jaar. Zij kunnen hier allerlei activiteiten doen, maar
ook gewoon gezellig kletsen en hangen in
de chilhoek.
Ook kunnen zij nu gebruik maken van de
pas aangelegde buitenruimte met pannaveldje. Alle kinderen van de BSO maken
gebruik van het handvaardigheid lokaal
en regelmatig worden er activiteiten in
de gymzaal en op het basketbalveldje gedaan. Sinds juni hebben we een pedagogisch medewerker in dienst met een sportopleiding die extra aandacht besteedt aan
allerlei verschillende sporten, zodat de
kinderen plezier hebben in bewegen.
Door het programma BSO actief worden
er allerlei activiteiten georganiseerd in
verschillende thema’s.

Ingezonden

Kinderopvang Spring

Ingezonden

Word jij de Ali Baba van 2010?

K

om dan rijden op Karel Kameel tijdens de Magische Wereld van RaboJeugdland!
Dit spektakel is voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool.
Knappe Keuzes uit Superveel Spelletjes, Knetterend Knutselen, Daverend
Dansen, Machtige Muziek, Toffe Tattoo’s, Klauterend Klimmen, Harige Haargel, Vet
Voetbal, Fanatiek Fietsen en Happende Harrie de Haai.
Deze Knappe Keuzes vind je in Sporthal de Braak, Wethouder Ebbenlaan 30, Helmond
Happende Harrie lust iedereen van groep 3 tot en met 8 op
• Dinsdagmiddag 26 oktober 13.30-16.00 uur
• Woensdagochtend 27 oktober 9.30-12.00 uur
• Woensdagmiddag 27 oktober 13.30-16.00 uur

Zit jij in groep 6, 7 of 8, zijn deze duizelende dagdelen voor jou
• Donderdagochtend 28 oktober 9.30-12.00 uur
• Donderdagmiddag 28 oktober 13.30-16.00 uur
• Vrijdagochtend
29 oktober 9.30-12.00 uur
Kaartjes (€ 2,00 per dagdeel) zijn te koop bij
Rabobank Kerkstraat Centrum, Hoofdstraat Mierlo-Hout en Dorpsstraat Stiphout
• Woensdag
13 oktober 13.00-16.00 uur
• Donderdag
14 oktober 9.30-17.30 uur
• Vrijdag
15 oktober 9.30-17.30 uur
AH Dierdonk, Boekhandel de Ganzenveer (de Oude Aa),Primera de Luifel (WC de Bus)
• Woensdag
13 oktober 13.00-18.00 uur
14 oktober 9.00-18.00 uur
• Donderdag
• Vrijdag
15 oktober 9.00-18.00 uur
Wijkhuis de Lier
• Woensdag
13 oktober 13.00-18.00 uur
Wanneer al je vriendjes in de herfstvakantie Karel Kameel bezoeken en jij erachter
komt dat je je volledig verveelt, ren je dan rot voor de laatste kaarten naar
Rabobank Kerkstraat Centrum op 16 oktober van 9.30-13.00 uur of
bij Sporthal de Braak tijdens RaboJeugdland (op = op).
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Kinderwoorddiensten.

Het is bemoedigend te weten dat de
Kinderwoorddiensten nog altijd druk
bezocht worden. En voor een niet gering
deel is dat te danken aan het enthousiasme
van een aantal vrijwilligers die om
beurten de kinderen  op speelse wijze op
de weg zetten van het geloof in Jezus.  
De parochie is daar heel blij mee. De
eerstvolgende kinderwoorddiensten zijn
op 10   oktober en 14 november, steeds
onder de H. Mis van 10.00 u. in de grote
zaal van de Pauluskerk.

Nieuwe aanpak voor aanmelding H. Vormsel 2010-2011

Kledinginzameling Mensen
in Nood

De landelijke najaarsactie van de Kledingactie Mensen in Nood in het dekenaat
Helmond is gepland op zaterdag 2 oktober
a.s. U kunt uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens
in gesloten plastic zakken afgeven tussen
10.00 – 12.00  uur  bij de Schabbertkerk  
Nachtegaallaan 215   en de Pauluskerk  
Paulus Potterlaan 2.
De Kledingactie Mensen in Nood zamelt
al bijna 40 jaar kleding in en is hiermee
de oudste charitatieve kledinginzamelaar
van Nederland. Bij de kledinginzameling
wordt zij ondersteund door honderden
vrijwilligers. De ingezamelde kleding
wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met
het geld dat de verkoop oplevert worden
de noodhulpprojecten van Mensen in
Nood gefinancierd.
In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond
Donderdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend
Woensdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur
Vrijdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur

Het Vormsel wordt gemeenschappelijk
toegediend voor de parochies H.Antonius
van Padua, Brouwhuis-Rijpelberg en
H.Lambertus, in de Jozefkerk aan de
Tolpost. De voorbereiding wordt ook
centraal gehouden, en wel in de zaal van
de Jozefkerk. De parochie H.Lambertus
organiseert het vormsel voor deze drie
parochies.

van de St. Jozefkerk aan de Bakelsedijk
en zijn steeds op donderdagmiddag van
16.15-17.00 uur. De vormselviering is op
zaterdag 29 januari 2011 om 16.30 uur in
de St. Jozefkerk. De Vormheer is Mgr. dr.
J. Heeffer
Aanmelden kan alleen door:
downloaden van het aanmeldingsformulier
‘H. Vormsel’ op www heiligelambertus nl
en dat digitaal in te vullen en via mail terug
te sturen naar diaken@heiligelambertus.nl
Daarna krijg je per mail een overzicht met
data en tijdstippen en kom je op 04-11 voor
je eerste les. Aanmelden kan uiterlijk tot
14 oktober 2010. Heb je nog vragen, neem
dan contact op met p. Daan. tel. 523421

Film in de kerk.

Ook in het komende winterseizoen is
er weer een filmcyclus in de zaal van
de Pauluskerk. We beginnen op zondag
14 november om 14.30 u. met de film
“Bernadette”, de laatste en zeker ook de
mooiste film die er over Lourdes gemaakt
is.  In 1858 verscheen de H. Maagd Maria
aan de 14-jarige Bernadette, de dochter
van een werkloze molenaar. In een
prachtige sfeertekening probeert deze film
zo dicht mogelijk bij de feiten te blijven.
Het armste meisje van het Lourdes van
die dagen werd de boodschapper van
de hoogste waarheid. Een film die je
niet gauw meer vergeet. Ná de film is er
gelegenheid voor een kopje koffie of thee
en een praatje.

Je zit in groep 8 en je wilt meedoen met
de voorbereidingen op het H. Vormsel.
Dat kan. We beginnen op donderdag 4
november a.s. De lessen zijn in een ruimte

Heilige Mis
Heilige Mis

18:00 uur
09:00 uur

Heilige Mis
Heilige Mis
Heilige Mis

10:00 uur
09:00 uur
09:00 uur

Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

(0492-523421

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

(0492-544244
(0492-544180
(0492-542934
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Pauluskerk – De Schabbert
Paulus Potterlaan 2

Religie

Parochie H. Antonius

Religie

Protestantse Gemeente Helmond
Beste wijkteamgenoot
Pieter Assies.

Acht (!) jaar ben je diaken in onze Bethlehemkerk geweest. Mooi en dankbaar
werk. Jij was er gewoon altijd. De spil in
ons wijkteam.
Heel erg bedankt dat we altijd op je konden rekenen. We hopen dat 3 oktober een
mooie afscheidsdienst wordt met je collega’s Irene en Marianne.

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 kindernevendienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het wijkteam
uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076
• Pieter Assies, diaken
Twickeldreef 23
( 559586
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804
• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

denkt meestal aan ver weg: Afghanistan of
het Midden Oosten. Pas later beseffen we
hoeveel onvrede en conflict er ook in onze
eigen omgeving te vinden is. Spanningen
tussen bevolkingsgroepen en angst voor
vreemdelingen spelen immers een grote
rol in onze samenleving. Kerk in Actie
en 1KV Pax Christi steunen projecten in
conflictgebieden in Afrika, het Midden
Oosten en de Kaukasus, maar ook in de
‘prachtwijken’ in onze eigen steden, waar
opeenstapeling van sociale problemen
de vrede in gevaar brengt. Projecten die
bruggen bouwen en vrede stichten en ons
inspireren om dat ook zelf in kleine kring
te doen. Helpt u mee om vrede te stichten
in binnen- en buitenland?

Missie -Zendingskalender 2011

Wat is nou “afscheid”? We blijven gewoon met elkaar gemeenteleden. Niet
meer in het wijkteam maar gewoon “tot
ziens”in de Bethlehemkerk. Dank je wel
voor al je werk als vrijwilliger, wat ook
betekent: omzien naar elkaar.
Namens het wijkteam,
Joke

Zondag 26 september diaconie PKN - Vredeswerk

Vandaag collecteren we voor het Vredeswerk van Kerk in Actie en 1KV Pax Christi. We vragen aandacht en steun voor pro-

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond nl
jecten die bijdragen aan vreedzaam samen
leven in de buurten van steden en dorpen
ver weg en dichtbij. Want wie “vrede zegt,

De Missie -Zendingskalender 2011 heeft
als thema:
‘Reiken naar licht - Afrika danst het leven’
Het thema is uitgewerkt door de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu. Hij
put voor zijn inspiratie uit de directe omgeving, uit de mensen en dingen om hem
heen. In de schilderijen staan het milieu
en de samenleving centraal. Het reiken
naar licht staat o.a. symbool voor de hoop
dat er zorgvuldiger met de aarde wordt
omgegaan.
De kalender is vanaf 12september na de
kerkdienst te koop.

Hendrik Herman Willemsen
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Op 11 augustus overleed in de leeftijd van
89 jaar Hendrik Herman Willemsen, voor
velen bekend als Henk. Hij woonde niet
in Dierdonk, maar was wel als vrijwilliger met hand en spandiensten actief voor
de wijkvereniging, de peuterspeelzaal en
de montessorischool in Brouwhuis. Toen
hij in 1995 vanuit Rotterdam in Helmond
kwam wonen was zijn vrouw al overleden. In de kerk vond hij nieuwe contacten.
Hij was ook trouw lid van de PCOB. Of
het nu was als knutselopa of chauffeur, altijd was hij bereid om te helpen. Bij slecht
weer haalde hij mensen met de auto op
om ze naar de kerk te brengen. Maar als
het even kon kwam hij natuurlijk op de
fiets, tot afgelopen juni toe. Toen kwam
hij ongelukkig ten val met de fiets en brak
een been. De revalidatie in Bakel viel
hem zwaar en hij verheugde zich op zijn
thuiskomst Daar overleed hij, voor velen
onverwacht.
In een dienst van Woord en Gebed is zijn
leven herdacht op 13 augustus in Berkendonk. We wensen zijn dochter Jet met
haar gezin in Bakel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Helmonder
van het jaar

Kent u de
Helmonder van
het jaar 2010?
UW STEM VOOR DE HELMONDER VAN HET JAAR.
DAT IS HET IDEE.
Kent u een Helmonds persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk
gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad? En vindt u deze dé kandidaat voor de
Helmonder van het Jaar 2010? Stuur uw brief met motivatie naar:
Rabobank Helmond, afdeling communicatie, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond of per mail
naar communicatie@helmond.rabobank.nl
Lees meer op www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

‘Zonder zorg onze woning
verkocht’
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Het verkopen van de eigen woning is voor de meeste mensen een spannende aangelegenheid. Dit doe je immers
niet elke dag en de eigen woning is voor de meeste opdrachtgevers hun grootste bezit. Kunnen vertrouwen op de
makelaar die uitstekende verkoopresultaten in de regio neerzet geeft al bijzonder veel rust. Onze makelaars laten
niets aan het toeval over. Met het unieke Verkoop – Zeker - Actieplan® werkt uw makelaar doelgericht toe naar het
gewenste resultaat.
Elk jaar lukt het onze kantoren, om mede door de inzet van dit unieke plan, voor meer dan 400 woningen in de regio
een nieuwe eigenaar te vinden!

Helmond T 0492 549055
E helmond@woonplezier.nl

Gemert T 0492 363038
E gemert@woonplezier.nl

Nuenen T 040 2635960
E nuenen@woonplezier.nl

