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Met trots presenteren we bij ons
in Helmond de nieuwe collecties
van Marc Cain!

Van Oorschot is een modezaak aan de
Veestraat in Helmond met internationale topmerken voor mannen en vrouwen.
Wij presenteren de mooiste en de beste
merken op meer dan 1.000 m2. Al sinds
1911 geloven we bij alles wat we doen
in persoonlijke service en aandacht. We
zorgen er voor dat we dát te bieden wat u
zoekt. Van casual laid back tot high-end
zakelijke kleding en van trendy jeans tot
elegante looks.
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De gevallen legpuzzel
Was de oplossing van de puzzel van
september het antwoord “Het vakantiegevoel is over” dan vraag ik me af of
dat wel echt zo is geweest. En waarom
dan zal men zich afvragen. Wel bij de
prijsuitreiking van de puzzel van oktober
bleek het al weer de laatste schooldag
te zijn voor de Herfstvakantie. Dat was
schrikken voor de puzzelmaker; van de
schrik liet hij ook de legpuzzel van 35
stukjes vallen. Voor de puzzelaars is er
daardoor weer veel werk want nu liggen
alle puzzelstukjes door elkaar. Aan jullie
de opgave om er weer een lopende zin
van te maken.
Herfstvakantie wil ook zeggen dat de
herfst zijn intrede heeft gedaan. Het is
nog niet aan alle bomen te zien maar de
bladeren vallen of gaan binnenkort vallen. Voor u als bewoner de mooie taak om
de bladeren van de stoep te verwijderen
en in de daarvoor bestemde bladkorven
te deponeren. Je maakt dan meteen een
sportbeurt want je moet er wel een eind
voor lopen. Volgens de gemeentelijke lijst
zijn er wel 2 opgesteld in heel Dierdonk
zijnde het Horstlandenpark tegenover nr.
41 en op de Zwanenbloemsingel 46. Maar
ook daar heb ik ze nog niet gezien.
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Met de herfst is ook de wintertijd weer
in aantocht. Als u deze Gazet ontvangt is
het bijna tijd om naar de klok te lopen en
deze te verzetten, maar doe het op de
juiste manier. Hij mag namelijk achteruit
waardoor u een uurtje langer kunt slapen,
tenminste als je niet pas na het verzetten
van de klok naar bed gaat.
Met het verzetten van de klok komt
ook het 5 e jaargetijde dichterbij. De
feestneuzen, carnavalssjaals, kielen en
feestkleding komen weer te voorschijn.
De steek wordt opgepoetst en de witte
handschoenen zijn weer wit. Ik doel
hiermee natuurlijk op carnaval. Op 1111 gaat het weer van start, maar al jaren
heeft de wijk Dierdonk de eer de eerste
nieuwe Prins in de gemeente Helmond te
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presenteren. En wel voordat het eigenlijk
echt is begonnen. Dit jaar trappen ze al
af op vrijdag 4 november. En krijgen we
weer een Dierdonker als Prins??? Komt
het zien!
Wij hebben een aantal vaste rubrieken in
de Gazet, soms verdwijnen ze weer met
stille trom. Wie weet waar onze Geheim
Agent gebleven is. Heeft hij op een geheime missie zijn leven gelaten of zou hij
ziek zijn??
Over ziek zijn gesproken … we hebben
natuurlijk ook de vaste rubriek “MediSeinen van onze dokter Strijbosch. Alweer 3 jaar lang geeft hij een luchtige kijk
op allerlei kwaaltjes en aandoeningen.
Bijna hadden we een afscheidscolumn
van hem gehad, maar door masseren en
mooie warme woorden heeft hij gezegd:
“Gaarne wil ik mijn bijdrage blijven leveren aan de Gazet van Dierdonk, welke ik
een zeer warm hart toedraag”. Leest u
deze luchtige kijk op kwaaltjes en aandoeningen ook altijd? Geef dan eens een
reactie, dit mag naar redactie@dierdonk.
org. Wij zullen er voor zorgen dat het bij
de dokter terecht komt.
Tot slot wil ik iedereen nogmaals attent maken op de prijsuitreiking met
feestavond van de Dierdonkquiz op 29
oktober en de ledenvergadering van de
wijkvereniging op 7 november.
Dit jaar nog een Gazet te gaan en dan
komt alweer het Januarinummer dat
net voor de kerst uitkomt. De deadline
voor deze Gazet is 3 december. Hou deze
datum in de gaten als u een Kerstwens
wilt plaatsen, maar ook voor de overige
inzenders, wees op tijd met het aanleveren van kopij.
Voor nu weer veel leesplezier.
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Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl
GFT & PMD: Ma. 14, 28 nov, 12 en
za. 24 dec.
RESTAFVAL: Ma. 7, 21 nov, 5 en 19 dec.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 14, 28 nov, 12 dec ten
westen en wo. 2, 16, 30 nov,
14 en 28 dec ten oosten van de
Dierdonklaan.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856
( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
(542730
Info: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:



Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
(475009
Oude Dierdonk 1
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
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Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
13 november.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
25 november.
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Fysiotherapie
Helmond

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

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

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
1
5-9-2015
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

CM

MY

Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

CY

CMY

K

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074

Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
HTNvloerentuin
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Armoede, ook in uw omgeving
Onlangs heeft het kabinet bekend
gemaakt dat het 100 miljoen vrijmaakt
voor bestrijding van armoede onder
kinderen. Gelukkig maar want helaas
blijkt dat maar al te hard nodig.
Helaas leven er in ons (rijke!) land on
geveer honderdduizend kinderen in
gezinnen, vaak eenouder gezinnen,
die van minder dan het minimumloon
moeten rondkomen. In Helmond leeft
geschat 20% van de kinderen onder de armoedegrens. En
zelfs in een wijk als ons ruime, luxe Dierdonk komt armoede
voor! Baanverlies, echtscheiding, een ZZP-er die het net niet
red, schulden, het zijn een aantal van de vele oorzaken die
onder alle rangen en standen voorkomen.
Veel gemeenten hebben beleid gemaakt om gezinnen die
van minder dan 120% van het bijstandsinkomen moeten le
ven financieel wat bij te staan. Ook in Helmond. Naast het
gemeentelijk beleid zijn er vele particuliere stichtingen en
groeperingen die initiatieven hebben ontplooid om voor deze
mensen wat extra’s te doen. Zo is er de Supersociaal (het Hel
monds alternatief voor de voedselbank), is er sinds een aantal
maanden een soepbus en inloophuis Perron 3 van het Leger
des Heils, is er een Ruilwinkel van Humanitas, is kledingbank
Melach, die voor nette 2de-hands kleding zorgt gelukkig aan

een doorstart begonnen, is er stichting Lief die voor voedsel
pakketten en vaak wat extra dingen in materiele zin verzorgt.
Specifiek gericht op kinderen zijn er Mom 2B voor babyspul
len, stichting Leergeld voor o.a. bijdrage in schoolreisjes,
sportkleding en contributies, en zo is er stichting Speeljemee,
waar ik zelf vrijwilliger ben, die voor kinderen zorgt voor een
cadeau op hun verjaardag en vaak wat extra’s doet in de va
kanties en met Sinterklaas. Deze cadeaus bestaan vaak uit
eerder gebruikt speelgoed maar dan wel compleet en zo mooi
nog dat het er als nieuw uitziet.
Als PvdA-politica ben ik er trots op dat het onze landelijke Pv
dA-politici is gelukt om juist voor de kinderen 100 miljoen ex
tra geld beschikbaar te stellen. De gemeenten moeten komen
met een plan voor besteding van het geld. Wij zullen vanuit de
PvdA-fractie ons college ertoe aansporen om met een mooi
plan te komen om voor Helmondse kinderen de armoede wat
te verzachten. Het moet mogelijk zijn een flink bedrag vanuit
die 100 miljoen naar Helmond te krijgen!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Wat te doen met een
overschot op WMO en Jeugdhulp
Bij aanvang van de huidige coalitie had
men de risicoreserve voor WMO en
Jeugdhulp begroot op Euro 8 miljoen.
Na invoering van de decentralisatie
hiervan bleek door het nieuwe beleid
er een reserve opgebouwd te zijn van
Euro 18 miljoen. Vanuit de begroting
is besloten de risicoreserve te hand
haven op Euro 8 miljoen en dit houdt
in dat er Euro 10 miljoen beschikbaar
komt. Dit wordt voor Euro 4,5 mil
joen besteed aan het Sociaal Innovatief Fonds, voor Euro 1,2
miljoen aan een impuls Werkgelegenheid en voor Euro 3,5
miljoen aan het doorontwikkelen van Jeugd en WMO. Het
restant gaat naar het Programma Sociale Stad. Tot zover de
technische kant van het overschot.
Ik zal mij in deze bijdrage beperken tot het doorontwikkelen
van Jeugd en WMO. Met betrekking tot Jeugdhulp is gebleken
dat er nog een aantal verbeterpunten zijn zoals het eerste
contact met gemeente of opvoedondersteuners en dan met
name de bereikbaarheid, gesprekken moeten een kwaliteits
impuls krijgen, het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
moet leidend zijn, de doorlopende lijn 18-/18+ is er nog
niet waardoor jongvolwassenen buiten de boot dreigen te
vallen (denk daarbij aan het wegvallen van de kinderbijslag
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en de eigen financiële verantwoordelijkheid m.b.t. een
ziektekostenverzekering, eigen risico daarin, en het aanvragen
van diverse toeslagen), afstemming en samenwerking met
huisartsen, woonvoorzieningen voor dakloze jongeren en
jongeren die het huis uit moeten.
Met betrekking tot de WMO is gebleken dat cliënten moeite
hebben met de resultaatgerichte aanpak aangaande Huis
houdelijke Ondersteuning, de eigen bijdrage wordt als hoog
beschouwd, er moet meer aandacht zijn voor onafhankelijke
cliëntondersteuning bij kwetsbare inwoners, ondersteuning
van vrijwilligersinitiatieven en collectieve voorzieningen.
Hieruit volgt gekeken gaat worden naar het verlagen van de
eigen bijdrage, er komt een betere begeleiding bij het toeken
ningsproces van huishoudelijke ondersteuning met een beter
ondersteuningsplan en er zal een onafhankelijke toets achteraf
plaats gaan vinden of het uitgangspunt “een schoon huis” wel
bereikt wordt. En er komen meer woonvoorzieningen voor
kwetsbare inwoners die ondersteuning nodig hebben, maar
wel met scheiding wonen/zorg.
Zoals u ziet zijn al deze acties gericht op preventief beleid, im
mers voorkomen is beter dan genezen. En hoe u het ook wend
of keert, vroeg of laat krijgt ieder van ons hiermee te maken.
Joan Damen
joandamen@upcmail.nl
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Herinnering uitnodiging
Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk
op maandag 7 november 2016 om 20.30 uur in Parkzicht
Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf
aan te melden.
Leden kunnen bij het bestuur vooraf schriftelijk onderwerpen
indienen. Daarbij dient duidelijk te worden aangegeven welke
beslissing van de Algemene Ledenvergadering wordt verlangd.

Voor de agenda: zie de Gazet van oktober

Verder zal het bestuur verantwoording
afleggen over het verenigingsjaar 2015/2016
dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Ook zult u geïnformeerd worden over de plannen voor het
nieuwe jaar. Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd
van harte welkom en willen we daarover graag met u van
gedachten wisselen.

Contributie wijkvereniging: € 13,50
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging
Dierdonk in november 2015 is besproken dat de contributie
voor het verenigingsjaar 2016-2017 verhoogd zou worden van
€ 13,50 voor een gezin naar € 15,00 en voor alleenstaanden
van € 6,75 naar € 7,50.
Deze verhoging is niet goed gecommuniceerd naar de leden
met als gevolg dat we de contributie nog een jaar op € 13,50
voor een gezin en € 6,75 voor alleenstaanden houden. Nu
blijkt dat een klein deel van de leden toch het verhoogde
contributiebedrag heeft betaald. Op korte termijn krijgen
allen die te veel contributie hebben betaald het verschil op
hun bankrekening teruggestort.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Kerstbloemschikken
We hebben Tonnie Smits en haar collega weer bereid
gevonden om een bloemschikavond voor ons te verzorgen,
nl. op dinsdag 20 december a.s.
Zoals bekend zijn zij creatief en hebben veel ervaring in het
houden van workshops. Er zal wederom een mooi kerststuk
met bloemen worden gemaakt. De kosten voor deze avond
bedragen € 15,00 incl. alle materialen en koffie/thee.
• Maximum aantal deelnemers 15. U dient lid te zijn van de
wijkvereniging om te kunnen deelnemen.
• Indien er teveel aanmeldingen zijn wordt u telefonisch
of per mail tijdig op de hoogte gebracht dat u niet kunt
deelnemen.
• Deelnamekosten vooraf te voldoen. Na aanmelding zal u
worden gevraagd het bedrag over te maken. In verband met
inkoop van materialen kan bij verhindering geen restitutie
plaatsvinden.
• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
• Voor vragen over de geplande activiteit kunt U naar
onderstaand mailadres een mail sturen.
Voor deelname kunt u zich aanmelden via de mail.
Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld
worden.
Mail naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
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MoetNiks mededelingen
Iedere woensdagochtend in Parkzicht Koersbal van 10:00
tot 12:00 uur. Iedere donderdag vanaf 10:00 uur Computer
inloopochtend.
Dinsdag 15 november “Indoor Curling” in Lierop. De mensen
die vorig jaar al genoten hebben van dit mooie spel weten hoe
leuk het is. Om anderen ook enthousiast te maken hier in het
kort wat Indoor Curling is. Het is een variant van het ijscurling wat we allemaal kennen van de Olympische winterspelen,
maar we spelen op een gladde mat in plaats van op het ijs
en in een prachtige verwarmde hal. Het is een aangenaam
sociaal tijdverdrijf wat iedereen kan beoefenen, jong en oud,
waarbij men zowel lichamelijk als geestelijk actief is. Indoor
Curling is een tactisch en gezellig spel waarbij het spel tot in
de laatste minuut alle richtingen uit kan gaan. Dit tot hilariteit van de spelende teams wat zeker bijdraagt tot een goede

teambuilding binnen de groep. Je moet dit zeker een keertje
in je leven gedaan hebben. De mensen van Indoor Curling Brabant zorgen voor de gehele begeleiding van de groep, zowel
de groepsindeling als de competitie indeling. We spelen van
14:00 tot 16:00 uur. We zorgen allemaal om 13:45 bij Indoor
Curling Brabant te zijn, het adres is Heesvenstraat 21a, Lierop.
We gaan op eigen gelegenheid of proberen om samen te rijden. De kosten zijn € 5,00 voor leden van de wijkvereniging,
niet leden betalen de normale prijs van € 7,50. Aanmelden
en betalen bij Jeanne (512516) uiterlijk 11 november. Wij zien
graag nieuwe gezichten!!
Woensdag 21 december van 10:00 tot 13:00 uur is de jaarlijkse Kerstbijeenkomst in Parkzicht. In de volgende Gazet kunt U
lezen wat het programma is. Opgeven bij Jeanne is natuurlijk
al mogelijk.

Computerinloop 10 november in Parkzicht
We krijgen regelmatig de vraag of we in Parkzicht opnieuw
cursussen kunnen organiseren. Tot voor enkele jaren konden
we daarbij gebruik maken van lesmateriaal dat ook voor
andere bijeenkomsten werd ontwikkeld.
Helaas is tegenwoordig de vraag zo divers geworden en
daardoor het aantal deelnemers per cursus zo laag, dat die
aanpak niet meer mogelijk is. Vandaar dat we overgestapt zijn
naar individuele begeleiding met een zoveel mogelijk gebruik
van al beschikbare informatie.
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Daarnaast streven we ernaar om op elke tweede donderdag
van de maand een presentatie of werkshop over een actueel
onderwerp te verzorgen. Afgelopen maand hebben we een
workshop over Wi-Fi georganiseerd. Daarvoor was volop
belangstelling. Op donderdag 10 november organiseren we
opnieuw een workshop met als onderwerp De veiligheid van
Wi-Fi verbindingen. Ook deze presentatie zal verzorgd worden
door Hans Geerarts en Carel van der Zanden.
We hopen op donderdag 10 november om 10:00 uur u allen
in Parkzicht te mogen begroeten.
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Fotodier : Mooi Indonesië

door Peter Kanters
Na een gedegen voorbereiding was
het afgelopen zomer dan zover. Onze
vakantie naar Indonesië waar we zo
lang naar toegeleefd hadden. Een
rondreis van Midden- en Oost-Java en
Bali stond op het programma. Helemaal
zelf samengesteld en geregeld zoals
vliegreis, onderkomens en transfers. De
voorpret hadden we dus al gehad toen
we gingen.

Je moet er wel wat voor over hebben
want je zit zo’n 14 uur in het vliegtuig.
En van vertrek thuis tot aankomst in het
eerste hotel in Jakarta waren we zo’n
27 uur onderweg. Maar dan zit je wel
in een heel mooi land. Na aankomst in
Jakarta zijn we de volgende dag direct
doorgevlogen naar Yogyakarta wat in
Midden-Java ligt. Daar begon feitelijk
onze reis pas echt.

van de stad. De Borobudur is de grootste
Boeddhistische tempel ter wereld en is
opgebouwd als een zogenaamde stoepa
met 9 etages. Hij ligt dichtbij de Merapi
vulkaan, wat de meest actieve vulkaan
is in Indonesië. Ook deze vulkaan heb
ben we bezocht, waarbij de sporen
van de laatste uitbarsting (in 2010 nog
maar) nog goed zichtbaar zijn. Heel
indrukwekkend!
Vanuit Yogyakarta hebben we ook nog
de andere bekende bezienswaardigheid
bezocht, de Prambanan. Een groot
Hindoe tempelcomplex, waar we
’s avonds een voorstelling van het
beroemde Ramayana Ballet hebben
bijgewoond.

Vanuit Yogyakarta zijn we per trein
en auto verder gereisd richting OostJava en hebben we overnacht vlakbij
de Bromo vulkaan. Dit is de bekendste
vulkaan van Indonesië gelegen in een

grote zandzee. En wat alle toeristen
doen en dus wij ook, is de vulkaan
bekijken bij zonsopkomst. Dat is dan ook
werkelijk magnifiek!
Na de Bromo zijn we doorgereisd naar
Kalibaru in Oost-Java. Daar hebben
we 5 dagen overnacht bij een Neder
lander die al 40 jaar een paar mooie
vakantiehuizen verhuurt in een grote,
exotisch tuin. Hier hebben we echt
contact kunnen maken met de lokale
bevolking en heb ik prachtige foto’s
van vooral kinderen en oudere mensen
kun
nen maken. Ook hebben we
nog een 2-daagse excursie gemaakt
naar de kust waar we gewandeld
hebben door tropische bossen en
een reuzenschildpad ’s avonds eieren
hebben zien leggen op het strand.

Op de helft van onze vakantie zijn we
met de boot de oversteek gemaakt
van Java naar Bali. Op Bali hebben we
op 3 plaatsen gezeten en hebben we
ook nog van allerlei dingen gedaan

Vanuit Yogyakarta, een stad van bijna 4
miljoen mensen, hebben we uiteraard
de Borobudur bezocht op zo’n 40 km.
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en bezienswaardigheden bezocht. Zo
hebben we bekende tempels en een
‘hot spring’ bezocht, schitterende rijst
terrassen gezien, met de mountainbike
een afdaling gedaan van 20 kilometer
en lekker geluierd op een wit zand
strand. Hoogtepunt was echter een
excursie op zee waar we grote groepen
dolfijnen in het wild hebben gezien.
Adembenemend!
Al met al kunnen we terugkijken op een
schitterende reis om nooit te vergeten.
Ik denk dat de foto’s dat ook voldoende
duidelijk maken!
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Expositie Fotodier
Tenslotte wil ik u nog attenderen op
het volgende: van 25 oktober tot 5 de
cember heeft Fotodier een expositie in
de Bibliotheek van Helmond. Op regu
liere openingstijden kunt u deze exposi
tie op de eerste verdieping bezichtigen.
Thema is “Helmond in Beeld”. Toegang
is gratis. Adres: Watermolenwal 11,
5701 RV Helmond.
Peter Kanters, Fotodier
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Season FAVOURITES
Fall by Yvonne

1.

da’s pure winst!

BioSurface Peel

Dé peeling voor de herfst.
Intensieve verwijdering van dode
huidcellen voor een zichtbaar mooiere huid en
minder lijntjes. € 80

2.

Absolution Le Baume

We zijn het er over eens: dit is de beste balm ever. Natuurlijk voor
je lippen, maar wat dacht je van je nagelriemen of schrale neus?
Door de stoere verpakking ook geliefd bij mannen! € 17,60

3.

Carner Barcelona

Ben je een fan van bijzondere geuren? Maak dan gerust eens een
geurreis bij SKYNS. De ambachtelijk gemaakte niche geuren zijn echt
heerlijk. Is het een cadeau? We pakken het prachtig in! Vanaf € 85,00

4. Jane Iredale lipstick Cindy

Rode lippen blijven waauw! Jong en oud zijn mooi met rode lippen. Het is
klassiek en hip. De kleur blijft goed zitten en verzorgt je lippen gedurende
de dag. € 24,00

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter
rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering
resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

5.

Marc Inbane Tanning Spray

Veel BN-ers zijn er niet voor niets fan van… Dit is de mooiste
tanningspray op de markt. Een klein beetje sprayen en
het witte kleurtje is verdwenen. Graag een ‘net terug van
Curaçao’ kleurtje? Meerdere laagjes geven een diep bruine tint.
€ 39,95

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl
Wallsteijndreef 1
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Bridgeclub “One Down” Kom Erbij
Bridgeclub “One Down” speelt op maandagavond in
Cultureelcentrum Parkzicht haar wekelijkse competitieavonden. We hebben ruimte voor nieuwe leden.
Wat houdt het bridgespel eigenlijk in ?
Een spannend en boeiend kaartspel waaraan u veel plezier
kunt beleven. U speelt samen met uw partner, die tegenover
u zit, tegen twee tegenstanders.
Op elk spel probeert u samen met uw partner meer slagen
te maken dan uw tegenstanders. Een spel duurt ongeveer 7
minuten.
Het bridgespel heeft nog meer voordelen zoals gezelligheid,
hersentraining, na vier spellen andere tegenstanders.
Het is ook een sociale bezigheid want u moet afspraken
maken en samenwerken met uw partner.
Nog een voordeel: je kunt het spel overal en tegen iedereen
spelen want de spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.
Bij voldoende belangstelling willen wij een bridgecursus voor
beginners starten in Januari 2017, 15 lessen van ongeveer 2,5
uur op donderdagmiddag in cultureelcentrum Parkzicht. U
krijgt les van een ervaren bridgedocent.
De enige voorwaarde is dat u minimaal een jaar lid wordt van
onze club.

Wilt u leren bridgen en tevens kennismaken met onze
gezellige bridgeclub meld je dan aan.
Mis deze unieke gelegenheid dan niet.
Nadere informatie bij het secretariaat of bij
Th. Vliegenberg tel. 0492-559289.
Bridgeclub “One Down”
Aangesloten bij de ned. Bridgebond
Secretariaat: Mw. W. Nourredine
W. de Withstraat 44
5703 XC HELMOND
Tel. 0492-524889
www.nbbclubsites.nl/club/30014

Liedertafel ’t Akkoordje
op 2 november in Parkzicht
Elke woensdagavond repeteren wij als koor gezellig in het
Dierdonkse wijkgebouw Parkzicht. Daarnaast hebben we
door het jaar heen ook diverse optredens in Helmond en daar
buiten, echter 4 keer per jaar geven wij de gelegenheid aan
iedereen om gezellig met ons mee te komen zingen tijdens
de openbare Liederentafel in Parkzicht. De eerstvolgende
openbare liederentafel is op woensdag 2 november van 20:00
tot 23:00 uur.

Gazet november 2016

Pag 13 - wijkraad -....indd 13

De teksten worden geprojecteerd of u kunt een liederenboekje
kopen. Wij zien u graag komen.
De toegang is gratis. Veel zang plezier !!!!!!!!!
Wilt u daarnaast ook nog een concert van ons meemaken in
een nostalgische omgeving dan kunt u op zondag 6 november
van 14.00 tot 16.00 terecht in de Gaviolizaal bij de Stichting
Draaiorgels Helmond. Op beide dagen is de toegang gratis.
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Een leuk idee is geld waard
Een belangrijke doelstelling van de
wijkraad is de leefbaarheid in Dierdonk
te bevorderen. Gelukkig worden er
in onze wijk door veel mensen tal
van initiatieven genomen om het met elkaar in straten
en buurten gezellig te maken. De wijkraad wil graag een
financiële bijdrage leveren aan uw buurtactiviteiten.
Wil je iets leuks organiseren om buurtbewoners bij elkaar te
brengen, dan kun je hiervoor van onze wijkraad een bijdrage
in de kosten krijgen. Zo’n gezellige activiteit kan echt van
alles zijn. Je kunt hierbij danken aan: een straatontbijt; een
hardloopwedstrijd, een buurtlunch; een muzikale middag
waarbij kinderen en volwassenen instrumenten bespelen;
een high tea; een fietstocht; een straatbarbecue; een wandelspeurtocht; maar ook het opknappen van een tuintje van een
buur die het zelf niet meer kan; of een actie om zwerfvuil te
verzamelen.
Er zijn drie voorwaarden om een bijdrage te kunnen krijgen:
• Zorg dat je tenminste met 5 buurt- of straatgenoten bent,
die meedoen.
• Dien een digitale aanvrage in: mail je verzoek met een
korte toelichting aan: ddmijnbuurt@gmail.com Geef
daarbij aan: de naam en het adres van de contactpersoon
en de naam, het doel, de datum en de locatie van de
activiteit en natuurlijk je ibannummer met tenaamstelling.

• Stuur na afloop een leuke foto met een korte beschrijving
van ca. 10 regels van wat je samen gedaan hebt en hoe
het ervaren is, naar ddmijnbuurt@gmail.com . Die foto
en dat verhaaltje kunnen we dan op de website of in De
Gazet plaatsen. Vooral om goede activiteiten te delen en
anderen te inspireren.
De wijkraad neemt snel een besluit over ingediende
aanvragen. Een goedgekeurde aanvrage wordt financieel
ondersteund met een bedrag van € 50,00. Het geld wordt
overgemaakt nadat foto en verslagje van uitgevoerde
activiteit zijn ontvangen.
Wij willen dit jaar maximaal 20 activiteiten honoreren. Wie
het eerst komt, het eerst maalt.
Heb je een grotere activiteit of een duurder idee, dat kan. Wij
willen graag meedenken over de uitvoering. Er zijn naast onze
wijkraad meer dan voldoende bronnen die kunnen bijdragen
in de kosten; Rabobank met het Wijkenfonds en het Stadslab.
Kortom voor een goed idee is altijd geld!
Wij zien jullie ideeën graag tegemoet!

Wijkraad Dierdonk.

Wijkraad is op zoek naar een beheerder
social media
De wijkraad in Dierdonk is op zoek naar een beheerder voor
haar social media. Wij zoeken hiervoor iemand die goed om
kan gaan met websites, Twitter en Facebook en in zijn/haar
vrije tijd nog ruimte heeft en het leuk vindt om de wijkraad
hierin te ondersteunen. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van
de wijkraad, wel leg je verantwoording af aan de wijkraad.
Als website beheerder ben je de enige administrator van de
website en dien je ook alle berichten goed te keuren voor publicatie. Het bezoekersaantal ligt op een redelijk hoog niveau.

Ben jij de persoon die wij zoeken, of wil je meer informatie,
neem dan contact op met de voorzitter van de wijkraad de
heer Jan van Gulik.
e-mail j.vangulik1@gmail.com
GSM: 0640143923

Heeft u het al in de agenda genoteerd....
……..dat zondag 11 december a.s. van 11.00 tot 17.00 de
tweede kerstmarkt in Parkzicht wordt gehouden???
Er zijn weer leuke zaken te zien én te koop.
En natuurlijk is er voor iedere bezoeker weer een hapje en een
drankje.
Wij hopen dat ook u komt: voor de kerstmarkt maar ook
om elkaar te ontmoeten en “bij te praten”; dit alles in de
kerstgedachte: gezellig samen!
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Barbecue buurtvereniging ‘de Wildschaar’
Al 18 jaren organiseren de bewoners
van buurtvereniging ‘de Wildschaar’
een barbecue. De doelstelling van dat
evenement is vooral om de bewoners
van de huizen die Vannel in 1998
bouwde bij elkaar te brengen.
Het doel: het woonplezier in de uiterste
hoek van Dierdonk zo aangenaam
mogelijk te maken. Naast de gezamen
lijke belangen voor de huizen en het
aangrenzende bos krijgt zo het wel en
wee van de bewoners ook aandacht en
nieuwkomers worden altijd uitgenodigd
voor een kennismaking.
Dit jaar bezochten zo’n 30 bewoners de
barbecue. Het begint traditiegetrouw

met het opbouwen van de tent(jes)
op het doodlopend stukje van de
Schaarsbergendreef. Op zaterdag
ochtend wordt gestart met het maken
van de salades, het aansluiten van water
en licht en het koelen van de drankjes.
Vanaf een uur of 4 beginnen de eerste
enthousiastelingen met het spel Triviant.
Groep A speelt tegen groep B om als
eerste alle kleurenpuntjes te veroveren.
Steeds meer mensen sluiten zich aan,
beurtelings bij A of B. De kinderen
vermaken zich met het spelmateriaal dat
ook klaarligt. Maar uiteindelijk starten
we, na een kort openingswoordje van de
voorzitter, met het grillen van het vlees
en vis en het smullen van de heerlijke
salades. En zo verliep het ook dit jaar.
Kinderen hadden dit jaar een eigen mi
nibarbecue. Worstjes en marshmallows
waren in een mum van tijd op! Lief en
leed werd besproken.
Er werd gelachen en gekletst. Dit jaar
(voor het eerst) zonder muziek!
(Niemand heeft daarover geklaagd. En
zeker was er dus geen geluidsoverlast.)
Het weer bleef prima! Omdat er een
windkracht 4 werd voorspeld hebben
we zo tegen half 1 de tentjes afgebroken

en werd alles opgeruimd. En opnieuw
zeiden we tegen elkaar: dit moeten we
blijven doen! Leuk dat vooral ook de
nieuwkomers en de jonge gezinnen in
onze straten zich aansluiten. Dankzij
de donatie van 50 euro van wijkraad
Dierdonk konden we de bijdrage
betaalbaar houden en wie weet kunnen
we het volgend jaar de activiteiten
uitbreiden met een springkussen voor
de jeugd!
Namens Buurtvereniging
‘de Wildschaar’,
Susan van der Linden

Burendag buurtpreventie Veengeul
Het buurtpreventie team Dierdonk Veengeul heeft op zaterdag 24 september haar eerste burendag georganiseerd.
De buurtbewoners waren tussen 15 en 17 uur uitgenodigd op
het veldje aan de Korte Geer. Samen met Applause Producti
ons uit Dierdonk werden een grote tent, een springkussen en
twee marktkramen opgebouwd. De burendag wordt voor de
huur van de materialen gesponsord vanuit het Oranjefonds.
Voor de koffie en thee hebben we een bijdrage vanuit de wijk
raad ontvangen. De week voorafgaand aan de burendag heb
ben alle buurtbewoners persoonlijk de meterkastkaart aange
boden gekregen wat voor ons een mooie gelegenheid was om
de burendag nogmaals onder de aandacht te brengen.

mee met het opruimen. Onze dank daarvoor. De Burendag is
wat het Buurtpreventie team betreft voor herhaling vatbaar.
Bedankt voor uw komst.

Het was de gehele middag gezellig druk en heerlijk weer.
Voor een eerste keer was de opkomst niet slecht. Terwijl de
kinderen zich vermaakten op het springkussen konden de
buurtbewoners kennismaken met elkaar onder het genot
van een kopje koffie of thee. Ook onze WijkBoa Ramon
van Oorschot was aanwezig. Om 17 uur werd alles weer
opgeruimd. Enkele buurtbewoners hielpen spontaan even
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
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Ook een minigraver van 70 cm breed.

K

Gazet 2015.pdf
1
15-3-2015
Hooieeuwsels
10
5761 23:17:27
DC Bakel Tel: 06 53382407

Familie verhoeven Versautomaat

VerhoevenMartens vof

C

M

Y

CM

MY

versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
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Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

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

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

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

Mierloseweg 288

- Advertenties Gazet van Dierdonk nov 2016.indd 16

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

21-10-2016 17:37:26

Sint Maarten
Elf november begint het carnavalsseizoen. Maar 11 november is ook de
feestdag van Sint Maarten heeft de juf
verteld. Sint Maarten was een romeinse
soldaat. Hij gaf de helft van zijn mantel
weg aan een arme man die het heel
koud had. En hij gaf hem geld om eten
te kopen. Daar werd niet alleen de arme
man vrolijk van maar ook de soldaat.

moeder. Jasper houdt de lampion voor
Sanne en begint te zingen:
‘Sint Maarten, Sint Maarten, de paarden
hebben staarten’.
‘Ha, ha, het is de koeien hebben
staarten’, zegt Sanne.
‘Nietes’, zegt Jasper.
‘Welles’, zegt Sanne.
‘Sanne heeft gelijk. Ik zal het nog eens
zingen’, zegt Jaspers moeder.
‘Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien
hebben staarten, de meisjes hebben
rokjes aan, daar komt Sinte Maarten
aan’.

Een heleboel kinderen gaan vandaag
langs de deuren met een lampion om
licht te brengen en een liedje te zingen.
En de kinderen krijgen daarvoor dan iets
lekkers.
Jasper en Sanne hebben ook een mooie
lampion gemaakt op school met een
lichtje erin. De lampion van Jasper is een
pompoen. De lampion van Sanne is een
kabouterhuisje. Straks als het donker is
gaan ze met Jaspers moeder langs de
deuren.

‘Wanneer komt Jasper nou?’ vraagt
Sanne. ‘Over een kwartiertje. Ga maar
alvast je jas aantrekken’, zegt mamma.
Sanne rent naar de kapstok. Ze trekt
vlug haar jas aan en doet een sjaal om.
‘Mamma, het lichtje in mijn lampion
moet nog aan’. ‘Als Jasper er is doen
we het aan’, zegt mamma. Sanne gaat
gespannen op de bank zitten. Buiten is
het nu helemaal donker.
‘Triiing’, daar gaat de bel. Sanne rent
naar de deur. Daar staan Jasper en zijn
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Jasper haalt zijn schouders op en zegt:
‘Ik ga de paarden hebben staarten
zingen’. Sannes moeder heeft het lichtje
van Sannes lampion aangedaan. Sanne
houdt trots de lampion voor zich uit.
‘Kom, we gaan’, zegt Jaspers moeder.
‘Tot straks’, zegt Sannes moeder.
‘Daaag, straks krijg je ook een paar
snoepjes’, zegt Sanne. ‘Maar dan moet
je eerst zingen’, zegt Jasper. Sannes
moeder lacht en zwaait.

hebben staarten’, zegt de mevrouw.
Het meisje trekt een boos gezicht.
‘Zo is het’, zegt Jaspers moeder en lacht.
Jasper en Sanne mogen ook dit keer
weer snoep uit een mand pakken. Bij
het weggaan keert Jasper zich om naar
het meisje en steekt zijn tong uit.
Ze bellen nog bij meer deuren aan. De
tas met snoep wordt almaar zwaarder.
‘Zullen we weer naar Sannes huis gaan?’
vraagt Jaspers moeder. Dat willen Jasper
en Sanne wel. Ze beginnen een beetje
moe te worden.
‘En was het leuk?’ vraagt Sannes
moeder als ze gezellig met wat te
drinken aan tafel zitten. ‘We hebben
paarden hebben staarten en koeien
hebben staarten gezongen’, zegt Sanne.
‘En niemand vond het erg. Alleen dat
stomme meisje’, zegt Jasper.
‘Ach, dat moet je niet zeggen. Het is
tenslotte Sint Maarten’, zegt Jaspers
moeder. ‘Wat hebben jullie allemaal
gekregen?’ vraagt Sannes moeder.

Jasper mag bij het eerste huis aanbellen.
Een mevrouw doet open. Jasper en
Sanne zingen: ‘Sint Maarten, Sint
Maarten, de koeien hebben staarten, de
meisjes hebben rokjes aan, daar komt
Sinte Maarten aan’.
‘Jullie hebben mooi gezongen’, zegt de
mevrouw. Jasper en Sanne mogen wat
snoep uitzoeken uit een mand.
‘Naar de volgende’, zegt Jaspers moeder.
‘We gaan nu de paarden hebben
staarten zingen’, zegt Jasper. ‘Mij best’,
zegt Sanne. Sanne mag aanbellen. Een
mevrouw en een meisje met lang blond
haar doen open. Jasper en Sanne zingen:
‘Sint Maarten, Sint Maarten, de paarden
hebben staarten’.
‘Jullie zijn stom. Jullie zingen het
helemaal verkeerd. Mamma, je moet ze
geen snoep geven hoor’, zegt het meisje.
‘Waarom niet? Ze zingen toch mooi’,
zegt de mevrouw. ‘Ze zingen de paarden
hebben staarten. Maar het is de koeien
hebben staarten’. ‘Ach, dat geeft toch
niet. Koeien hebben staarten en paarden

Jasper en Sanne keren de tas om op
tafel. Er liggen mandarijntjes, rolletjes
met snoep, spekkies en nog veel meer.
‘En nu moeten jullie al het snoep gaan
verdelen. Net zoals Sint Maarten zijn
jas en zijn geld deelde’, zegt Jaspers
moeder.
‘Willen jullie ook wat?’ vraagt Sanne
aan de mamma’s. ‘Jullie mogen de
mandarijntjes’, zegt Jasper. De mamma’s
lachen. ‘Nou, vooruit dan maar. Ik doe
aan de slanke lijn’, zegt Jaspers moeder.
‘En ik ook’, zegt Sannes moeder.
‘Wij niet’, zeggen Jasper en Sanne en
verdelen alles eerlijk.
©Anne de Vries-Neuteboom
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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kwaliteit in slaapcomfort

Bernhardstraat 15 Bakel

0492 - 386 262

beversslapen.nl

ACTIE VAN DE MAAND
Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Laat u verrassen op onze

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Muzikale helden gezocht voor de
Helmonds Jeugd Muziek Dag
Vanuit Overleg Helmondse Muziekverenigingen is dit jaar
de taak aan het Helmonds Muziek Corps om de jaarlijkse
Helmondse Jeugd Muziek Dag te organiseren. De Jeugd
Muziek Dag 2016 komt razendsnel dichterbij: zondag 30
oktober is de grote dag. Muziek maken met elkaar en met
een Helmondse muziekheld: Dave Vermeulen!
Deelnemers
Aan de Jeugd Muziek Dag 2016 doen de jeugdmuzikanten
van Amicitia, De Vooruitgang, Phileutonia en HMC mee.
Er zijn drie repetitieblokken: er wordt gestart met twee
groepsrepetities, waarin de stukken worden gerepeteerd
die de jonge muzikanten al hebben ontvangen. Voor hout
en koper: James Bond, Mission Impossible en Star Wars en
voor slagwerk: The Masters Voice. Tijdens de derde repetitie
gaan alle muzikanten het muziekstuk met Dave Vermeulen
repeteren.
Aan het eind van de middag wordt er een spetterend,
afsluitend concert gegeven. Natuurlijk is het dan erg leuk als
er zoveel mogelijk publiek zit. Graag nodigen we dan ook de
pers uit om vooraf en/of achteraf verslag te doen van deze
bijzondere dag.
Wat?
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Tickets?

Jeugdmuziekdag
Zondag 30 oktober
Aanvang ochtenprogramma: 11.30 uur
aanvang slotconcert: 16.15 uur
TO-gebouw, Azalealaan 42
Gratis toegang

Zwanen zonder ouders op stap
Op maandag 3 oktober (een dag voor dierendag) hebben
deze 2 jongens in samenwerking met de dierenambulance
en 2 vrouwelijke wijkbewoners met de fiets, zes jonge
zwanen begeleidt naar de vijver aan de Nijendaldreef.
Deze jonge zwanen zijn zonder hun ouders op stap gegaan
om de wijk te verkennen. Ze zijn komen lopen vanuit de
Dierdonklaan, over het pad tussen de struiken door, van de
Kromme Geer. De jongens liepen achter de zwanen aan om
de zwanen te behoeden de weg op te gaan. Ondertussen heb
ik de dierenambulance gebeld en samen met de jongens het
verkeer tegengehouden op de Coendersberglaan.
Daarna hebben we samen met de jongens , de inmiddels
gearriveerde dierenambulance en de 3 wijkbewoners, de
zwanen via het voetpad parallel aan de Coendersberglaan
naar de vijver begeleidt (met wat stukjes brood).
Wij hopen dat deze jonge zwanen weer terecht komen bij
hun ouders. Langs deze weg wil ik vooral de beide jongens
en de dierenambulance heel erg bedanken! (Het zijn echte
dierenliefhebbers)!
Met vriendelijke groet,
Corry Knol
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Bezoek nu onze Kersten Sfeershow 2016
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

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

Beste kerstshow van Nederland 2015

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

Tuincentrum de Biezen in Beek en
Donk is door de vakjury gekozen
als winnaar ‘kerstgroen’ voor
beste kerstshow van Nederland
2015. Deze prijsuitreiking vond
plaats op 29 januari 2016 tijdens
de internationale beurs
‘Christmasworld’ in Frankfurt.



䐀攀 䈀攀猀琀攀 䬀攀爀猀琀猀栀漀眀 瘀愀渀 一攀搀攀爀氀愀渀搀 ㈀ 㔀
䐀攀 䈀椀攀稀攀渀 䈀攀攀欀 攀渀 䐀漀渀欀
圀椀渀渀愀愀爀 䬀攀爀猀琀最爀漀攀渀

www.tuincentrumdebiezen.nl
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15 jaar kinderopvang in Dierdonk van
Up To Four naar…kinderdagverblijf ZieJeZo!
Ruim 15 jaar geleden was het zover, op 6 augustus 2001
opent kinderdagverblijf “Up To Four” voor het eerst
haar deuren voor kinderen en ouders uit Dierdonk. Het
kinderdagverblijf was en is nog steeds gevestigd aan de
Zwanebloemsingel 54 te Dierdonk.
De behoefte aan kinderopvang in onze wijk was destijds
enorm. Dit bleek ook uit een inventarisatie van de gemeente
van de bestaande wachtlijsten. Wachtlijsten van 2 jaar waren
daardoor ook geen uitzondering. Toch zag de gemeente en
de Stichting Kinderopvang Helmond geen mogelijkheden
tot het oprichten van een voorziening in de wijk Dierdonk.
Kinderopvang Up To Four was hierdoor ook een goede
uitkomst voor ouders in de wijk. Om de wachtlijsten sneller
op te lossen bood Up To Four ook thuisleidster aan, dit om in
de grote vraag te kunnen voorzien.
Wegens de grote vraag bij Up To Four begon in 2004 de
uitbreiding naar de Binnenstad. Hier boden we dagopvang
en buitenschoolse opvang aan in de oude St. Josephschool.
Een jaar later verhuisde we naar de nieuwbouw Brede School
De Fonkel. Hier werd naast de dagopvang en buitenschoolse
opvang ook tussen schoolse opvang aangeboden om zo
volledig aan te sluiten op het dagritme van schoolgaande
kinderen. Ook in Dierdonk bleef de vraag naar buitenschoolse
opvang, daardoor zijn we in 2007 ook in Dierdonk begonnen
met buitenschoolse opvang in schoolwoningen achter
basisschool Dierdonk. Het aanbod in Dierdonk werd hierna
in 2008 uitgebreid met de Sport BSO op het sportterrein De
Braak. Daar werd de samenwerking met de sportvereniging
opgezet en werd een BSO met diverse sportactiviteiten na
school aangeboden.
Na 10 jaar verschillende soorten opvang aangeboden te
hebben zijn we terug gegaan naar waar het eens allemaal
begon. In 2011 wordt Up To Four namelijk kinderdagverblijf
ZieJeZo voor kleinschalige particulier kinderopvang.

ZieJeZo biedt op professionele, kleinschalige kinderopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van deze
kleinschaligheid is dat wij uw kinderen persoonlijke aandacht
kunnen geven. Wij werken met een verticale groep. Een groep
kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Op deze
manier wordt de gezinssituatie van een groot gezin zoveel
mogelijk benaderd en worden kinderen positief beïnvloed in
hun ontwikkeling. Hierdoor krijgen de leidsters de gelegenheid
uw kind goed te leren kennen en kunnen zij inspelen op hun
individuele behoeften en mogelijkheden.
ZieJeZo staat daarnaast voor continuïteit personeel,
persoonlijke aandacht, flexibiliteit en themagericht. Zo willen
wij ervoor zorgen dat uw kind bij ons in hun “tweede”huis
in Dierdonk opgroeit en optimaal voorbereid is op de
basisschool!
Hebt u belangstelling om gebruik te maken van onze kinder
opvang ?
Meld je nu aan voor een gratis meespeelpochtend. Aanmelden
kan telefonisch iedere werkdag of per e-mail. Wij nemen dan
graag contact met u op. U kunt ook s’avonds een bezichtiging
of een intake afspreken als dit beter past in uw agenda.
Wellicht tot ziens!,
Met vriendelijk groet,

Team ZieJeZo!

Kinderopvang ZieJeZo
Tel. 06-43443137
Zwanebloemsingel 54
E-mail kdv.ziejezo@live.nl
Open op iedere werkdag van 7.30 tot 18.00 uur,

Uitnodiging

Wijnproeverij
Beste Wijnliefhebber,
Slijterij Luc’s Wines & Drinks
nodigt u uit voor een unieke en gezellige proeverij. Deze
proeverij wordt georganiseerd in samenwerking met
Boomsma Distilleerderij en Wijnkoperij. Een vertegen
woordiger van deze firma, de heer Dimitry Coenen, zal aan
wezig zijn om tekst en uitleg te geven over de wijnen die u
kunt proeven.
Deze middag zullen er diverse wijnen open staan uit
verschillende landen die u mag proeven. Met de feestdagen
in het vooruitzicht kunt u op deze manier ideeën op doen
om uw diner nog lekkerder te laten smaken. De wijnen
worden vergezeld van diverse hapjes.
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Wanneer u zich vóór 20 november a.s. aanmeldt, betaald u
slecht € 4,00 i.p.v. € 8,00. Dit bedrag is inclusief de hapjes.
U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer
NL 40 ABNA 0523186509 o.v.v. wijnproeverij en het aantal
personen of bij Luc’s Wines & Drinks aan de Mierloseweg 14,
te Helmond.
Waar: Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht
Adres: Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond (wijk Dierdonk)
Datum: Zondag 27 november 2016
Tijd: 13.30-16.30 uur
Wij hopen u te mogen ontvangen op deze middag.
Luc’s Wines & Drinks
0492-26 46 56 of
			info@lucswinesendrinks.nl

23
23-10-2016 11:04:03

BS Dierdonk Opening van jubileumjaar
zingen ook mee. De juffen en meesters
die 20 jaar op basisschool Dierdonk
werken mogen als eerst over de rode
loper de school binnenlopen.
Door Marta en Veerle uit groep 8C

Op vrijdag 14 oktober brak voor
basisschool Dierdonk een feestelijke
moment aan. Op een prachtig versierd
schoolplein werd het jubileumjaar
officieel geopend.
Gehuld in feestelijke jubileum-T-shirts
brachten de leerlingen en leerkrachten
het schoollied ten gehore. Onze
leerlingen weten goed te vertellen hoe
deze feestelijke dag er verder uit zag.
Hoera! Het is feest!! Onze school bestaat
20 jaar. De vlag gaat op vrijdag 14 okt
omhoog, met behulp van meneer Jan
en directeur Pieter. Die dag was hij jarig,
een nog groter feest! Ons schoolorkest
speelde fantastisch, ze hadden goed
geoefend. Elke klas had een ballon die
ze kapot moesten maken om zo het
feestelijke jaar te openen. Deze dag was
onvergetelijk!
Door Britt en Teun uit groep 5/6C
Op 14 oktober is de opening van het
jubileumjaar, het is buiten mooi versierd
en het plein stroomt langzaam vol. Het
schoolorkest staat hier natuurlijk ook
te spelen. Goochelaar Magic Tim kan
de directeur en de vlag terugtoveren
en meneer Jan mag de vlag hijsen.
Magic Tim doet verschillende trucs, hij
laat een tafel zweven boven de grond.
Uiteindelijk zingen we samen het
schoollied dat gespeeld wordt door het
schoolorkest, alle juffen en meesters
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Basisschool Dierdonk schijnt een licht
in de wijk
Dit schooljaar bestaat basisschool
Dierdonk 20 jaar! Deze mijlpaal wordt
op school gevierd. Het hele jaar door
wordt er extra aandacht gegeven aan
het 20 jarig bestaan door een aantal
evenementen en activiteiten wat
specialer te vieren.
Zo willen we op woensdag 21 decem
ber met de hele school een lichtjes
tocht door de wijk gaan lopen (mits het
weer dit toelaat).
Nadat de kinderen op school hebben
gezeten aan het Kerstdiner, willen we
van 18.30 tot 19.30 uur vanuit school
de hier onderstaande route gaan lopen.
Voorgegaan door een muzikaal gezel
schap lopen meer dan 500 leerlingen
met een eigen lichtje.
Op het veld bij de Sprengenbergweide
wordt een speciale plek ingericht waar
de oudere bewoners een drankje mo
gen komen nuttigen.
Tevens willen wij de vrijwilligers van de
Vereniging Verkeersregelaars Helmond
in het licht zetten voor het werk wat
zij doen. Jaarlijks ondersteunen zij
bijvoor
beeld de veiligheid van onze
leerlingen in de motortocht van de
groepen 8. Iets om dankbaar voor te
zijn!

Wij nodigen iedereen van harte uit om
de lichtjestocht te komen aanschouwen.
Wat zou het geweldig zijn voor de
kinderen als de route die avond extra
verlicht is!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
en betrokkenheid!
De kerstcommissie van basisschool
Dierdonk

Nieuwsblad voor Dierdonk
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Nieuws van onze wijkagent

Woninginbraken nieuws
Na ruim 3 maanden van geen woning
inbraak te melden is er helaas in het
weekend van zaterdag 17e op zondag
18e september ingebroken bij een
woning aan het Ockenburghpark.
Tussen zaterdag 13.00 uur en zondag
17.00 uur heeft men getracht de
schuifpui van een woning alhier met een
zwaar beeld vanuit de tuin de pui open
te breken. Gelukkig is het gebleven bij
een poging en is men niet de woning
binnen gekomen. Uiteraard is er hier
door wel veel schade ontstaan aan
de schuifpui. In de woning troffen de
bewoners een gele biljartbal aan, deze
is door de ruit van de schuifpui gegooid.
De bewoners waren ten tijde van deze
(poging) inbraak niet in de woning. Tip;
laat licht branden in uw woning als u ’s
avonds weg bent.
Mocht u iets gehoord of gezien hebben
of anderszins informatie beschikking
dan verneem ik dit graag!

Overlast door eiergooiers
Op diverse plaatsen in de wijk zijn de
laatste weken woning bekogeld met
eieren. Al enige tijd worden er eieren
tegen gevels van woningen gegooid in
Dierdonk. Dit veroorzaakt hinder en
veroorzaakt onrust bij bewoners. De
vermoedelijke daders zijn jongeren in
verschillende samenstelling. Getuigen
zien zowel jongens als meisje op
scooters en op de fietsen. Op dit
moment loopt een onderzoek naar een
groep jongeren. Mocht u informatie
hebben dan hoor ik dit uiteraard graag!
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Aanrijding parkeerterrein Albert Heijn
Dierdonk
Op woensdag 28 september omstreeks
17.30 uur heeft er een aanrijding plaats
gevonden op het parkeerterrein bij de
Albert Heijn supermarkt. Hierbij werd
er door de veroorzaker geen gegevens
achtergelaten. De veroorzaker, eigenaar
/bestuurder van een bruine klein model
auto wordt verzocht contact hierover
met mij op te nemen.
Vernieling autospiegel
In het weekend 1 op 2 oktober werd er
in de Zilverschoonbeek van een auto
de buitenspiegel vernield. Dit is ver
moedelijk gebeurd tussen zaterdag
22.00 uur en zondag 12.00 uur.
Fietsverlichting

Zorg ervoor dat je gezien wordt!
Meer informatie over fietsverlichting
kunt u vinden op de website:
www.ikwiljezien.nl
Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan
kan dat op de volgende manier:
• Spreek mij aan op straat, ik neem
altijd tijd voor u,
• Bel naar 0900-8844 en vraag of ik in
dienst ben. Mocht ik op dat moment
niet bereikbaar zijn, maakt het service
centrum mij een mail en bel ik u z.s.m.
terug.
• Ook kunt u mij bereiken via het email
adres:
francisca.kamphuis@politie.nl

Nu de dagen korter worden en de
donkere maanden in aantocht zijn is
het zaak extra te letten op veiligheid.
Een goede verlichting op de fiets is
zeer belangrijk. Controleer daarom de
fietsverlicht van u en uw kind.

Volg mij op twitter
Als wijkagent ben ik actief op Twitter.
Via twitter krijgt u inzage in mijn
dagelijks werk, informeer ik u over
lokale problemen en vraag u af en toe
om op te letten, als er bijvoorbeeld
inbrekers actief zijn.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

WASMACHINE

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

•
•
•
•

energieklasse A+++
7 kg trommel
1400 toeren, regelbaar
digitaal display met resttijdindicatie en startuitstel
• doseerassistent
• AWO/C 7350

389,-

349
,euro

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

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

Uw
schoonheidsspecialiste

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

november en december 2016
Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Cijnsbeemden 2 • 5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

10% korting

bij een komplete behandeling

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig met slogan3.pdf
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

CosCom

C

WWW.VANDUPPEN.NL

1

19-5-2013

• Service & onderhoud cv
• Airco systemen
• Waterontharders
• Complete badkamers
20:56:32
• Loodgieterswerkzaamheden
• Duurzame energie

ICT Service aan huis en op de zaak.

M

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Y

CM

MY

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

CCorstiaan Stoeffe

CY

CMY

K

info@coscom.nl
www.coscom.nl
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Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

www.deinstallatieman.nl
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Medi-Seinen: “Rolling Stones”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
In een lang verleden had je de keuze
tussen The Beatles of The Rolling
Stones. Hoewel ik de muziek van The
Beatles zeer weet te waarderen was
mijn keuze snel gemaakt. The Rolling
Stones. Ik mag mij een fan van het
eerste uur noemen. Nog steeds rocken
deze muzikanten de wereld over.
Mijn persoonlijk favoriet nummer is
“Memory Motel” van het album “Black
and Blue”. “She got a mind of her own,
and she use it well. Well she’s one of a
kind”. Graag wil ik met u spreken over
nierstenen.
In de urine zitten afvalstoffen die met
het plassen worden afgevoerd. Wanneer
afvalstoffen niet helemaal oplossen in
de urine, dan kunnen er in het nierbek
ken kristallen of niersteentjes ontstaan.
Kleine niersteentjes kunt u uitplassen,
maar soms blijft een steentje in de
urinewegen steken. Dit kan de oorzaak
zijn van een niersteenaanval.
De urinewegen bestaan uit de nieren,
gelegen links en rechts, hoog in uw zij
aan de rugzijde en vlak onder uw ribben
met de nierbekkens, de urineleiders, de
blaas en de plasbuis.
De verschijnselen van een niersteen
aanval zijn karakteristiek. U krijgt plot
seling heftige pijn in uw zij of in uw
(onder) buik. De pijn komt in golven. Dit
heet koliekpijn. Tijdens een pijngolf lukt
het u niet om stil te zitten of te liggen. U
kunt daarbij misselijk zijn en overgeven.
De pijn verplaatst zich geleidelijk van uw
zij naar uw onderbuik. Dat komt omdat
de steen zich langzaam vanuit de nier
naar de blaas verplaatst. Er kan bloed in
de urine zitten waardoor de urine roze

/ rood kan verkleuren. Een paar dagen
later plast u normaal gesproken het
steentje uit. Soms gebeurt dat pas na
enkele weken.
Als een wat groter steentje in de
urineleider komt vast te zitten, dan krijgt
u een aanval van pijn in uw zij of in de
(onder)buik. De urineleider probeert de
steen steeds wat verder naar de blaas
toe te werken. Dit geeft steeds weer
een pijngolf. Nierstenen komen vaak
voor. Waarom ze bij sommige mensen
ontstaan en bij andere niet, is niet
duidelijk. In sommige families komen
nierstenen vaker voor.

U dient verder contact op te nemen
met uw huisarts wanneer pijnstillers
onvoldoende helpen, als u tijdens of
na de niersteenaanval koorts krijgt of
bij pijn bij het plassen. En natuurlijk
wanneer er andere zaken zijn waarover
u zich zorgen maakt.
2 jaar geleden was ik erbij. Pinkpop. The
Rolling Stones. Even ging het gerucht
dat het concert niet door zou gaan en
dat Frans Duijts als vervangende act was
gecontracteerd. Het was slechts een
gerucht en ik kan u geruststellen, The

Wat kunt u doen bij een niersteen?
Plas door een theezeefje of plas in een
potje en zeef de urine daarna. Zo kunt
u de steen opvangen en weet u zeker
dat u de steen heeft uitgeplast. U mag
gewoon eten en drinken. Een speciaal
dieet is niet nodig om nierstenen te
voorkomen.
Het belangrijkste medicijn bij een nier
steenaanval is een sterke pijnstiller,
zoals Diclofenac of Naproxen. In som
mige gevallen is het wenselijk het
medicament middels een injectie toe
te dienen. De pijnstillers dienen op
vaste tijden te worden genomen om te
voorkomen dat de pijn terugkomt. Na 1
of 2 dagen kan men proberen hoe het
zonder pijnstillers gaat.
Meestal plast u het steentje vanzelf
uit. Een controle bij uw huisarts is aan
gewezen. De urine moet worden ge
controleerd. In enkele gevallen is verder
onderzoek noodzakelijk.

Rolling Stones speelden de meteorieten
van de hemel.
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan
Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Gevonden voorwerp
“Op zaterdagavond 15-10-2016 rond 20:00 u hebben wij
voor onze deur, op het fietspad aan de Dierdonklaan, een
carnavalsjurkje gevonden (zie foto).
De rechtmatige eigenaar kan zich melden bij ons, Dierdonklaan
39.
Met vriendelijke groet,
Giel Cuppen”
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in verband met het 25 jarig
bestaan van vereniging wijkbeheer
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Entree: Gratis
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Deze puzzel stukjes horen bij de puzzel op pag 29
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Najaarsactie
Geen inschrijfgeld
Gratis 2 maanden extra
Gratis 6 maanden squash
Gratis 1x gebruik massage stoel

Rivierensingel 90
(Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Bij afsluiting van

Jaar onbeperkt fitness

OF

vanaf

€15,75 per maand

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen
voor slechts

€24,90 per maand

Betaling per maand via automatische incasso. U was in de maanden september/oktober geen lid! Actie geldig tot 1 december 2016
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Squash, Fitness,
Sportmassage, Spinning,
Steps, Zumba,
Powerkick, Body lift,
Functionele training,
XCORE, Robotmassage,
Fysiotherapie,
DéDé Danceballet,
TaeKwon-Do
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we het letterrad. Er is weer verwoed
gepuzzeld en er kwamen 13 inzendingen binnen. De oplossing
was “Hoera weer herfstvakantie”. Deze keer heeft Ivo
Dolmans bestuurslid van de wijkvereniging de prijswinnaars
getrokken. Deze hebben op 21 oktober, een boekenbon van
de Ganzeveer in ontvangst genomen. Op de foto hieronder de
gelukkige prijswinnaars .
Van Harte Gefeliciteerd

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat
je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam,
adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of
meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij
dan: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Maandag 14 november

De Puzzelstukjes:

Charlotte Geutjens, Yadin van Veghel en Guusje van Mierlo

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een echte
legpuzzel. De maker van de puzzel van 35 stukjes heeft hem
helaas laten vallen waardoor alles door elkaar ligt. Op de
puzzelstukjes staan letters. Als je de stukjes juist gelegd
hebt dan komt de oplossing te voorschijn. Die moet je dus
opsturen.!! Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar.
Veel puzzelzoek plezier.

Zo moet de puzzel worden

de overige puzzelstukjes staan
op de pagina hiernaast. pag 28.
Oplossing doodles spelletjespagina 19

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
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Scouting Paulus: Trapperskamp 2016

Elk jaar in het najaar organiseert Scou
ting regio Helmond een Trapperskamp
ergens in het zuiden van Nederland.
Van onze scoutinggroep liepen tijdens
het weekend van 30 september / 1-2
oktober ook enkele scouts en explorers
mee. Totaal deden er vanuit alle groe
pen in en om Helmond 69 leden en 35
leiding mee. Deze tocht werd dit jaar
gehouden vlak bij Berg en Dal onder
Nijmegen Hieronder vind je het korte
maar krachtige verslag van verslag van
Julia Berkenfeld die deze tocht ook
volbracht heeft.
Dit jaar weer heeft Scouting Paulus mee
gedaan aan het jaarlijkse trapperskamp,
waaraan scoutingverenigingen van heel
de regio Helmond meedoen. De deel
nemers van Trapperskamp testen hun
uithoudingsvermogen door een flink
aantal kilometers te lopen, met bepak
king.
Ook dit jaar had het kamp een soort
thema. Voor het vertrek kreeg ieder
groepje een kort verhaal te horen over
een kippenboer die erachter kwam dat
de eieren van zijn kippen goud bevatten.
Dus ieder groepje kreeg drie eieren
mee, die ook goud zouden bevatten,
en moesten ze veilig meenemen tijdens
het kamp, zodat ze op zondag heel
ingeleverd konden worden.
Onze scouts en explorers zijn op vrijdag
avond vertrokken en hebben zo’n 9 kilo
meter gelopen op één avond. Dit ging
natuurlijk niet bij iedereen vlekkeloos,
maar na wat puzzelen kwam ieder
een er uiteindelijk wel uit en is ieder
groepje veilig aangekomen op het eer
ste overnachtingsterrein.
Zaterdag stond er ook een tocht klaar
voor alle deelnemers, van ruim 20 kilo
meter. Onderweg werden er een paar
opdrachten uitgevoerd op de posten,
waarin er heel wat eieren gesneuveld
zijn.
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De Bikkelroute, een lange tocht met
extra moeilijke tochttechnieken en op
drachten, was soms ook lastig. Waar
de korte en lange route bijvoorbeeld
via foto’s hun route moesten lopen,
moesten de Bikkels die foto’s tijdens het
lopen op volgorde leggen.
Het weer zat gelukkig wel mee. Na een
paar buien was het weer droog, en kon
iedereen prima doorlopen.
Eenmaal aangekomen op het tweede
kampterrein, werden alle tenten weer
opgezet, en kon iedereen zijn of haar
eten klaar gaan maken. Het avond
programma was niet al te vol;

het bestond eigenlijk alleen maar uit
relaxen en slapen.

De volgende dag vertrok iedereen
wanneer al hun spullen waren ingepakt,
en samen met een ander groepje liepen
ze naar het eindpunt. Ook dit verliep
niet direct zonder moeilijkheden, maar
iedereen is eruit gekomen, en na een
lunch die bestond uit hamburgers (en
voor sommigen ook pannenkoeken)
werd er nog een groepsfoto gemaakt,
de Bikkelroutelopers kregen een insigne,
en daarna kon iedereen weer terug naar
huis om goed uit te rusten.
Groetjes, Julia
Internet Scouting Paulus:
www.scoutingpaulus.com
Facebook: 			
www.facebook/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen:
info@scoutingpaulus.com.

Nieuwsblad voor Dierdonk

23-10-2016 12:40:08

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
Stagiaires
In de kliniek lopen er
regelmatig stagiaires mee,
van allerlei leeftijden en
niveaus. Er lopen middelbare
scholieren mee, studenten
Diergeneeskunde, studenten
paraveterinair
(dierenarts
assistent); het is heel divers. Maar een ding hebben ze gemeen:
ze zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar hoe werken in de
kliniek is, nieuwsgierig naar mens en dier die langskomen en
willen graag zien hoe alles in zijn werk gaat. Nieuwsgierigheid
zit in de aard van het beestje, en dat maakt het een van de
leukste dingen naast het ‘gewone’ werk als dierenarts.
Afhankelijk van welke richting de stagiaire vandaan komt,
lopen ze meer met de dierenarts of meer met de assistentes
mee. Maar ze krijgen van elke kant wel een gedeelte mee. Als
dierenarts in opleiding krijgen ze mee dat de helpende hand
van de assistent onmisbaar is. Als assistent in opleiding leer je
zo de werkzaamheden van de dierenarts met waar en hoe je
het beste kan assisteren.

In de kliniek krijgen de stagiaires een kijkje in de keuken die
je niet uit boeken kan halen, maar moet zien en ervaren. De
ervaringen die je opdoet tijdens je stage zijn de eerste echte
indrukken van het vak en blijven de rest van je carrière mee,
dus willen we onze stagiaires de best mogelijke opstap geven
die we kunnen bieden.
Dus wie nou beter om die ervaringen te delen dan een
stagiaire?
‘Mijn naam is Renske de Vocht en ik loop op het moment voor
de tweede keer stage bij Dierenkliniek Brouwhuis. Ik volg de
opleiding paraveterinair op de Groene Campus in Helmond
(niveau 4). Dit jaar studeer ik af en is het dus belangrijk dat
ik mijn vaardigheden kan uitoefenen in een goede kliniek,
en hier is Dierenkliniek Brouwhuis heel geschikt voor! De
werkzaamheden zijn iedere dag heel verschillend en je weet
nooit wat je te wachten staat. De begeleiding die de stagiair
krijgt is erg goed, ik voel me heel welkom en ik heb een goede
band opgebouwd met de collega’s. De leuke dingen aan het
vak zijn de variatie en bezig zijn met het dier zelf. Het is altijd
mooi om een dier te helpen en op te zien knappen. Helaas
zijn er ook mindere kanten van het vak, denk aan euthanasie,
maar deze beslissingen zijn jammer genoeg niet te vermijden.
Gelukkig zitten er meer positieve kanten aan het vak dan
negatieve en als je van dieren houdt is het zeker een aanrader!
Dierenkliniek Brouwhuis heeft mij heel erg geholpen met de
ervaringen die ik nodig heb m.b.t. mijn opleiding en hier wil ik
ze ook hartelijk voor bedanken. Met genoeg interesse en de
goede motivatie word je hier met open armen ontvangen en
heb je een hele leuke en fijne stage in het vooruitzicht.’
We hopen in de toekomst nog veel gemotiveerde stagiaires te
mogen begeleiden.
Evianne Drijver en Renske de Vocht
Dierenarts en
stagiaire Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek Brouwhuis kijk dan op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op Facebook
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T 0492 - 661 884
DE WONINGMARKT IN DIERDONK IS DE AFGELOPEN TIJD FLINK IN BEWEGING!
U wilt uw huis verkopen? Of bent u juist op zoek naar een nieuwe woning? Wij bemiddelen graag voor u.
Bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs bent u aan het juiste adres.
Wij helpen u bij het vinden of verkopen.

WALENBURGWEIDE 24

VERKOCHT

ROSENDAELDREEF 25

VERKOCHT

HELMOND

HELMOND

DIERDONKLAAN 80

COENDERSBERGLAAN 21

NIEUW IN
DE VERKOOP

VERKOCHT

HELMOND

HELMOND

COENDERSBERGLAAN 40

TWICKELDREEF 11

VERKOCHT

HELMOND

VERKOCHT

HELMOND
Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL
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De hobby van … Luc van der Horst
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties in
ons wijkmagazine naar hun hobby
of vrijetijdsbesteding. Deze keer ook
weer een wijkgenoot: Luc van der
Horst van Luc’s Wines & Drinks aan de
Mierloseweg.
Enthousiast
Mede wijkbewoner Luc van der Horst is
meteen enthousiast als ik hem vraag of
hij mee wil werken aan de rubriek “De
hobby van…”. Het enthousiasme blijkt
zich niet alleen tot een interview te
beperken. Deze slijterijhouder/wijnken
ner/whiskyproever/ondernemer blijkt
een opgewekt en positief ingestelde
man die zich met hart en ziel geeft aan
wat hem bezig houdt. En dat blijkt veel!
Jongeren in Parkzicht
Mountainbiken (af en toe), tennis (al is
dat nu veel minder dan hij eigenlijk zou
willen), weekendjes weg (al komt het
daar niet vaak genoeg van) … Dat doet
Luc graag! Met veel plezier is hij een
kleine 10 jaar overblijfvader geweest op
de Dierdonkschool. Zelfs toen zijn eigen
kinderen al lang de basisschool leeftijd
ontgroeid waren. Op de Dierdonkdagen
verricht hij met liefde hand- en span
diensten. En nu beleeft Luc veel plezier
aan het optrekken met jongeren op de
donderdagavonden in Parkzicht. Darten,
voetbalwedstrijden kijken, beetje aan
de bar hangen…. En daarmee de jonge
ren een beetje een “eigen honk gevoel”
geven.
Proeverijen
De geboren en getogen Helmonder
blijkt zijn hart verpand te hebben aan
Dierdonk waar hij met zijn vrouw Sidney
en zijn 2 kinderen sinds 2000 woont. Hij
zet zich daarom graag in voor activiteiten
in de wijk. Maar zijn allergrootste hobby
heeft alles te maken met zijn werk: wijnen whiskyproeverijen organiseren. Luc
onderscheidt daarbij 2 soorten: proeve
rijen met kleine groepen van ongeveer 8
mensen en proeverijen met veel meer,
tot wel 70 mensen.
Zelfstandig ondernemer
In 1991 begon Luc als verkoopmede
werker bij Wijnhuis Helmond. Tussen
2008 en 2015 werkte hij in een slijterij in
Gemert. Toen Luc in 2015 de kans kreeg
om een paar deuren verder dan waar
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het Wijnhuis had gezeten de kans kreeg
om zelfstandig ondernemer te worden,
heeft hij niet lang na hoeven denken om
deze geweldige uitdaging aan te gaan.
Wijnen en whisky’s hebben inmiddels
weinig tot geen geheimen meer voor
Luc. Het onderscheiden van smaken
werd van werk hobby. En via deze
hobby brengt hij graag zijn kennis over
op anderen, zodat zij een goede keuze
kunnen maken voor een wijn die past bij
een gerecht, een gelegenheid maar die
vooral past bij de persoonlijke smaak.
Belevenis
Luc: “Mensen komen in mijn zaak en
vragen om een lekkere wijn. Maar wat
vindt iemand een lekkere wijn? Hou
je van zoet? Liever een wat strakkere
wijn met een zuurtje?”. Mensen kunnen
maar moeilijk aangeven wat ze lekker
vinden. Luc wil hen leren herkennen
welke wijnen bij hen passen. Klanten
gaan dan niet meer op een mooi
etiket hun keuze baseren maar op de
informatie over de druivensoort en
land en streek van herkomst van de
wijn. Echt “kennismaken” met wijn. De
belevenis achter de wijn gaan zoeken
noemt Luc het.
Met hapjes
Een proeverij duurt ongeveer 2,5 uur.
Daarin begint Luc met een zachte,
zoete smaak en hij bouwt dat langzaam
op. Een 2de slok is heel belangrijk
leert Luc mij. Dan proef je het ware
aroma van de wijn. Bij de proeverij,
die wel 20 wijnen kan beslaan, worden
lende heerlijke hapjes, kaas,
verschil
olijven en stokbrood gepresenteerd.
De hapjes worden gemaakt door
een vriend van Luc die hobby-kok is.
Hapjes en wijnen worden op elkaar

afgestemd en daarmee wordt de mid
dag “aangekleed”. Hetzelfde geldt ook
voor de whiskyproeverijen. Samen
met iemand van Wijnkoperij Boomsma
vertelt Luc over de wijnen die geproefd
kunnen worden. Hij zou er ook zomaar
3 hele dagen mee kunnen vullen, zo
veel weet hij over wijnen en whisky’s
te vertellen! Zo leert hij klanten de
smaakbeleving te herkennen.
Proeverij in Parkzicht
Op de achtergrond vult Luc’s vrouw hem
soms aan maar niet zonder dat Luc haar
daartoe uitnodigd. Ze lijkt me ook in
de dagelijkse werkzaamheden de stille
kracht op de achtergrond, naast haar
baan in de gezondheidszorg.
Op 27 november houdt Luc opnieuw
een wijnproeverij in Parkzicht. Op de
vorige editie kwamen 70 mensen af.
Het gaat dit keer ook vast en zeker een
genoeglijke middag worden. En voor de
proevers die aan het eind van de middag
een keuze maken en wijn bestellen
willen biedt Luc een geweldige service:
de wijn wordt bij hen thuis bezorgd!
Service
En dat is niet de enige service die Luc’s
Wines & Drinks biedt. Mocht u voor een
feest grote hoeveelheden wijn, bier en
fris nodig hebben dan komt Luc die ook
bezorgen. En wilt u niet met veel dichte
flessen die overgebleven zijn blijven
zitten dan neemt Luc deze terug en
haalt ze zelfs bij u op!
Meer weten? Kijk in deze Gazet voor
de aankondiging van de proeverij in
Parkzicht en bezoek zijn website http://
www.lucswinesendrinks.nl of zijn winkel
aan de Mierloseweg 14.
Mirjam van der Pijl
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November 2016 in het Annatheater
Zaterdag 12 november:
Tom Lash met “Uit Vrije Wil”
Try-out
Hoe objectief zijn mensen? Hoe goed
zijn ze in het vormen van een mening
zonder dat ze door anderen worden
beïnvloed? Kortom: hoe vatbaar is men
voor manipulatie? Waarschijnlijk denk je
als je dit leest: “Ik ben daar niet gevoelig
voor”. Maar je zit er naast. Alleen wil je
dat niet zien. Dus wordt het tijd dat iemand je met de neus
op de feiten drukt. De waarheid door een trechter bij je naar
binnen giet tot je niet anders meer kunt dan het aan jezelf
toegeven. Dat gaat deze voorstelling met je doen. En jij gaat
er heen. Uit vrije wil.
Sinds Tom Lash (geb. 1994) in 2012, als jongste ooit, in de
finale stond van Cameretten (het grootste cabaretfestival van
Nederland) is hij niet meer weg te slaan uit het theater. En
met succes. Hij haalde de finale van het Groninger Studenten
Cabaret Festival en in 2014 maakte hij samen met Roel Meijvis
een oudejaarsconference. Zij sloten een uitgebreide tour af
op oudejaarsavond in Paradiso, Amsterdam. Sinds begin 2015
maakt hij regelmatig columns voor NPO Radio 1.
entree: € 15,00, aanvang: 20:30 uur
Donderdag 17 november:
Auditie Jeugdtheaterschool
Op donderdag 17 november om 19.00 uur houdt Jeugd
theaterschool Annatheater een auditie voor de theater
productie die in oktober 2017 zal worden gespeeld.
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan?
Wil jij graag meedoen in een echte theaterproductie? In deze
groep krijgen jongeren de mogelijkheid om hun talent te laten
zien en te ontwikkelen en werken we samen naar een echte
theatervoorstelling.
De productiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater
speelde in okteober 2016 de succesvolle voorstelling “In de
ban van Richard”. Behalve in het Annatheater is deze groep
ook uitgenodigd om op zaterdag 5 november “In de ban van
Richard” te spelen op het Brabants theaterfestival (4, 5 en 6
november 2016) in De Schalm, Berkel-Enschot.
Speel je mee in onze nieuwe productie?
informatieavond: jongeren die belangstelling hebben zijn met
ouders welkom op maandag 14 november 2016 om 19.30 uur.

voor meer informatie: Lavínia Germano, tel. 0492-547573/0644369288 of per e-mail: laviniagermano@annatheater.nl .
auditie: donderdag 17 november om 19.00 uur in het Anna
theater.
Zondag 20 november:
Winterpasar Helmond
Programma (onder voorbehoud!)
Op deze 1e Winterpasar in Helmond! mag zang, dans en een
lekker Indische hapje natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast
zullen er diverse culturele activiteiten worden georganiseerd
zoals een voorleeshoekje voor de kinderen, een fotobooth
waar u de ultieme Indische familiefoto kunt laten maken
en leuke kraampjes waar u alvast uw inkopen kunt doen
voor Sinterklaas en Kerst. Daarnaast kan men een creatieve
workshop of een proefles Bahasa Indonesia volgen. Daarmee
wil de organisatie van deze pasar de inwoners van Helmond
en omstreken een leuke middag bieden voor alle leeftijden!
entree: Toegangsprijs: € 2,50 p.p.; tijden: van 12.00-18.00 uur
voor meer informatie: ngotjeh@gmail.com of u kunt bellen
naar: Erica Burer 06-11116689.
Zondag 27 november:
Najaarsconcert Symfonieorkest HelmondVenray: “Van Donau tot Rijn”
Trompetconcert in Es van Joseph Haydn met Floris
Onstwedder
Floris soleert, begeleid door SOHV, in het Trompetconcert in
Es van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn. Als 12-jarige
trompettist was Floris al te zien op de Nederlandse televisie
tijdens het “ Kinderprinsengrachtconcert” te Amsterdam en in
2009 tijdens het bekende “Prinsengrachtconcert” in een duet
met sopraan Danielle de Niese. Ook speelde hij live op televise
tijdens de 65e verjaardag van Joop van den Ende tijdens “
De avond van de jonge musicus” en was te horen in radiooptredens vanuit o.a. de “Spiegelzaal” in het concertgebouw
Amsterdam en de “ Nieuwe Kerk” in de Den Haag. Hij won
verschillende prijzen zoals het “Prinses Christina Concours” en
de eerste prijs op het “Europese Yamaha Trompetconcours”
in 2009 in Hamburg.
Van Donau tot Rijn...
SOHV speelt verder nog een werk van een Oostenrijker,
Johan Strauss, en wel de Ouverture Die Fledermaus. Via de
Donau naar de Rijn... varen wij naar Düsseldorf, waar Robert
Schumann Symfonie nr. 3 (Die Rheinische) componeerde, die
SOHV voor u uitvoert. Om nog wat verder door te varen de
Noordzee over en te belanden bij Edward Elgar en zijn Enigma
variaties. Daar speelt SOHV het deel Nimrod uit.
entree: € 10/€ 7,50 (scholieren/studenten)
aanvang: 15.00 uur; reserveren: info@sohv.nl
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg,
1 minuut lopen van het NS-station.
het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond
Telefoon: 0492 475255, e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Stichting Draaiorgels Helmond
Voorlopig geen Carat concerten maar wilt u gratis concerten
blijven bezoeken, geen probleem. Tot de carat-conccerten
in Mei 2017 weer beginnen kunt u zondags terecht in de
Gaviolizaal bij De Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 6 november 14.00 tot 16.00 uur Liedertafel ‘t
Akkoordje
Al jaren repeteren ze in Parkzicht waar ook 4 keer per jaar
een meezingavond wordt georganiseerd. Nu zijn ze weer
te horen tussen de draaiorgels in de Gaviolizaal. Vorig jaar
waren ze op 12 april te gast, nu dus voor de 2e maal. De
Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje bestaat sinds oktober
1994 en verzorgt per jaar vele optredens voor verenigingen,
zorgtehuizen, bejaarden-centra , jaarmarkten etc. Het
gezelschap bestaat uit ongeveer 60 zeer enthousiaste
vrijwilligers waaronder zangers, zangeressen, muzikanten
en een technische dienst. Hun optredens vinden plaats in
de gehele regio zuidoost Brabant maar ook (ver) daarbuiten.
De zang en samenzang wordt afgewisseld met bekende
melodieën op de draaiorgels. Dirigent is Frans Sijmons.

Zondag 13 november 14.00 tot 16.00 uur, Het Over Dag
Ensemble uit Beek en Donk met Ons Hermenieke uit Eindhoven
Vandaag komt Sint Nicolaas aan in Helmond. Dit valt natuurijk
prima te combineren met een bezoek aan dit dubbel concert.
Een aantal oud-leden van het eind 2008 opgeheven orkest
DZGAKEMV (De Zo Goed Als Koninklijk Erkende Muziek Vereniging), dat in Beek en Donk zeer bekend was, hadden het
initiatief genomen om een orkest op te richten dat overdag
zou gaan repeteren. Het was dus bestemd voor muzikanten
die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces of anderszins tijd hebben om overdag te repeteren. Daarmee was ook
de naam OverDagEnsemble geboren! ODE Laarbeek startte 1
januari 2009 met 22 enthousiaste muzikanten. Door de jaren
heen zijn we uitgegroeid tot een volwaardig orkest met 40
muzikanten. De muzikanten zijn afkomstig uit verschillende
plaatsen in de regio. Vanaf het begin staat het orkest onder
leiding van dirigent Theo Lokint.

Vandaag verzorgen zij dus het concert samen met “Ons Hermenieke “ uit Eindhoven. Van oorsprong een carnavals muziek
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klubke maar ze maken heden ten dage geen carnavalsmuziek
meer, ze treden met carnaval ook niet op. Zij bestaan ruim
40 jaar en het repertoire bestaat voornamelijk uit “ gouwe
ouwe” van Andre Hazes , Bill Hayley, Cliff Richard, Boudewijn
de Groot, Jan Smit en vele anderen. Het zijn allemaal amateurs en hebben veel plezier
op hun wekelijkse repetitie
onder leiding van een echte
dirigent zodat ons muzikale
niveau volle aandacht krijgt.
Zondag 20 november: 14.00 tot 16.00 uur Vrouwenband
“Permanent” uit Beek en Donk
Vrouwenband Permanent bestaat uit een gezellige groep van
23 vrouwen in leeftijd variërend van 35 tot 70 jaar. Twintig
jaar geleden zijn zij zonder muziekervaring gestart en intussen spelen ze een aardig toontje mee. Hun muziekgenres zijn
divers, van musical- en filmmuziek tot pophits en evergreens.
De vrouwenband heeft samen veel plezier, maar zijn zeker
geen carnavalsband.

Zaterdag 26 november zijn we in verband met een groot
besloten gezelschap gesloten voor het publiek!!
Zondag 27 November 14.00 tot 16.00 uur Zang en
amusementsgroep “de Notenkrakers
Vorig jaar al een sfeervol concert met een vleugje kerst in
deze periode waarbij zowel de Sint Nicolaas tijd en de Kersttijd samen komen. De Sint Nicolaasdecoratie tooit nog de
Gaviolizaal maar ook de Kersttijd heeft zijn intrede gedaan.
Tijdens het eerste liedje “Steek dan een kaarsje aan” zal het
eerste kaarsje in de grote adventskrans worden ontstoken. Zij

verzorgen regelmatig gezellige (meezing) optredens voor senioren, zorg – en verpleeginstellingen, wooncentra, de Zonnebloem, Rode Kruis, KBO’s etc. Nu dus in de Gaviolizaal. Wees
op tijd vorig jaar hebben we de deur moeten sluiten want het
was VOL
De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis,
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze
orgelpijp.
Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK IN DE HERFST

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

EXTRA SLEUTEL

Oktober - Wildmaand
Nederlands boerderijwild
op onze menukaart

Óok voor
autoverhuur

reserveren bel.: 0492-342200

24/7

b e re

ik b aa

r

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

ook autosleutels met

www.automertens.nl

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Elke ronde een gerecht naar keuze.
Iedere vrijdag v.a. 18u.
Voor maar €28,50 p.p.
HOTEL RESTAURANT

NEDERHEIDE
www.nederheide.nl
Tel. 0492 - 82 00 80

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Kaak 11, Milheeze

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!
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Parochie H. Lambertus
De sprakeloosheid doorbreken
een uitnodiging tot geloofsgesprek
met ‘geloven nu’
Je hebt het druk, je leest tussen alle
drukte door een boek of krant, te weinig
tijd om je rust te vinden. De parochie
wil je helpen. Zeven keer komen we bij
elkaar om de rust en de diepte ruimte
te bieden. We gebruiken de methode
‘Geloven Nu.’

Opzet … We willen in onze Lambertus
parochie een Geloven Nu groep gaan
beginnen, met maandelijkse bijeen
komsten die we vanaf de maand novem
ber willen gaan houden. De bijeenkom
sten zijn bedoeld voor gelovigen die
nieuwsgierig zijn, maar niet voor wie al
vaker geloofscursussen gedaan heeft.
Waar: kleine zaal St. Jozefkerk, ingang
Bakelsedijk.

Geloven Nu is niet te vangen in één
woord. Het is geen methode of cursus
- maar toch steek je er veel van op.
Het is geen school - maar toch zijn er
veel verschillende groepen met een
inleider. En die groepen zijn geen ‘praat
groepen’ - maar toch wordt er gepraat.
Bijbelverhalen staan centraal, maar het
gaat over het heden.

Tijd: 1x in de maand, op dinsdagavond,
van 19.30-21.00 uur

Laten we het maar niet moeilijker
maken dan het is; want eigenlijk zegt
de naam alles al. Geloven. Nu. Hoe doe
je dat? Hoe sta jij in je geloof? En hoe
bevalt je dat? Tijdens de bijeenkomsten
van Geloven Nu komen geloofs- en
levensvragen aan de orde.

Data: 15 November, 20 December,
17 Januari, 21 Februari, 21 Maart,
18 April, 16 Mei.

In gesprek … In de bijeenkomsten
gaan deelnemers aan de hand van een
bijbeltekst in gesprek over zaken die er
toe doen in hun leven. Daarmee biedt
Geloven Nu een kans om uit de jachtige
wereld te stappen en af te dalen naar
een ander niveau. Een niveau waarop
werkelijke ontmoetingen kunnen plaats
vinden met de ander en daarmee met
de Ander. De gesprekken ontstaan aan
de hand van de vragen uit materiaal dat
we ter beschikking stellen.

Aanmelden: hoeft niet, je kunt gewoon
binnenlopen
Door + Info: Kapelaan Wouter Koop
mans, 06-19223250 of via mail pastor
koopmans@live.nl

Pag 37 - (11) Kerk Lambertus.indd 37

Allerzielen 2 november:
Eucharistieviering in de Jozefkerk om
9.00 en 19.00 u.

	
  

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
ma, wo, do, vr 19.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Allerheiligen 1 november:
Gezongen Hoogmis in de Jozefkerk om
9.30 u.

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

Het Helmonds klimaat
Daar is veel over te zeggen vanuit ver
schillende invalshoeken. Kent Helmond
een koud/warm, gezond/ongezond,
gunstig/niet gunstig klimaat? Inderdaad,
de zon schijnt er niet elke dag, maar
toch … Er gebeurt veel in Helmond wat
het (leef)klimaat beïnvloedt.
Nog steeds bestaan er mensen, die
vinden dat Helmond beter gemeden kan
worden vanwege het klimaat. Maar daar
denkt de Helmonder toch wel anders
over of niet?
Ja, over dat typisch Helmonds klimaat
willen we het hebben en er met
elkaar over van gedachten wisselen
op maandag 14 november in de
Bethlehemkerk aan de Sperwerstraat in
Helmond.
	
  

In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt
voor
vragen
en
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Het is voor de 5e keer, dat we een
klimaatprobleem aan de orde stellen.
Terecht, want we maken ons best
zorgen over het klimaat in brede zin.

Niet alleen over het weer, maar ook net
zo goed over hoe je samenleeft. Ja, hoe
gezond is het Helmonds klimaat?
Daar gaan 3 inleiders, ieder op zijn
eigen wijze, op in. Dat zijn de hr. Bertje
Kuipers, die op zijn onnavolgbare wijze
zal spreken over het geestige klimaat,
wethouder Paul Smeulders, die het
klimaat in zijn portefeuille heeft en Pim
Verschoor, die het zal hebben over het
geestelijke klimaat.
Heel gevarieerd dus zoals het weer
is, heel boeiend belooft deze avond
te worden! U/jij bent als wel of niet
klimaatdeskundige van harte welkom
om mee te luisteren en te praten over
dit veelzijdige onderwerp om zo het
Helmonds klimaat te beïnvloeden in
hopelijk positieve zin.
Het gebeurt dus allemaal in de Bethle
hemkerk op maandag 14 november
2016 om 20.00 uur in genoemde kerk
aan de Sperwerstraat in Helmond. Kerk
open om 19.30 uur.
Wist u?
• Dat elke kerkdienst te zien en te
beluisteren is op www.kerkdienst
gemist.nl ?
• Tegelijkertijd of op een tijdstip en
dag dat het u schikt.
• Elke dinsdagmorgen van 10.00u tot
12.00u een druk bezochte inloopkoffieochtend is in de ontmoetings
ruimte van de Bethlehemkerk
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Carnaval 2017 gaat van start
Wij hebben onze residentie verlegd naar de Fonkel maar
blijven de carnavalsvereniging voor Dierdonk.
Dierdonkquiz 2016
Als carnavalsvereniging van Dierdonk mogen we natuurlijk niet
ontbreken bij de Dierdonkquiz. Onder aanvoering van onze
nog Prins Nick d’n Urste hebben verwoede puzzelaars van
de vereninging waaronder zowel jong als ouder, geprobeerd
om alle mogelijke en soms onmogelijk vragen op te lossen.
Voor ons was natuurlijk de vraag betreffende carnavalsnamen
van dorpen en steden een van de gemakkelijkere. Terwijl
de puzzelaars bezig waren om oplossingen te vinden was
onze hobbytaartenbakster bezig met de opdracht van “heel
Dierdonk bakt” om de kersen op de juiste wijze in de cake te
verwerken.

Prinsbekendmaking
Op 4 november 2016 zal de prins van de carnavalsvereniging
de Rampetampers voor 2017 worden bekend gemaakt. Wie
zal dit seizoen de scepter gaan zwaaien? Laat u verrassen
en kom op 4 november naar onze residentie de Fonkel in
Helmond. De toegang is gratis en voor alle leeftijden.
Om 20.30 uur zal Prins Nick d’n Urste nog even laten zien wat
nu echt carnaval is. Na ontvangst van de gastverenigingen
zal hij nog eenmaal voorgaan in de polonaise, om vervolgens
de artikelen behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij
de voorzitter in te leveren. Vervolgens zal dan de nieuwe
prins van de Rampetampers aan de aanwezigen worden
gepresenteerd.
Als de nieuwe prins bekend is, zullen de dames van de
dansgarde en showgroep voor het eerst dit seizoen hun
nieuwe dansen laten zien, waar ze al maanden voor aan
het trainen zijn. Daarna zal samen met de bezoekende
verenigingen een gezellig feest gehouden worden, waarbij de
nieuwe prins gefeliciteerd kan worden en hij kan laten zien zijn
mannetje te staan in het feestgewoel. DeEmuzikale klanken
worden verzorgd door Blaaskapel Ragazzi en DJ Geofietisia
Tot ziens bij de Rampetampers in de Fonkel.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl Zie ook www.rampetempers.nl
Facebook: www.facebook.com/rampetamper

Nieuwe activiteit
Ook binnen een carnavalsvereniging draait het om geld. Daar
ook ons 11e Lustrum (55 jarig bestaan) nadert gaan we om
de kas te spekken beginnen met kienen. Vanaf begin/medio
november zal er ‘s maandags gezellig gekiend worden in onze
Residentie
de Fonkel. Het winnen van een1 prijs
is natuurlijk
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leuk maar ook de gezelligheid staat voorop. Graag zien wij u
ook uit Dierdonk bij deze activiteit.
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Carnaval 2017
gaat van start op:
Vrijdag 4 November

met de
Prinsbekendmaking
aanvang 20.30 uur

Konings

met medewerking van diverse
carnavalsverenigingen, muziekkapel
Raggazi en DJ Geofietsia

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

www.rampetampers.nl - secretaris@rampetampers.nl

voor Verf en Behang
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Dierdonklaan 76

Wildenborchlaan 61

Dierdonklaan 31

5709 MT TE Helmond
vraagprijs € 329.500 k.k.
Dierdonklaan 76

5709 RS TE Helmond
vraagprijs € 175.000 k.k.
Wildenborchlaan 61

5709 MG TE Helmond
vraagprijs € 299.000 k.k.
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Wildenborchlaan 30

de Kromme Geer 80

Vilsterendreef 25

5709 RR TE Helmond
vraagprijs € 245.000 k.k.
Wildenborchlaan 30

5709 ME TE Helmond
vraagprijs € 349.500 k.k.
de Kromme Geer 80

5709 RP TE Helmond
vraagprijs € 319.000 k.k.
Vilsterendreef 25

5709 RR TE Helmond
vraagprijs € 245.000 k.k.

5709 ME TE Helmond
vraagprijs € 349.500 k.k.

5709 RP TE Helmond
vraagprijs € 319.000 k.k.

Frisse nieuwe look voor Broeckx
Broeckx-Praasterink en Broeckx-Eijkemans gaan verder onder een nieuwe naam: Broeckx makelaars.

Frisse
nieuwe
lookhoort
voornatuurlijk
Broeckx
Lekker kort.
En daar
ook een vernieuwde look bij. Fris en krachtig maar even vertrouwd zoals

Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222
Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222

u van ons gewend bent. Onze beide kantoren zullen vanaf nu dezelfde uitstraling hebben maar voor de rest
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Broeckx
verandert er niets. Met
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kunnen
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hopenmakelaars.
wij een belangrijke
Lekker
kort.
En
daar
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vernieuwde
look
bij.
Fris
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krachtig
maar
even vertrouwd zoals
bijdrage te leveren aan uw woonplezier in Dierdonk! Bent u benieuwd naar onze werkwijze?
u
van ons
gewend
Onze
kantoren zullen
vanaf nu dezelfde tel.
uitstraling
hebben maar voor de rest
Neem
contact
met bent.
ons op
voorbeide
een vrijblijvend
kennismakingsgesprek!
0492-549055.
verandert er niets. Met onze nieuwe huisstijl kunnen wij er weer jaren tegenaan en hopen wij een belangrijke
bijdrage
leveren
Vind ons te
ook
op: aan uw woonplezier in Dierdonk! Bent u benieuwd naar onze werkwijze?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! tel. 0492-549055.
Vind ons ook op:
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