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Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl
GFT & PMD: Ma. 2 en 16 okt.
RESTAFVAL: Ma. 9 en 23 okt.
OUD PAPIER: kijk in de kalender van
www.deafvalapp.nl om erachter
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Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
owhdhelmond@gmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Helmond

Haverveld Dierdonk



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 M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

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

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

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Weer herfst of herfstweer
Ik had bovenstaande titel geschreven en
dacht, eigenlijk past deze titel nu niet. Het
is 21 graden en met een stralend zonnetje
geen herfst maar zomerweer. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met vorig jaar
toen we om deze tijd 30 graden hadden.
Voor u ligt alweer de 9e en voorlaatste
Gazet van dit jaar. Dit ondanks dat we
nu nog september hebben. Het volgende
nummer van november zal dit jaar niet
worden opgevolgd door het decembernummer maar voor het eerst in de geschiedenis van de Gazet door het januarinummer. Als inzender van programma’s
dient men er rekening mee te houden dat
die iets langer door moeten lopen dan
eind november.
Het jaar vliegt voorbij, nauwelijks is de
zomervakantie voorbij of we gaan de
herfstvakantie alweer tegemoet. Tot
voor enkele jaren konden kinderen zich
tijden de herfstvakantie vermaken bij
Rabojeugdland. Nu wordt een van de
middagen opgevangen door de Stichting
Draaiorgels Helmond met op de woensdagmiddag in de herfstvakantie een
middagje circus en de mogelijkheid om
je draaiorgeldiploma te halen.
Afgelopen is bijna de zomertijd, op 29
oktober mag de klok weer worden terug
gezet. De wijkvereniging houdt zijn jaarvergadering op 31 oktober, ook daaraan
merk je dat het jaar bijna afgelopen is.
Bent u trouwens al lid?

Maar voor het jaar echt voorbij is kan
men op Dierdonk op 5 oktober naar de
computerinloop, op 7 oktober meedoen
met de Dierdonkquiz, 31 oktober naar indoor Curling, en de jeugd op 3 november
naar de disco. Speelt u tennis dan is het
open dubbel winter toernooi en wil je op
de fiets, dan kan dat weer op 22 oktober
met de ATB Helmtocht.
Dit waren een beetje de vooruitblikken,
maar de afgelopen maand is er natuurlijk
ook wel het nodige gebeurd. Zo vindt u
een verslag van het Kinder Vakantie Vertier betreffende de kindervakantieweek
voor Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.
Een verslag van de zeer geslaagde Dierdonkdagen, en natuurlijk de vaste rubrieken. We hopen ook van harte dat mensen
genoten hebben van een leuke burendag!
Soms wordt er nog kopij aangeleverd
ver na de deadline. We kijken dan of we
toevallig nog een plekje over hebben.
Zo kregen we een verzoek om een foto
te plaatsen met gevonden voorwerpen
na de Dierdonkdagen. Gelukkig konden
we deze nog plaatsen. De foto vindt u in
de “zijlijn”. Herkent u iets, mail dan naar
dierdonkdagen@gmail.com, zodat het
aan de rechtmatige bezitter kan worden
teruggegeven.
Voor nu weer veel leesplezier met deze
Gazet.

Dat het jaar ten einde loopt merk je ook
aan de advertenties, zelfs Kerstmis is alweer in zicht. Ook tegen het einde van het
jaar wordt de aftrap gedaan voor carnaval
2018, en jawel de Rampetampers hebben
op 3 november hun prinsbekendmaking.

gevonden voorwerpen
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Kerst- en Sfeeershow
Iedere zondag

geopend

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

van 12.00 tot 17.00 uur

Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

NOG
MEER

50%
KORTING
*

Op een product naar keuze van
onze verse vleeswarenafdeling

Probeer nu met extra korting
onze ambachtelijk bereide
vleeswaren, kies uit het grote
aanbod op ons versplein.
• Deze waardebon is geldig van zondag 1 t/m
dinsdag 31 oktober en alleen inwisselbaar
bij Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.
• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt op 1 verpakking tot een
maximumgewicht van 1 kg.

8 711715 899170

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

COLOFONGAZET
17e jaargang nr.9. Editie oktober 2017
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Maartje Warbroek - van Lith
Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson
Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s
Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl
Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid: Ivo Dolmans en
wnd.voorzitter: Gerard Bosmans

Verenigingsnieuws

Voorwoord door Frank Smits   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3
Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van
wijkvereniging Dierdonk  .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
Lidmaatschap Wijkvereniging Dierdonk  .   .   .   .   .   .  8
Fotodier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Computerinloop Parkzicht  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
MoetNiks Mededelingen   .   .   .   .   .   .   .   .   .
11
Activiteitenoverzicht MoetNiks oktober 2017 / mei 2018   .
11
Halloweendisco vrijdag 3 november  .   .   .   .   .   .   .  13

Wijk Nieuws

4e editie Dierdonk-Quiz 07-10-2017  .   .   .   .   .   .   . 
Dierdonkdagen 2017   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Kerstmarkt 2017 in Parkzicht   .   .   .   .   .   .   .   .
Parkzicht zoekt vrijwilliger  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Columns en vaste rubrieken

Wijkinformatie, telefoonnummers en ophaaldata containers  .
Politiek met: Mirjam van der Pijl en Angelique Raaijmakers  .
Dierdonk 3D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kent u deze Dierdonker al?  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Column Medi-Seinen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
De hobby van … Noureddine Zarroy  .   .   .   .   .   .   . 
Stichting Draaiorgels Helmond activiteiten oktober  .  .  .
De Rampetampers, carnaval 2017 gaat van start  .  .  .  .
Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis  .   .   .   .   . 
Nieuws van onze wijkagent  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerknieuws van de Lambertus-parochie  .   .   .   .   .   . 
Kerknieuws van de Bethlehemkerk  .  .  .  .  .  .  .

Cultuur, Sport en ingezonden berichten

Basisschool Dierdonk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kindervakantieweek 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ATB Helmtocht Tourvlub ‘81 Helmond  .  .  .  .  .  .
Scouting Paulus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Annatheater   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Jeugd pagina’s

2
7
26
27
31
33
35
37
38
39
41
42
15
24
26
30
34

Jeugdverhaal: De dieren in het rovershuis  .  .  .  .  .
17
Kleurplaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Spelletjespagina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Jeugd(prijs)puzzel. Win een boekenbon!  .  .  .  .  .  . 29

De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 15 oktober.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
3 november.
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Timeless Jubileum

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262

Lekker slapen.

Vlak 2795,-

1599,-

De normaalste zaak
van de wereld.

alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

Geheel compleet

2499,alle maten

Vakmanschap
sinds 1884

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Stabiel
ligcomfort
mop
2 o
over de
gehele
breedte

Uitvinders
van de
CombiSpring®

Duurzaamheid,
ondersteuning
4 pdf
1
en ventilatie

Ş Originele
Combispring® matras
Ş ť 

Ş
 ťy 
Ş E ťŧť
Ş Draadloos elektrisch
verstelbaar
Ş Hoogwaardige
23:52:48
EŦ  

Tevreden

ELGA

Trots meldt de nieuwe
suppoost van het Rijksmuseum zich aan het
eind van zijn eerste
werkdag bij de museumdirectie.
"Meneer de directeur, ik
denk dat u over mij tevreden zult zijn. Ik heb
vandaag al drie Rembrandts en twee
Picasso's verkocht!"

HYBRIDE
WARMTEPOMP

€ 1.800,subsidie!

U
h nh id
p i l

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

september en oktober 2017
v

Rug, nek en schoudermassage

D

K

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

www.deinstallatieman.nl

40 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
v

Cadeaubon vanaf € 10,00
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e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Blijverslening = levensloopbestendig wonen
Aanvankelijk wilde ik deze column
wijden aan het beleid rondom geiten
houderijen. De kans was natuurlijk
groot dat mijn medecolumnist van
deze maand dat onderwerp ook
zou aanpakken. En ik hoorde de dag
voordat ik de column zou schrijven
dat Angelique Raaijmakers inderdaad
van plan was de geiten bij de
spreekwoordelijke hoorns te vatten….
Daarom ga ik u wat vertellen over de zogenoemde blijvers
lening die de gemeente Helmond instelt.
In het verlengde van de starterslening (bedoeld voor kopers
van hun eerste huis waarbij er net iets meer geld benodigd
is dan de bank kan/wil verschaffen aan hypotheek) en de
duurzaamheidslening (bedoeld om bijvoorbeeld energie
besparende maatregelen in en aan uw huis te treffen) komt er
een blijverslening. Die laatste is bedoeld voor het levensloop
bestendig maken van uw huis.
En wat wil dat dan weer zeggen…. Levensloopbestendig wil
zeggen dat een huis uw hele levensloop geschikt is om er in
te wonen. Als u maatregelen in huis wilt treffen om in uw huis
te kunnen blijven wonen ook al wordt u ouder, met of zonder
fysieke handicap, dan kunt u van deze regeling gebruik maken.

Natuurlijk is er altijd eerst de mogelijkheid van aanpassingen
bij fysieke problemen in huis via de WMO. Komt u via een
(medische) indicatie voor een aanpassing in aanmerking dan
wordt deze meestal vanuit de WMO bekostigd. Maar daarvoor
is heel vaak wel een eigen bijdrage verschuldigd. Tip: laat dan
berekenen wat de meest gunstige regeling voor u is, WMO of
blijverslening.
Besluit u echter de problemen voor te willen zijn en alvast
de badkamer aan te willen passen met een instapbad, een
douche zonder drempel, of een verhoogde wc-pot te willen of
een traplift bijvoorbeeld, dan kunt u aarvoor bij de gemeente
een financiering via een lening regelen die veel gunstiger
voorwaarden kent dan een lening via een bank.
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat iedereen de kans
krijgt zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen waar hij of zij
graag woont in Helmond. Daarom is in mei 2016 raadsbreed
een motie ingediend die het college de opdracht gaf een
blijverslening te ontwerpen. Een initiatief van de PvdA en
GroenLinks werd raadsbreed ondersteund.
Op het moment van schrijven is de blijverslening in een
commissievergadering door bijna alle partijen omarmt. Het
besluit valt in de raadsvergadering van 26 september. Ik ga
ervan uit dat op het moment dat u dit artikel leest de regeling
van kracht zal gaan. Als PvdA zijn we daar erg tevreden mee!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Veehouderij en gezondheid
Op 11 september jl. hebben wij als ge
meenteraad vanuit de GGD (Gemeen
telijke Gezondheidsdienst) informatie
ontvangen over het 
onderzoek wat
de GGD verricht heeft in 2016-2017.
Dit onderzoek was op verzoek van de
gemeente Helmond n.a.v. de vergun
ningsaanvragen op de grens GemertBakel/Helmond voor aanpassing cq.
omschakeling naar geitenhouderij.
De GGD verwees ons allereerst naar de website
www.kennisplatformveehouderij.nl waar we bij thema
konden kijken en dan specifiek; Q en A geitenhouderij en
gezondheid.
Het rijk heeft voorafgaande jaren vanaf 2009 doorlopend
onderzoek verricht naar allerlei vormen van gezondheids
klachten in relatie met veeteelt. In het voorjaar van 2018
komen er wederom belangrijke onderzoeksresultaten


beschikbaar mbt oorzaak meer longontstekingen rondom
veeteelt bedrijven.
Terug naar Dierdonk en de geitenhouderij aan het Muizenhol:
- het Rijk heeft nog steeds geen standpunt/wetgeving aan
genomen en is nu nog zaak provincie
-provincie Noord-Brabant heeft een stop op uitbreiding
geitenbedrijven en vergunningen geweigerd.
-het probleem van gezondheidsrisico ligt bij de gemeente zelf.
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Over welk gezondheidsrisico hebben we het?
Voor details een verwijzing naar de site van www.RIVM.nl.
De Q koorts bacterie is volledig uitgebannen en n.a.v. de
uitbraak in 2009 zijn er beleidswijzigingen aangenomen zoals
vaccinatieplicht, gedragsregels bij lammeren en omtrent mest
en er zijn geen uitbraken meer geweest.
Voor geitenbedrijven is er binnen een straal van 2 km een
verhoogd risico op longontsteking, de reden daarvoor is nog
onbekend en de verwachting is dat onderzoek voorjaar 2018
meer duidelijkheid gaat geven. Bij pluimveebedrijven is er een
statisch verband binnen een straal van 1 km en oorzaken zijn
wel bekend (microbioom in de keel, fijnstof/endotoxinen). Er
komen niet meer mensen met COPD voor in een straal van
500 meter van veeteeltbedrijven maar de COPD patienten
hebben doorgaan wel meer medicijnen nodig.
Dit was een verslag in een notedop. Nadere informatie is te
verkrijgen op de genoemde websites en je mag ook altijd naar
de GGD bellen, vragen naar Mw. Van Oudheusden.
Met vriendelijke groet,
Angelique Raaijmakers-v.d. Pol, raadslid CDA
angelique.raaijmakers@cdahelmond.nl
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Uitnodiging voor de Jaarvergadering
Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk
op maandag 30 oktober 2017 – 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.

De agenda:

Verder zal het bestuur verantwoording
afleggen over het verenigingsjaar 2016/2017
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

1) Opening/vaststelling agenda
2) Ingekomen stukken/mededelingen
3) Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.d. 7 november 2016
4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van aftreden is geen van de bestuursleden aftredend. Uitbreiding is mogelijk
en gewenst. Degene die interesse heeft gelieve contact op te nemen met een van de bestuursleden. Aan de ALV zal worden
gevraagd kandidaten ter vergadering, al dan niet na stemming, tot bestuurslid te benoemen.
5) Jaarverslag verenigingsjaar 2016/2017
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.
6) Financiële verslaglegging
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2016/2017
De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken.
b) verslag kascommissie
De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed te keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2017/2018
7) Procedurevoorstel Ereleden
8) Rondvraag
9) Sluiting

Aanmeldformulier wijkvereniging?
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteiten
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Naam:
.........................................................................
Adres:
.........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.:
....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Datum: ............................
Handtekening:
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......................................................
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Fotografen een leuke hobby

De meeste foto’s worden tegenwoordig met een smartphone
gemaakt en meteen gedeeld via social media. Instagram en
Facebook zijn hier goede voorbeelden van. We zijn ergens,
zien iets, komen vrienden tegen, een speciale gebeurtenis.
We leggen dat vast en delen het.
Toch hebben de meesten ook een camera. Daarvan komt het
grootste deel alleen met de vakantie uit de kast en we maken
er daarna een prachtig vakantieboek van.
Als je dan een tijdje bezig bent ga je anders tegen foto’s
aankijken. Bijvoorbeeld jammer dat een gezicht er maar de
helft opstaat of dat er een voorwerp storend in beeld staat.
Je wordt je dan bewust dat het ook anders kan. En je gaat aan
het experimenteren en je wil er meer uithalen. Denk maar aan
dat ene fotootje dat je iedereen met trots laat zien. Dan is het
fijn als je je ervaringen kunt delen en doordat anderen met
jou delen, krijg je weer nieuwe ideeen. Dit kan bijvoorbeeld
door lid te worden van een fotoclub. En Dierdonk heeft een
hele fijne, gezellige groep mensen die hiermee bezig zijn. Kijk
maar eens op www.fotodier.nl
Door het fotograferen kijk ik anders rond. Zie ik meer en
probeer dat vast te leggen zodat anderen ook zien wat
ik zag. En dat is lastig want als je een foto maakt heb je er
ook een bepaalde emotie bij en die is lastig vast te leggen.
Bijvoorbeeld vind ik de in bloei staande heide erg mooi en
rustgevend, maar op een foto zie ik dat niet terug.
De wijk Dierdonk heeft vele mooie, interessante plekjes om
foto’s te maken. Op een paar plaatsen kun je zelfs orchideeen
tegenkomen. Kijk maar naar de foto’s van de paarse Gevlekte
Orchis of in juli de Brede Wespenorchis.

Zelf ben ik ook geïnteresseerd in vlinders en libellen. En die
vind je volop langs de waterkanten. Bekijk maar eens een libel
van dichtbij of een paring van de veel kleinere juffertjes
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En dan de vlinders. De vele voorkomende soorten zoals
Dagpauwoog, Atalanta, Koolwitje, Citroentje en Kleine Vos
kennen we misschien. Maar er zijn nog vele andere mooie
soorten die ook In Dierdonk voorkomen, zoals het Icarus
blauwtje, Vuurvlinder, Groot Dikkopje, Gehakkelde Aurelia.

Een van onze mooiste vlinders en tevens ook de grootste vind
ik de Koninginnepage, maar daar moet je een beetje geluk
mee hebben om die tegen te komen.

Om deze dieren te kunnen fotograferen heb je vooral geduld
nodig. Eerst het gedrag bekijken en het tijdstip van de dag om
de mooiste foto’s te maken. Bijvoorbeeld vlinders gaan pas
echt vliegen als het 18 graden is, maar als het te warm is zijn
ze zo vlug en onrustig dat je geen tijd krijgt om een plaatje
te maken. Juffertjes komen vaak op dezelfde plek terug en
zitten dan net lang genoeg stil. De grotere soorten zoals de
Paardenbijter moet je een tijdje volgen en pas als die een
ander insect heeft gevangen gaat hij ergens zitten om te eten.
Dat is het moment om foto’s te maken, als die tenminste
niet hoog in een boom gaat zitten. ís Morgens heel vroeg zijn
ze nog in slaap en vaak vol dauwdruppels. Je hebt dan tijd
genoeg om een mooie opname te maken. Het is dan alleen
lastig om ze te vinden.
Tip: houd de camera eens op gelijke hoogte van het object.
Kom eens vrijblijvend op een clubavond of ga eens mee op een
clubuitje. Er wordt veel meer gedaan dan natuurfotografie.
Bijvoorbeeld ook hoe maak je portretten, waar moet je reke
ning mee houden als je een sport vast gaat leggen, hoe komt
dit landschap het beste tot zijn recht, foto’s bewerken, enz.
Ger Dirks , Fotoclub Fotodier
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Computerinloop Parkzicht
Vanaf 5 oktober kunt u weer van 10:00 uur tot 12:00 uur
terecht bij onze computerinloop. We helpen u om goed
gebruik te kunnen maken van uw laptop, smartphone en
tablet.
Ook doen we ons best om eventuele problemen met deze
apparatuur op te lossen. Als u nog niet het gevoel hebt goed
met de computer en aanverwante apparatuur om te kunnen
gaan, helpen we u op weg aan de hand van de digitale
cursussen van Seniorweb.

Omdat Seniorweb dit jaar 20 jaar bestaat, mogen wij u tijdelijk
een gratis jaarlidmaatschap aanbieden. Let wél op: het aantal
beschikbare lidmaatschappen is beperkt. Dus wie het eerst
komt, die het eerst maalt.
In het septembernummer van de Gazet hebben we lijstje
gepubliceerd met mogelijke onderwerpen waarover u een
workshop zou willen bijwonen. Wellicht door de korte tijd is
er niet erg veel gereageerd. Het kan ook zijn dat er fouten in
het overnemen van het e-mailadres zijn gemaakt, waardoor
de mails niet aangekomen zijn.
Het juiste adres is: computerinloopparkzicht6@gmail.com.
Vergeet dus niet het cijfer 6 vóór het apenstaartje @ te typen.
Het lijstje drukken we nu nog een keer af. U hoeft alleen maar
de cijfers van de gewenste onderwerpen door te geven. Uw
reactie ontvangen we graag vóór 15 oktober.
1. Netflix. Kies uw eigen film op PC / Tablet / TV
2. Spotify Geniet van uw muziekkeuze op Smartphone / PC /
Tablet
3. Cookies Wat zijn het waarvoor worden ze gebruikt en wat
hebt u eraan
4. Wat zijn (Ziggo) hotspots. Hoe werkt dat en wat hebben we
eraan
5. Windows10 Update en de privacy. Wat wil Microsoft
allemaal weten
6. Chromecast 1 en 2 Hoe werkt het en wat hebben we eraan
7. Mediaspelers en Mediaboxen. Wat kunnen we ermee
8. WiFi direct bij printers
9. Redden van niet opgeslagen Office bestanden (Word en
Excel)
10. Moderniseren van de laptop door harddisk te vervangen
door een SSD
11. Grote bijlagen via mail versturen middels WeTranfer of Ziggo
Mail
12. De diverse soorten mailprogramma’s en hun eigenschappen

Op 12 oktober om 10:00 uur starten we onze eerste
workshop. Deze zal gaan over beveiliging tegen inbraak,
zowel in uw huis als in uw computer. We zullen u laten zien
hoe daarbij gebruik gemaakt wordt van GSM en de mobiele
telefoon.
Als gast hebben we onze wijkagent Maizie Beckschebe
uitgenodigd. Ze zal ons wat vertellen over de manieren
waarop wijzelf het risico op inbraak en diefstal kunnen
verminderen.
Leden van de wijkvereniging en van Seniorweb kunnen deze
bijeenkomst gratis bijwonen.
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Nieuwsblad voor Dierdonk

MoetNiks mededelingen
Dinsdag 31 oktober ‘Indoor Curling’ in Lierop.
De mensen die voorgaande jaren 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 hele begeleiding van de groep,
zowel de groepsindeling als de competitie indeling.
We spelen van 14.00 uur tot 16.00 uur. We zorgen allemaal
dat we om 13.45 uur bij Indoor Curling Brabant zijn. Het adres
is Heesvenstraat 21, Lierop. We gaan op eigen gelegenheid of
proberen om samen te rijden.
De kosten zijn € 5,- voor leden van de wijkvereniging, niet
leden betalen de normale prijs van € 7,50 p.p. Aanmelden en
betalen bij Jeanne (512516) tot uiterlijk 23 oktober 2017. Wij
zien graag nieuwe gezichten!

Vooraankondiging van een supergezellige Surinaamse
middag op dinsdag 14 november met hapjes en drankjes. Zie
bijzonderheden in de volgende Gazet.
Houd in uw agenda ruimte vrij voor de Kerstviering op
woensdag 20 december in Parkzicht. In de volgende Gazet
komen verdere bijzonderheden aan de orde.
Bestuur van “MoetNiks”.

Activiteitenoverzicht MoetNiks
oktober 2017 / mei 2018
Datum of Periode

Elke woensdag vanaf
4 okt. t/m 25 april 2018
Elke donderdag vanaf
5 okt. tot half april 2018
Dinsdag 31 oktober
Dinsdag 14 november

Activiteit

Plaats

Toelichting

Koersballen

Parkzicht

Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Computerinloop

Parkzicht

Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Indoor Curling
Surinaamse middag

Heesvenstraat 21a, Lierop Aanmelden al mogelijk
Parkzicht
Zie GAZET van november
Van 10.00 uur tot 13.00 uur
Woensdag 20 december Kerstbijeenkomst
Parkzicht
informatie in de Gazet van
november en december
Vertrek 10.30 uur vanaf
Dinsdag 23 januari 2018 Eerste winterwandeling Omgeving Dierdonk
parkeerterrein AH
Vertrek 10.30 uur vanaf
Zondag 25 februari 2018 Tweede winterwandeling Omgeving Dierdonk
parkeerterrein AH
Winterwandeling?? of
Dinsdag 20 maart 2018
Warande
Zie GAZET februari/maart 2018
Midgetgolf??
April 2018
Excursie
Mededelingen volgen
Zie GAZET van maart/april 2018
15 mei 2018
Bustocht
Bestemming??
Informatie volgt
Elke woensdag vanaf 2
Petanquen
Jeu de Boules banen /
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
mei t/m 26 september
(naast Koersballen)
c.q. Parkzicht
Contactpersonen: Jeanne de Jong tel: 512 516
Joke Nieuwhoff tel: 518 474
Wim Claassen tel: 559 737
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist

Kijk in onze webshop
of in onze winkel

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

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!
VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 |

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

WWW.VANDUPPEN.NL

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Halloweendisco vrijdag 3 november
Op vrijdag 3 november is het weer zover! De jeugddisco in
Parkzicht voor kinderen uit groep 4 t/m 8 heeft als thema
Halloween!
Je mag verkleed komen, hoeft niet. Maar misschien is er wel
een leuke prijs voor het best verkleedde kind !
De disco is van 19 uur – 21.30 uur
Ook zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. We hebben
gelukkig al enkele ouders bereid gevonden om dit nieuwe
seizoen te starten als vrijwilliger, maar er zullen eind van dit
schooljaar velen van ons stoppen omdat hun kinderen de
basisschoolleeftijd zijn ontgroeid.
Kom gewoon eens kijken, het is erg leuk om te doen en
vraagt niet veel tijd. Er zijn maar 4 disco’s per jaar en bij veel
vrijwilligers sta je meestal minder vaak ingedeeld en wordt
ruilen ook makkelijker. Want 1 ding is wel zo, het is vrijwillig,
maar niet vrijblijvend ! Er wachten steeds enthousiaste
kinderen op je !
Ingrid, Johan, Monique en Astrid

4e editie Dierdonk-Quiz 07-10-2017
Nog even en dan is het alweer zover. De puzzelaars onder ons
kunnen dan hun hart weer ophalen aan een grote diversiteit
aan vragen en opdrachten. Ook dit jaar heeft het Quizteam kosten nog moeite gespaard om wederom een zeer
gevarieerd scala aan vragen en doe opdrachten te verzinnen.
Met name de praktische opdracht dit jaar is in onze ogen zeer
de moeite waard en kan een groot aantal punten opleveren,
mits natuurlijk juist uitgevoerd. Verder uiteraard een aantal
vragen die lastig op te zoeken zijn en dus voor de nodige
hoofdbrekens zullen zorgen. Maar wees gerust, er zitten
natuurlijk ook vragen en opdrachten bij die erg leuk zijn om
te doen en waarop de antwoorden redelijk eenvoudig te
vinden zullen zijn. Wij hebben reeds
een behoorlijk aantal inschrijvingen
binnen dus als u nog aan deze quiz wilt
deelnemen adviseren wij u om niet te
lang te wachten met aanmelden want
vol is vol.

verhogen. Dankzij de belangeloze medewerking van een groot
aantal sponsoren, die wij uiteraard zeer erkentelijk zijn voor
hun ondersteuning, zijn wij nog steeds in staat om deze Quiz
geheel gratis aan te bieden aan onze mede wijkbewoners. Wij
als Quiz-team Dierdonk hopen dit jaar het maximale aantal
inschrijvingen van 25 teams te gaan halen en hopen daarnaast
op een grote opkomst tijdens de feestavond op 28 oktober
a.s. in Parkzicht.
Zaal open om 20.30 uur en
aanvang feestavond om 21.00 uur
Quiz-team Dierdonk

Zaterdagavond 28 oktober a.s. zal in
ons eigen wijkhuis Parkzicht, tijdens
een feestavond welke voor iedereen uit
de wijk toegankelijk is, bekend gemaakt
gaan worden welk team met de eeuwige
roem en natuurlijk de hoofdprijs van dit
jaar aan de haal gaat. Ook dit jaar zal
het duo Bart en Theo, net zoals vorig
jaar, weer een muzikaal intermezzo
gaan verzorgen om de sfeer nog wat te

Gazet oktober 2017

13

Open winter toernooi TVdierdonk 2017
Beste tennisvrienden en Dierdonkers,
Net voordat de tennisrackets in de mottenballen gelegd
worden, kan voordat de gure winterkou intreedt, nog even
lekker een balletje geslagen worden op ons gezellige tennispark
in Dierdonk. Het is alweer het 14e wintertennistoernooi. Het
toernooi is altijd extra gezellig omdat we alleen dubbelen en
werken met een poulesysteem.
Om de zondag van de prijsuitreiking een extra feestelijk tintje
te geven maken alle deelnemers die dan aanwezig zijn – dus
vooral de finales komen aanmoedigen! – kans op het winnen
van een ballonvaart!

Met vriendelijke groeten en graag tot
ziens op ons toernooi,
Open Toernooi Commissie TV Dierdonk.
Hannie, Erik, Edward, Karin en Carine
Email: otc@tvdierdonk.nl
Web: www.toernooi.nl
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OPEN TOERNOOI

Het toernooi wordt gehouden in de week van 28 oktober tot
en met 5 november 2017 op onze 4 Advantage Red Court
banen. Het toernooi zelf is toegankelijk voor ieder KNLTB-lid,
maar iedereen is natuurlijk van harte welkom om de spelers
aan te komen moedigen. Ons clubgebouw is intussen volledig
gemoderniseerd, met steigerhouten
meubels en frisse kleurtjes. Daarom is het
ook leuk om daar eens lekker te genieten
van een drankje en een hapje, terwijl de
tennissers zich in het zweet werken.
Er kan worden ingeschreven in de heren
dubbel, dames dubbel en gemengd
dubbel op alle niveaus van 3 t/m 8.
Inschrijven kan tot en met zondag 15
oktober 2017. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 9,= per persoon per ingeschreven
onderdeel.

14E OPEN DUBBEL
WINTER TOERNOOI

TV DIERDONK
28 OKTOBER
T/M
5 NOVEMBER
ALLE DUBBELCATEGORIEEN 17+ (MUV 3,4 EN 5)

POULESYSTEEM

INSCHRIJVEN:
WWW.TOERNOOI.NL
INSCHRIJVING SLUIT OP ZONDAG 15 OKTOBER 2017
INSCHRIJFKOSTEN €9,00
CONTACT GEGEVENS:
TV DIERDONK
DIERDONKPARK 2
5709 PZ HELMOND
+31 6 30 51 72 68
OTC@TVDIERDONK.NL
BONDSGEDELEGEERDE:
R.J.J. LAMMERS
+31 6 42 47 82 92

WEDSTRIJDLEIDING:
EDWARD VAN SEUMEREN
TOERNOOICOMMISSIE:
HANNIE KUSTERS
ERIK MELSSEN
KARIN VAN DER STEEN
EDWARD VAN SEUMEREN
CARINE VAN VUURE

OP DE FINALEDAG WORDT ONDER DE AANWEZIGE DEELNEMERS VAN
HET TOERNOOI EEN BALLONVAART VERLOOT

Nieuwsblad voor Dierdonk

Basisschool Dierdonk start het schooljaar

Het jaar is weer van start gegaan! De
lokalen, materialen en methodes zijn al
weer volop in gebruik genomen en zijn
inmiddels niet meer helemaal nieuw en
onbekend. Hoe het schooljaar gestart
is in verschillende groepen? Dat lees en
zie je hieronder.
Trektocht
Door Roos en Matthijs uit groep 6/7C
De groepen 7a, 7b en 6/7c zijn op
trektocht geweest. Groep 6/7c heeft de
eerste overnachting gehad in Nuenen
en de tweede in Geldrop gehad. Toen
we in Nuenen aankwamen hadden we
meteen vrije tijd en daarna meteen
een leuke activiteit, we moesten op
restafval muziek maken. De volgende
dag maakten ze ons wakker heel harde
toeters, dat was niet fijn.
Na het ontbijt kregen we uitleg over de
tocht, want het was een gps-tocht. Het
was moeilijk maar wel leuk. Het eten
was heel lekker en na het eten mochten
we oefenen voor de bonte avond. De
volgende dag hadden we een dropping,
we moesten naar de Cacaofabriek daar
deden we een escaperoom. Vanuit de
Cacaofabriek liepen we naar school. En
kregen we een medaille. Het was heel
leuk!
Aan de slag in groep 3A
Het schooljaar is weer begonnen. Ook in
groep 3A wordt er weer hard gewerkt.
Een klas vol enthousiaste kinderen die
graag willen leren lezen, schrijven en
rekenen. De eerste letters en woorden
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zijn al geleerd. De kinderen kunnen zelfs
al een beetje lezen!
De machtige ring van het riviergoud
Door Lou uit groep 5A
Wij zijn met groep 5A naar het kasteel
in Helmond geweest. We gingen met
de bus er naar toe. Dat was heel leuk.
En toen gingen we naar binnen. We
zaten helemaal bovenin. Er kwam een
man binnen. Hij ging ons een verhaal
voorlezen. Toen het verhaal afgelopen
was, gingen we een speurtocht doen.
Die was heel leuk. Daarna gingen we
een filmpje kijken. Die was best grappig.
Daarna gingen we het verhaal een
beetje nadoen en de juf maakte foto’s.
Dat was heel leuk.

Griezelen
Door Lomea en Sanne uit groep 8B
Met knutselen kregen we de opdracht
om monsters in allerlei soorten en
maten te maken. Je kon ze zo plat als
een pannenkoek maken, je kon er een
soort van feesthoedje van maken of je
kon er een boekenlegger van maken.
Het idee van al die monsters is de
Kinderboekenweek. Het thema van
de Kinderboekenweek is namelijk…..
Gruwelijk Eng Griezelen. We zijn nu dus
bezig met allerlei activiteiten rondom
de Kinderboekenweek. Zoals: monsters
knutselen, monsters tekenen en boeken
lezen over Monsters. De juf leest nu een
boek voor over heksen van Roald Dahl.
Op 13 september was het Roald Dahl
dag, hier hebben we ook nog van alles
geleerd over de griezels en monsters
die je in de boeken van Roald Dahl
tegenkomt.
Nieuws uit groep 8
Door Dores en Wessel uit groep 8B
Groep 8 is een zeer speciaal jaar voor
ons, omdat we eindmusical en kamp
hebben en afscheid moeten nemen
van de basisschool en de meeste van
onze klasgenoten. We gaan natuurlijk
na dit jaar naar de middelbare school.
De agenda’s zijn in de eerste week al
uitgedeeld. Dat is omdat we moeten
leren hoe we daarmee moeten omgaan.
Elke dinsdag en donderdag moeten wij
onze agenda meenemen samen met ons
huiswerk.
Bij het nieuwe blok van Engels leren we
hoe we mensen kunnen omschrijven.
Daarover ging ook de tekenles
“Wanted”. Iemand tekenen die gezocht
werd. Het mag van alles zijn, van een
rare alien tot een gewoon mens.
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De nieuwste trends terrastegels 2017

TEGELVLOEREN – WANDTEGELS
HOUTENVLOEREN - LAMINAAT - PVC
VLOERVERWARMING - INSTALLATIE
COMPLETE BADKAMERS - SANITAIR
TEGEL OUTLET - TUIN - TERRAS

ALLES ONDER 1 DAK !
ENGELSEWEG 200 A T.0492792499 HELMOND

22 oktober 2017

Inschrijven:


NTFU leden € 3,- niet leden € 4,- tot 16 jaar gratis

24e “HELMTOCHT”
Tourclub ’81 Helmond

Afstanden:


14 km voor de jeugd en minder ervaren ATB-ers



28 en 55 km

Ravitaillering:


Gratis thee, sportdrank, krentenbol, fruit en een stuk
gezelligheid

Route:


Start:

Vanaf 08:30 uur tot uiterlijk 10:00 uur
Scouting Rijpelberg, Berkendonk 91,
5703 KB Helmond.

www.tc81.nl
info@tc81.nl

Mogelijkheid tot afspuiten

Veiligheid:


Helm verplicht

Altijd

25%

00 p

Informatie:

Volledig gepijld

Fietsen:


High ea & Wine

Parkeren:
Parkeerplaats Berkendonk,
Raktweg, 5703 KE, Helmond
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Hèt ideale moment om even bij te praten met elkaar, onder het genot van al het lekkers.
Zowel voor de zoetekauwen als de liefhebber van hartig, bieden wij dagelijks tussen
12:00 en 16:00 uur de meest heerlijke lekkernijen aan. Om heerlijk van te smullen!
Drinkt u geen wijn , dan schenken wij een alcoholvrij alternatief.
Strijk neer op een comfortabel plekje in ons restaurant of op ons ruime zonnige
terras en neem de tijd om te Buitengewoon te genieten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Glas Prosecco
Brownie’s
Hartige sandwiches ( zalm, tonijn, kip)
Kopje soep
Bladerdeeg met hartige vulling
Scones, jam en clotted cream
Hartig belegde bruchetta
Zoetigheden
Glas huiswijn naar keuze
Onbeperkt koffie & thee
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Wij vinden het fijn als u de High Tea & Wine minimaal 3 dagen
vooraf bij ons reserveert. Reserveert u online, wilt u dan erbij
vermelden dat het om een High Tea & Wine gaat.

Konings

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93
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De dieren in het rovershuis
Er was eens een boer die een ezel bezat,
die oude Jaap heette. Op een goede dag
zei de boer tegen zijn zoon: “Oude Jaap
moesten we morgen maar verkopen aan
de slager.” Dat hoorde de ezel toevallig
en natuurlijk had hij daar niet veel zin in.
Nu wordt het tijd voor me om te maken
dat ik wegkom, dacht hij. Weet je wat
ik doen zal? Ik ga naar Dierdonk om er
mijn geluk te beproeven.

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

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

Maar Dierdonk was ver weg en toen de
avond begon te vallen, waren ze er nog
lang niet. Ze liepen door een groot en
woest bos en omdat het al donkerder en
donkerder werd, besloten ze de nacht
daar door te brengen. De haan, die het
vlugste was, vloog in een hoge boom,
om van daaruit rond te kunnen kijken en
jawel, daar zag hij in de verte een lichtje
branden. Hij vloog weer naar beneden
en vertelde wat hij gezien had. Samen
gingen ze erop af en oude Jaap keek
door het raam naar binnen. Daar zag hij
op een grote tafel in het woonvertrek
een lamp branden en om de tafel zaten
twee rovers hun geld te tellen.

Toen gingen ze samen verder en
kwamen niet lang daarna een hond
tegen, die zat te huilen. “Waarom heb je
zo’n verdriet?” vroeg oude Jaap. “Daar
heb ik alle reden toe,” klaagde de hond.
“Mijn baas wil me niet langer houden,
omdat ik de kar niet meer trekken
kan, en nu kan ik mijn testament wel
maken.” - “Dan verkeer je in dezelfde
omstandigheden als wij,” zei oude Jaap.
“Ga met ons mee naar Dierdonk om het
geluk te zoeken.” - “Dat is goed,” zei de
hond en hij stapte met hen mee.

“Ik denk niet dat die heren ons erg
gastvrij zullen ontvangen,” zei oude
Jaap. “We moeten dus zien, dat we ze
wegjagen. Voordat ze eruit zijn, kunnen
wij er niet in.” Toen klom de hond op
de rug van de ezel, de kat op de rug
van de hond en de haan op de rug van
de kat. Zo stonden ze voor het raam
en toen begonnen ze allemaal zo luid
te schreeuwen als ze maar konden. De
rovers wisten niet wat er gebeurde,
toen ze dat vreemde dier buiten voor
het venster zagen staan. Ze dachten er
niet lang over wat dat wel kon zijn, maar
maakten dat ze wegkwamen.
Toen stapte oude Jaap met zijn makkers
naar binnen. Eerst zorgden ze ervoor
wat te eten te krijgen en toen ze lekker
gesmuld hadden, zocht ieder een
gemakkelijk plaatsje op om uit te rusten
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van de vermoeiende dag. De kat kroop
dicht bij het vuur, de hond ging vlak bij
de deur liggen, de ezel zocht de stal op
en de haan vloog in een boom voor het
huis.
Toen de rovers buiten het bereik
van dat vreemde dier waren, dat zo
onverwachts voor hun raam verschenen
was, hadden ze toch spijt dat ze zo
overhaast waren weggelopen en alles
in de steek hadden gelaten. Ze keerden
dus voorzichtig terug en toen ze zagen
dat in huis alles donker was en ze ook
geen geluid hoorden, meenden ze dat
alle gevaar geweken was. De ene rover
ging dus naar binnen. Het licht was uit
en daarom liep hij met een zwavelstok
naar de haard. Daar zag hij de ogen van
de kat blinken en met de gedachte, dat
het kooltjes vuur waren, stak hij ernaar
met de zwavelstok. De kat voelde een
vreselijkepijn en ze werd zó woedend,
dat ze al blazend en sissend op de rover
toevloog en hem beet en krabde waar
ze maar kon. De rover wist niet wat hem
overkwam en hij rende de kamer uit,
maar bij de deur trapte hij op de staart
van de hond en die beet hem venijnig in
zijn been.
Ondertussen was de andere rover de
stal ingegaan om te zien of daar alles
wel in orde was, maar daar struikelde hij
over oude Jaap. De ezel schoot wakker
en schopte en trapte hem zo ongenadig,
dat hij niet wist hoe hij het had en blij
was dat hij weer buiten stond. Op dat
ogenblik begon de haan, die door al het
rumoer wakker was geworden, zó luid
te kraaien, dat de rovers horen en zien
verging en ze wegliepen, zo hard als ze
konden, zonder nog éénmaal te durven
omzien.
Ze zijn nooit meer teruggekomen en
oude Jaap en zijn kameraden konden
voortaan vrolijk en ongestoord in het
huis blijven wonen en
als ze in die tussentijd
niet gestorven zijn,
dan leven ze er
misschien nog.
De Bremerstadtmuzikanten herschreven
naar Dierdonk i.v.m .
werelddierendag
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 29.
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Onlangs zijn wij in een landelijk onderzoek, door een onafhankelijke
instantie, als beste makelaar voor de regio Zuidoost-Brabant
uit de bus gekomen. 4e van Noord Brabant en 22e van Nederland.
Er zijn 9000 woningmakelaars in Nederland.
Vestiging Helmond:
Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
0492-661884
info@heuvel.nl
Vestiging Eindhoven:
Aalsterweg 134c
5615 CJ Eindhoven
040-7820849
eindhoven@heuvel.nl

Hier zijn we erg trots op. Deze beoordeling is op basis van een 4 tal criteria
tot stand gekomen.
Het onderzoek is dit jaar voor het eerst op vestigingsniveau gedaan, terwijl
voorheen de verkopen van meerdere kantoren van een bedrijf of
franchiseorganisatie meetelden voor één resultaat. In het onderzoek gaat
het uitsluitend om de verkoop van woningen van bestaande bouw.
Factoren die meewegen zijn:
• het aantal transacties;
• de omvang van de portefeuille;
• acquisitie;
• doorlooptijd.
De resultaten zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Alleen de
doorlooptijden zijn vergeleken met de gemiddelden in de gemeente waar
de makelaar de woningen verkoopt, waarbij wij dus als beste uit de bus
komen!
Natuurlijk doen wij ons best als no nonsense kantoor maar zonder onze
klanten en relaties zou dit resultaat nooit behaald zijn!

Uw woning verkopen?
Graag lichten wij onze werkwijze toe
en laten we zien dat onze
onderscheidende kwaliteit een
meerwaarde is zonder meerprijs!
(Bron: vastgoedactueel)

Dierdonkdagen 2017
Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september vonden de DierdonkDagen plaats!
Om te beginnen willen we (de organisatie) enkele mensen
bedanken. Zonder sponsoren, vrijwilligers én deelnemers zijn
er geen DierdonkDagen mogelijk. Met een nieuwe impuls is het
dit jaar een geweldig succes geweest. Graag nemen we jullie in
vogelvlucht mee door de dagen.
Op de eerste dag van het weekend werd zoals altijd begonnen
met de jeugddisco voor de jeugd van basisschool Dierdonk die
van een drankje werden voorzien door hun eigen team van
“jeugddiscovrijwilligers”. De muzikale klanken werden ook dit
jaar weer verzorgd door DJ Petertje die met licht, rook en diverse geluidseffecten, en dit jaar zelfs met een aantal confetti
kanonnen, de stemming onder de jeugd tot een geweldig niveau wist te brengen.
Veel van deze bezoekertjes bleven na afloop van de disco in de
tent om tijdens de vierde editie van Dierdonk`s got talent hun
vriendjes of vriendinnetjes hartstochtelijk aan te moedigen. Dit
jaar waren uit de voorronden, die reeds voor de zomervakantie
op school waren gehouden, 10 optredens doorgedrongen tot
de finale tijdens het Dierdonkweekend. Met een, op een later
tijdstip aangemeld optreden kwam het totaal op 11 optredens.
Deze optredens werden vakkundig aan elkaar gepraat
door onze presentator Bart Abels en beoordeeld door een
vakkundige jury bestaande uit Niels Bevers (adjunct directeur
basisschool Dierdonk) Bram Bosmans (pianist en leraar muziek
aan het Carolus) en de voorzitter van de jury Leonie Boxtart.
(bekend van toneelclub Maskerade)
De optredens waren ook dit jaar weer zeer divers en varieerden
van turnen, breakdance, musiceren, (zelfs een groepje maakte
muziek op restafval) tot het waanzinnig snel oplossen van 2,
door de jury verdraaide Rubikskubussen. Tijdens een korte
pauze, waarin de jury in beraad was, werden de talrijke
aanwezigen getrakteerd op een optreden van Joep en Jordy
die het nummer Kali van Django Wagner voortreffelijk ten
gehore brachten. Hierna was het beurt aan Servi die een echte
vuurspuw act ten tonele bracht. Uit veiligheids overwegingen
werd deze act buiten de tent uit gevoerd en met veel
enthousiasme ontvangen.
Hierna kwam de jury weer in de tent met de uitslag. De derde
prijs ging naar de Shakers, bestaande uit Teun en Victor met
een streetdance act. De spanning steeg. De tweede prijs was
voor Cuber Vince met zijn Rubikskubussen. Nog even liet de
jury de deelnemers wachten op het verlossende woord maar
uiteindelijk werd onder luid gejuich de eerste prijs toegekend
aan B-Boymax met een combi van streetdance, hiphop en
breakdance. Hiermee kwam een einde aan een zeer geslaagde
avond welke zonder de belangeloze medewerking van diverse
vrijwilligers nooit tot dit succes gekomen zou zijn.

Zaterdag

Om twee uur konden de kleinsten aanschuiven aan de
knutseltafel en zich laten schminken. Tegelijkertijd werd het
startschot gegeven voor de MiniRun, hier waren 12 kinderen
op afgekomen die rennend een ronde maakten om het
DierdonkDagen-terrein. Om drie uur werd in de tent onder
leiding van Unity Eight een druk bezochte Dance workshop
gegevens waarbij vele kinderen de fijne neepjes van het dansen
onder de knie hebben kregen. Buiten vond het jeu-de-boulen
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plaats en streden 6 voetbalteams op de twee voetbalveldjes
onder leiding van Daan en met de hulp van Jibb om de eerste
plaats. ‘Iron man’ werd winnaar bij de jongste jeugd en ‘fc
Jantje’ bij de oudere.
Om half vier werden 9 hardlopers weggeschoten voor de eerste Dierdonk 7-MilesRun. Het parcours door en om onze wijk
met start en finish op het DD-terrein moest twee keer worden
gelopen, waarbij uiteidelijk Thijs de totale 11,2 km het snelst
had afgelegd met een tijd van 43:38 minuten. De halve 7- MilesRun werd gewonnen door Jeroen in 24:38 minuten. Tenslotte
vond er vanaf vier uur in de tent het darten plaats met medewerking van Dartsclub Parkzicht ‘07. Kortom een sportmiddag
die op de muziekklanken van DJ Nick Lukassen en onder een
stralend zonnetje als geslaagd mag worden bestempeld.
Na de sport en spelmiddag werd de tent en alles klaargemaakt
voor de feestavond. In totaal zijn er zo’n 300 man onder het
genot van een drankje en hapje op de muziek van DJ Nick uit
hun dak gegaan. Tijdens de avond is afscheid genomen van 2
oud bestuursleden en is de nieuwe organisatie bedankt. Rond 2
uur zondagmorgen is ‘de stroom’ eraf gegaan en kon men zich
op gaan maken voor de zondag.

Zondag

Onder fantastische zonnige weersomstandigheden, werd op
zondag 10 september een sportieve strijd geleverd door jong
en oud. Doel was natuurlijk om, met veel lol en plezier, samen
de felbegeerde Dierdonk-Zeskamp-Troffee 2017 in de wacht
te slepen. Ruim 130 enthousiaste deelnemers, verdeeld over
20 teams, gingen om klokslag 12.00 van start. Al in de vroege
ochtend, toen de meeste nog hun roes aan het uitslapen waren
als gevolg van het zaterdagavond-feestgedruis, werden eieren
gebakken en de handen uit de mouwen gestoken om met
CRAZY AIR het parcours op te zetten.
Het Zeskamp parcours bestond uit “Zeven” onderdelen, uniek
in Nederland. Suggesties om volgend jaar de Zeskamp in Zevenkamp om te dopen, worden natuurlijk serieus in beraad genomen.
Om de strijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, waren er
twee leeftijdscategorieën; (1) categorie tot en met 14 jaar en (2)
leeftijd 15 jaar en ouder. De stormbaan werd als zeer uitdagend
ervaren. Skippy parcours deed een beroep op het conditioneel
vermogen en op de rodeo stier gingen de meeste helemaal los.
Niet iedereen vond het even makkelijk om met de slingerbal
een tegenstander uit te schakelen en op het luchtkussen Get
Him Off kwamen de echte gladiatoren naar boven.
Onze EHBO-post had het gelukkig rustig, af en toe een
pleistertje en een coolpack voor een kneuzinkje.
Uiteindelijk werd in een uiterst spannende finale op de stormbaan, de strijd beslecht tussen FC Beast en team Naamloos. De
nipte overwinning ging bij de categorie t/m 14 jaar naar team
Naamloos. In de leeftijdscategorie 15 jaar en ouder ging de
beker naar team OWH. Op de tweede plaats eindigde het team
Gratis bier, die voor het afleggen van het stormbaan parcours,
ruim een minuut meer nodig had.
Een geweldige afsluiting van de dierdonkdagen 2017, met vele
positieve reacties, die smaken naar meer, met complimenten
voor alle deelnemers en enthousiaste toeschouwers, de tomeloze inzet van vrijwilligers, dus wat ons betreft volgend jaar weer!!
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Dierdonkdagen 2017
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Nieuwsblad voor Dierdonk

Alle deelnemers, bezoekers en feestgangers bedankt
voor deze onvergetelijke Dierdonkdagen 2017
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Kindervakantieweek 2017 …
Maandagmiddag in de Brem….. Een mooi versierde zaal
met kerstbomen, paaseieren, spoken en twee gave ballon
versieringen die we gesponsord kregen van Dionne de
Haseth van allesvoorjefeestje.nl. Zo’n 120 kinderen en
begeleiding in gele shirtjes komen binnen en zoeken hun
groepje op. Spannende gezichtjes, pratend en blij dat ze
elkaar na de vakantie weer zien.
Ook dit jaar vond in de laatste week van de zomervakantie de
kindervakantieweek weer plaats! Het thema van deze week
was “ALLES VERKEERD”. Een leuk thema waar we een heleboel
leuke activiteiten bij bedacht hadden. Gelukkig waren de
weergoden goed gestemd en hebben we de hele week kun
nen genieten van een heerlijk zonnetje!
Maandag:
Om 13 uur gaat het dan echt van start. Folker verwelkomt
iedereen en legt uit wat we gaan doen. Om in het thema te
blijven gaan we dit jaar als eerste naar Olaf en Christel, die al
jaren onze kindervakantieweek trouw sponsoren, om lekker
te genieten van vers gebakken frietjes! Daarna splitsen de
groepen zich op en wordt er geknutseld aan de groeps-banner
en hard nagedacht over een toffe groepsnaam. Ook gingen de
kinderen in de wijk op zoek naar de verstopte vossen om alle
antwoorden bij elkaar te krijgen die bij de vragen hoorden!
Aan het einde van de geslaagde kennismakingsdag zaten de
kinderen nog vol energie om de rest van de week er tegenaan
te kunnen!
Dinsdag
De tweede dag van de kindervakantieweek stond in het
teken van “de winter”. Alle kinderen verzamelden zich in
de ochtend weer bij de Brem en liepen vanuit daar samen
naar de sportvelden van Rood Wit ‘62. Daar stonden alle
spellen klaar om gespeeld te worden! Zo konden ze een
sneeuwballengevecht doen, waren er kerstbomen om te
versieren, konden ze ski lopen, ijspegelvangen en iglo’s bou
wen. Er was een heuse brancardrace, een ijsschuifbaan en een
enorme schuimbak waarin de kinderen puzzelstukjes moesten
zoeken. Nadat alle spelletjes waren gedaan, was er nog tijd
genoeg over voor de kinderen om nog even helemaal los te
kunnen gaan op de buikschuifbaan en in de schuimbak! Dit
leverde enorm blije gezichtjes op de vele foto’s die gemaakt
zijn door twee fotografen, Fatih Aktac en Joey Schouten.
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In de avond vierden we met alle kinderen een echt “oud en
nieuw feest”. Iedereen kwam in zijn pyjama naar de Brem om
te dansen op de coole muziek van DJ Raymond. Er werden
oliebollen uitgedeeld. En we hadden natuurlijk gezorgd voor
vuurwerk, waarvan de helft werd gesponsord door El Blanco
Helmond. Doordat we van tevoren alle omwonenden hadden
ingelicht over ons vuurwerk was het een drukte van jewelste!
Moe maar zeer voldaan gingen alle kinderen weer naar huis.
Het was een zeer geslaagde avond!

Woensdag:
Wat was het mooi weer deze woensdag en dat kwam goed
uit want voor de kleintjes stond de Leonardusspeeltuin op
de planning en de grote kinderen gingen op de fiets naar
zwembad de Wiemel in Deurne. Daar werd naar hartenlust
gespeeld, gezwommen en genoten. En natuurlijk iedereen
goed ingesmeerd om te voorkomen dat er iemand zou
verbranden! De jongste kinderen hadden na de speeltuin
de tijd van hun leven in de huifkar die geregeld was om
alle kinderen weer terug te brengen naar de Brem. Toen
alle kinderen weer bij de Brem waren was het voor ons als
organisatie enorm genieten van alle blije en bezwete snoetjes
van de kinderen.
Donderdag
Vandaag was het “gekke-haren-dag”. De meest geweldige
creaties kwamen binnen! Voor de mooiste en gekste haren
waren leuke prijzen om uit te reiken, met dank aan Kado to
go, winkelcentrum Brouwhorst. Ook hadden we vandaag een
jarige in ons midden die werd getrakteerd op een snoepzak
die we gesponsord hebben gekregen van Gerrit en Klazien
(winkelcentrum Brouwhorst).
De jongste kinderen starten de dag met het zoeken van
paaseieren in het bos. Er komt zelfs een echte paashaas langs.
En omdat “alles verkeerd” is deze week deelt de paashaas
gebakken snoepeieren uit aan iedereen. Na het zoeken van
de eieren lopen de kinderen met zijn allen naar de blokhut
van scouting Rijpelberg. Daar doen ze het omgekeerde
verjaardagsspel. Alles gaat verkeerd om. Bij binnenkomst
wordt er meteen bedankt voor het feestje gezegd. Er worden
cadeautjes ingepakt in plaats van uitgepakt, en aan het einde
worden ook nog slingers opgehangen! Tussendoor geniet
iedereen van een lekker stukje taart en de spelletjes op het
feestje.
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Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk
De andere kinderen beginnen hun dag met een actief en
creatief verfspel. Het is de bedoeling dat ze een voorbeeld
schilderij zo goed mogelijk na schilderen. Maar daar moeten
ze wel eerst geld en spullen voor hebben. Die krijgen ze bij
verschillende posten. Er wordt wat afgerend, goed naar het
schilderij gekeken en zelf aan de slag gegaan met verf en
kwasten! Daarna mag ook deze groep kinderen paaseieren
zoeken in het bos en ook hier komt de paashaas even
op bezoek! Als ze geluncht hebben, beginnen ze aan een
spannende Halloweentocht in en om de Brem. Ze maken
een toffe toverspreuk, een super eng masker en een skelet
puzzel. Ze mogen lekkere en vieze dingen proeven bij de
smaakjesheks. Er is een voelspel, waar kinderen moeten
raden wat ze voelen. Ze mogen een oogbal uit een pot met
sissende slangen halen en er zijn enge woordspelletjes. Ook is
er een echte waarzegster die kan handlezen en de toekomst
voorspellen. En het allerspannendst was een spel in het
donker. De kinderen konden in het donker glow in the dark
puzzelstukjes zoeken …maar wat was er nog meer in die zaal?
Er was een doolhof gebouwd met dozen, kamerschermen,
natte handdoeken die aan touwtjes aan het plafond hingen en
je kon ook door een van de monsters getikt worden. Er werd
wat afgegild en gelachen daarbinnen!!

Vrijdag
Op vrijdag staat er ieder jaar een gaaf uitstapje gepland. Net
zoals de afgelopen jaren gingen we dit jaar ook naar Toverland.
Met alle kinderen en begeleiding gingen we in de bussen van
Twin Tours richting Sevenum! Gelukkig scheen vandaag ook
het zonnetje weer volop, waardoor de kinderen zowel binnen
als buiten maximaal konden genieten van alle attracties! De
kinderen stonden te trappelen om in alle achtbanen te gaan.
Voor diegenen die het liever wat rustiger aan wilden doen
waren er genoeg andere opties! Een bezoekje aan Toverland
op de laatste dag van de kindervakantieweek staat altijd
garant voor een dag vol plezier en lachende gezichten!
Bij terugkomst in de Brem werden nog certificaten uitgedeeld
voor de beste jongerengroep, beste middengroep en beste
ouderengroep! Bij het naar buiten gaan kregen de kinderen
nog een zakje chips en een fluitje (gesponsord door Olaf en
Christel) waardoor de week met een bulderend geluid door
iedereen werd afgesloten!
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Genoten
Wij kunnen het niet vaak genoeg benoemen, maar ook via
deze weg willen we graag alle vrijwilligers, begeleiders en
jeugdbegeleiders in het zonnetje zetten en enorm bedanken
voor hun inzet, meedenken en gezelligheid de afgelopen
kindervakantieweek! Zonder hun hulp was het niet mogelijk
geweest om de kindervakantieweek zo succesvol te laten
verlopen.
Ook willen we graag alle sponsoren (Olaf en Christel, ’t Rijt
ven, Rood Wit ’62, kinderopvang de Sleutel, scouting Rijpel
berg, El Blanco, allesvoorjefeestje.nl, Kado tot go, Albert
Heijn, zwembad de Wiemel, Speeltuin Leonardus, Gerrit en
Klazien en Twin Tours) bedanken voor het beschikbaar stellen
van alle benodigdheden deze week.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde kindervakantieweek!
Een week waarin werd samengewerkt, samengespeeld en
samen gelachen kon worden! Een week waarin de organisatie
het prettig vond om de positieve resultaten te ervaren van
een jaar lang bedenken en organiseren. Een week waarvan we
hopen dat er nog velen mogen volgen.
Mocht je nog foto’s willen bekijken zoek ons op op facebook
of instagram. Daarop zullen de komende week alle gemaakte
foto’s tezien zijn!
Wij kijken uit naar de kindervakantieweek in 2018! In dat
jaar vieren we ons 25 jarig jubileum … dat belooft een groot
spektakel te worden!!!
Hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar weer terug!!!
Bedankt allemaal voor de fijne week!!
Organisatie Kindervakantievertier Helmond
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Dierdonk 3D: De barmedewerkers
de edities van 2015 en 2016 plaats
gevonden in Parkzicht. Ook daar was
sprake van een afnemend aantal be
zoekers zodat het doek bijna viel voor
de Dierdonk Dagen.

Mijn zoektocht naar vrijwilligers in
Dierdonk was wel erg eenvoudig deze
maand. Tijdens de Dierdonk Dagen
liepen er vele los rond. Ze hadden ook
nog allemaal een polo aan met hun
naam achterop. Maar welke vrijwilli
gers zet ik extra in het zonnetje? Ik heb
gekozen voor de barmedewerkers. De
stille kracht achter het succes.
Allereerst even een geschiedenislesje. In
het 2e weekend van september vinden
al jaren de Dierdonk Dagen plaats. Ooit
begonnen bij de manege, was jarenlang
een grote tent aan de Kromme Geer
het middelpunt van de festiviteiten met
als record een feestavond met 1000
bezoekers en een volleybaltoernooi
met ruim 50 teams. Door teruglopende
animo voor de activiteiten is tijdelijk af
scheid genomen van de tent en hebben

Een nieuwe groep vrijwilligers was
van mening dat dat niet mocht ge
beuren. Zij hebben veel nieuwe spon
sor
kanalen aangeboord en enkele
nieuwe activiteiten bedacht. De ge
boorte van Dierdonk Dagen 2.0 met
wederom een tent aan de Krom
me
Geer. De succesnummers waren 1) op
vrijdagavond Dierdonk’s Got Talent. Na
de nodige voorrondes op de Dierdonk
school stonden 11 op
tredens garant
voor een leuke, spannende avond. De
tent was vol en bleef lang vol. 2) Op
zaterdagavond was het weer ouderwets
druk tijdens de feestavond met DJ. De
tent was vol met naar schatting 275
bezoekers. Vanaf 20.30 uur tot 01.40
uur was het erg gezellig. Zeker een
aanrader als u deze editie heeft gemist.
3) Op zondag de nieuwe activiteit: een
zeskamp. Is de wijk niet te oud voor
dit soort sportieve uitspattingen? Zijn
de Dierdonkers niet te bang voor bles
sures? Zouden er veel teams meedoen?
Nou, 20 teams schreven zich in! Er
werd fanatiek gestreden om de winst.
Kortom, de monden van de critici zijn
gesmoord.
Maar terug naar de barmedewerkers.
Drie dagen lang werd er ontzettend hard

gewerkt achter de bar. Als bezoeker heb
je dat niet zo in de gaten maar het is
zwaar werk. Op zaterdagavond zijn 11
vaten bier van 50 liter getapt. Veel meer
dan vooraf ingeschat want om 23.00
uur moest de voorraad van Parkzicht
worden leeggehaald om te kunnen
blijven tappen. Om 01.40 uur was er
geen druppel meer over. Zelfs niet voor
de organisatie en barmedewerkers zelf.
Snel extra vaten besteld voor de zondag
en ook die zijn helemaal opgegaan.
Namens alle bezoekers wil ik alle bar
medewerkers
hartelijk
bedanken
voor hun enor
me inzet. Wat zouden
de Dier
donk dagen zijn zonder hen!
Met name Hans en Wilma bedankt. Zij
waren als enigen getuige van de finale
van het darttoernooi. Ja, inderdaad, op
zaterdagmiddag om 17.55 uur werd die
gespeeld zonder publiek en organisatie
maar met Hans en Wilma.
Tot volgend jaar bij
de Dierdonk Dagen
2018 en geef dan
eens een compli
mentje aan de bar
medewerkers.
Dat verdienen ze.
Feestende groeten
van
geheim agent pd7
geheimagentpd7@gmail.com

ATB Helmtocht Tourclub ‘81 Helmond
Op zondag 22 oktober 2017 organiseert
Tourclub ’81 Helmond voor de 24e keer
deze veldtourtocht. Dit jaar met 3
afstanden: 14, 28 en 55 km.
De 14 km tocht is voor de jeugd en
minder ervaren ATBérs. De tocht is zo
ge
organiseerd dat de snellere rijders
de mogelijkheid krijgen op hun eigen
traject lekker door te rijden.
De start- en finish is bij scouting
Rijpelberg, Berkendonk 91, 5703 KB,
Helmond (vlakbij de Berkendonk). Start
tussen 08.30 uur en 10.00 uur. Bij het
inschrijven wordt naast het handmatig
inschrijven ook gebruik gemaakt van
Scan en Go. NTFU leden betalen € 3,-,
niet leden € 4,-, jeugd tot 16 jaar gratis!
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Degenen die met de auto komen: we
hebben een gemakkelijk te be
rei
ken
parkeerplaats voor u nl. de parkeer
plaats Berkendonk aan de Raktweg
nabij de Deurneseweg/Helmondsingel
te bereiken via de N270. De route naar
de parkeerplaats is vanaf alle toe
gangs
wegen bewegwijzerd met de
bekende NTFU pijlen. Voor de navigatie
het volgende adres: Raktweg 5703KE
Helmond.
De Helmtocht zelf is met rode NTFUpijlen aangegeven en loopt o.a. door
de prachtige omgeving van het Bakels
bos, Dierdonk, Bakelse Beemden,
Bakel, Zandbos, Vlierdense bossen en
Berkendonk.

De start, rust en finish vindt plaats bij
de scouting. Deze rustplaats is ingericht
waar onder het genot van een ver
snapering het eerste deel van de route
besproken kan worden.
Voor de 14 km tocht wordt er een
versnapering verstrekt bij de start van
de jeugd ATB baan Dierdonk.
Na afloop bestaat de mogelijkheid om
de fiets af te spuiten en kunt u nog
een kop koffie of andere versnapering
gebruiken in de blokhut.
Voor meer informatie zie www.tc81.nl
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Kent u deze Dierdonker al?
Go to Africa met Kyra Maes
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt
hen bezig? In ieder editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Kyra Maes.
Kyra Maes, 22 jaar en woonachtig op
de Kromme Geer, is bezig met haar
afstuderen voor persoonlijk begeleider
in de gehandicapte zorg, wanneer ze
besluit om samen met haar vriend René
(32) mee te doen aan Go For Africa
(GFA).
Deze Bakelse stichting, die al elf jaar
bestaat en is opgericht door Jan Hui
zinga, organiseert eens per jaar een
reis waarbij ongeveer 30 deelnemers
met een eigen aangeschafte auto ge
zamenlijk op weg gaan, via Europa,
Marokko, Mauritanië en Senegal, naar
Gambia. De auto wordt daar aan een
goed doel geschonken. De meeste
deelnemers, veelal studenten, lopen
er vervolgens een aantal weken stage,
welke ook door GFA is geregeld. Zij
variëren in leeftijd van 18 tot 70 jaar en
hun achtergronden zijn ook erg divers.
Zo gaan er studenten autotechniek mee,
maar ook verpleegkundigen, ict’ers en
onderwijsassistenten. Iedereen heeft,
behalve een auto, daar wel iets te bren
gen. Ze komen uit het hele land en ver
trekken gezamenlijk, uitgezwaaid door
de burgemeester, ieder jaar in februari
vanuit Bakel.

Iedere deelnemer zamelt vooraf goe
deren in om te doneren, zoals een
bejaardenhuis dat een doos vol zelf
gebreide mutsen meegaf. Deze geven
ze weg na aankomst in Gambia maar
ook aan de lokale bevolking in de
diverse landen, waar ze onderweg
veelvuldig contact mee hebben. En dat
is niet alleen leuk en leerzaam, maar
ook hard nodig, want meer dan eens
stranden ze in de middle of nowhere
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met hun auto en is het alleen dankzij de
behulpzaamheid van de bevolking dat ze
weer verder kunnen.
Hoewel Kyra in eerste instantie niet
woest enthousiast werd van het idee,
was ze na het zien van de eerste twee
foto’s tijdens de open dag al om … hier
wilde ze heel erg graag aan meedoen!

waar ze ontvangen werden door een
fanfare, dansers en heel veel kinderen.
En dan hebben we het nog niet eens
over haar stage in een klas voor gehan
dicapte kinderen gehad. Mede dankzij
haar inzet en sponsorgelden werd er
een stranddag georganiseerd voor de
kinderen en kreeg de bibliotheek, die
niet meer in gebruik was vanwege een
insectenplaag, een opknapbeurt. De
basisschool te Dierdonk en de bibli
otheek Helmond waren mede sponsor.

Haar vriend is erg handig en dat is
maar goed ook, want om heelhuids
in Gambia aan te komen heb je niet
genoeg aan een goede auto. Hoewel
het stel een 4 x 4 wagen aanschaften en
vooraf heel veel aanpassingen maakten,
hebben ze tijdens de reis toch nog heel
veel moeten maken en vier keer een
klapband gekregen. “Je wordt er wel
erg creatief van”, vertelt Kyra lachend,
“zo weet ik nu hoe ik een kapotte
gaskabel kan maken met een waslijn. Ik
wist vooraf eigenlijk niet echt iets van
auto’s maar omdat er iedere dag wel
bij iemand dingen kapot gaan en je het
samen maakt, leer je ontzettend veel”.
Kyra praat vol enthousiasme over haar
avontuur terwijl ze een fotoboek met
indrukwekkende foto’s laat zien; van de
reis door de woestijn in Marokko, waar
ze om de 10 meter wel weer iemand
uit het zand moesten graven en duwen,
de tocht door Mauritanië onder be
geleiding van 2 patrouillewagens met
16 soldaten, de natuur in Senegal. En
uiteindelijk de aankomst in Gambia,

Ze was graag langer gebleven, maar er
moest thuis ook afgestudeerd worden.
Gelukkig was haar stageplek in Neder
land, Lunetzorg in Eindhoven, zeer flex
ibel en coulant en hebben ze zelfs royaal
gesponsord. Tegenwoordig werkt Kyra,
met veel plezier én met een vast con
tract op zak bij deze instelling. Ze is een
hele mooie, leerzame ervaring rijker.
Het heeft haar leven echt veranderd.
Voor reisverslagen en meer foto’s, zie de
facebookpagina van Kyra: Travellovers.
Voor meer informatie over Stichting Go
For Africa: www.goforafrica.nl
Maartje van Lith
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VerhoevenMartens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

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

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

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

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

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Jeugdprijspuzzel.
eenFDGHDXERQ
boekenbon!
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Afgelopen maand hadden we een Ganzenbordwoordenzoeker.
'H
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Als je goed geteld had en de juiste richting van de pijlen
volgde en daarbij ook nog letters juist opgeschreven had dan
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Ɖů
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kwam er uit: Na de zomervakantie komt de dierdonkdagen
; ŝ Ϳ
ů
ǀ
zeskamp” Het ziet er naar uit dat hij toch moeilijk was, want er
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waren deze keer slechts 7 inzenders Deze hadden het wel alle
Ϭ
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zeven goed. Gerard Bosmans, waarnemend voorzitter van de
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wijkvereniging, heeft uit de goede inzendingen 3 willekeurige
ů
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kinderen getrokken. Deze hebben op 24 september hun
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prijs, zijnde een cadeaubon van de Ganzenveer, in ontvangst
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Ɖ ũ ŝ
ƚ
Ϯ
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genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
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Van Harte Gefeliciteerd!
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Waarŝ moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen
ǌ
Ě
Ŷ
naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
ŝƚ
ŝ
ƚ
of per post naar:
ƌ
Ɖ
Gazet Kinderpuzzel
ϯ Ě
Schovenhorstweide 1
ϱ ƚ
5709 SG Helmond.

JHHXZ
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We hebben deze maand weer een nieuw puzzel, of eigenlijk
ũ ů ƚ
ŝ
twee. Deze bestaat uit een rebus en een wiel. Samen vormen
Ă
zij de gehele oplossing Veel puzzel- en speurplezier. Deelname
is weer mogelijk vanaf 7 jaar.
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Oplossing
doodles
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Let op, er is ǌeen
nieuw e-mailadres
' ƚ <ŝ
͕
om de ŚŽƌ
puzzel
naar toe te sturen.
^
ƚǁ ŝĚ
puzzel@dierdonkgazet.nl
ϱϳϬ ^' ,Ğů
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat je de
Ĩ
ůĚ
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
Λ
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
ů
ů Ĩ Ŷ
Ğ
ũ
Onder de goede oplossingen verloten wij:
ŝ ũ ďĞ
3 boekenbonnen van € 10,00.
Ő
ů ŝŶŐ
Ğ Ğ
ũ Ğ
Đ
Uiterste inzenddatum: Vrijdag 15 september.
ϭϬ
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Scouting Paulus inloopdagen, komen!

Ook zin in een nieuw avontuur?
Kom dan naar de scouting inloopdagen!
Vind je het ook leuk om samen buiten te
spelen, te knutselen, nieuwe dingen te
ontdekken, kamperen, tochten maken,
naar de bossen, toneel & drama, sport
en spel, etc. Misschien is Scouting
dan wel iets voor jou, want er is geen
afwisselendere vrijetijdsbesteding dan
scouting. Scouting heeft uitdagingen
voor elke avonturier in de dop. En nu
bieden we jou de kans om te komen
kennismaken met Scouting Paulus
Helmond-oost /dierdonk
In de eerste twee weken van oktober
organiseren we voor alle basisschool
leerlingen van onze wijken vrije inloop
dagen, je kunt dan zonder enige
verplichting komen kijken en mee doen
om te ervaren of scouting ook iets voor
jou kan zijn.

Probeer het eens en kom eens binnen,
u hoeft je hoeft je daarvoor niet aan te
melden!
Hieronder kun je zien afhankelijk van je
leeftijd bij welke speltak je kunt komen
kijken.
BEVERS		
4-5-6 jaar
vrijdagavond 6 & 13 oktober
van 18.30 – 20.00 uur
WELPEN
7-8-9 jaar
donderdagavond 5 & 12 oktober
van 18.30 – 20.00 uur
WELPEN
7-8-9 jaar
zaterdagochtend 7 & 14 oktober
van 10.00 – 20.00 uur
SCOUTS		
10-11-12 jaar
vrijdagavond 6 & 13 oktober
van 20.00 – 22.00 uur

Welpen
Onze blokhut kun je vinden aan het
kanaal in Helmond-oost richting Dier
donk. Zet je auto op de parkeerplaatsen
in de Fokkerlaan / Lind
bergplein. (je
mag niet parkeren op de ventweg bij
de achteringang van de blokhut) Loop
vandaar uit richting het kanaal en dan
onder het viaduct door en je komt bij de
hoofdingang van onze blokhut. (volg de
borden scouting). Het is natuurlijk nog
beter om met de fiets te komen!!!!
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

Scouts

Bevers
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Medi-Seinen: “Brak”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Door omstandigheden was het voor onze
columnist niet mogelijk tijdig een nieuwe
column aan te leveren, aangezien deze
pagina anders blanco was gebleven
plaatsen wij een eerdere column uit
2014 passend voor de maand.
“Een leven zonder feest is een lange
weg zonder herberg”! Het afgelopen
weekend heb ik dit citaat van de
Griekse filosoof Democritus (460
voor Christus) eens grondig ter harte
genomen! Het was weer de hoogste
tijd voor het jaarlijkse “oktoberfeest”.
Spijs en drank in overvloed en het
was ook nog eens heel gezellig. Op dit
soort bijeenkomsten is dit voor mij niet
altijd vanzelfsprekend. De eerlijkheid
gebied mij te zeggen dat ik niet zoveel
op heb met dit soort, vaak toch wat
geforceerde gezelligheid. Hoewel ik
geen lid ben van de “blauwe knoop”,
ben ik van nature geen drinker. Welnu,
om een lang verhaal kort te maken, de
laatste alcoholische versnapering, had
ik toch beter aan mij voor bij kunnen
laten gaan! De volgende ochtend/
middag, kijkend in de spiegel zag
ik een toch wat “brak”gezicht met
rood doorlopen ogen. Mijn vrouw
adviseerde mij contact op te nemen
met een restaurateur …
Graag wil ik met u speken over rode
ogen. Een rood en pijnlijk oog komt
meestal door een oogontsteking. Het
bindvlies dat het oogwit en de binnen
kant van de oogleden bekleed is dan
ontstoken. Meestal wordt dit ver
zaakt door een bacterie of virus.
oor
Andere oorzaken kunnen zijn, hooi
koorts, overgevoeligheid van de ogen
voor bepaalde soorten make-up, te lang
dragen- of onhygiënisch omgaan met
contactlenzen, of onbeschermd in de
zon of lasstralen te kijken.
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Een oogontsteking geeft de volgende
klachten. Het oogwit en de binnenkant
van de oogleden worden rood. Er
kan slijm of pus aan de binnenkant
van de oogleden zitten. De oogleden
kunnen aan elkaar vastplakken. Vooral
in de ochtend na het ontwaken zijn
de ogen dan vaak moeilijk te openen.
Een oogontsteking geeft vaak een
branderig of geïrriteerd gevoel in het
aangedane oog. Soms kunt u het gevoel
hebben alsof er een vuiltje in het oog
zit. Verder kunnen de ogen tranen en
jeuken al passen deze klachten meer bij
hooikoorts.

last heeft van hoofdpijn, misselijkheid
en/of braken. Ook pasgeborenen met
een rood en pussend oog dienen door
de huisarts te worden gezien en onder
zocht. Neem ook contact op met uw
huisarts als er iets in u oog zit wat u er
zelf niet uit krijgt door bijvoorbeeld te
spoelen of voorzichtig het bovenooglid
over het onderooglid te trekken. Bij een
vermoeden dat overgevoeligheid of een
allergie een rol speelt kunt u ook uw
huisarts raadplegen. En verder wanneer
er andere verschijnselen zijn waarover u
zich zorgen maakt.

Een oogontsteking kan veel hinder
veroorzaken, maar is zelden gevaarlijk.
Bij overgevoeligheid of een allergie
kan de ontsteking blijven bestaan
zolang er contact is met de stof waar u
overgevoelig of allergisch voor bent.
Wat kunt u zelf aan een oogontsteking
doen? Wanneer de oogleden aan elkaar
vastgeplakt zitten kunt u ze losweken
en schoonmaken met een watje of
gaasje gedrenkt in gewoon kraanwater.
Maak het oog schoon van de buitenste
naar de binnenste ooghoek. Draag
geen contactlenzen wanneer uw oog
ontstoken is. Gebruik verder geen oog
make-up wanneer uw oog ontstoken
is. Make-up kan de oorzaak zijn van de
ontsteking en de genezing vertragen.
Gebruik een speciale zonnebankbril
wanneer u onder de zonnebank gaat en
draag een UV werende zonnebril in de
felle zon. Draag verder altijd een lasbril
bij het lassen. Raadpleeg uw huisarts bij
aanhoudende klachten. Een aanvullende
behandeling met oogdruppels kan dan
nodig zijn.
Neem direct contact op met uw huisarts
wanneer u plots slecht ziet, wanneer u
oog erg pijnlijk is of wanneer u tevens

Op advies van mij vrouw heb ik diezelfde
ochtend nog contact gezocht met een
restaurateur die mijn gezicht en ogen
weer in ere heeft hersteld. Tijdens de
volgende buurtbarbecue toch maar een
“Bucklertje”. Sorry Youp!.
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
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Oktober
woonmaand

Op alle vloertegels
uit onze showroom,
bestelling in de maand
oktober: 30% korting
vanaf 40 m2
(exclusief aanbiedingen)

Carnaval 2018 !
Wij trappen af op:
Vrijdag 3 November

da’s pure winst!

met de
Prinsbekendmaking
aanvang 20.30 uur
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!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
6 mario
verhoeven
Advertentie
Gazet 2014
pdf
1
0492
780630
• i fo@mbadvieshelm
d nl • www.mbad
eshelmond.nl

met medewerking van diverse
carnavalsverenigingen
en DJ Geofietsia

in de fonkel
Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond

www.rampetampers.nl - secretaris@rampetampers.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

De hobby van … Noureddine Zarroy
We interviewen dit jaar de fractievoor
zitters van de Helmondse politieke par
tijen in de gemeenteraad. Deze maand
de fractievoorzitter van de fractie
van D66 die met 3 zetels in de raad is
vertegenwoordigd: Noureddine Zarroy.
Nouàrah
Het hele leven van Noureddine Zarroy
draait sinds 22 maart van dit jaar om
Nouàrah, zijn dochter. “Zij is mijn
hobby”, zegt Noureddine een beetje
gekscherend. Maar het is een feit dat
hij de meeste tijd van zijn bestaan
besteedt aan zijn dochter nu hij ervoor
heeft gekozen om huisvader en fulltime
papa te worden en de verzorging en
opvoeding voor het grootste deel op
zich te nemen. Zijn vrouw Nadira is
momenteel de kostwinner. Een op
merkelijke keuze. Nog steeds komt
het niet veel voor dat de rolverdeling
tussen de beide ouders op deze wijze
wordt ingevuld. Des te opmerkelijker
voor twee mensen die voortkomen uit
wat anderen denken erg traditionele
gezinnen en gemeenschappen te zijn.

Betrokken
Noureddine is altijd een man geweest
die erg betrokken was met de mensen
om hem heen. Dat is hem met de
papalepel ingegeven. Daarom is zijn
raadslidmaatschap ook helemaal in lijn
met zijn drang om verantwoordelijkheid
te nemen. Al op jonge leeftijd kwam
Noureddine, die als vierjarig jochie
vanuit Marokko zoals hij dat zelf er
vaarde “ineens” in Nederland, Helmond
belandde, er achter dat er te veel om
hem heen gebeurde dat hij niet zomaar
aan zich voorbij kon laten gaan. Twee
dingen waarin daarin bepalend. Zijn
vader, zijn voorbeeld in het helpen van
anderen, die hem meenam op jeugdige
leeftijd om brieven e.d. te vertalen
voor andere immigranten en die hem
meegaf: “Druk je stempel!”.
De tweede bepalende reden was een
vrij ernstig fysiek probleem dat de
op hoog niveau sportende karateka
Noureddine Zarroy dwong afscheid te
nemen van zijn geliefde sport en dwong
zich te bezinnen op wat het leven voor
hem betekende.

het Arabisch. Voor bijzondere gebeur
tenissen als bruiloften, verjaardagen
en overlijdens wordt hij vaak gevraagd
een passend gedicht te maken. Spelen
met woorden vindt hij heerlijk. Hij
benijdt daarin schrijver Wim Daniëls
die daarvoor een bijzonder talent
heeft. Noureddine houdt ook erg
van Arabische films maar vooral ook
om daaruit mooie woorden en zins
constructies te leren.

D66
Het helpen van anderen is Noureddine
blijven doen. Toen hij een eigen bedrijf
runde als adviseur in brandbeveiliging
reserveerde hij de vrijdagen voor
het bieden van hulp. Zijn bedrijf was
dan open als inloop voor hen die zijn
ondersteuning
kunnen
gebruiken.
“Maar”, zo zegt hij nadrukkelijk’, “het
moet bij ondersteuning blijven! Mensen
moet wel zelf aanpakken, handelen en
niet achterover gaan leunen en mij het
werk laten doen. Dat noem ik misbruik
maken van…”.
De fundamentele waarden van D66
sluiten voor hem aan bij deze levens
houding en met volle overtuiging heeft
hij dan ook ervoor gekozen om voor
deze partij gemeenteraadslid te worden.
“De basis van deze keuze is toch emotie,
wat voel je bij de waarden waar de partij
voor staat”, zegt Zarroy.

Raadslid
Het stokje van raadslid voor D66
geeft hij bij de verkiezingen in maart
2018 door aan een ander. Hij is van
mening dat politici niet meer dan twee
periodes dezelfde functie moeten
verrichten om zodoende frisse ideeën
de kans te geven. Inmiddels is Gaby
van den Waardenburg gekozen tot
lijsttrekker voor de aankomende ge
meenteraadsverkiezingen voor D66.
De inzet van Noureddine tot maart
2018 zal er niet minder om worden.
Zijn betrokkenheid is en blijft groot,
zijn drang om iets voor anderen te
betekenen net zo!
Of zijn toekomst in Helmond ligt is nog
onzeker maar Helmond zal altijd een
belangrijke rol spelen in zijn leven.

Schrijven
Maar naast het zorgen voor Nouárah
en samen met zijn vrouw Nadira van
haar genieten heeft Noureddine nog
een hobby. Een passie die hij als jonge
jongen al ontwikkelde: schrijven.
Noureddine Zarroy schrijft het liefst
gedichten en dan ook nog het liefst in
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Boek
Maar de laatste jaren schrijft hij ook
steeds vaker in het Nederlands. Op dit
moment werkt hij aan een boek. Een
boek voor zijn nageslacht. Al voor de
geboorte van zijn dochter begon hij aan
een brief aan haar. Deze brief is nu het
voorwoord van zijn boek waarin hij wil
meegeven wat hem drijft, wat hem boeit
en wat het leven voor hem zinvol maakt.
De kennis doorgeven in generaties vindt
hij belangrijk. Dat wat hij leerde van zijn
ouders en grootouders speelt in zijn
leven een grote rol en zal ook in zijn
boek verwoord worden.

Geniet nog veel van je gezin Noureddine!
En blijf je inzetten voor anderen, druk je
stempel …
Mirjam van der Pijl

33

September 2017 in het Annatheater
Van 30 september t/m 8 oktober: Winnaar Brabantse
Theaterprijs 2016 speelt “Young Hearts”
Deze groep van 11 jongeren heeft, samen met 11 jongere
kinderen, een nieuwe voorstelling gemaakt en wel over de
liefde. Young Hearts geeft op hilarische wijze een inkijk op het
wel en wee van jongeren, op de grens van volwassenheid.
“Young Hearts” is een boeiend en verrassend stuk waarin
door middel van losse fragmenten ieder personage een eigen
ontwikkeling doormaakt. Als de liefde bij je langs komt, dan
verander je…voor altijd, want wat is er nou extremer dan een
puber? Juist: de liefde.
Data: Zaterdag 30 september, zondag 1, vrijdag 6, zaterdag 7
en zondag 8 oktober.
Aanvang: vrijdag en zaterdag: 19:30 uur, zondag: 15:00 uur.
Entree: kinderen/jongeren € 8,00; volwassenen € 10,00.

Woensdag 18 oktober: Hilbert Geerlings kindervoorstelling
6+ : Geheimzinne Grotten van Grok M’ Gar
Onderweg naar het wereldkampioenschap goochelen gaat er
van alles mis.
De trein is vertraagd, de taxi krijgt een lekke band en als
Geerling het laatste stukje dan maar lopend aflegt, rennend
en struikelend door het bos, valt hij in een put. Steeds dieper
en dieper. Bij het ontwaken blijkt hij te zijn beland in de
Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar, waar een apart volkje
woont. Met hun grote koning Grok kun je beter geen ruzie
krijgen. Maar ja… Drie keer raden. Precies! Oeps.
Een spannende voorstelling die naadloos aansluit op de
griezelige Kinderboekenweek van 2017. Hilbert Geerling
is vijfvoudig Nederlands Kampioen Goochelen en ontving
prijzen voor zijn combinatie van goochelen en theater. Dit
mag je echt niet missen! Entree: € 10,00 - Aanvang: 15:00 uur
Maandag 23 oktober:
Auditie productiegroep Jeugdtheaterschool
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt audities voor de
theaterproductie die eind september 2018 zal worden ge
speeld.
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en te
ontwikkelen.
Onze productiegroep 2016/2017 heeft met de voorstelling “In
de ban van Richard” zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs
gewonnen op het Brabantse Theaterweekeind 2016.
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De repetities zullen plaatsvinden vanaf 26 oktober 2017 elke
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en in overleg een aantal
keren in het weekeinde.
Informatieavond 9 oktober 2017 om 19:00 uur :
Kinderen en jongeren met toneelervaring die belangstelling
hebben zijn dan met ouders welkom in het Annatheater.
De auditie wordt in het Annatheater gehouden op maandag
23 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie: Lavínia Germano, telefoon: 0492 54 75 73/
06-44369288, laviniagermano@annatheater.nl .

Donderdag 26 oktober: Muziektheater “Vruger waar alles
bitter” met Toon Maas, Hans van Gorp en Piet Snijders.
Voor het muziektheaterprogramma ‘Vruger waar alles bitter’
tekent het Astens/Somerense trio Toon Maas, Piet Snijders en
Hans van Gorp, ofwel het driemanschap dat in 2015/2016 de
kar trok van de succesvolle muziektheaterproductie ‘Mistero,
Brabantse volksopera’. Ging het toen om een oorspronkelijk
Dario Fo-stuk, nu treedt het drietal op met uitsluitend eigen
materiaal.
De makers kozen voor het Brabants als voertaal en kenschetsen
hun programma als Brabants literair entertainment. Ze
beloven een milde bespiegeling met tekst, theater en muziek,
bedacht en gebracht door drie heren die tot de jaren des
onderscheid zijn gekomen. Niet mopperend en belerend,
want de lach is hen te kostbaar. Ook niet te moeilijk, al valt
bij dit gerijpte podiumtrio aan enige gelaagdheid en een hang
naar poëzie niet te ontkomen.
De makers van ‘Vruger waar alles bitter’ sturen aan op de
comfortabele glimlach, af en toe een schaterlach en zo
mogelijk een paar tranen van ontroering. Hun eerste publiek
- uitverkochte voorstellingen! - overstelpte hen met lof en
bijval.
Entree: € 12,50 Aanvang: 20:15 uur
Reserveren: ww.annatheater.nl.
Kaartverkoop: www.annatheater.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
Zondag 1 oktober start het concertseizoen weer.
Deze dag valt samen met Ons Brabant Festival.
In dit kader is ons motto op deze dag “De
Gaviolizaal gaat vreemd”. De concertmiddag
begint deze keer om 13.00 uur en heeft een
open eind. Naast mannenkoor, “Van wôr ik
ben”, orkest de Wanhoop, de Keiegalmers zal
rond 15.00 uur de concertvreugde speciaal voor de jeugd
worden omgezet naar een vakantie met Ibizagevoel door DJ
Missinglinx.(David Stockx) Uiteraard is hierbij iedereen van
jong tot oud welkom. De entree is gratis voor dit spektakel.
voor meer informatie zie onze website en facebookpagina, en
www.onsbrabantfestival.nl
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Hooggeëerd jong publiek!
Herfstvakantie niets
te doen?
Kom woensdag 18 oktober naar de
circusvoorstelling
in de Gaviolizaal!

Zondag 15 oktober, gezellig meezingconcert door Liederentafel “De Tierelieren”
Vorig jaar zorgden zij voor een volle zaal en veel gezelligheid.
Diverse liederen zijn mee te zingen door de geprojecteerde
teksten. Met z’n allen maken we er een ouderwets gezellige
middag van. Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00.

Woensdag 18 oktober middag voor de kinderen
Tijdens de Herfstvakantie hebben we deze keer ook aan
de kinderen gedacht. Speciaal voor hen zal Varieteshow
Jacona optreden. Kom genieten van dit “Circus” en zie je
orgeldiploma te halen op “Onze Klenne”. De entree voor
deze middag bedraagt € 1,00 en is inclusief een glaasje ranja.
Opa’s, oma’s, vaders en moeders hebben als begeleiding van
hun kinderen Gratis Toegang.
Deze middag duurt van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.
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Hooggeëerd jong publiek!
Herfstvakantie niets
te doen?
Haal op woensdag 18 oktober je
Diploma Orgeldraaien op Onze Klenne
verleend aan:
Na m .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ...
Geboo te d t m .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ...
Helmond,.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..201..
De oor it er Sti htin Dr iorge s He mond

Wi l van

of

de Kerkh

velen gingen je al voor

Entree, (voor kinderen)
slechts € 1,00
inclusief een
glaasje ranja

Geeft van 14.00 tot
ongeveer 15.30 uur
een optreden in de
Piste bij de draaiorgels

Papa, mama, oma, opa, broertje, zusje, neefje, nichtje, etc.
zijn ook van harte welkom!

Zondag 8 oktober, de seniorenharmonie Helmond in concert
Goede wijn behoeft geen krans, voor de 3e keer aanwezig
et een gezellig stukje muziek de Seniorenharmonie Helmond
onder leiding Marion van Eijk. Aanvang 14.00 uur Zaal open
13.00 uur.
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De Gav olizaal is ook elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur

www.draaiorgelshelmond.nl

info@draaiorgelshelmond.nl

ORGELDIPLOMA
in de pauze of na
de circusvoorstelling
van
in de Gaviolizaal!

van 14.00 tot 16.00 uur
Ook voor je broertje, zusje,
voo t
neefje, nichtje, etc.
ze e

De Gaviolizaal is ook elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur

www.draaiorgelshelmond.nl

info@draaiorgelshelmond.nl

Zondag 22 oktober van Seniorenorkest Sonore uit Son.
Het orkest Sonore is opgericht op 1 september 1991.De
enige die nog over gebleven is van het allereerste begin is de
dirigent Harrie Scheutjens. Met hem aan het roer is het orkest
uitgegroeid tot een orkest met een ideale instrumentale
bezetting, een haast alles omvattend repertoire en een
gezellige onderlinge sfeer en saamhorigheid. Aanvang 14.00
uur Zaal open 13.00 uur.

Zondag 29 oktober van 13.00 tot 17.00 uur onze 4e
Helmondse Handdraaiorgeltjesdag.
Bijna traditioneel op deze laatste zondag van oktober is
onze handdraaiorgeltjesdag. Dit jaar komen ze allemaal uit
Nederland en is ook gekeken naar het orgeltje. Dit jaar dus
wat minder orgeltjes maar u kunt de orgeltjes wel langer
horen. Minder is in dit geval ook meer. Buiten zullen weer
enkele straatorgels opgesteld staan.

Gratis entree tijdens de openingstijden en optredens, echter
vragen wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover Albert Heijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00
uur en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info:
info@draaiorgelshelmond.nl of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?
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ACTIE VAN DE MAAND
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Carnaval 2018 de aftrap op 3 november
Prinsbekendmaking
Op 3 november 2017
zal de prins van de
carnavalsvereniging
de
Rampetampers voor 2018
bekend worden gemaakt.
Wie zal dit seizoen de
scepter gaan zwaaien?
Laat u verrassen en kom
op 3 november naar onze
residentie de Fonkel in
Helmond. De toegang is
gratis en voor alle leeftijden.
Om 20.30 uur zal Prins Koen
d’n Urste nog even laten
zien wat nu echt carnaval
is. Na ontvangst van de
gastverenigingen zal hij
nog eenmaal voorgaan in het feestgedruis, om vervolgens
de artikelen behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij de
voorzitter in te leveren. Vervolgens zal dan de nieuwe prins
van de Rampetampers, alweer de 54e aan de aanwezigen
worden gepresenteerd.

Als de nieuwe prins bekend is, zal samen met de bezoekende
verenigingen en alle bezoekers een gezellig feest gehouden
worden, waarbij de nieuwe prins gefeliciteerd kan worden en
hij kan laten zien zijn mannetje te staan in het feestgewoel.
De muziek is in handen van DJ Geofietisia
Gezelligheidskienen
De vakantie is voorbij.
Wat wil zeggen dat
de Fonkel weer open
is en er weer gezellig
gekiend kan worden.
Iedere maandag (behoudens feestdagen en schoolvakanties)
organiseert CV de Rampetampers weer “gezelligheidskienen”
in de Fonkel aan de Prins Karelstraat 131 te Helmond. Er zijn
altijd leuke prijsjes te winnen, en natuurlijk in de koffieronde,
koffie. Het winnen van een prijs is natuurlijk leuk maar de
gezelligheid staat voorop. Graag zien wij u bij deze activiteit.
Zegt het voort, hoe meer mensen hoe meer vreugd, dus breng
ook de buurvrouw mee. (buurman mag ook). Voor informatie
www.rampetampers.nl. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf
19.00 uur.
Tot ziens bij de Rampetampers in de Fonkel.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl Zie ook www.rampetampers.nl
Facebook: www.facebook.com/rampetamper

Kerstmarkt 2017 in Parkzicht
Wie beoefent een leuke creatieve hobbyen vindt het
leuk om anderen hier deelgenoot van te maken en te
verkopen??
Dat kan, en wel op zondag 10 december a.s. want dan wordt
er weer een kerstmarkt georganiseerd in Parkzicht.
Laat medebewoners in Dierdonk meegenieten van uw
creativiteit en geef u op om deel te nemen aan de kerstmarkt.
Opgeven kan bij Marié Jose Hoebers, telefonisch te bereiken
op: 510108 of Ineke van Lierop, telefonisch te bereiken op: 51
05 28 of per e-mail naar: vanlierop.rene@upcmail.nl
Het zou fijn zijn als wij uw opgave vóór 15 oktober a.s. zouden
mogen ontvangen.

Parkzicht zoekt vrijwilliger
Het bestuur van
Parkzicht is op
een
vrijwilliger
maandagavond.
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wijkgebouw
zoek naar
voor
de

van Parkzicht. Het zal hier gaan om het
beheren van de bar gedurende een
aantal uren in de avond.

Dit houdt in dat deze vrijwilliger na
een inwerkperiode gaat fungeren als
gastheer/vrouw voor de vereniging(en)
die op maandagavond gebruik maken

Bent u in de gelegenheid om ons
vrijwilligersteam te komen versterken
neem dan contact op met de beheerder
Willy van Aerle
telefoon no 06-30735792.
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Het verhaal van Saartje
zonder staartje?’
Saartje heeft een ongeluk gehad, ze is
aangereden. Veel aanrijdingen lopen
fataal af voor katten, dus wat dat be
treft heeft Saartje geluk gehad, maar
ze is er niet zonder kleerscheuren van
afgekomen.
Saartje is na haar ongeluk bij de dienst
doende dierenarts terecht gekomen.
Er zijn röntgenfoto’s gemaakt en haar
staart bleek bij de basis gebroken te
zijn. Ze was duidelijk erg ontdaan.
Ze wilde niet veel eten of drinken
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en had er veel last van. Ze had zelfs
moeite met poepen en plassen. Hier
op Dierenkliniek Brouwhuis hebben
wij haar na het weekend ook nog eens
onderzocht. Ze wilde nog steeds niet
goed eten en had ook nog niet gepoept.
Gelukkig kon ze nog wel plassen. Haar
achterpoten werkten niet optimaal en
haar staart hing alleen maar. Met haar
geschaafde lip, afgebroken tand en een
bloedneus was het een hoopje ellende.
Samen met haar baasje hebben we
besloten haar even op te nemen om
haar de juiste zorg te kunnen bieden om
aan te sterken.
Ze heeft medicatie, pijnstilling en infuus
gekregen en was de volgende dag
alweer wat opgeknapt. Haar pootjes
werkten alweer iets beter dan de dag
ervoor en ze had wat gegeten, gepoept
en geplast. Alleen haar staart bleef
hangen.
Thuis mocht ze met goede pijnstilling
verder aansterken. Stukje bij beetje
is ze steeds beter gaan lopen en deed
het steeds beter. Haar staart is er niet
meer bovenop gekomen en begon
problematisch te worden. Een kat
heeft niets aan een niet werkende
staart waar geen gevoel in zit en kan
hem dan makkelijk beschadigen. Nadat
Saartje thuis weer voldoende was
aangesterkt is haar staart door ons
geamputeerd. Dat heeft haar voor een
hoop ellende behoed en ze is nu weer
goed opgeknapt! Nu is Saartje een stuk
blijer zonder staartje.

Het volgende patiëntje, Marsha, is
maar een klein hondje. Zelfs Saartje is
nog groter. Maar zelfs kleine hondjes
kunnen grote vallen maken. In haar
enthousiasme is Marsha van een te
grote hoogte gesprongen en verkeerd
terecht gekomen. Meteen was het
mis. Na onderzoek bleek al snel dat
haar elleboog niet in orde was en zijn
er röntgenfoto’s gemaakt. De röntgen
foto’s brachten het slechte nieuws in
beeld, haar elleboog was gebroken. De
botten rondom haar elleboog waren
op meerdere plekken gebroken en
het gewricht zelf was ook beschadigd.
Met een spalk zou dit niet functioneel
kunnen genezen en een operatie zou erg
ingewikkeld worden. Samen met haar
baasjes hebben we besloten dat ze beter
af zou zijn zonder haar pijnlijke pootje.
Marsha werd kort daarop geopereerd
en haar pootje werd geamputeerd. Nou
klinkt dat voor ons heel heftig, maar
honden hebben nog 3 pootjes over om
op te steunen en passen zich daar ook
heel goed op aan. 10 dagen later was
Marsha weer terug voor de controle.
De wond was netjes genezen en Marsha
deed net alsof er niets aan de hand was.
Ze rende alweer zoals van tevoren!
Evianne Drijver
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook!
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Van onze wijkagent:

Beste wijkbewoner,
Deze maand zijn er weinig meldingen
geweest bij de politie. Dat is de reden
dat ik de twee onderstaande onder
werpen heb gekozen die voor jullie (en
ook voor mij) van meerwaarde kunnen
zijn.
Babbeltruc:
De donkere dagen zijn weer in aantocht.
Nu zou ik heel veel preventie tips kun
nen geven voor de woninginbraken.
Maar omdat ik deze het laatste jaar
al veel heb gegeven en er deze maand
twee meldingen zijn geweest uit de wijk
van verdachte situaties, met betrekking
tot het collecteren, leek het me een
beter idee om tips te geven om een
babbeltruc te voorkomen.
Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee op
lichters proberen mensen te beroven.
De oplichters ogen vaak betrouwbaar.
Ze komen aan de deur of spreken men
sen aan op straat. Ze zeggen bijvoor
beeld dat ze van de bank zijn of van de
thuiszorg, dat ze de meterstand komen
opnemen, vragen om een glaasje water
of ze vragen of hun kind bij u naar het
toilet mag. Babbeltrucs vinden niet al
leen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag
alert op mensen met verkeerde bedoe
lingen.
Tips om een babbeltruc te voorkomen?
• Kijk voor u opendoet, eerst wie heeft
aangebeld. Kent u de persoon niet en
vertrouwt u het niet?
• Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat
hij komt doen. Vertrouwt u het niet,
open niet de deur.
• Zorg dat u de deur op een kier kunt
zetten, bijvoorbeeld met een deurket
ting of kierstandhouder.
• Of laat een (digitale) deurspion in uw
deur maken. Zo kunt u zien wie er
voor uw deur staat zonder open te
doen.
• Dieven komen in alle vormen en ma
ten voor en kunnen netjes gekleed
zijn. Ook schattig ogende kinderen of
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moeders met kinderen kunt u niet per
definitie vertrouwen. Er zijn verhalen
bekend van kinderen die vragen of
iemand wil meewerken aan een werk
stuk en er vervolgens vandoor gaan
met geld en sieraden. U kunt hen vra
gen terug te komen als u niet meer
alleen thuis bent.
• Laat nooit onbekenden uw huis bin
nen, hoe betrouwbaar of onschuldig
ze ook ogen.
• Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw
telefoon of geld? Laat mensen dan
buiten wachten en doe uw deur
dicht. Neem nooit uw portemonnee
mee naar de deur. Het is ook handig
om een klein geldbedrag vlakbij de
voordeur neer te leggen (in de meter
kast bijvoorbeeld).
• Loop nooit met iemand mee naar
buiten. Vaak komen dieven met z’n
tweeën. De ene persoon maakt een
praatje met u, terwijl de andere uw
huis binnensluipt om uw spullen te
stelen.
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode
af. Een bank of de politie vraagt daar
nooit naar. Voor het blokkeren van
een rekening zijn uw pinpas en pin
code niet nodig.
• Er is vaak sprake van buitverwachting.
De dief verwacht dat er geld, sieraden
of autosleutels in uw woning zijn. Het
is daarom belangrijk om over dit soort
bezittingen met zo weinig mogelijk
mensen te praten. Voorkom dat u
grote geldbedragen thuis bewaart.
Kijk goed naar het uiterlijk van onbe
kende bezoeker(s), noteer dit voor de
zekerheid. Probeer ook bij vertrek van
onbekenden het kenteken van een voer
tuig te zien en te noteren.
Twijfelt u achteraf over de oprechtheid
van een bezoeker, of mist u goederen,
bel dan 112 (als de dader nog in de
buurt is), 0900-8844 (als de verdachte
al weg is) en maak altijd melding en doe
eventueel ook aangifte. Laat spullen
staan die door de oplichters zijn aan
geraakt (bijvoorbeeld een peuk of het
glas waaruit degene gedronken heeft).
Mocht u nog vragen hebben omtrent de
babbeltruc, op www.politie.nl staat dit
thema nog verder uitgewerkt.

De buiten beter app:
Het valt me op dat ik elke maand twee
tot vier mailtjes of berichten ontvang
van bewoners die mij een verzoek
doen om iets “op te lossen”, wat niet
bij de politie thuis hoort. Ik ga niet elk
verzoek hier toelichten, maar ik begin
hier natuurlijk niet zomaar over. Veel
verzoeken die ik krijg kunt u zelf kwijt in
de buitenbeterapp. Met deze app meld
u een probleem snel bij de gemeente.
Die lantaarnpaal die het al een week niet
meer doet, een gedumpte vuilniszak,
graffiti, een fiets die al een tijd in de wijk
staat en van niemand lijkt te zijn. U kunt
dit in vier makkelijke stappen melden bij
de gemeente via
de buitenbeter app.
Hoe werkt het:
• Maak een foto (is niet
altijd nodig)
• Leg de locatie vast
• Omschrijf het probleem
• Verzend de melding
De gemeente ontvangt de
melding en gaat ermee aan de slag. Als
u iets aan treft terwijl u bijvoorbeeld
aan het wandelen bent en u heeft uw
gsm bij u kunt u meteen de melding
doorgeven. De app zoekt uw locatie
waar u zich op dat moment bevind. Erg
handig en het scheelt een telefoontje
naar de gemeente. Mocht u geen
smartphone hebben, kunt u natuurlijk
altijd een telefonische melding maken
bij de gemeente Helmond via tel: 0492587777
Tot in de wijk, Maizie Beckschebe
e-mail : maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram: wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter : @brigadierdonk
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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

Óok voor
autoverhuur

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.

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

ook autosleutels met

HOTEL RESTAURANT

startonderbreker

NEDERHEIDE

VAN TIEL
BAKEL

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

www.automertens.nl

Kaak 11, Milheeze

KLAAR TERWIJL U WACHT

Oktober - Wildmaand
Nederlands boerderijwild
op onze menukaart

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

reserveren bel.: 0492-342200
info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!

Parochie H. Lambertus
Mario van de Rozenkrans in het Fatimajaar
Op 13 oktober is het 100 jaar geleden dat Maria voor
het laatst verscheen in Fatima (Portugal) en is het ook
de laatste dag dat de speciale jubileumviering rond
het beeld van O.L.V. van Fatima in de Jozefkerk wordt
gehouden.
Rond dat Mariabeeld heeft iemand spontaan een
rozenkrans gehangen en dat is ook gepast, want Maria
zegt in Fatima aan heel de wereld: “Bid de rozenkrans
voor de redding van de wereld en de bekering van
zondaars”. Geen nieuwe oproep, maar in 1917, midden
in de eerste wereldoorlog en op de drempel van de
communistische revolutie in Rusland, geen overbodige
oproep. En in onze tijd … temidden van nieuwe
oorlogsdreigingen op vele plaatsen, en de angst voor terreur,
nog steeds een zinvolle oproep.
Oktober is traditioneel de maand van de rozenkrans, waarbij
de kerk op 7 oktober gedenkt dat Maria, de moeder van God,
ook de titel heeft “Maria van de Rozenkrans”. Deze feestdag
werd door de heilige paus Pius V in de algemene Romeinse
kalender opgenomen en geplaatst op 7 oktober, de verjaardag
van de zeeslag bij Lapanto in 1571. Heel de gemeenschap van
de christenen was ervan overtuigd dat de daarop volgende
vrede te danken was aan de voorspraak van de Moeder Gods
Maria op grond van het vertrouw vol en vurig bidden van de
rozenkrans. Was Europa anders nog christelijk geweest? Er
lijkt niets nieuws onder de zon.
Aan het begin van de eucharistieviering op 7 oktober staat in
de openingstekst het eerste gedeelte van het Wees gegroet
Maria, waarvan de woorden ontleend zijn aan het evangelie
van Lucas. Dit gebed tot Maria begint met de woorden die
de engel Gabriel tot Maria sprak bij de aankondiging van de
menswording van de Zoon van God, en bestaat verder uit de
woorden van de begroeting door haar nicht Elisabeth.
De rozenkrans of het rozenhoedje is door paus Pius XII
aangeduid als de korte samenvatting van het hele evangelie.
De maagd Maria was immers op unieke wijze verbonden
met de menswording, het lijden en sterven en de glorievolle
verrijzenis van Jezus Christus, de Zoon van God. Dit zijn ook de
geheimen die wij overwegen bij het bidden van de rozenkrans.
Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
zondag
9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, do, vr
19.00 u
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109

Gazet oktober 2017

Herinnering: Aanmelding
Eerste Communie 2018
Zoals we in de vorige Gazet al
meldden, is het in deze periode tijd
om na te denken over de ‘Eerste
Heilige Communie’ in 2018. Kinderen
in groep 4 van de Dierdonkschool
hebben als het goed is, informatie in
de klas gehad. Als uw kind in groep
5 of 6 zit, kan het gewoon meedoen,
alleen krijgt u dan geen info via de
school.
We hebben twee Communievieringen
voor kinderen uit Dierdonk, samen
met kinderen uit het Centrum, Noord
en Oost, in de St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk, op zaterdag
12 mei 2018 om 15:00 uur en op Hemelvaartsdag 10 mei 2018
om 11:00 uur.
De enige mogelijkheid in te schrijven is op de informatiebijeenkomst met alleen de ouders, U ontvangt dan belangrijke
informatie en ook materialen. Ook dit jaar zal een gedeelte
van de voorbereiding via een online leerprogramma worden
gedaan.
Na afloop van de bijeenkomst kunt u inschrijven door een
ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren en contant € 55,te betalen. Informatieavond op maandag 9 oktober om 19:30
u. in de zaal St. Jozef, Ingang Tolpost/Prins Karelstraat.
Vormsel 2018: laatste kans aanmelden voor 10
oktober!
Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website
www.heiligelambertus.nl’, of kan u per mail worden toege
zonden via het kantoor: parochie@heiligelambertus.nl.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling
genomen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u
een schema met data en tijden. Na ontvangst van de betaling
is de inschrijving definitief.

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
Abrahamitische oecumene
Een rabbijn, een imam en een theoloog
spreken over het jaarthema ‘gastvrij’.
Hoe gastvrij is de het jodendom, de
Islam en het Christendom in hun doen
en laten, in hun leer en spreken?

Plaats: Ontmoetingsruimte
Bethlehemkerk
Tijd:
20.00 uur

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het
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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28 november - Corrie Zeidler-Moll
Ook Corrie Zeidler-Moll is een inmiddels
vertrouwde gastspreker. Als vrouwelijke
rabbijn zal zij vanuit de joodse traditie
over gastvrijheids preken; zoals we van
haar gewend zijn zal ze a.h.v. Bijbelse
verhalen en vanuit de Talmoed haar
licht hierover laten schijnen.

3 oktober - Prof. dr. Cees den Heyer
Theoloog Cees den Heijer heeft een
boek geschreven over Paulus met als
ondertitel ‘man van twee werelden’.
Als joden christen zet Paulus de deur
van de christelijke gemeente wagenwijd
open voor de heidenchristenen - met
alle gevolgen van dien. Hoe gastvrij kun
je zijn en hoeveel water kun je bij de
wijn doen zodat het voor eenieder nog
‘smakelijk’ is?

Gespreksgroep Dierdonk
Deze kring (9 personen) komt ongeveer
1 keer per maand bijeen. Onderwerpen
die worden besproken zijn heel divers.
Een krantenartikel, een film, een lezing,
de leden kunnen alles aandragen. Wat
we belangrijk vinden is het uitwisselen
van gedachten, niet hoe het is, maar
hoe je ernaar zou kunnen kijken vanuit
je christen zijn.
Inlichtingen:
bij Tineke Koedijk, Boekesteynlaan 44
Telefoon 0492-515064

31 oktober - Ahmed Mahou;
Ahmed Mahou is inmiddels een ver
trouwd gezicht in deze serie avonden.
Hij zal zijn visie geven vanuit zijn Isla
mitische traditie over het thema
‘gastvrij’.

Nieuwsblad voor Dierdonk

nieuwe richtlijn voor volwassenen
gezondheidsraad:

minstens 2 keer
per week spier en

botversterkende
activiteiten!!

✓ Liever 35 minuten trainen in plaats van
1,5 uur n de sportschool?
✓ Heb je tijd om 2x in de 10 dagen 35 min.
te trainen om je fit en vitaal te voelen?
✓ Wil je trainen onder goede begeleiding?
✓ Wil je op eigen niveau trainen?
✓ Ben je klaar met het instellen van
de toestellen?
✓ Vind je het fijn om in een gezellige
sfeervolle studio te trainen?
✓ Wil je zelf bepalen wanneer je
komt trainen of liever
op afspraak?
Beide mogelijk bij ons!

g advies g
er te weekm nu’s

!

actie: bij afname van een
milonabonnement ontvangt
u 1 maand gratis*
* geldig in de maanden september en oktober

www.emcslankenfit.nl
Sint Wilbertsplein 8 • 5761 BK Bakel • Tel. 0492-745 159

Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
Woonplezier
HT!

!
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Ockenburghpark 18

Schrevenhofdreef 18

de Kromme Geer 33

5709 M TE He mond
v aagp js € 309.000 k.k.

5709 RM TE He mond
v aagp js € 299.000 k.k.

5709 ME TE He mond
v aagp js € 275.000 k.k.

D!
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cht

Malaxisbeek 8

Walenburgweide 23

Nijendaldreef 4

5709 PJ TE He mond
v aagp js € 289.500 k.k.

5709 SN TE He mond
v aagp js € 339.000 k.k.

5709 RK TE He mond
v aagp js € 589.000 k.k.

De woningmarkt is volop in beweging!
Terw j de zomermaanden normaa gesproken rust ge maanden z jn (m n ju en augustus) b jkt er nog
steeds een grote groep mensen te z jn met een act eve verhu swens W j meten d t o a aan de hand van het
aanta bez cht g ngen en het aanta verkochten won ngen van de afge open maanden n ju en augustus z jn
er wederom d verse won ngen verkocht n D erdonk He aas hebben w j een aanta kand daten moeten
te eurste en omdat hun droomwon ng a verkocht was Daarom z jn w j op korte term jn op zoek naar n euw
aanbod n de pr jsk asse € 250 000 tot € 550 000 Va t uw won ng n deze pr jsk asse en overweegt u te
verkopen? Neem dan contact met m j op en k kom graag b j u angs
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

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

V nd ons ook op

