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Wijkinformatie2

Alg. Politienummer (0900-8844
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten ) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie H. Antonius (523421 
Peuterspeelzaal Hummeld (514611
Scouting Paulus (550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
  (p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek (595555
Openbare Bibliotheek 
De Bus  (547704 

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken, 
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do: 8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

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

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

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

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

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring
Inspirerende kinderopvang (533622

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

secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 
5709RP Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965

 Parkzicht (gebouw)
 (556266
 Fax: 556267

Secretariaat:  Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

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

Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart (510380
Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

Gezellig bridgen bij 
“One Down”. In Parkzicht 
op maandagavonden.

Info: Dhr. K. Zuidberg, (514772,
www.nbbportal nl/30014
 De fotoclub van Dierdonk
 www.fotodier.nl
 voorzitter.fotodier@gmail.com
 (06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208, 
5703JH Helmond - Informatie: 
P. Sanders, Wethouder 
Hamacherplein 14, 5701 CW 

Helmond,  (542730
GFT & PLASTIC: Ma. 8 en 22 nov.
RESTAFVAL: Ma 1, 15 en 29 nov. 
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 8 en 22 nov. ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 10 en 24 nov. ten 
oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Voorwoord 3

De tijd vliegt....

De tijd vliegt en zo ben je al-
weer bezig aan de novem-
ber-Gazet. 

Met de klimaatverandering zijn 
alle seizoenen een beetje in de 
war en dat was in het weekend van 
9 en 10 oktober maar goed ook: 
het was stralend nazomerweer 
tijdens de eerste editie van Kunst 
in Dierdonk. 
Niet alleen door het weer, vooral 
ook door al het moois dat te 
bezichtigen was en de gastvrije 
ontvangst op alle adressen was 
het een bijzonder geslaagd 
evenement. Het maakte trots op 
de wijk: een zondagse wandeling 
met tuinen vol met bijzondere 
kunst maakt dat je de wijk heel 
anders bekijkt. Van tuin naar tuin, 
mooie schilderijen, bijzondere 
beelden in brons, steen hout,  
kunst geïnspireerd door de natuur, 
prachtige foto’s, sieraden, teveel 
om op te noemen. En dan blijkt dat 
foto’s in de Gazet bij lange na geen 
beeld kunnen geven van dat wat er 
overal in onze wijk geëxposeerd is 
in dit zonnige weekend. Ik ben niet 
bij de evaluatie betrokken, maar 
het lijkt me dat dit de start moet 
zijn van een mooie lange traditie: 
Kunst in Dierdonk.
En na zo’n mooi weekend waarin 
je weer bijna heimwee naar de zo-
mer krijgt, gaat toch echt de herfst 
beginnen, ook in deze Gazet. De 
spooktocht, misschien is ie net 
geweest als dit nummer in de bus 
rolt. Hopelijk zijn ook de weergo-
den dit evenement goed gezind 
en is het dit keer een droge avond 
(geweest).

De Spooktocht is natuurlijk ge-
inspireerd op Halloween en het 
symbool van Halloween is de 
pompoen. Vandaar het recept van 
deze maand: pompoensoep. Een 

heerlijk seizoensgerecht met een 
vrolijke kleur, helemaal passend bij 
dit seizoen waarin ook de bomen 
weer langzaam geel-oranje en 
bruin kleuren. Een boswandeling 
op zondagmiddag en daarna een 
kop soep bij de haard: laat de win-
ter maar komen.

Maar november is niet voor ieder-
een de maand van de winterslaap: 
carnaval staat weer voor de deur. 
11 november om 11 over 11… 
u kent het wel. De carnavalsvereni-
ging bericht hierover in dit num-
mer.

En zoals altijd: de kinderpagina, 
de dierenkliniek, het Filmhuis, 
de politieke columns (die we qua 
frequentie wat hebben terugge-
bracht: iedere week drie columns 
werd wat veel), de jaarvergadering 
van de wijkvereniging die zeker uw 
aandacht verdient, bedrijf in beeld 
en nog heel veel meer… Veel lees-
plezier.

O ja, de Gazetredactie heeft drin-
gend versterking nodig. Houd je 
van stukjes schrijven, wil je mee 
beslissen over hoe de gazet er uit 
komt te zien, maar vooral: heb je 
affiniteit (en liefst ervaring) met 
lay-out: meld je alsjeblieft bij de 
redactie. Met genoeg menskracht 
kunnen we dit blad nog heel lang 
blijven maken.

Nogmaals: geniet van dit nummer!

         



www.heuvel.nl wÉRKT vOOR u

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;
- PROFESSIONALITEIT

- SERVICEGERICHTHEID

- BETROKKENHEID

- INDIVIDUELE AANDACHT

- DOORZETTINGSVERMOGEN

- HART VOOR UW HUIS

- VERKOOPRESULTATEN

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN 
DE BON HIERNAAST IN TE VULLEN EN OP 
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.

Of neem vrijblijvend telefonisch of via  
e-mail contact met ons op.

GRATIS WAARDEBEPALING

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar 
ik aan toe ben.
Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan 
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook! 
(een postzegel is NIET nodig)

naam:  .............................................................

adres:  .............................................................

postcode:  .............................................................

woonplaats:  .............................................................

tel:  .............................................................

mobiel:  .............................................................

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

uw DIeRDOnK-
MAKelAAR

NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

          



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T

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

Lay-out:
J. de Kort
J. vd Eijnden
F. Smits

Redactie:
I. v. Nieuwenhuijsen
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden

Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

Kopij inleveren:
Redactionele kopij VOOR de 12e van elke 
maand - in MsWord, bij voorkeur in platte 
tekst !! Afbeelingen, logo’s, etc. apart mee-
leveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Advertenties uiterlijk de 12e van elke maand.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te cor-
rigeren en/of in te korten. Opname van 
kopij betekent niet dat de redactie het 
met de strekking eens is. Anonieme brie-
ven/berichten worden nimmer geplaatst.

Volgende verschijningsdatum rond: 
26 november

2 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en 
oud papier

3 Voorwoord door Irma van Nieuwenhuijsen

7 Politiek met bijdragen van: Gaby van den Waardenburg en 
Joan Damen

9 Verenigingsnieuws met: aanmeldformulier, Moet Niks, 
Fotodier, Kinderdisco, 

16 Wijkvereniging: agenda jaar vergadering

17 Verenigingsnieuws met: Kunst in Dierdonk, Spooktocht, 
voortuinenwedstrijd

19 Column: Wrikken en wegen.

21 Dierenrubriek, Scouting Paulus, Rampetampers. 

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

31 Ingezonden: Juridisch

33 Uitgelicht: Rob Jacobs, Blauw, wit, lila en een mooie, 
onderhoudsarme tuin.

34 Programma Filmhuis

37 Recept van de maand

38 Wijkraad: Nieuws, Wijkbrede overleg, Stichting Carat,
Hondenwerkgroep “Hart voor Honden Dierdonk”.

41 Ingezonden: Hockey, Dierdonk Automotive, SOS,
Young Sensation, BC one down

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

         



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

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

Schoonheidssalon yentill

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Cadeaubon vanaf € 10,00voo  in r
 n k

4 70

W y van uren
Ka moes ee  3
570   He mond

 
ch o h i

p i li Aanbieding

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

bij inlevering van deze advertentie
 15% korting op een behandeling.

Hoveniersbedrijf 

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

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

Joosten hovenier b    pd       9    

Horstlandenpark 2a
5709 MB Helmond

T 0492 33 09 85
E eat@foodforfun.nl

Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte 
barbecue tot een onvergetelijk feest: Food For Fun is het 
adres voor sublieme catering. En dat niet alleen... De zorg 
voor uw complete feest is bij ons in goede handen. 
Bij Food For Fun draait alles om genieten.

www.foodforfun.nl

Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte 

Bezoek ook eens onze kookstudio voor een heerlijke culinaire avond uit!

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

          



Politiek 7

Het Congres van 2010

Het CDA congres van 2 ok-
tober 2010 zou het con-
gres van de eeuw wor-

den. Misschien hebt u, samen 
met klaarblijkelijk zo’n 1,5 mil-
joen kijkers, het congres op de 
televisie mogen volgen. Ik bent 
erg benieuwd hoe het allemaal 
bij u in de huiskamer is overge-
komen. In deze column deel ik 
graag mijn ervaring als een van 
de bezoekers van het congres.

Vol verwachting en vroeg in de morgen vertrokken 
we vanuit Dierdonk. De reis naar Arnhem verliep 
voorspoedig, maar bij de aankomst begon de ver-
traging. Druk bezette parkeerplaatsen en een lange 
rij voor de Rijnhal zorgden voor veel oponthoud. De 
eerste toespraken hebben we daarom moeten mis-
sen, maar ondertussen werden we beziggehouden 
door enkele demonstranten. Greenpeace deelden 
toverballen uit en enkele muzikanten lieten weten 
tegen de bezuinigingen op de cultuursector te zijn.

Eenmaal binnen was het een drukte van belang. 
Uiteraard waren er veel bekenden en was het een 
goede gelegenheid om iedereen weer eens te spre-

ken. Maar daar kwamen we niet alleen voor. Ieder 
lid kreeg immers de mogelijkheid zijn of haar hart te 
luchten en zijn mening over het regeerakkoord en 
de samenwerking met de PVV te geven. In 1 minuut 
moest duidelijk gemaakt worden, waarom er voor 
of tegen werd gestemd. In een veelal goede sfeer 
werden veel argumenten benoemd en bekritiseerd. 
Jammer genoeg werd vooral gesproken over de (wij-
ze van) samenwerking met de PVV en te weinig over 
de inhoud van het regeer- en gedoogakkoord. 

Na het middaggedeelte kwamen sprekers als Camiel 
Eurlings, Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Gert 
Leers en de “dissidente” CDA-leden Ab Klink, Kath-
leen Ferrier en Ad Koppejan aan het woord. De uit-
eindelijke uitslag kennen we allemaal. Een kabinet 
van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV lijkt er 
nu toch echt te gaan komen. Bovendien zou het CDA 
in de laatste peilingen weer stijgen. Het was in ie-
der geval en mooie, enerverende dag in een volledig 
bezette zaal. Misschien zullen we over twintig jaar 
nog steeds zeggen: “Weet je dat nog, dat congres 
van 2010”.

Groeten,
Gaby van den Waardenburg

Zoals in de vorige Gazet al aangekondigd door mijn 
collega Ellen Niessen zal ik afwisselend met haar 
stukjes schrijven voor de Gazet.

Wellicht volgt u de Helmondse politiek op de voet en 
weet u dat ik vanaf 1998 voor de V.V.D. zitting neem in de 
Gemeenteraad van Helmond. Hoewel ik niet pretendeer 
aan de wieg te hebben gestaan van diverse plannen die 
er toe bij hebben gedragen dat Helmond zich ontwikkelt 
heeft zoals het nu is, kan ik toch stellen dat ik bij veel 
plannen betrokken ben geweest en in de hoedanigheid 
van raadslid de nodige besluiten heb moeten bekrach-
tigen. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis of is kan men 
stellen dat een bepaald besluit niet de gewenste uitwer-
king heeft maar u mag er vanuit gaan dat alle raadsle-
den, ambtenaren en het gemeentebestuur hun uiterste 
best doen om dit werk, wat gedaan moet worden, zo 
goed mogelijk in het algemeen belang uit te voeren.
Zo staan we aan de vooravond van een van de groot-
ste bezuinigingsoperaties van de laatste decennia. U 
begrijpt dat de nationale overheid zo’n 18 miljard moet 
gaan bezuinigen om onze kinderen niet met een gigan-
tisch financieel probleem op te zadelen. Natuurlijk zal dit 
ook voor de gemeentebegroting grote gevolgen hebben. 
Wat mij altijd opvalt is dat is mensen geen onderscheid 
kunnen maken tussen investeringen en bezuinigingen. 
Vaak zijn investeringen al in een ver gevorderd stadium 
of liggen er verplichtingen onder zodat het stoppen er-
van extra financiele consequenties hebben zonder dat 
daar iets tegenover staat. Soms moet men ook investe-

ringen doen, waar overigens voor gereserveerd is, om 
bepaalde zaken beter  te kunnen doen of investeren om 
te besparen.
Zo staat in de begroting dat de hondenbelasting fiks zal 
stijgen in Helmond. Ik ben de laatste tijd door wijkbe-
woners flink bestookt met mailtjes dat dit toch eigenlijk 
niet kan. Ik zal proberen uit te leggen hoe deze belas-
ting werkt en hoe moeilijk het is voor raadsleden om, in 
het kader van de bezuinigingen, besluiten te nemen. Ten 
eerste is hondenbelasting een doelbelasting. Dit houdt 
in dat geld afkomstig van deze belasting weer ingezet 
moet worden ten faveure van het hondenbezit. Daarbij 
kan men denken aan het opruimen van hondenpoep en 
het aanleggen van uitlaatstroken. Het is dus niet zo dat 
de verhoging van de hondenbelasting is bedoelt om de 
gemeentebegroting sluitend te maken. Het heeft ook 
niets te maken met het `hondje pesten` omdat honden-
poep een van de grootste ergernissen m.b.t. overlast.
Zo is er ook grote consternatie over het sluiten van bi-
bliotheekfilialen, minder subsidie voor het Kunstkwar-
tier, bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn en 
ga zo maar door.
Het gaat dus echt pijn doen, pijn die we niet meer ken-
nen omdat de laatste decennia alle kon en alles mocht. 
We zullen dus met zijn allen inventiever en slimmer 
moeten worden om beter uit deze crisis te komen.

Joan Damen  
Raadslid VVD

Begroting 2011

         



U n i e k e
k u n s t s i e r a d e n

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

      

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

Uw woning  strak in de  lak

Dat is ons vak !

0492 - 551977

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

Schilderwerken
Wandafwerking

Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale

aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl

          



9Verenigingsnieuws

Door middel van het formulier kunt u zich 
(samen met uw eventuele gezinsleden) 
opgeven als lid van Wijkvereniging 
Dierdonk. 
Door lid te worden van Wijkvereniging 
Dierdonk heeft u (en uw gezinsleden) 
niet alleen veel aantrekkelijke kortingen 
bij de diverse activiteiten, maar steunt u 
ook het werk van de wijkvereniging.

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit …………………………
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is

 Familienaam: ................................................................
 Adres:  ................................................................
 Postcode: ............................................
 Tel.: 0492 - ............................................

Gezinssamenstelling

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

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

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

Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9    5709PM Helmond

          



10 Verenigingsnieuws

Moet Niks Mededelingen

Alhoewel het weer de laatste tijd (ik schrijf 11 oktober) 
aanzienlijk beter is dan in de vorige maand, hebben we 
de Jeu de Boules ballen weer omgeruild voor de koers-

bal schijven. Tot ons grote plezier mochten we ook enkele 
nieuwe belangstellenden verwelkomen. Er is nog voldoende 
plek voor meer nieuwkomers, dus als u zin heeft in een gezel-
lige ochtend, kom dan op woensdagmorgen om 10:00 uur naar 
Parkzicht en doe mee!
Ook op de eerste donderdagochtend van het nieuwe seizoen 
was er veel belangstelling voor de computer workshops. Maar 
ook daar kunnen nog extra deelnemers meedoen. En nog-
maals: Voor leden van de wijkvereniging zijn de woensdag- en 
donderdagmorgen gratis activiteiten.
We proberen door middel van afgeronde workshops steeds 
een klein aspect van het programmapakket VideoStudio Pro 
XP3 te behandelen. Als er eens een workshop gemist wordt, 
kan deze gemakkelijk ingehaald worden. Kom in ieder geval 
eens een keertje kijken. Dat verplicht tot niets.
Het bestuur van onze club heeft het winterprogramma onge-
veer klaar. Bij enkele activiteiten wachten we nog op nadere 
informatie. Ondanks dat laten we het voorlopig programma 
alvast afdrukken, zodat u er in uw agenda al rekening mee kunt 
houden. Over het definitieve maandprogramma zult u ook 
deze winter steeds opnieuw worden geïnformeerd.

Op verzoek van de wijkraad heeft ook Moetniks een bijdrage 
geleverd aan het overleg dat via het “wijkbreed overleg” met 
de gemeente wordt gevoerd.
Als u een bijdrage wilt leveren aan het leefbaar maken en hou-
den van onze prachtige wijk, kan dat door uw ideeën kenbaar 
te maken en als het even kan door actief mee te werken aan 
de realisering van die ideeën. MoetNiks zal u zo nodig daarbij 
graag helpen.

In november organiseren we, naast de vaste woensdag- en 
donderdagmorgen een filmmiddag op Vrijdag 26 november 

We verzamelen om 13:15 uur in de foyer van de Pathé bio-
scoop en gaan genieten van de spannende Nederlandse film 
Terug naar de kust, met Linda de Mol in de hoofdrol. Zij laat 
daarin zien dat ze heel wat meer in de mars heeft dan het lei-
den van een TV-spelletje.
De kosten bedragen, inclusief koffie of thee in de pauze, slechts 
€ 6,50/persoon.
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Moet niks
Overzicht Activiteiten Winter 2010 - 2011
Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting
Elke woensdag t/m 27 april, 
uitgezonderd 
22/12 29/12 2/3 9/3

Koersbal Parkzicht Aanvang 10.00 uur 
Toegang gratis

Elke donderdag vanaf 7 ok-
tober t/m 28 april, uigezon-
derd 23/12 30/12 3/3

Vrije inloop 
Workshops Videobewer-
king en DVD’s maken

Parkzicht Aanvang 10.00 uur 
Gelegenheid tot rikken; biljarten en 
het computercafé is open 
Toegang gratis

Vrijdag 26 november Film Terug naar de kust Pathé bioscoop Samenkomst Foyer Pathé 13:15 uur. 
Woensdag 15 december Kerstbijeenkomst Parkzicht Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur
Donderdag 13 januari Lunchpauzeconcert Muziekcentrum 

Eindhoven
Vertrek NS station Helmond CS

Zondag 16 januari 1ste winterwandeling Parkeerterrein AH Na afloop koffie in Parkzicht en verto-
ning DVD vakantie Kroatië

Zondag 20 februari 2de winterwandeling Warande Vertrek 10.30 uur vanaf parkeerter-
rein slagbomen. Na afloop koffie in 
Paviljoen De Warande

Dinsdag 22 februari Excursie Kasteel - Gemeen-
temuseum

Kasteeltuin Samenkomst 13:20 uur ingang kasteel

Vrijdag 11 maart Film: De storm Pathé bioscoop Samenkomst 13.15 uur in de foyer
Zondag 20 maart 3de winterwandeling Parkeerterrein AH Vertrek 10.30 uur vanaf parkeerter-

rein AH. Na afloop koffie in Parkzicht
Woensdag 27 april Laatste koersbalochtend 

vanaf volgende week Jeu 
de Boules

Donderdag 28 april Laatste ochtend vrije in-
loop en computercafé

Dinsdag 17 mei Bustocht Parkeerterrein AH Excursie naar een interessante plaats 
in Nederland

Contactpersonen: Jeanne en Hans de Jong
Peter v. Rooy
Carel v.d. Zanden

tel: 512 516
tel: 518 564
tel: 512 548

           



Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl

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

HippoCare Liessel
Alles voor paard en ruiter

Koopzondag 28 november !!

Van 11.00 tot 16.00u met leuke aanbiedingen !!

Hoofdstraat 41
5757 AK Liessel

0493 341182 / 06 15 435834
info@hippocare.nl

Geopend op:
Woensdag en donderdag 12.00 – 18.00u

Vrijdag 12.00 - 20.00u
Zaterdag 11.00 - 16.00u

Bestellen via internet kan ook:

Allesvoorjepaard.nl

             

Pedicurepraktijk de Klumpkes
voor problemen met uw voeten

Jo Bots
Pedicure

0492-347300

Kruisschot 3

5703 JT

Helmond
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Nieuws van Fotodier

Als de herfst zijn 
intrede doet, en 
de natuur zich ver-

rijkt met herfstkleuren, 
kriebelt het bij menig 
fotograaf. Zo ook bij mij, 
èn onze clubleden! In de 
1ste week van november 

zullen we onze camera’s ter hand nemen 
om dit mooie seizoen op de “chip” vast 
te leggen! 
Wellicht zelfs eens stukje filmen! Want 
zoals beschreven in de vorige uitgave 
stond de  Fotokina in Keulen voor de deur. 
Een ware snoepwinkel voor alles wat met 
beeld te maken heeft. En waarom heb ik 
het dan over filmen? Omdat veel nieuwe 
spiegel- reflexcamera’s zijn uitgerust met 
een mogelijkheid tot (HD)-filmen! Deze 
techniek, neemt na ander elektronisch 
vernuft nu ook een vlucht in de profes-
sionele fotografie. In Keulen o.a. ook aan-
dacht voor 3-D fotografie en time-lapse. 
Time-lapse-fotografie is een grote reeks 
foto’s met enkele seconde tussen de 
opnames. Deze worden als een film aan 
elkaar geplakt, en  vervolgens krijgt men 
een aparte “fotofilm” Google maar eens 
op time-lapse! Dan weet u precies waar 
ik het over heb. Niet alle Fotodieren zijn 

naar de Fotokina geweest. Voor de ach-
terblijvers hadden we een mooi thema 
voor de clubavond. Na de vier elementen, 
een thema waar een ieder zijn visie in 
kwijt kon. Namelijk “rood”. Vele originele 
foto’s passeerde ons. Zoals avondrood, 
Ferrari-rood, appel-rood, rode verf etc..
Ook werden er zwart-wit foto’s getoond 
waar een klein detail of onderdeel met 
behulp van Photoshop rood werd gelaten.
(zie foto hieronder)     Ook een mooie foto 
met i.p.v. de      bekende sepiatonen een 
foto met een rode tinten. En , ja daar is 

tie weer, er kwam zelfs een heus filmpje 
voorbij  met time-lapse-achtige trekjes! 
Al met al, weer een presentatie die er 
mocht zijn!                                                                                                                      

Ook is de paddenstoelentijd weer ge-
weest en hebben de natuurliefhebbers 
hier weer hun kans geroken. Altijd mooi, 

deze typische schimmels in een kleurrijk 
bos. Dat niet alleen ons trots Dierdonk 
fotogeniek is, bewijzen de foto’s op deze 
Fotodierpagina. Tja op die ene bewerkte 
foto na dan…

Zo, weer genoeg gekletst. Ik zie u graag 
bij de volgende herfsteditie. Maar voor 
ik afsluit wil ik namens onze leden de 
felicitaties overbrengen naar Daphne. Zij 
is bevallen van ons kleinste Foto-diertje 
Luc. Nogmaals van harte!

Wil je meer weten over onze club kijk dan op 
onze vernieuwde site www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com 

Met vriendelijke groeten
Bob Hoppenbrouwers

          



PAK JE VOORDEEL!

U was in 2010 géén lid van Sport Citadel

Géén
inschrijfgeld! 
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Kinderdisco
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat er het een en ander 

veranderen bij de kinderdisco. 
De coördinatie is met ingang van schooljaar 2010-2011 

in handen van Charles van Eemeren, Judith de Koning en Heidi 
Swinkels.

Ook zullen de groepen weer samengevoegd worden. Iedere 
disco-avond is dus voor de groepen 4 t/m 8. De disco begint om 
19.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Uiteraard mogen de jongere 
discogangers eerder opgehaald worden.
De entree bedraagt, net zoals voorheen, € 1,00.

Belangrijk hierbij is dat de kinderen Parkzicht niet alleen mogen 
verlaten, ze moeten opgehaald worden. M.u.v. kinderen die een 
briefje kunnen overleggen waarop staat dat ze zelf naar huis 
mogen. Hierop wordt bij de uitgang gecontroleerd. Dit geldt 
voor alle groepen!

De volgende data staan gepland voor het nieuwe schooljaar:

19 november Griezelfeest
17 december Kerstgala
18 februari Disco
15 april Disco
17 juni Beach Party

Er zijn die avonden een aantal prijsjes voor de beste dansers, 
en op de thema-avonden zijn er prijzen voor degene die het 
mooiste gekleed is.

We hopen dat er weer veel kinderen komen zodat we er samen 
gezellige avonden van kunnen maken.

Charles/Judith/Heidi

SPOOKY 
EVENT 

Zie elders in de Gazet 
of www.dierdonk.eu

Y

CY
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UITNODIGING
Voor De Jaarvergadering Voor De Leden Van Wijkvereniging Dier-
donk Op Maandag 8 November 2010 – Om 20.30 Uur – In Parkzicht

Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf aan te melden.
Op de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het vereni-
gingsjaar 2009/2010. Het verenigingsjaar 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. 

De agenda van de jaarvergadering:

1) OPENING/VASTSTELLING AGENDA

2) INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN

3) VASTSTELLEN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14 november 
2009 

4) BESTUURSSAMENSTELLING: 
Vogens het rooster van aftreden is Jan van Duren  aftredend. Hij stelt zich 
herhiesbaar. De ALV wordt gevraagd hem te herbenoemen tot bestuurslid. 
Het bestuur bestaat uit 4 personen en kan nog verder worden uitgebreid. 
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 2009/2010
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.

6) FINANCIëLE VERSLAGLEGGING
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2009/2010

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 2010/2011

7) RONDVRAAG

8) SLUITING

20 oktober 2010
Jan van Duren
Secretaris
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Spooktocht op 5 november

Op 5 november raden wij u aan niet na 21.00 uur zomaar 
in het Bakels Bos te gaan wandelen. U loopt een grote 
kans onverwacht een groot aantal spoken tegen/door 

het lijf te lopen. Ruim 100 Dierdonkers doen dan mee aan de 
1e Dierdonk Spooktocht. Op initiatief van de wijkvereniging is 
deze activiteit georganiseerd in de hoop hier rond Halloween 
een traditie van te kunnen maken. 

Hardloopgroep
In Dierdonk wordt door velen aan de conditie gewerkt door 
joggend een rondje Dierdonk te (hard)lopen. Inmiddels krijgen 
de plannen rondom een hardloopgroepje meer en meer vorm. 
Het idee is om bijvoorbeeld 1 keer per maand gezamenlijk dit 
rondje te lopen. Niet perse om de snelste te zijn, maar meer om 
te kijken of er vooruitgang geboekt wordt. Heeft u zin om ook 
op deze manier met uw conditie bezig te zijn, stuur dan een mail 
naar gerard.bosmans@gmail.com. 

Kunst in Dierdonk  groot succes
Op zondag 10 oktober vond de nieuwste Dierdonk-activiteit 
plaats; Kunst in Dierdonk. Op deze  zondagmiddag  stelden 
Dierdonkse kunstenaars hun werk ten toon aan geïnteresseer-
den. Het publiek ging te voet of met de fiets door de wijk en 
werd overal warm onthaald. Onder het genot van een hapje 
en een drankje konden bij diverse mensen kunstwerken als 
schilderijen en beelden bewonderd worden.  Het was gezellig 
druk op alle adressen en er werd veel gepraat over kunst, als 
hobby en als werk. 
Ondanks de concurrentie van de marathon van Eindhoven en 
de festiviteiten in Brandevoort genoten ruim 100 mensen van 
deze nieuwe activiteit, zodat gesteld kan worden dat Kunst in 
Dierdonk een succes genoemd mag worden.
Via deze weg willen wij als wijkvereniging Francois Lier be-
danken voor zijn rol als kartrekker in deze. Inmiddels heeft de 
evaluatie plaatsgevonden en wellicht krijgt dit initiatief volgend 
jaar een vervolg.
Een uitgebreid (foto)verslag is op de website www.dierdonk.eu 
te bekijken en is te lezen in de volgende Gazet.

Gerard Bosmans
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En de winnaar is……………

Ja, er is weer een winnaar aange-
wezen van de jaarlijkse voortuinen-
wedstrijd.

Voor de vijfde keer is dit jaar in Dierdonk 
door de tuinenjury gezocht naar de fraai-
ste voortuin. Daarvoor hadden zich  in 
mei jl. een tiental bewoners aangemeld.

De jury had er weer een hele kluif aan 
om uiteindelijk de winnaar aan te wijzen. 
Niet alleen de kwaliteit van de tuinen was 
weer erg hoog.
Ook de diversiteit ervan was voor de jury 
een extra reden om er eens goed  voor 
te gaan zitten.
Wat te denken bijvoorbeeld van een 
kleine tuin waarvan met veel gevoel een 
intieme creatie is gemaakt.
Of de grote tuin waarin door stevige 
groenbeplanting een aparte sfeer is ge-
schapen.

Tijdens een gezellig samenzijn op 20 
Oktober jl. in Parkzicht zijn als winnaars 
aangewezen:

3e prijs: de Lage Geer 2
2e prijs: Zonnedauwsingel 21
1e prijs: Holterbergweide 8

Aan alle deelnemers is bovendien een 
gedocumenteerd juryrapport uitgereikt. 
Alle deelnemende tuinen zijn aan de hand 
van prachtige, door Bob Hoppenbrouwers 
gemaakte foto’s,  bovendien allemaal 
nogmaals bekeken. 

Doet u volgend jaar ook mee?  Wij heb-
ben er nu alweer zin in. 

De tuinenjury

Holterbergweide 8

Zonnedauwsingel 21

de Lage Geer 2
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Sollicitatie
Op het moment dat ik dit schrijf, zit het er 
nog: het minderheidskabinet van Mark Rutte. De 
‘steunpilaar’ waarop de regering zich in wankel 
evenwicht bevindt, gedoogt nog. Het vergt van 
de minister-president en zijn ploeg de nodige 
evenwichtskunst om niet te vallen. Hoewel de groep 
op veel ervaring kan bogen (gemiddelde leeftijd 54 
jaar, waarvan vele in de politiek), kan het zeker 
geen kwaad hen vanuit het werkveld van advies te 
dienen. De eerste stap daartoe is van mijn kant het 
schrijven van een sollicitatiebrief.

Aan Minderheidskabinet VVD/CDA
Afdeling gedoogsteun

Betreft: open sollicitatie naar de functie van 
regeringsadviseur

Beste Mark c.s.,

Met de kennis van nu kan het toch niet zo zijn 
dat jouw nieuwe regeringsploeg niet toe is aan 
een herconceptualisatie van het regeer- en 
gedoogakkoord. Bij deze bied ik mij aan als 
proactief mensenmens om in deze unieke tijden 
op belevingsgerichte wijze jullie van dienst te zijn 
met een 360 gradenfeedback, waarbij ik inzet op 
transsectoraal integraal denken.

Door mijn helikopterview kan ik snel schakelen 
tussen functioneel verbindende bruggenbouwer en 
toekomstgerichte sparringpartner. Als zelfstarter 
kan ik een soort van handvat aanreiken waarbij we 
de diverse targets kwalitatief goed uitfaseren, 
zonder dat we opnieuw even moeten klankborden 
om het out-of-the-boxdenken gefaciliteerd te 
kunnen krijgen. Hoe sta jij daarin? Ongetwijfeld 
heb je je piketpaaltjes geslagen, maar ik heb 
zoiets van dat je in je kracht moet zitten en tot 
het gaatje moet gaan, zeker als je behept bent met 
commerciële ballen, zoals in mijn casus.

Met alle respect, er komt een moment dat er 
doorgepakt moet worden in het zoeken naar 
concrete oplossingen. Mijn handelen daarin is 
transparant – dat wil je niet weten – en via een 

snelkookpansessie maak ik een verbeterpunt van 
het nieuwe werken, zodat jouw ploeg – ook nog eens 
klimaatneutraal – een stukje genoegdoening vindt 
in het dynamisch zwaluwstaarten van breekpunten. 
De vraag is: hoe gaan we dit invliegen? Daarvoor 
dienen we wel het een en ander te gaan kantelen in de 
organisatie, waarbij we alert moeten blijven op het 
instandhouden van het DNA van de regeringsploeg. 
Gelukkig heb ik de core competenties om innovatief 
en tegelijkertijd resultaatgericht op een flexibele 
manier bezig te gaan, waarbij oplossingsgericht 
gewerkt wordt aan de complexe vraagstukken 
die de integrale verantwoordelijkheid vragen van 
een ieder die in zijn taakstelling als doel heeft 
het genereren van meer omzet, waarbij hij zijn 
leercurve in het oog blijft houden. Veel problemen 
kunnen we tackelen door in de lead te zijn voor 
heroverwegingen. Ik heb daar wel ergens een klik 
mee. Daarbij ben ik als adviseur 2.0 getriggerd om 
dat door te communiceren naar jouw hele ploeg, 
waardoor het zich vanzelf zal uitrollen en de 
implementatie nog slechts een kwestie is van tijd, 
ondanks een mogelijk negatieve winst.

Mogelijk denk je: dit gaat echt helemaal nergens 
over. Toch ben ik innerlijk in balans, en zeker 
geen dertien-in-een-dozijn-kandidaat, maar 
juist een gedreven doel- en resultaatgerichte 
bruggenbouwende peoplemanager. Daaraan heeft 
het land behoefte.

Mijn leeftijd zal het gemiddelde van 54 jaar (en 
dus de ervaring!) nog wat opkrikken. Ik ga er vanuit 
dat dit geen punt is in een tijd waarin wij allen wat 
langer moeten gaan doorwerken.
Indien gewenst heb ik er geen bezwaar tegen mij 
als travestiet te melden, om het aantal vrouwen op 
regeringsniveau nog enigszins te verhogen.

Met vriendelijke groet,

Dorus (c.q. Dora) van Wegen

P.S. Mijn CV hangt nog thuis onder het raam. Ik 
zal ‘m warm houden in deze kille tijden.

Wrikken en Wegen

           



* Keukens
* Verbouwen
* Dakkapellen
* Timmerwerk
* Badkamers
* Onderhoud

* Cv installaties
* Renovatie
* Tegelwerk
* Dakramen
* Vloeren leggen

* Loodgieterwerk

Even voorstellen:
De veelzijdige vakman voor al uw 

grote en kleine klussen 

Kijk op www.klussenier.nl

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

Bewegen op Maat
2010

FysioFitness
Bewegen op maat voor:

Meer kracht • Goede conditie • Leniger
Energieker • Minder pijn • Lager lichaamsgewicht

Betere bloeddruk • Kortom gezonder!

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

 Training Begeleiding

Genoten van  

de zomer en 

weer aan de slag 

met je figuur?

0492 - 52 15 81  •  www.bailine.nl
Helmond@bailine.nl

Boek 10 behandelingen en ontvang 

2 gratis sessies.
extra

voordeel

Bel of mail Jolanda voor een afspraak.

Verlies makkelijk centimeters, precies waar jij dat wilt.
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Zomaar een dagje in dierenkliniek Brouwhuis
“Broodje Brouwhuis” 

Het is nooit saai in onze kliniek. Je kunt er vanalles mee-
maken ….met dieren maar zeker ook met mensen….. 
Jaren geleden kwam er wel een heel wonderlijke klant 

in de kliniek. Mevrouw Jansen (een fictieve naam) had met haar 
fretje een afspraak in de Frettenkliniek. Ik was nog bezig met 
een fretje “achter” in de opname. Mevrouw moest daarom nog 
even wachten in de wachtkamer. Die tijd wordt meestal deels 
opgevangen doordat eigenaren dan een informatieformulier 
over de herkomst, voeding, huisvesting en klachten van hun 
fret invullen.

Ook voor deze nieuwe klant had de assistente achter de balie een 
formulier uitgedraaid. Maar mevrouw haalde een fototoestel 
uit haar tasje en begon driftig de wachtkamer, de balie en de 
administratie daarachter, te fotograferen. De assistente schrok 
van de heftigheid waarmee het gebeurde en liep naar “achter”, 
de opname om mij hierover te vertellen. Een nieuwe klant die 
zomaar alles in de kliniek begint te fotograferen voelt niet prettig 
en eigenlijk wel bedreigend. Ik liep naar de wachtkamer en vroeg 
enigszins geschrokken waarom ze dit aan doen was. Hierop 
verklaarde mevrouw Jansen dat ze de foto’s op “internet” ging 
zetten want het was een “schande” zoals het er hier uitzag. 
Het was totaal niet wat ze verwacht had. En…. waar was de 
bibliotheek……. Ik voelde de vlekken in mijn nek opkomen en 
de adrenaline door mijn aderen schieten. Mijn kliniek niet goed 
genoeg! Er zullen vast nog mooiere wachtkamers zijn, maar 
onze wachtkamer ziet er prima uit, is altijd schoon en ruim 
van opzet. De balie is klantvriendelijk en mijn assistentes zijn 
voorkomend en behulpzaam. Hoe durfde deze vrouw zo over 
onze kliniek te praten. De bibliotheek…..dat was een ruimte voor 
de dierenartsen, niet voor de klanten. Ik verbood haar om nog 
verder foto’s te maken zonder mijn toestemming. De vrouw ging 
zitten en ik liep weer naar “achter” om daar stoom af te blazen. 

Na enigszins afgekoeld te zijn besloot ik de vrouw met haar 
zieke fretje te helpen. Ik ben in staat om klanten die het te 
bont maken de deur te wijzen en te verzoeken om nooit meer 
een voet in de kliniek te zetten. In de 25 jaar dat ik dierenarts 
ben, heb ik dat een aantal keer gedaan. Maar meestal hebben 
die klanten zich dan echt behoorlijk misdragen, dat was in dit 
geval nog niet zo. Ze was op mijn verzoek om te stoppen met 
fotograferen ingegaan en gedroeg zich verder redelijk netjes. Ik 

riep haar in mijn fretten-behandelkamer…..die is niet groot, best 
wel klein ja. Maar hij is prima….. Ik besloot het er niet meer over 
te hebben en  ik begon, een beetje stug, met het onderzoek van 
het zieke diertje. Een vrouwtje met een bijnierprobleem. Nog 
wat andere problemen erbij. Normaliter goed te behandelen 
in onze kliniek…… maar ik zag mijn kans schoon om op een 
nette en verantwoorde manier deze vreemde klant aan een 
ander door te schuiven. De Universiteitskliniek zou mogelijk wel 
aan haar hooggespannen verwachtingen voldoen. Daar is ook 
een bibliotheek waar iedereen welkom is. Vol enthousiasme 
vertelde ik over de (destijds) nieuwe behandelmethode op de 
Universiteit, met het toen nog nieuwe implantaat. Mevrouw 
zag daar wel wat in…..

Het fretje is daar behandeld en ik dacht dat ik mevrouw nooit 
meer in onze kliniek zou zien. Echter….. tot mijn verbazing kwam 
ze een paar weken later met een ander fretje. Maar ondertussen 
wist ik wat er gaande was geweest. 

Wat was het geval… Mevrouw had op het “fretten-forum” 
geschreven dat ze naar de Frettenkliniek zou gaan met haar 
zieke fretje. Vervolgens had een fantasierijk bestuurslid van 
“Stichting de fret” mevrouw een beetje “geholpen” met wat 
informatie over onze kliniek, ook de plattegrond had ze er 
behulpzaam nog even bijgedaan…..

Tekst op het fretten-forum:
“ Kijk even mee. Links is de entree. Als je meteen linksaf slaat, 
dan is daar de balie. Daar kun je je melden. Een stagiaire zal 
je vervolgens begeleiden naar de receptie (rechts). Daar zal je 
worden ingecheckt. Afhankelijk van hoeveel te vroeg je bent (of 
hoeveel het uitloopt) kun je plaatsnemen in het restaurant. Hier 
worden de befaamde Brouwhuis-broodjes geserveerd (een aan-
rader!!). Als je extreem te vroeg bent, kun je ook plaatsnemen 
in de bibliotheek. Maar hier mogen overigens geen fretten naar 
binnen, omdat die nogal eens de neiging hebben boekenkasten 
leeg te duwen.

In het midden (tussen het restaurant en de balszaal) is een 
ruimte met bedden. Als je een vermoeide reis achter de rug 
hebt, kun je hier uitrusten. Vlak voor je aan de beurt bent, word 
je via de intercom gevraagd naar de receptie te komen. Als je 
dan uiteindelijk aan de beurt bent, word je of in de Balszaal 
behandeld (je fret dan) of in de Blauwe Zaal. Dat is afhankelijk 
van het aantal fretten wat je bij je hebt. 

Als ik zo vrij mag zijn om in te gaan op jullie date. Ik raad echt 
aan om in het restaurant plaats te nemen bij het raam. Daar heb 
je het mooiste uitzicht! En bij de receptie kun je elkaar eventueel 
laten omroepen, als je elkaar niet kan vinden...”

Hanneke Moorman
Dierenkliniek “Brouwhuis”
www.dierenkliniek.com

          



Kerkstraat 52   5701 PM   Helmond

Leuk Lampe Berger voordeel.

Lampe Berger zuivert eerst 

onaangename luchtjes 

zoals kook- en tabakslucht, 

door een uniek proces van 

katalytische verbranding 

en geeft dan een geur af.

De ideale
luchtreiniger

Ook leuk als 
cadeau

Model Corolla
van 42,50

NU 29,95

Model Bingo
van 37,50

NU 25,-

1 liter fles
Orange de Cannelle

van 25,95

NU 19,95

s

Diana de Breet - Kleijsen
Vilsterendreef 7  
5709 RP Helmond-Dierdonk
Tel. (0492) 518 518  
info@naturalbeautydierdonk.nl
www.naturalbeautydierdonk.nl

Natural Beauty Dierdonk 

is een sfeervolle 

schoonheidssalon waar rust, 

ontspanning en 

persoonlijke aandacht 

centraal staan. 

KIJK VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN AANBIEDINGEN OP DE WEBSITE!

Een 

gladdere, 

jongere en 

gezondere 

huid met 

Derma-

rollerTM 

Therapie

•  Knippen dame/heer    € 12,50
•  Kind knippen t/m 12jr.    €    8,50
•  Kleuren vanaf (kort haar)   € 17,50
•  Highlights/lowlights  vanaf (kort haar)  €    8,50
•  Föhnen vanaf (kort haar)   € 11,50
•  Watergolven     € 13,50

Voor een afspraak of meer informatie kunt u altijd bellen.

Silke Goossens

0612094052

Uw eigen kapster aan huis!

Mobile Hairstyling

          

Mostar-Grill
Balkan Specialiteiten Restaurant

Nieuw !

Buffet
Het  S lav isch Ba lkan

Onbeperkt genieten 
van verschillende
Slavische Balkan 
gerechten voor...

18,50
per  pe r soon

Vanaf 3 November op
Maandag,Woensdag,
Donderdag en Vrijdag
tussen 17.00 en 20.00 uur. 
Graag vooraf reserveren. 

Mostar-Grill
Balkan Specialiteiten Restaurant

Kerkstraat 47   5701 PL Helmond   Tel 0492-533891   www.mostar-grill.nl

kinderen tot 12 jaar 10,-

OP=
OP

OPHEFFINGS
OPRUIMING
IN HELMOND

ALEEN IN DE VESTIGING HELMOND

Helmond, Kerkstraat 48, 0492 - 432565
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Zin in avontuur?
wij weten wel wat…

Scouting! En dat is zeker geen 
oubollig padvindersclubje meer. 
Scouting staat voor avontuur, in 

de breedste zin van het woord. Lekker 
buiten spelen, op het veldje in de wijk of 
in het bos. Kampvuurtje stoken en daar 
je broodjes, popcorn, soepje of worstjes 
op bakken. Leuke dingen knutselen of 
een toneelstukje voorbereiden. Een 
speurtocht lopen of natuurlijk lekker op 
kamp. Dat allemaal samen en dan nog 
veel meer, dat is scouting! Waar-schijnlijk 
de meest veelzijdige jeugd-vereniging die 
er bestaat.

Scouting Paulus is er voor Helmond-oost 
en Dierdonk. Onze twee “huis wij-ken”. 
Daar komt het grootste deel van onze 
leden vandaan en ook een deel van 
onze vrijwilligers. Dit jaar vieren we ons 
60-jarig jubileum. Scouting in Nederland 

zelfs haar 100-jarig jubileum en dan is er 
natuurlijk nog onze mooie blokhut aan 
de Bakelsedijk, precies tussen de twee 
wijken in. Je bent ons vast al eens ergens 
tegen gekomen of heb je al eens iets van 
ons gelezen of gezien.

Veel kinderen uit onze wijken komen elke 
week met veel plezier naar Scouting toe. 
Dat blijkt ook uit onze stijgende leden 
aan-tallen. Ondertussen draaien we al zes 
goed gevulde groepen en vanaf januari 
willen we weer een nieuwe groep starten 
voor onze Scouts, de 10-14 jarigen. Dat 
om kwaliteit te kunnen blijven bieden, 
de wachtlijsten te verkorten en zo veel 
mogelijk kinderen een leuke vrijetijdsbe-
steding te gunnen.

Natuurlijk lukt dat niet zo maar. Meer 
leden betekent ook dat we meer 

vrijwilligers nodig hebben. Daarom zoe-
ken wij ent-housiaste vrijwilligers die ons 
leiding team willen versterken. Ben je 18 
jaar of ouder? Heb je zin in avontuur? Wil 
je een bijdrage leveren aan het plezier van 
de kinderen in je wijk? Ga dan samen met 
ons dit avontuur aan.

Wij zoeken leiding….
De kinderen van onze wijk willen jou!

Ja, is dat een leuk idee? Of heb je mis-
schien al langer zitten twijfelen om leiding 
te worden? Misschien weet je wel iemand 
anders die dit heel erg leuk zou vinden? 
Twijfel dan niet langer en bel ons. 

Staflid bij Scouting Paulus:
• Voor alle leeftijden vanaf 18 jaar
• Enthousiast leidingteam
• Leuke vrijetijdsbesteding
• Voor de kinderen van je eigen wijk
• Scouting ervaring niet noodzakelijk
• Urgent voor 10-14 jarigen groepen
• Ook andere leeftijdsgroepen

Voor meer informatie of een vrijblijvend 
gesprek, neem contact op met:

Bart Kutschruiter
Tel: 0492-558385
bartk@scoutingpaulus.com
www.scoutingpaulus.com

gezellig
sportief

teamwork
actief

fikkie stoken
wedstrijdje

balletje trappen
waardering

broodjes bakken
bosspel

kamperen
jong en oud

fietsen
vlotten bouwen

buiten zijn

Doe het nu gewoon!
Stap in dat avontuur en bel!
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Muziek is in handen van Hofkapel “De Durbloazers”            (zaterdag), en onze 
eigen discotheek “The Musicmasters”           met onze huis DJ’s.

Residentie Parkzicht, Dierdonkpark 6, Helmond (Dierdonk). Telefoon: 0492-556266

Zaterdag 6 novemberZaterdag 6 november

Zondag 7 novemberZondag 7 november

Wie wordt de JeugdPrins bij de Rammetjes voor 2011?

Aanvang 14.00 uur. zaal open 13.30 uur.
Toegang gratis

    


Wie wordt de 12e Dierdonkse Prins ?
Iedereen is van harte welkom om dit feest 
mee te maken. Medewerking van
De Rampetampers en de Dansgroep.

Tevens diverse andere carnavalsverenigingen 
om de feestvreugde te verhogen.

Aanvang 20.30 uur. zaal open 20.00 uur.
Toegang gratis

Iedereen is van harte welkom
om dit feest mee te maken.
Medewerking van De Rammetjes 
en de Narretjes 

.
11 jaar

Rammetjes
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Prinsbekendmakingen in Dierdonk

Ook dit jaar begint carnaval in Dier-
donk weer voor de officiële start 
van het 5e Jaargetijde.

Om een datum van de Prinsbekend-
makingen te plannen kijken we 
wanneer de elfde van de elfde 

valt. Wij proberen dan zo dicht mogelijk  
bij deze datum te gaan zitten, en probe-
ren we ook nog rekening te houden met 
overige carnavalsverenigingen. Zo zijn 
wij dit jaar gekomen tot 6 november om 
alweer de 12e Prins van de Rampetampers 
op Dierdonk bekend te maken. 

Na ons 11 jaar resideren in Dierdonk 
hebben we ook in 2011 ook weer een 
carnavalesk jubileum. Onze Jeugdraad 

“de Rammetjes” gaan hun elfde jaar in. 
Zij zullen dit op 13 februari 2011 vieren 
met een receptie. 

12e Prins voor Dierdonk

Op Zaterdag 6 november zal Prins Paul d’n 
Urste in Dierdonk nog éénmaal voorgaan 
in de polonaise waarna hij de attributen 
behorende bij het Prinsschap in zal leve-
ren. Vervolgens zal rond de klok van elf 
voor half elf op deze zeer sfeervolle en 
gezellige avond de 12e Dierdonkse Prins 
voor het jaar 2011 bekend worden ge-
maakt. 

Onze Prins(en) worden ook op deze avond 
bijgestaan door de wijze raad van Elf en 
natuurlijk de charmante dames van de 
dansgroep.

Beste Dierdonkers, u bent allen van harte 

welkom op deze avond en beleef samen 
met ons en enkele bevriende verenigin-
gen de opening van het carnavalsseizoen 
2011. 

De entree is gratis. Zaal open 20.00 uur. 
Aanvang 20.30 uur. Muzikaal zal deze 
avond worden opgeluisterd door Hof-
kapel, “de Durbloazers”  en onze disco-
theek: ”The Musicmasters”
 

Zondagmiddag 7 november 2010 is de 
beurt aan onze jeugd met het Jeugdprin-
senbal. Zoals reeds gezegd het 11e jaar, 
dus ook de 11e Hoogheid die bekend 
gemaakt gaat worden van de Rammetjes.
Prins Brian d’n Urste zal evenals zijn grote 
collega, na een laatste polonaise, de at-
tributen behorende bij zijn Prinsschap 
inleveren. 

Ook dit jaar worden ze weer vergezeld 
door hun trots, de lieftallige dansgroep, 
“De Narretjes”.

We hebben dit jaar bij de jeugd, gekozen 
voor het thema, hoe kan het ook anders, 
“(jubileum)Feest” om er een grandioos 
en carnavalesk jaar van te maken.

De onthulling van de nieuwe jeugd-
prins(es) met zijn gevolg zal op een ge-
weldige wijze in dit thema passen.

Jeugd van Dierdonk, dit mag je gewoon 
niet missen!!!
Natuurlijk zijn de ouders ook van harte 
welkom.

De middag begint om 14.00 uur en is om 
17.00 uur afgelopen. De zaal is open vanaf 
13.30 uur. De entree is gratis. 

Voor meer informatie en het laatste  
nieuws:

WWW.RAMPETAMPERS.NL

             



•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

KerstKerstKerst
show 

Bezoek nu onze 

op z’n mooist!

Kĳ k voor de openingstĳ den en koopzondagen 
op www.groenrĳ k.nl 

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2 A • Beek en Donk 
0492-461310 • www.groenrĳ k.nl

NIEUW!!

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

Elodie
SkinCare

Elodie SkinCare
Holterbergweide 11
5709 MN  Helmond

tel: 06 18 95 67 25
info@Elodie-SkinCare.nl
www.Elodie-Skincare.nl

Tel: 06 18 95 67 25

M

K
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Twee gebochelde kleermakers

Er waren eens twee gebochelde 
kleermakers. De ene heette Nonnic 
en de andere Gabic. Ze gingen alle-

bei elke dag uit naaien, nu eens bij de ene 
boer en dan weer bij een andere. Eens op 
een avond was Nonnic heel alleen op weg 
naar huis en toen hij op de heide kwam, 
hoorde hij opeens een hele massa fijne, 
schrille stemmetjes zingen:
“Maandag, Dinsdag en Woensdag...”
“Wie zingt daar toch!” dacht Nonnic bij 
zichzelf en hij sloop zachtjes, heel, heel 
zachtjes naar de plek, waar hij het ge-
zang meende te horen. En zie, daar zag 
hij, achter een heuveltje, een hele troep 
piepkleine mannetjes - ‘nachtdansertjes’ 
noemen de mensen ze in dat land. Die 
hielden elkaar bij de hand en dansten in ‘t 
rond, terwijl een van hen, die in ‘t midden 
stond, begon te zingen:

“Maandag, Dinsdag en Woensdag…”
Dadelijk zongen alle anderen hem na:
“Maandag, Dinsdag en Woensdag…”
Dat was alles.

Nonnic was echt in zijn schik dat hij de 
‘nachtdansertjes’ - waarvan zijn groot-
vader hem zoveel had verteld - eens 
op zijn gemak kon bekijken. Hij verborg 
zich achter een rots en wachtte af wat 
er verder zou gebeuren. Hij meende dat 
ze hem niet zagen, maar dat was mis! 
De kleine slimmerds hadden hem al lang 
opgemerkt en het duurde niet lang, of 
hij werd in de kring getrokken en moest 
meedansen of hij wou of niet.

Maar Nonnic wou wel; want hij was een 
vrolijke knaap. Hij sprong lustig rond met 
de kleine kereltjes en zong evenals zij:
“Maandag, Dinsdag en Woensdag...”
Maar, toen nu de dansertjes aldoor het-
zelfde zongen, riep hij eindelijk uit: “En 
wat komt er verder? Het liedje is nog niet 
uit.” - “Ja, zeker,” zeiden de nachtdanser-
tjes, “het is uit.” - “Wablief?” riep Nonnic, 
“waarom zingen jullie de tweede regel 
niet? Die is immers zo:
“En Donderdag en Vrijdag nog.”
“Ja,” riepen de dansertjes verrukt, “je 
hebt gelijk! Dat klinkt veel mooier!” En 
ze begonnen dadelijk te zingen, terwijl 
ze allerlei dwaze luchtsprongen maakten 
van de pret:
“Maandag, Dinsdag, Woensdag,
En Donderdag en Vrijdag nog.”
Al woester en wilder werd hun dans, zo 

prachtig vonden ze het nieuwe regeltje, 
dat Nonnic hun geleerd had.

Het arme gebochelde kleermakertje 
raakte helemaal buiten adem. Hij kon 
niet meer! “Ziezoo, nachtdansertjes,” zei 
hij, “nu ga ik naar huis, hoor!” Maar de 
mannetjes hielden hem tegen en hij die 
midden in de kring stond - het was hun 
koning! - vroeg aan de anderen: “Wat 
zullen we die goede Nonnic als beloning 
geven voor het mooie liedje, dat hij ons 
geleerd heeft?”

“Laat hem zelf kiezen!” riepen de ande-
ren.

“Goed,” zei de kleine koning, “kies dan 
maar, Nonnic. Wil je goud - of zilver - of 
allebei? Of wil je liever, dat we je je bochel 
afnemen?”

“O ja, ja,” riep Nonnic verrukt, “dat wil ik 
het allerliefst! Houden jullie je goud en 
zilver maar, en verlos mij van die nare 
bochel!”

Op hetzelfde ogenblik begonnen twintig 
kaboutertjes zijn rug in te wrijven met 
een heerlijk geurende zalf, en na tien 
minuten riep de koning: “Ziezo, Nonnic, 
ga nu maar naar huis, hoor! We danken 
je nog wel voor het rijmpje!”

Toen zijn vriend Gabic hem de volgende 
morgen tegenkwam, herkende hij zijn 
kameraad eerst niet; maar toen Nonnic 
begon te lachen, begreep hij toch dat dit 
zijn vriend Nonnic moest zijn! Maar, waar 
was zijn bochel gebleven? En hoe kwam 
het, dat hij opeens zo n flinke, knappe 
jongen was geworden? Hij betastte Non-
nics rug, liep een paar keer om hem heen 
en zuchtte eindelijk: “Daar beg ijp ik niets 
van!”

Toen vertelde Nonnic hem alles, wat er 
de vorige avond met hem was gebeurd. 
“Wel, wel,” riep Gabic uit, “hoe is ‘t mo-
gelijk? Nu, zeg, daar ga ik ook eens naar 
toe!” En Nonnic moest hem precies be-
schrijven, waar hij de nachtdansertjes had 
aangetroffen.
Zo gezegd, zo gedaan! Diezelfde avond 
nog ging Gabic de hei op, en hoorde al 
van verre de schrille stemmetjes van de 
nachtdansertjes zingen:
“Maandag, Dinsdag, Woensdag,

En Donderdag en Vrijdag nog.”
Toen ze hem zagen, moest hij mee in de 
kring en met hen hun liedje zingen:
“Maandag, Dinsdag, Woensdag,
En Donderdag en Vrijdag nog.”
“En verder?” vroeg Gabic.

“Verder is ‘t niet,” zeiden de nachtdanser-
tjes, “hiermee is ‘t uit.”

“Dat hebben jullie mis!” riep Gabic, “het 
is nog niet uit! Er hoort nog een regeltje 
bij!”

“Heus waar? Zeg het gauw, zeg het gauw!” 
Gabic dacht al bij zichzelf, wat ze hem nu 
allemaal wel zouden geven - goud en 
zilver wou hij ook graag hebben, dat had 
hij al bij zichzelf uitgemaakt! Nu zong hij:
“En Zaterdag en Zondag.”
De nachtdansertjes schudden hun hoofd-
jes, toen ze dit hoorden. “Nee, nee,” rie-
pen ze, “dat hoort er niet bij! Die regel 
zou ons hele mooie liedje bederven! Het 
rijmt immers niet! Nee, het rijmt hele-
maal niet!”

En ze vielen allen tegelijk op Gabic aan, 
uitroepende: “Hij heeft ons bespot met 
zijn malle regel! Hij wou ons hele mooie 
rijmpje bederven! Hoe zullen we hem 
straffen, die slechtaard?”

“Geeft hem de bochel van Nonnic er nog 
bij! Ja, ja, geeft hem de bochel van Non-
nic er nog bij!” En - o schrik! - een paar 
minuten later werd de arme Gabic naar 
huis gestuurd met twee bochels: één op 
de borst en één op de rug! En die behield 
hij zijn hele leven lang. Hij had al te veel 
begeerd, en dit was nu zijn straf.

    g  
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1         2        3        4         5       6       7        8       9     10

Schrijf de eerste letter van elk voorwerp in het goede vakje. 
Welke Nederlandse stad komt er dan te staan?
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De woorden die 
hieronder staan, 
zijn in de woord-
zoeker in alle mo-
gelijke richtingen van het diagram verborgen. De letters 
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven 
letters vormen, horizontaal, regel voor regel van boven 
naar beneden gelezen, een trefwoord.

album
breuk
diamant
dijkwacht
draai
eens

gedempt
heet
ijsland
inkleden
knecht
krib

kusje
lego
lonen
nicht
nipje
opzoeken

poeslief
polo
saai
slapheid
station
surprise

topscore
viool
vuist
wedden
werktijd
zuil

Napoleon
De meester vraagt: “Weet 
iemand waar Napoleon ge-
storven is?” Jantje zoekt het 
stiekem op in zijn geschiede-
nisboek en roept: “Op pagina 
66, Meester!” 

Ziekenhuis
Er stond een politieman op 
een druk kruispunt. Toen 
kwam er een man aanlopen 
die vroeg: “Wat is de kortste 
weg naar het ziekenhuis?” 
Daarop antwoordde de po-
litieman: “Gewoon blijven 
staan, meneer”.

Mammie
Een jonge egel raakt ver-
dwaald in de tropische tuin 
van Artis. Als het donker 
wordt slaat de angst toe. Elke 
keer als hij zich aan een cac-
tus stoot fluistert hij in pa-
niek: “Ben jij dat mammie?”

p o e s l i e f ij 

m u b l a o e o s 

p d i a m a n t l 

s u r p r i s e a 

z d t h c e n k n 

 g b e e w u n d 

  e i e e e ij  

   d r d t   

  d b e k    

 e ij l r m t   

n e k e o z p o  

n n w u c o l t v 

i i a a s o i u l 

p o c c p j i v e 

j h h h o s e t g 

e s t a t i o n o 

Woordzoeker
Zoek de 6 verschillen in het onderstaande zoekplaatje

         



 

 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag. 
 

Westerzandweide 6 5709 MR Helmond 
Tel.: 0492-550202 Fax: 0492-548367 

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Vergunningaanvraag Vereenvoudigd!
Eindelijk zal met ingang van 1 oktober 2010 de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht ook wel genoemd de “WABO” in 
werking gaan treden. Door middel van de WABO zal ook de 
omgevingsvergunning worden ingevoerd.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling van de inwerkingtreding van 
die nieuwe wet, worden de eisen waaraan een vergunning moet 
voldoen vereenvoudigd? Danwel verandert de procedure?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet kan worden samengevat 
in één slagzin, “Één aanvraag bij één loket, waarop één besluit 
volgt”. De wijziging van de vergunningaanvraag houdt in feite 
in dat diverse vergunningen geïntegreerd zullen worden in één 
vergunningaanvraagprocedure met het doel, waarmee de over-
heid overigens al jaren bezig is! een en ander voor de burger, 
maar ook het bedrijfsleven, te vereenvoudigen.

Middels de WABO worden ongeveer 25 vergunningen samen-
gevoegd tot één omgevingsvergunning, en een aantal aparte 
vergunningen die nu nog moeten worden aangevraagd worden 
volledig opgenomen in de omgevingsvergunning, zodat die ver-
gunningen in feite per 1 oktober a.s. vervallen. Voorbeelden 
daarvan zijn bijvoorbeeld de bouwvergunning, de milieuver-
gunning, de monumentenvergunning, de sloopvergunning en 
ontheffingen van een bestemmingsplan. 

Voorts wordt met de nieuwe wet WABO ervoor gezorgd dat toe-
stemmingen/vergunningen, die in de huidige situatie nog apart 
aangevraagd dienen te worden, in feite automatisch “meeliften” 
in de nieuwe vergunningaanvraag opzet. Het gaat daarbij vooral 
om ontheffingen die nodig zijn op basis een Flora en Fauna Wet 
en de provinciale milieuverordeningen zoals die zijn vastgesteld 
op basis van de Wet Milieubeheer.

Verandert er inhoudelijk veel met ingang van 1 oktober 2010. 
Neen, de bijzondere wetten blijven ook onder de WABO wel 
degelijk hun werking behouden. Zo stelt de WABO de vergun-
ningplicht afhankelijk van hetgeen is toegestaan in planologi-
sche regelingen zoals een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als 
een woonhuis in een bestemmingsplangebied enkel bestemd 
is voor woondoeleinden en het gebruik van dat woonhuis ten 
behoeve van een kantoor niet is toegestaan dan dient voor dat 
gewenste, met het bestemmingsplan afwijkend, gebruik een 
zogenoemde omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Die 
omgevingsvergunning kan dan overigens alleen maar worden 
verleend voor zover in het betreffende bestemmingsplan een 

zogenoemde afwijkingsbevoegdheid is opgenomen danwel dat 
afwijkend gebruik niet in strijd zal zijn met een goede ruimtelijke 
onderbouwing. 

Hoe de praktijk zal zijn na invoering van de WABO zal in de 
praktijk dienen te blijken. Helaas heeft nieuwe wetgeving in 
het verleden ingevoerd de ervaring opgeleverd dat procedures 
daarmee niet eenvoudiger worden, zeker niet als de uitleg van 
nieuwe bepalingen van zo’n nieuwe Wet meer dan één variant 
kan inhouden!

De gemeenteraad van de gemeente Helmond heeft vooruitlo-
pend op de nieuwe wet WABO, die met ingang van 1 oktober 
2010 in werking zal treden, in haar gemeenteraadsvergadering 
d.d. 7 september jl. de nieuwe bouwverordening in dat verband 
al vastgesteld.

Met de invoering van een nieuwe Wet zullen (helaas) geschil-
len tussen burgers onderling in verband met bouwplannen/
projectontwikkeling, en tussen burgers en de overheid, niet uit 
de wereld zijn. Immers de nieuwe wet houdt weliswaar een ver-

eenvoudiging van de vergunningsprocedure in, doch wel onder 
handhaving van de rechten die burgers/ondernemers mogen 
aanwenden om hun specifieke belangen te kunnen waarborgen. 
Deskundige bijstand is daarbij aan te raden ondanks dat de 
vergunningaanvraag op zichzelf vereenvoudigd is.

De Rijk Van de Westerlo Advocaten, 
gevestigd te Helmond,
mr. J.W. de Rijk, advocaat, specialist bouw- en omgevingsrecht,
Telefoonnummer: 0492 – 538 570,
email: info@derijkvandewesterlo.nl 

          



              

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

Schilder
s/klusbe

drijf

Mobiel:

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


            

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
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Helmond - Brouwhuis
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ROB JACOBS  TUINAANLEG 

tel: 06 215 626 47 
www.robjacobstuinaanleg.nl 

●  ontwerp 

●  aanleg 

●  onderhoud 

●  renovatie 

●  bestrating 
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Blauw, wit, lila en een mooie, onderhoudsarme tuin

Dit keer geen in Dierdonk woon-
achtige ondernemer in Bedrijf in 
Beeld, maar wel een die in zekere 

mate beeldbepalend is voor een deel 
van de wijk: Rob Jacobs, eigenaar van de 
gelijknamige onderneming in tuinaanleg. 
Rob is 30 jaar en al vijf jaar zelfstandig on-
dernemer. Hij legt per jaar 8 à 10 tuinen 
in onze wijk aan. 

Groene loopbaan
Robs hele carrière tot nu toe staat in het 
teken van groen, planten, tuinen, kweken 
en alles wat daarmee te maken heeft. Al 
tijdens een stage op de middelbare school 
werd hij gegrepen door het hoveniersvak 
en dat heeft hem niet meer losgelaten. 
Na de MAVO volgde als vanzelf de Mid-
delbare Agrarische School die toen nog 
in Mierlo-Hout gevestigd was. Daarna 
volgde de hoveniersopleiding bij Helicon 
in Vught. Hij heeft daarna bij diverse be-
drijven gewerkt, onder andere bij Cop-
pelmans. De vrijheid van een eigen bedrijf 
hebben begon toen al te lonken. In dienst 
bij Coppelmans had Rob de vrijheid om 
24 uur per week voor zichzelf te werken 
en van het een kwam het ander. Op zijn 
25e jaar had Rob zijn eigen bedrijf: Rob 
Jacobs Tuinaanleg.

Een tuin voor de klant
Veel adverteren en mond op mond re-
clame bezorgden hem klanten. Zijn be-
langrijkste werk is de aanleg van tuinen. 
In het proces om tot een mooie tuin te 

komen is het vertrouwen van de klant het 
belangrijkst. “Ik ga altijd bij de mensen 
langs”, vertelt Rob. “Door de telefoon 
ontwerp ik geen tuinen, dat werkt niet. 
Als ik bij mensen binnenkom, zie hoe ze 
hun huis hebben ingericht, krijg ik al een 
idee van hun smaak en hoe een mooie 
tuin voor die klant er uit zou kunnen zien”. 
En na een gesprek over wensen en moge-
lijkheden vertaalt Rob alles wat hij ziet en 
hoort in een voor die klant geschikt ont-
werp. Hij maakt dan een tekening, of een 
aantal tekeningen, waarin tot in detail is 
uitgewerkt hoe de tuin er uit zou kunnen 
zien, tot en met foto’s van de planten die 
in de tuin komen te staan.

Mode en regels
Wat zijn nu de wetten waar een mooie 
tuin aan moet voldoen, welke onderdelen 
zijn bepalend? Een vuistregel is: 50 tot 
60% van de tuin moet wintergroen zijn. 
Een tuin moet in elk seizoen mooi zijn, 
ook in het najaar. Daarnaast is de verlich-
ting heel bepalend, evenals de bestrating. 
Die factoren bepalen het ‘gezicht’ van de 
tuin. En natuurlijk zijn ook tuinontwerpen 
onderhevig aan mode. “Op dit moment 
zijn paden van grote tegels van 60 x 60 
centimeter erg in”. Ook blijkt de keuze 
voor kleur in de tuin in negen van de tien 
gevallen blauw, wit en lila te zijn en wen-
sen de meeste mensen een onderhouds-
arme tuin die toch mooi blijft.  

Activiteiten
Rob zelf heeft in zijn bedrijf overigens ook 
een voorkeur voor aanleg, onderhouds-
contracten zijn niet zijn kernactiviteit. “ik 
heb onderhoudscontracten die alleen 
in voor- en najaar uitgevoerd moeten 
worden bij enkele bedrijven. Als ik meer 
onderhoud zou doen, heb ik te weinig tijd 
voor aanleg van tuinen”. De aanleg van 
de gemiddelde tuin is een klus van een 
week, met een aantal man aan het werk. 
Zo’n tuinaanleg moet in een aantal dagen 
achtereen worden uitgevoerd, anders zou 
de klant ook te lang moeten wachten. 
Dat geeft weinig ruimte voor intensieve 
onderhoudscontracten. Andere diensten 
die hij levert : onkruidbestrijding, bestra-
tingen aanleggen, beregeningssystemen 
aanleggen. Daarnaast heeft hij een kwe-
kerij in buxusplanten. “Die heb ik voor de 
handel. Ik lever aan tussenhandelaren die 
tuincentra bevoorraden”. Rob heeft 70% 
van zijn activiteiten bij particulieren, de 
rest zijn bedrijfscontracten. Die laatste tak 
groeit wel, net als de vraag voor de aanleg 
voor complete tuinen (misschien door de 
crisis?) wat lijkt af te nemen.

Voor de toekomst heeft Rob als wens dat 
zijn bedrijf nog wat groeit, al brengt dat 
mogelijk ook met zich mee dat hij dan 
weer mensen in vaste dienst moet ne-
men. En dat is een dilemma: als er meer 
gestuurd en geregeld moet worden , 
kom je minder aan het echte werk toe. 
De kwekerij-activiteiten zou Rob nog wel 
willen uitbreiden, ook omdat tuinaanleg 
niet het hele jaar door werk oplevert. “Af-
gelopen winter heeft het werk elf weken 
stil gelegen”. Maar voorlopig gaat het 
goed met zijn zaak. Hij houdt de trends 
op tuingebied bij, luistert goed naar zijn 
klanten en gaat ook naderhand nog wel 
eens kijken hoe het met de aangelegde 
tuin staat. De trots straalt ervan af.

www.robjacobstuinaanleg.nl
info@robjacobstuinaanleg.nl

Irma van Nieuwenhuijsen
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Programma november 2010 Filmhuis Helmond
The American
Donderdag 4 november om 20.00 uur vrijdag 5 november om 
16.30 uur zaterdag 6 december om 19.15 uur zondag 7 novem-
ber om 21.00 uur maandag 8 november om 19.00 uur dinsdag 
9 november om 21.45 uur vrijdag 12 november om 16.15 uur 
vrijdag 12 november om 21.45 uur zaterdag 13 november om 
19.15 uur zondag 14 november om 20.30 uur dinsdag 16 no-
vember om 14.00 uur
De tweede speelfilm van regisseur/fotograaf Anton Corbijn, 
verfilming van de roman “A Very Private Gentleman” van Mar-
tin Booth.  Jack is een wapenspecialist die na een mislukte klus 
in Zweden zijn contact Pavel gaat opzoeken. In afwachting van 
het wapen waarmee hij  een nieuwe opdracht moet uitvoeren, 
duikt Jack onder in een klein Italiaans bergdorp. Daar raakt hij 
bevriend met een priester en ontmoet hij de verleidelijke Clara 
. Dan krijgt hij de opdracht om voor een nieuwe klant, Mathilde 
een wapen te maken. Beïnvloed door zijn nieuwe leven in Italië 
besluit Jack dat dit zijn laatste opdracht zal zijn. Maar dan blijkt 
dat hij niet zomaar zijn carrière af kan sluiten…
Regie: Anton Corbijn

Greenberg
Vrijdag 5 november om 14.00 uur vrijdag 5 november om 19.15 
uur zaterdag 6 november om 21.45 uur zondag 7 november 
om 18.30 uur maandag 8 november om 21.30 uur dinsdag 9 
november om 19.15 uur
Komisch drama over Roger Greenberg, een enigszins terugge-
trokken veertiger die vijftien jaar geleden zijn familie en vrien-
dengroep achterliet en  zijn kansen in de muziekindustrie in 
Los Angeles verruilde voor een bestaan als timmerman in New 
York. Hij is net ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis, waar 
hij een aantal weken opgenomen is geweest om o.a. aan zijn 
negatieve houding en dwangneuroses te werken. Hij besluit 
op het huis – en de hond - van zijn succesvolle broer te gaan 
passen in Los Angeles en vooral een tijdje niets te doen. Zijn 
voornaamste bezigheden bestaan uit het schrijven van klach-
tenbrieven en het bouwen van een hondenhok. Ondertussen 
gaat hij op zoek naar zijn roots door vrienden van vroeger op 
te zoeken. 
Regie: Noah Baumbach

La Strada (klassieker)
Vrijdag 5 november om 21.45 zondag 7 november om 15.00 
uur dinsdag 9 november om 14.00 uur
La Strada betekende de internationale doorbraak van Fel-
lini en is misschien wel zijn meest ontroerende werk. De film 
vertelt over het simpele meisje Gelsomina (Masina) dat door 
haar moeder wordt verkocht aan de ruwe, maar niet kwade, 
boeienkoning Zampano (Quinn) die rondzwerft. Gelsomina 
is als een vogeltje, klein, breekbaar en mooi en met de gave 
het weer te voorspellen. Zij is niet in staat de onvoorspelbare 
woedeaanvallen van de boeienkoning te vermijden. Onderweg 
ontmoeten zij De Gek, een acrobaat en clown, die Gelsomina 
leert dat er meer in het leven is dan haar dienstbaarheid aan 
Zampano. 
Regie: Federico Fellini

Verdwaald in het Geheugenpaleis

Donderdag 11 november om 19.30 uur vrijdag 12 november 
om 14.00 uur zondag 14 november om 18.30 uur maandag 15 
november om 21.30 uur dinsdag 16 november om 19.30 uur
Documentaire over het leven van drie vrouwen met Alzheimer. 
Verdwaald in het Geheugenpaleis portretteert drie vrouwen, 
Anita, Louise en Alice, die op een kleine, bijzondere afdeling 
van een verzorgingstehuis wonen. Hoewel de vrouwen onder-
ling erg verschillen is er één ding dat hen samenbindt: Alzhei-
mer. Hun ziekte bevindt zich in de eerste fase, waardoor ze nog 
in staat zijn om in een tamelijk normale omgeving te leven en 
de simpele dagelijkse bezigheden zelfstandig uit te voeren. 
Maar allen beseffen ze zich, dat achteruitgang van hun helder-
heid een onvermijdelijk afscheid van de groep betekent en te-
vens van hun laatste beetje waardigheid en identiteit.
Regie: Klara van Es

White Material
Donderdag 11 november om 21.30 uur vrijdag 12 november 
om 19.30 uur zaterdag 13 november om 21.30 uur zondag 14 
november om 15.00 uur maandag 15 november om 19.15 uur 
dinsdag 16 november om 21.30 uur
Politiek/ oorlogsdrama met Isabelle Huppert als eigenares van 
een koffieplantage in een Afrikaans land dat door een geweld-
dadige burgeroorlog steeds verder uiteenvalt
Maria Vial heeft een koffieplantage in een door het leger be-
zet Afrikaanse dorp. Als de eenheid zich terugtrekt, blijft het 
plaatsje in chaos achter. Gevaar dreigt van The Boxer, het hoofd 
van de rebellen en de vele zwervende kindsoldaten. Ondanks 
de geruchten en dreigementen wil Maria de plantage, sinds 
generaties familiebezit, niet verlaten. Een eigenwijze houding 
waarmee ze ook haar gezin in gevaar brengt. Haar ex-man An-
dré wil met Maria en hun zoon terug naar Europa, maar ze wei-
gert. Maria is ervan overtuigd dat de burgemeester hen met 
zijn privéleger zal beschermen. 
Regie: Claire Denis

Four Lions
Donderdag 18 november om 19.30 uur vrijdag 19 november 
om 16.30 uur zaterdag 20 november om 19.30 uur zondag 21  
november om 20.45 uur maandag 22  november om 19.30 uur 
dinsdag 23 november om 21.30 uur
Komedie over vier Britse zelfmoordterroristen die een groots 
Jihad gebaar willen maken, maar hier niet de meest geschikte 
kandidaten voor zijn.
Omar is een toegewijd Moslim en heeft voor zichzelf besloten 
een krachtig en ultiem statement te maken tegen een zondige 
samenleving. Het team dat Omar samenstelt is echter een ver-
zameling van onnozele figuren met wel zeer onconventionele 
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en lachwekkende ideeën: vogels met een bom uitrusten, een 
videoboodschap met hiphop invloeden en het bombarderen 
van het internet. Maar zijn Omar en zijn partners met hun half-
slachtige methodes een echte bedreiging voor de veiligheid 
van hun land, of uitsluitend voor zichzelf? 
Regie: Christopher Morris

Submarino
Donderdag 18 november om 21.30 uur vrijdag 19 november 
om 21.45 uur zondag 21  november om 18.30 uur maandag 22  
november om 21.30 uur dinsdag 23 november om 14.00 uur
Submarino vertelt het verhaal van twee broers, Nick en Mar-
tin. Beide mannen zijn opgegroeid in een familie die uit elkaar 
is gescheurd door een tragische gebeurtenis. Als volwassenen 
leven de broers afgezonderd van elkaar in Kopenhagen. Wat 
hen bindt, is hun gezamenlijke strijd om hun leven leefbaar te 
maken. De film volgt in twee losse verhaallijnen het leven van 
de twee broers, die zich allebei proberen te ontworstelen aan 
hun verleden en achtergrond. De een is alcoholist, de ander 
een drugsverslaafde vader. Hun intenties zijn goed, maar het 
resultaat van hun inspanningen minimaal. 
Regie: Thomas Vinterberg

Vision: Aus dem Leben der Hildegard von Bingen
Vrijdag 19 november om 14.00 uur vrijdag 19 november om 
19.15 uur zaterdag 20 november om 21.30 uur zondag 21  no-
vember om 15.00 uur dinsdag 23 november om 19.00 uur
Als abdis van een Benedictijns vrouwenklooster ontpopte Von 
Bingen zich als groot intellectueel en humanist, die de strenge 
kloosterregels veranderde en een menselijker beleid voerde. 
Zij was niet alleen spiritueel leider en filosoof, maar ook dok-
ter, wetenschapper en politicus. Lesonardo da Vinci en Dante 
noemden de Duitse abdis als een van hun grote voorbeelden. 
Regie: Margarethe von Trotta

Tirza
Vrijdag 26 november om 14.00 uur vrijdag 26 november om 
21.45 uur zaterdag 27 november om 19.15 uur maandag 29  
november om 21.30 uur dinsdag 30 november om 19.15 uur 
vrijdag 3 december om 16.30 uur zondag 5 december om 21.00 
uur maandag  6 december om 19.15 uur dinsdag 7 december 
om 14.00 uur
Verfilming van Arnon Grunbergs gelijknamige roman waarin 
Jörgen zijn dochter Tirza probeert op te sporen, nadat zij 
spoorloos verdwenen is in Namibië

Jörgen Hofmeesters wordt ontslagen en lastig gevallen door 
zijn ex-vrouw. Als dat al niet lastig genoeg is, verdwijnt zijn 
lievelingsdochter Tirza spoorloos tijdens een vakantiereis in 
Namibië. Na weken van wurgende onzekerheid besluit Jörgen 
haar te gaan opsporen in het Afrikaanse woestijnland. Zijn vast-
beraden zoektocht wordt ondermijnd door de hitte, de drank 
en vooral door zijn herinneringen die allengs op meer wijzen 
dan een simpele, liefdevolle relatie tussen Tirza en haar vader.
Regie: Rudolf van den Berg

Io Sono L’Amore
Vrijdag 26 november om 19.15 uur zaterdag 27 november om 
21.30 uur zondag 28 november om 20.30 uur maandag 29  no-
vember om 19.00 uur dinsdag 30 november om 14.00 uur dins-
dag 30 november om 21.30 uur vrijdag 3 december om 14.00 
uur zaterdag 4 december om 19.15 uur maandag 6 december 
om 21.30 uur 
Een aristocratische Italiaanse familie komt samen in hun impo-
sant Milanees landhuis om de verjaardag van de pater familias 
te vieren. Kleinzoon Eduardo stelt zijn verloofde voor aan de 
familie en zus Elisabetta presenteert een schilderij aan haar 
grootvader. Wanneer opa zijn plannen voor de bedrijfsover-
name bekend maakt, beginnen de gecontroleerde manieren 
en de etiquette van de Recchi familie scheurtjes te vertonen. 
Tijdens deze avond stelt Eduardo zijn moeder Emma voor aan 
een vriend Antonio die chefkok is. Emma raakt in de ban van 
hem en zijn kookkunsten.. 
Regie: Luca Guadagnino

El Secreto de sus Ojos
Donderdag 2 december om 20.00 uur vrijdag 3 december om 
19.15 uur zaterdag 4 december om 21.45 uur zondag 5 decem-
ber om 18.30 uur dinsdag 7 december om 20.00 uur 
Na zijn pensioen bij de Argentijnse rechtbank besluit Benjamín 
Espósito een boek te schrijven over een oude zaak die hem 
nooit heeft losgelaten. In 1974 wordt een jonge, pasgetrouwde 
vrouw verkracht en vermoord. Espósito moet de afschuwelijke 
misdaad onderzoeken. Al snel denkt hij te weten wie de da-
der is. Met het onderzoek, waarbij hij veel tegenwerking krijgt, 
brengt hij zichzelf, zijn alcoholische collega Pablo Sandoval en 
zijn nieuwe baas Irene Menéndez Hastings, op wie hij heimelijk 
verliefd is, in gevaar. 
Regie:Juan José Campanella

Iep (kinderfilm)
Zondag 28 november om 10.30 uur (ontbijtfilm) 
10.30 uur ontbijt aansluitend film +/_ 11 uur.

 Filmhuis Helmond
 Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
 info + reserveringen : 0492-529009
 www.filmhuis-helmond.nl
 info@filmhuis-helmond.nl
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b eau t y & we l l ness

D
SKINCARE, BODYCARE, NAILS,

COSMETISCHE MANICURE- EN PEDICURE,
INJECTABLES, LIPOLYSE,

LASERONTHARING & PERMANENTE MAKE-UP

Dorpsstraat 127  5708 GG Helmond  Tel: 841 294  www.dstress.nl

Ontdek het gemak
van nooit meer
scheren of harsenvanaf

35 euro

Met deze allernieuwste pijnloze en veilige behandel-
methode bent u definitief verlost van ongewenste
haargroei, de droom van iedere vrouw of man:

nooit meer scheren of harsen
Bel snel voor een gratis proefflits

en een gratis intake:
Telefoon 0492-841 294
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Pompoensoep....
Typisch herfst: Pompoensoep met cantharellen!
Ingrediënten Voor 4 personen

3 eetlepels olijfolie 
450 g verse pompoen, ontpit en in dobbelsteentjes gesneden 
1 uitje, fijngehakt 
450 ml kippenbouillon 
6 eetlepels ongezouten boter 
½ theelepel fijn zeezout (naar smaak) 
½ theelepel vers gemalen zwarte peper (naar smaak) 
100 (of 200 naar keuze) ml ongezoete slagroom, lichtjes 

opgeklopt tot hij pieken vormt 
Voor de garnering: 

1 eetlepel olijfolie 
225 g kleine cantharellen, gesneden en schoongemaakt 
1 sjalotje, fijngehakt 
2 eetlepels ongezouten boter 
2 eetlepels fijngehakte bieslook 
75 g bacon in plakken of pancetta in dobbelsteentjes van 1 cm 

gesneden (zogenaamde lardons) 
4 takjes verse kervel 

Bereiding
1. Verhit in de grote pan de olie op een matig vuur. Voeg de 

pompoen en de ui toe en roer goed om. Temper het vuur en 
laat ongeveer 5 minuten sudderen, tot de pompoen zacht is 
en de ui glazig. 

2. Overgiet met voldoende bouillon, zodat alles onderstaat en 
kook ongeveer een kwartier tot de pompoen gaar is. Neem 
de pan van het vuur en laat de bouillon iets afkoelen. 

3. Leg een puntzeef op de diepe schaal, giet de soep in de zeef en 
druk de groente met een houten stamper door de zeefbodem. 
Houd het gezeefde vocht apart. 

4. Verhit voor de garnering de olie in een niet te grote koekenpan 
op een matig vuur. Voeg de cantharellen en het sjalotje toe 
en fruit onder voortdurend roeren tot de paddenstoelen hun 
vocht loslaten en dat verdampt. Voeg 2 eetlepels boter en het 
bieslook toe. Roer goed door en haal de pan van het vuur. 

5. Breng de lardons in een pannetje met koud water op een 
hoog vuur aan de kook, temper het vuur en laat de lardons 
1 minuut blancheren. Giet de lardons af en overgiet ze even 
met koud water. Dep de lardons droog. Sauteer ze in een 
kleine koekenpan tot ze bruin en knapperig zijn. Laat ze op 
keukenpapier uitlekken. 

6. Vermeng het pompoenmengsel in de middelgrote pan met 
de overgebleven kippenbouillon. Breng aan de kook, voeg 6 
eetlepels boter, zout, peper en de lichtgeklopte slagroom toe. 
Doe het mengsel over in de mengkom van een elektrische 
mixer en klop op gemiddelde snelheid tot de massa zacht en 
romig is. Maak op smaak af. 

7. Verdeel het cantharellenmengsel over vier voorverwarmde 
soepborden. Voeg de pompoensoep toe. Strooi de lardons 
erover en schep desgewenst een lik opgeklopte slagroom 
in het midden van elk bord. Garneer de pompoensoep met 
takjes kervel en dien onmiddellijk op.

Eet smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun
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Nieuws van de Wijkraad
Wijkbrede overleg, “wijkgericht werken in 
een nieuwe jas“

Op 27 september jl hebben wij ons 1e wijkbrede overleg 
gehad. Wij mochten een goede opkomst tegemoet zien. 
Tevens was het mooi om te zien dat ook onze jeugd 

betrokken was bij dit overleg. Met name hebben we met elkaar 
gebrainstormd over wat wij graag op korte en lange termijn 
binnen onze wijk gerealiseerd willen zien.
Aan het eind van de avond hebben we kunnen terugblikken 
op een vruchtbare discussie over een aantal zaken zoals jeugd, 
ouderen, buurtbus, snelheid in de wijk, speelplekken. sluiting 
bibliotheken. Zoals u kunt zien houdt onze wijkadviseur de 
wensen omhoog.
Ook het hondenbeleid, een nieuwe werkgroep binnen de wijk, 
heeft een plaats gekregen. Zij zijn op dit moment gestart met het 
opzetten, beheer en ontwikkelen van beleid tbv hondenbezitter 
in onze wijk.
Al deze onderdelen worden verwerkt in een wijkactieplan of 
meegenomen in onze 1e wijktafel die we gaan houden op 9 
december a.s. in Parkzicht. Wij zullen u nader op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen en uiteraard de invulling van 
deze avond. Het wijkactieplan zullen wij gaan communiceren 
middels de Gazet en onze Website. 

Stichting Carat
Naast het bovenstaande heeft de Wijkraad Dierdonk zich ten 
doel gesteld om in 2012 mee te doen met de stichting Carat. 
De stichting Carat wil in alle wijken in helmond, 11 in totaal, 
een kunstwerk realiseren tbv de wijk. Afgelopen week heeft 
u in de pers kunnen lezen dat Helmond Oost onlangs een ont-
moetings/speelplek geopend heeft. Binnen Dierdonk zouden 
wij een dergelijk iets kunnen / willen realiseren. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar mensen die binnen onze wijk hieraan willen 
meewerken, dit door ideeen te bedenken, in gesprek te gaan 
met partners enz. Iets voor u ??  Neem dan contact met ons op, 

het lijkt ons  sterk dat er niemand binnen dierdonk is die hier 
goede ideeen voor heeft. Wij zien u graag tegemoet en bedank 
maar zo. Het is weer zo 2012. Voor vragen en/of meedenken 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Tot ziens binnen onze wijk !!

Wijkraad Dierdonk
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Hondenwerkgroep “Hart voor Honden Dierdonk”

De oproep in de Gazet van afgelopen september om leden 
te werven voor de Hondenwerkgroep Dierdonk heeft 6 
reacties opgeleverd en hiermee is de Hondenwerkgroep 

een feit.

Er zijn ondertussen al twee bijeenkomsten geweest, waarin de 
aanleg voor een hondenspeelveld, overlast van hondenpoep, 
plaatsen van DePoDog’s, uitlaat- en loslaatstroken en het ver-
hogen van de hondenbelasting in Helmond besproken zijn.
De plannen voor de aanleg van een hondenspeelveld, tussen de 
Zwanebloemsingel en Wolfsputterbaan ( precieze locatie nog 
nader te bepalen) is al in een ver stadium gevorderd. 

De overlast van hondenpoep is in kaart gebracht en zal op de op 
de site “Hart voor Honden Dierdonk” te zien zijn, deze site is reeds 
in gebruik en bereikbaar via www.hartvoorhondendierdonk.nl
Wij gaan bekijken hoe op deze plaatsen de overlast tot 
0 gereduceerd kan worden door het beter aangeven van de 
uitlaatstrook en het plaatsen van DePoDog’s. 

De hondenuitlaat- en loslaatstroken worden in de wijk opnieuw 
bekeken en eventueel veranderd en verbeterd.

Hondenbelasting (zie ED 01-10-2010) 
De gemeente Helmond heeft onlangs een verhoging van de 
hondenbelasting aangegeven die niet mis is. De belasting voor 
1 hond is nu € 51,- en wordt  € 71,- en de 2de en elke volgende 
hond is nu  € 102,-en wordt € 142,-, een verhoging van bijna 
40%!!! 
De gemeente voert aan dat de hondenbelasting langs de meet-
lat is gelegd met andere gemeenten en dat zij zodoende tot 
verhoging hebben besloten. Nu zijn er inderdaad gemeenten 
die meer hondenbelasting vragen als de gemeente Helmond 
maar er zijn ook gemeenten die geen hondenbelasting vra-
gen., kortom het gemiddelde in de Brabantse gemeenten ligt 
op € 31,44 voor 1 hond en € 45,92 voor elke volgende hond. 
Wij vragen ons af langs welke meetlat de hondenbelasting 
Helmond gelegd is. Daarbij komt ook nog dat het betreffende 
belastinggeld niet gaat naar het aanleggen en onderhoud van 
honden uitlaatplaatsen etc., maar naar het kloppend maken 
van andere begrotingen. 

Wij zijn daarom een actie gestart waaraan u ook deel kunt 
nemen. Verstuur zoveel protest mailtjes als mogelijk naar uw 
politieke voorkeur politica van afgelopen verkiezingen. Op de site 
van de Gemeente Helmond vindt u de adressenlijst. Daarnaast 
starten we waarschijnlijk nog met een handtekeningenactie.

Hondenwerkgroep “Hart voor Honden Dierdonk”.

         



ZwangerFit®

2010

NVFB-ZwangerFit®

De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.

Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem

Leuk, leerzaam en veilig

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

 Training Voorlichting

MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

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

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

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

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

      

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk
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Hockeyclub Bakel Groeit Gezond

Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor 
jong en oud. Nederland is dan ook echt een hockeyland. 
Hockey is een leuke en sociale teamsport, waar je samen 

kunt winnen en verliezen. Daarnaast is het heel erg gezellig bij 
Hockeyclub Bakel. Gezelligheid en lekker hockeyen gaan hier 
hand in hand. Ruim honderd bewoners van Dierdonk weten 
dit intussen ook en hebben de weg al gevonden naar de klein-
schalige club in het dichtbij gelegen Bakel. De club is intussen 
gegroeid naar meer dan 300 leden en ook de kwaliteit van het 
hockey groeit met de week.

Herfstkampioenen in het vooruitzicht?
Alle teams hebben in de afgelopen weken aan de winst van één 
of meer wedstrijden kunnen ruiken en meestal volgen er dan 
wel meer. Een behoorlijk aantal teams is tijdens het schrijven 
van dit stukje nog ongeslagen en kan zich regelrecht opmaken 
voor het herfstkampioenschap. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. 
Dat betekent vaak ook dat het team na de herfst ingedeeld 
wordt in een zwaardere poule of hogere klasse en dan wordt 
het hockeyen weer leuker.

In de winterstop zullen vijf Bakelse teams mee gaan doen aan de 
zaalhockeycompetitie. Na jarenlang geen zaalhockey gespeeld 
te hebben is Bakel dus weer terug op dat gebied. Dat betekent 
ook dat de kinderen behendiger worden in het spelletje en dat 
kun je na de winterstop weer terug zien op het kunstgrasveld.

Heb je misschien eerder ook al gehockeyed? Heb je weer 
hockeykriebels gekregen? Neem dan ook contact met ons op. 
We hebben zowel mogelijkheden voor jongens als meisjes en 
voor dames en heren. Daarnaast is er sinds een aantal maanden 
een groep van twintig trimhockeyers actief  binnen onze club. 
Voor elk wat wils dus.

Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl 

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Spits Lars Stockx (midden) van Bakel JC1 zorgt voor dreiging voor het doel van Grave. Uiteindelijk wonnen de Bakelse 
jongens met 3-1 van de medekoploper en wisten zo de nummer één positie voor zichzelf op te eisen. Dit jongensteam 
zal na de herfstvakantie waarschijnlijk de stap maken naar jongens B en kan nog wel wat versterking gebruiken.
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Dierdonk Automotive nieuws
China breekt alle records
Dat China de grootste autoproducent wordt (zelfs al is), is ieder-
een wel duidelijk. Het tempo waarin zij groeien is bijna niet voor 
te stellen. Uit het nieuws van de afgelopen dagen:

Volkswagen AG (de grootste producent in China) meldt een 
toename van de verkoop in de eerste 9 maanden van 39 procent 
t.o.v. het recordjaar 2009. In de eerste 9 maanden zijn 1,5 
miljoen auto’s verkocht.

Een van de toppers van Volkswagen is de Lavida, een speciaal 
voor de Chinese markt ontwikkelde auto in de Passat klasse 
maar met Golf technologieën.
 

In totaal zouden dit jaar in China 17 miljoen auto’s verkocht 
kunnen worden, een stijging van 25% t.o.v. 2009, het jaar waarin 
China de USA passeerde als grootste autoland met 13,6 miljoen 
nieuwe auto’s.

Spyker koopt BMW (motoren)
Het zong al even rond in de Nederlandse en internationale 
autopers: Spyker is bezig een megadeal met BMW te sluiten. 
Eind vorige maand werd duidelijk wat er werkelijk aan de hand 
was: Spyker heeft een overeenkomst met BMW gesloten om 
de 1,6L turbomotor die door BMW in de Mini gebruikt wordt, 
te gaan leveren in de nieuwe SAAB 9-3 die vanaf 2012 in de 
showroom staat.
Ook is geschreven dat beide ondernemingen verdere mogelijk-
heden onderzoeken. Het is bekend dat SAAB voor de nieuwe 
kleine SAAB 9-2 nog een partner zoekt om een platform te 
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BC One Down  dit seizoen 60 jaar.

kunnen delen. Zij zouden graag gebruik maken van het Mini 
Countryman platform. Ook zoekt Spyker waarschijnlijk nog naar 
krachtige motoren voor hun toekomstige modellen. In hoeverre 
Spyker (onze belangrijkste autoproducent) hierin gaat slagen, 
zal de tijd ons leren. In hoeverre dit nog nodig is voor de pres-
tigieuze Peking to Paris SUV is maar de vraag want deze wordt 
momenteel niet meer aangeboden.

Hoe zit het met de BPM verlaging?
Enige tijd geleden heeft de Nederlandse regering besloten 
(mede door druk uit Europa) om de BPM geleidelijk af te schaf-
fen. Wie denkt dat auto’s in Nederland daarmee goedkoper 
worden, komt bedrogen uit.

Hier en daar wordt in de pers geschreven dat de BPM verlaging 
in de showroom niet terug te vinden is en dat de oorzaak wel zal 
zijn dat de dealers hiermee hun marge een extra boost geven. 
Nauwkeurig onderzoek toont echter aan dat de BPM weliswaar 
wordt verlaagd (in 2010 al van 33% naar 27,4%), maar dat er-
voor in de plaats een CO2 belasting wordt geheven die het 
weer compenseert. Als in 2011 het tarief verder zakt naar 19%, 
betekent dit voor de gemiddelde auto eerder een prijsstijging 
dan een prijsdaling. De enige auto’s die ervan gaan profiteren, 
zijn auto’s met een lage CO2 uitstoot. Enerzijds wel eerlijk, beter 
belasting over CO2 dan over koopprijs (luxe) maar het is niet wat 
veel mensen er zich bij hadden voorgesteld.

Rob Kraaijeveld
Automotive Engineer

Bridgeclub One Down, de oudste bridgeclub van Helmond, 
bestaat dit seizoen 60 jaar. De club laat dit heuglijke feit 
niet ongemerkt voorbijgaan en viert dit met een invi-

tatiedrive in januari  en een feestelijke jubileumdrive in april.  
De club organiseert haar activiteiten sinds 2005 in het Sociaal 
Cultureel Centrum Parkzicht in Dierdonk, een  locatie met een 
prettige uitstraling en voldoende parkeergelegenheid. Naast 

een competitief  element heerst er een vriendschappelijke sfeer, 
waardoor het meer is dan alleen meer een bridgeavond. De 
leden weten elkaar ook te enthousiasmeren  voor andere cul-
turele activiteiten. De uitspraak van een bridgedocent, dat het 
leren van het bridgespel  - ook voor jongeren -  een investering 
is in de oude dag, blijkt hier bewaarheid te worden. 

De club biedt bij voldoende deelname bridgecursussen aan of 
werkt hierbij samen met andere clubs. Op dit moment is er nog 
ruimte voor een aantal paren. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Kees Zuidberg, 
0492-514772.

One
  Down
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Sport Ontspanning Spel

SOS betekent, Sport Ontspanning Spel. 
Bij onze gymnastiek - en turnvereniging organiseren we op een 
plezierige en ontspannen wijze les aan jong en oud. In de gym-
zaal in Dierdonk  wordt op dinsdagavond  turnles gegeven aan 
de jeugd van 5 t/m 16 jaar door ervaren trainsters. Er wordt 
gewerkt met diverse toestellen en attributen. Eens per jaar 
worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd en daarnaast 
organiseren we jaarlijks een leuke activiteit voor kinderen.
Heb je interesse dan kun je altijd een keer komen kijken of zelfs 
meedoen !!

Lestijden zijn van 
18.00- 19.00 uur voor de kinderen van 5 t/m 8 jaar,                                                                                             
van 19.00- 20.00 uur voor de kinderen van 9 t/m 16 jaar.
Misschien tot ziens !

Voor informatie : Sabine Wienen (trainster) tel:527404  
Ineke Schuurman (516965)                   
Secretaris SOS

 

Mogen wij ons even voorstellen? 
Wij zijn de Helmondse twirlvereniging The 
Young Sensation en organiseren in de maanden 
oktober en november weer open twirlavonden 
voor meisjes en jongens vanaf drie jaar!

 Wat is twirlen?
Twirlen is een combinatie van majorette, turnen, ballet en 
diverse dansvormen. Het is een sport die je in solo-, duo- en 
teamverband kunt beoefenen en altijd wordt uitgevoerd op 
muziek. Een hele gevarieerde en leuke sport dus!

 The Young Sensation
Twirlvereniging The Young Sensation is een leuke en actieve 
twirlvereniging die al sinds 1996 met veel succes de twirlsport 
beoefent. Dit blijkt wel uit alle successen die wij de afgelopen ja-
ren hebben behaald, namelijk 68 Nederlandse Kampioenstitels 
en deelname aan de Europese en Wereld Kampioenschappen. 
The Young Sensation is een vereniging die het verenigingsleven 
een warm hart toedraagt. Ieder jaar organiseren wij diverse 
leuke evenementen en uitstapjes. Plezier in de sport en met 
elkaar staat dus bij ons voorop!

 Twirl jij met ons mee?
Lijkt twirlen jou ook een hele leuke sport? Kom dan eens een 
keer met ons mee twirlen. Meisjes en jongens vanaf 3 jaar kun-
nen altijd gratis met de training van de opleidingsgroepen mee 
komen doen. In de groepen leer je door de diverse trainsters de 
basis van het twirlen, turnen, ballet en dansen. Deze trainingen 
vinden plaats op:
· Maandag van 18.00 tot 19.00 uur, gymzaal van het Vakcollege 

Dr. Knippenberg, Ruusbroecklaan 149 (Helmond)
· Woensdag van 18.00 – 19.00 uur, Veka Sporthal, Deltaweg 201 

(Helmond)
 
Meer informatie?
Meer informatie is verkrijgbaar bij Sandra Valkenburg (trainster), 
tel. 0492-521447 of bij Marij Valkenburg (bestuurslid), tel. 0492-
541337. Maar je kunt ook altijd een kijkje nemen op onze web-
site www.theyoungsensation.nl.
 
Wij hebben er zin in. Jij ook?
Lijkt twirlen jou ook een leuke sport om te gaan beoefenen? 
Kom dan met ons mee twirlen en ervaar zelf hoe leuk twirlen is!

Open Twirlavonden Bij The Young Sensation
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Parochie H. Antonius
Pauluskerk – De Schabbert
Paulus Potterlaan 2.
Allerheiligen en Allerzielen.
In  het laatste weekend van Oktober 
vieren we in onze parochie het feest van 
Allerheiligen. Zowel in de Schabbert op 
zaterdagavond 30 okt. om 18.00 u. als 
in de Pauluskerk op zondag  31 okt. om 
10.00 u. wordt de zang verzorgd door het 
Schabbertkoor.  Op dinsdag  2 november 
is het Allerzielen. Dan is er om 19.00 u. 
een gebedsviering in de Pauluskerk. We 
herdenken de overledenen van het afge-
lopen jaar voor wie de uitvaart geweest 
is zowel in de Pauluskerk als in de Schab-
bert. Hun namen worden genoemd en bij 
elke naam wordt een kaarsje aangesto-
ken. Ook hier verzorgt het Schabbertkoor 
de zang.

Film in de Pauluskerk.

Zondag 14 november 14.30 u. Bernadette.
In 1858 verscheen de H. Maagd Maria aan 
de 14-jarige Bernadette, de dochter van 
een werkloze molenaar. In een prachtige 
sfeertekening probeert deze film zo dicht 
mogelijk bij de feiten te blijven. Het arm-
ste meisje van het Lourdes van die dagen 
werd de boodschapper van de hoogste 
waarheid. Deze film is de laatste én de 
mooiste die er over het leven de H. Ber-
nadette gemaakt is. Met in de hoofdrol: 
Sydney Penny .

Kinderwoorddienst.
De eerstvolgende kinderwoorddienst is 
op zondag 14 november. Alle kinderen 
zijn weer van harte welkom. Ná de H. Mis 
is er in de hal van de kerk de boekentafel 
van Mara van der Zalm. Daar is van alles 
te zien, ook boekjes die voor kinderen de 
moeite waard zijn.

CaFE 2.
CaFE is de overkoepelende naam voor 
verschillende series inleidingen: Catholic 
Faith Exploration – het Katholieke Geloof 
verkennen. Ze is ontwikkeld in Engeland.
Het afgelopen voorjaar hebben wij in 
de zaal van de Pauluskerk de eerste 
CaFE cursus gegeven en die had als 
thema: “God beter leren kennen”: zijn 
liefde, vergeving, hulp etc. beter leren 
kennen. Het ligt in de bedoeling dat we 
in het komende voorjaar een tweede 
CaFE cursus gaan geven en die heeft als 
thema: “De Katholieke Kerk verkennen”.  
Deze cursus is een soort “rondleiding” 
in de Katholieke Kerk. De spreker legt uit 
waarom er een Kerk is, wat de sacramenten 
van Doop, Vormsel, Eucharistie en Biecht 
voor mensen van nu kunnen betekenen 

en hoe we ons gebed en de verering van 
Maria en de heiligen kunnen verdiepen. 
Typisch katholieke onderwerpen maar op 
een heel eigentijdse manier uitgelegd. 
De cursus bestaat uit 8 maandagavonden, 
steeds van 19.30 – 21.30 u. We beginnen 
met een inleiding op DVD en daarna is er 
aan de bar koffie, thee, een biertje of een 
wijntje en praten we in de groep samen 
door over het onderwerp van de avond. 
De startavond is op maandag 24 januari 
en heeft als thema: “Hebben we de kerk 
nodig?”. De cursus is uiteraard gratis en 
het is niet noodzakelijk dat je er elke 
avond moet zijn. Je pikt er die avonden uit 
die je voor jezelf belangrijk vindt. Verdere 
informatie volgt nog.

Informatieavond nieuwe parochie.
Zoals wellicht bekend worden in het 
najaar van 2011 de drie Helmondse pa-
rochies ten oosten van het oude kanaal 
samen gevoegd tot één nieuwe parochie. 
De veranderingen die dit eventueel met 
zich mee zal brengen worden besproken 
op deze informatieavond die plaats vindt 
in de zaal van de Pauluskerk op woens-
dag 3 november om 20.00 u. Van harte 
welkom.

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond Heilige Mis  18:00 uur
Donderdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur Heilige Mis  09:00 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend Heilige Mis  10:00 uur
Woensdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur Heilige Mis  09:00 uur
Vrijdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur Heilige Mis  09:00 uur

Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder  (0492-523421
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63, (0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,  (0492-544180
Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan: Dhr. J Aarts: (0492-525566 of Mw. v. Creij:  (0492-542934
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de Sper
werstraat 2 te Helmond. Daar is ook 
‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het 
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het 
telefoonnummer is 539470. Elke zondag 
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om 
in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. Voor kinderen van 0  4 jaar 
is er een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst 
is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten. Voor Dierdonk bestaat het wijkteam 
uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Pieter Assies, diaken
Twickeldreef 23
( 559586

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Op bezoek bij onze kerkelijke buren.
’t Was fijn buurten bij onze R.K buren en 
medegelovigen. De dienst was het voor
bereid door de Oecumenische werkgroep 
in het kader van de vredesweek 2010 en 
werd gehouden in de Kerk van de Godde
lijke Voorzienigheid aan de 3e Haagstraat.
Voorgangers: ds. L Oosterom en diaken 
D. de Martine.
Altijd weer mooi is de vredesgroet tijdens 
de dienst. Zoveel blijde gezichten en het 
elkaar een hand geven. 
Zo simpel kan geluk zijn.
Na afloop van de kerkdienst was er koffie 
en gezelligheid. Volgende keer graag bij 
ons in de Bethlehemkerk

Zwijgen is niet altijd goud
Door Jeroen van Sambeeck, ZWOE
Zending, Werelddiaconaat, Ontwikke-
lingssamenwerking en Evangelisatie
De Organisatie Solidaridad, die zich met 
allerlei ontwikkelingsprojecten bezig
houdt, vraagt in een oproep aandacht 
voor ‘de verduurzaming van de goudsec
tor’. Dat moet je nog een keer lezen. Als 
er iets duurzaam is dan is het wel goud, 
toch.
We hebben het mis. Goud is niet altijd 
goudeerlijk en de mensen die het win
nen hebben heus geen goud in handen. 
Veel goudhandelaren houden zich meer 
bezig met gouden handdrukken dan met 
winkelen met dit edel metaal.
Wat is er aan de hand?
Het werk in goudmijnen in Afrika en 
LatijnsAmerika is zwaar en gevaarlijk. 
Er worden gifstoffen tijdens de winning 
gebruikt zoals cyanide en kwik. Door ver
giftiging kwamen door goudmijnbouw in 
het noorden van Nigeria meer dan 150 
kinderen om het leven. Landbouwgrond 
en grond en oppervlaktewater raken 
zwaar verontreinigd. En de arbeiders wor
den ook bepaald niet met goud beloond.
Solidaridad kondigt aan dat er binnenkort 
Fair Tradegoud (uit Colombia) op de 
markt komt.
En mijnbouwers worden getraind. Het is 
nou echt een initiatief dat de werkgroep 
ZWOE, en hopelijk ons allen, aanspreekt. 
Solidariteit kan vorm krijgen in medeleven, 

noodhulp en bewustmaking maar ook in 
concrete ‘kleine’ acties, zoals wat ramen 
en deuren voor de kerk in aanbouw bij 
onze Ghanese vrienden in Tema. Of weer 
eens een doos met gebruikte brillen 
voor onze Helmondse vriend pater Toon 
Gruijters, die in Brazilië werkt. Hij was 
in augustus even terug. Toon maakt het 
goed. Hij was helemaal in zijn element 
toen hij voor zijn vrienden hier een avond 
verzorgde. 

Actie schoenendoos. Doe snel mee
Ook dit jaar doen wij, als kinderneven
dienst, weer mee aan de actie schoenen
doos.
Maar u kunt op de valreep nog meedoen!!
Vanaf zondag 3 oktober t/m zondag 31 
oktober kunt u spulletjes inleveren die 
we in de schoenendozen kunnen doen. 
Deze spullen mag u afgeven bij de wijk
teamleden.
Er zijn echter wel een paar regels waar we 
ons aan moeten houden:

• De schoenendoos moet een normale 
maat hebben (geen laarzendoos).
• Er mogen alleen nieuwe, of zogoed als 
nieuwe spulletjes in.
• Wat er zeker NIET in mag is: snoep of 
ander eten, geen oorlogsspeelgoed, geen 
vloeibare artikelen die je niet goed kunt 
afsluiten.
• Gebruik zo weinig mogelijk plastic ver
pakkingsmateriaal.

Spullen die in de schoenendoos mogen, 
en dus bij ons ingeleverd kunnen worden, 
zijn:
1. Schoolspullen zoals pennen, (kleur)
potloden, schriften, gum, puntenslijper, 
etui, liniaal, kleurboek, schrijfblok. Liever 
geen stiften, want die drogen snel uit in 
warme landen.
2. Speelgoed, bv. popje, auto, kleine 
bal, jojo, knuffel, puzzeltje, knikkers, bal 
springtouw, muziekinstrumentje enz.
3. Toiletartikelen: tandpasta, tandenbor
stel, kam of borstel, zeep, washandje, 
toilettasje, spiegeltje, haarspeldjes en 
dergelijke
4. Waar u verder nog aan kunt denken is 
bv.: pet, linnendraagtas, slippers.

Het is de bedoeling dat dit jaar de dozen 
gaan naar o.a.:
Oeganda, Siërra Leone, Togo en Zambia.

Doet u nog snel even mee?

          



Rabobank. Een bank met ideeën. 

SAMEN NAAR HET KASTEEL VAN 
SINTERKLAAS. DAT IS HET IDEE.
 Rabobank Helmond heet Sinterklaas van harte welkom! 
 

Als lid van Rabobank gratis naar het kasteel van Sinterklaas? 

Dat kan op onze speciale ledenavond van dinsdag 23 november.  

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en aanmelden op:  

www.rabobank.nl/helmond

www.rabobank.nl/helmond

          



Helmond  T 0492 549055  
E helmond@woonplezier.nl

Gemert  T 0492 363038
E gemert@woonplezier.nl

Nuenen  T 040 2635960
E nuenen@woonplezier.nl

‘Met succes mijn huis 
verkocht’

w w w . w o o n p l e z i e r . n l

✃
A N T W O O R D K A A R T Postzegel

plakken
niet nodigJa, ik wil vrijblijvend een gratis waardebepaling van mijn woning.

Ja, ik wil een onafhankelijk hypotheekadvies.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Broeckx-Praasterink Makelaars
Antwoordnummer 1072
5700 WB Helmond

Naam

Straat

Postcode          Plaats

Telefoon

E-mail

          


	Pag 01 - Voorpag v
	Pag 02 - Wijkinformatie
	Pag 03 - Voorwoord
	Pag 04 - Gazet van Dierdonk november_Deel4
	Pag 05 - Inhoudsopgave
	Pag 06 - Gazet van Dierdonk november_Deel6
	Pag 07 - Politiek
	Pag 08 - Gazet van Dierdonk november_Deel8
	Pag 09 - Verenigingsnieuws aanmWVD wit
	Pag 10 - Verenigingsnieuws aanmWVD MoetNiks 2
	Pag 11 - Verenigingsnieuws aanmWVD MoetNiks 3
	Pag 12 - Gazet van Dierdonk november_Deel12
	Pag 13 - Verenigingsnieuws Fotodier
	Pag 14 - Gazet van Dierdonk november_Deel14
	Pag 15 - Verenigingsnieuws Kinderdisco
	Pag 16 - Wijknieuws agenda
	Pag 17 - Wijknieuws spooktocht
	Pag 18 - Verenigingsnieuws voortuinenwedstrijd
	Pag 19 - Wrikken en wegen
	Pag 20 - Gazet van Dierdonk november_Deel20
	Pag 21 - Ingezonden Dierenrubriek
	Pag 22 - Gazet van Dierdonk november_Deel22
	Pag 23 - Ingezonden Scouting Paulus
	pag 24 - rampetampers gazet november 2010
	pag 25 - rampetampers gazet november 2010
	Pag 26 - Gazet van Dierdonk november_Deel26
	Pag 27 - kinderverhaal november
	Pag 28 - kleurplaat
	Pag 29 - puzzelpaginakindernovember
	Pag 30 - Gazet van Dierdonk november_Deel30
	Pag 31 - Ingezonden Juridisch
	Pag 32 - Gazet van Dierdonk november_Deel32
	Pag 33 - Uitgelicht
	Pag 34 - Filmhuis 1
	Pag 35 - Filmhuis 2
	Pag 36 - Gazet van Dierdonk november_Deel36
	Pag 37 - Recept vd maand
	Pag 38 - Wijkraad 1
	Pag 39 - Wijkraad 2
	Pag 40 - Gazet van Dierdonk november_Deel40
	Pag 41 - Ingezonden Hockey
	Pag 42 - Ingezonden Dierdonk Automotive 1
	Pag 43 - Ingezonden Dierdonk Automotive 2
	Pag 44 - Ingezonden SOS Young Sensation
	Pag 45 - Religie AntoniusParochie
	Pag 46 - Religie Bethlehemkerk
	Pag 47 - Gazet van Dierdonk november_Deel47
	Pag 48 - Gazet van Dierdonk november_Deel48



