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www.vangemertwonen.nl

HELMOND  Engelseweg 150, (hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor), 
5705 AJ Helmond, telefoon (0492) 53 36 55. Vrijdag koopavond.

Driezitter  
Amazone v.a. 

 1050,-

Driezitter Amazone in leer v.a. 1050,- 
Driezitter met twee relaxelementen v.a. 1299,-

 Tweezitter Hamburg 
v.a. 799,- 
met twee relax-
elementen v.a. 929,-

Slimme bediening!

Relaxfauteuil Opal in leer v.a. 1499,- Elektrisch verstelbaar v.a. 2189,- 
Kies uit verschillende leerkwaliteiten of stof.
Hoekbank Debra  zoals afgebeeld nu 2499,- In stof al v.a. 1399,-, in leer v.a. 2399,-
Woonprogramma Extreem Salontafel 90 x 90 cm nu 359,- Roomdivider 75 cm 
breed nu 619,-

Relaxfauteuil 
+ hocker 

samen

599,-
IN Z WART LEER

Relaxfauteuil Flex Fit verstelbaar, twee varianten, 
met hocker, van 749,- nu 599,- Verhogingsring 45,-

Relaxfauteuil Clara in leer v.a. 1599,- Elektrisch verstelbaar 
v.a. 2289,- Kies uit verschillende leerkwaliteiten of stof.

Relaxfauteuil Komo in leer 1299,- 
Met elektrische verstelling v.a. 1969,- 

Maatwerk in relaxfauteuils
Bij alle fauteuils met dit symbool kun 
je ook kiezen uit small en large, 
5 verschillende onderstellen, hand- of 
elektrisch verstelbaar, met accu of met 
extra lendensteun. Let op het symbool!

Relaxfauteuil 
Phantasie in 
leer van 1899,- 
nu 1399,-
Rug- en voeten -
 deel onafhankelijk  
elektrisch verstel-
baar.

Tijd om te relaxen!

           



Voorwoord 3

Herfstkleuren

Van alle jaargetijden is de Herfst 
wel degene die zich het meest 
snel en duidelijk manifesteert. De 

andere jaargetijden komen vaak langzaam 
op gang en kan je langzaam wennen aan 
het idee dat het weer lente, zomer of 
winter is. De herfst komt snel en overvalt 
je met de wind, de regen, de plotselinge 
temperatuursverandering en uiteraard de 
mooie kleuren. Vooral dit jaar is de herfst 
snel bij ons binnengekomen. Alhoewel 
de meteorologische herfst ons allang 
was aangekondigd leek het buiten nog 
zomer en werd de temperatuur steeds 
hoger. Totdat moeder natuur er genoeg 
van had en plots binnen een paar dagen 
vond dat het maar eens echt herfst moest 
worden. Het werd kouder, het begon te 
regenen en de wind was ook weer terug 
van weggeweest. Nauwelijks een week 
verder en de herfstkleuren zijn er ook 
weer. Voor de fotograaf is dat altijd weer 
genieten en hij of zij kan weer op zoek 
naar de mooiste composities met een 
rijke schakering van kleuren. 

Deze kleuren zijn niet alleen nauw ver
want aan de herfst maar ook aan onze 
wijk Dierdonk. Daarmee bedoel ik niet 
de bruine of grauwe kleuren maar meer 
de vrolijke en bonte kleuren. Vrolijke 
en bonte kleuren zijn namelijk van 
oudsher verbonden met carnaval. Een 
oud Hollandse bezigheid die in deze 
herfstperiode ook weer de kop op steekt. 
De eerste carnavalsactiviteiten worden 
inmiddels ondernomen en de kleuren 
worden bepaald. Onze Rampetampers 
komen weer uit hun zomerslaap, de steek 
wordt afgestoft en de gure herfstwind 
wordt ingeruild tegen het goudgele vocht 
met als resultaat rode neuzen, oren en 
wangetjes. 
Kleurrijk zijn ook de bewoners van 
Dierdonk, een alles behalve saaie wijk. Ik 
heb de eer gehad om een kijkje te mogen 
nemen bij een aantal kunstenaars die 
hebben deelgenomen aan KID. Een bonte 
ver zameling van kunsten waarbij niet 
alleen de kleuren van de kunstwerken 

opvielen maar ook hoe kleurrijk de 
mensen zelf waren. De kunstwerken zijn, 
wat mij betreft, geheel niet te vergelijken 
met de grauwe herfst want er zaten 
werkelijk juweeltjes tussen. 
De verzameling kleurrijke mensen zouden 
niet misstaan in een aflevering van “Man 
bijt hond” (positief bedoeld).

Dat onze wijk steeds kleurrijker wordt 
is ook te merken aan de foto’s die we 
opgestuurd krijgen. Het valt onze mede
wijkbewoners ook op dat er veel kleur in 
onze wijk zit en dat dit zorgt voor mooie 
plaatjes. Met regelmaat krijgen wij naast 
het fotomateriaal van Fotodier ook foto’s 
opgestuurd van andere wijkbewoners. Bij 
deze wil ik namens de redactie aangeven 
dat we dit zeer waarderen en dat we dit 
ook een plekje gaan geven in de Gazet.

Door het vertrek van Dorus als onze 
vaste columnist heeft helaas de Gazet 
wat kleur verloren. Het gat wat hierdoor 
is ontstaan moet opgevuld worden en 
agent PD7 heeft het stokje opgenomen 
om deze verloren gegane kleur weer toe 
te voegen. Wie of wat deze agent PD7 is 
… ik zou zeggen lees deze Gazet goed door 
en je komt er vanzelf achter.

Tot slot moet ik nog bekennen dat wij van 
de Gazet een kleur hebben gekregen van 
alle inzendingen van de prijspuzzel. In 
eerdere uitgaven kwam er in het geheel 
geen reactie op puzzels maar sinds een 
uitgave of twee geleden loopt het storm 
met de inzendingen. Dit vinden we erg 
fijn en geeft ook aan dat de Gazet goed 
wordt gelezen. Ook deze Gazet geven wij 
weer kleur met een prijspuzzel, kortom, 
nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

Ik wens u veel leesplezier met deze Gazet 
in deze kleurrijke herfstperiode.

           



Wijkinformatie4

Alg. Politienummer (0900-8844
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten ) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
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
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

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:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 
5709AL Helmond, (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.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
Dierdonkkoor   Info: 
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Mieke Swinkels,  (513596
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

 Toneelgroep Maskerade
 Info: Leonie Boxstart (510380
 Wallsteijndreef 3, 
 5709RT, Helmond
 maskeradehelmond@planet.nl
 Gezellig bridgen bij “One Down”.
 In Parkzicht op maandagavonden.
 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. 7 en 21 nov.
RESTAFVAL: Ma. 17 en 28 Nov.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 7 en 21 nov. ten westen 
en wo. 9 en 23 nov. ten oosten van de 
Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T
11e jaargang nr. 10 – november 2011
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos vd Eijnden
Jeroen de Kort
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Advertenties:
Frank 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.

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! Afbeelingen, logo’s, 
etc. apart meeleveren in een zo hoog 
mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  12 nov.

Volgende verschijningsdatum rond: 
  1 dec.

3 Voorwoord door Jeroen de Kort.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Gaby van den Waardenburg en 
Mirjam van de Pijl.

9 Verenigingsnieuws met: Moet niks, Fotodier en verslag Kunst 
in Derdonk. (KID)

17 Wijknieuws met: Hart voor Honden en Didoko.

18 Wijkraad

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

25 Wijknieuws: Dierdonk 3D,  Dorus en Hardlopen

26 Carnaval: de Rampetampers

29 Puzzel met uitslag, De Rampetampers en Scouting Paulus.

30 Ingezonden: kunstrolschaatsen, modelspoorweg

35 Uitgelicht: B&B tegelwerken

37 Nieuwsbrief Politie

38 Programma Filmhuis

41 Cultuur: Annatheater en HMC

43 Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”.

44 Ingezonden: Gemeente - Riool en Carnaval - spekzullekes,
Hockeyclub Bakel en voetbalclub Roodwit

49 Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de 
Bethlehemkerk.

         



T 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL WérkT Voor U
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

Oud-BrOuwhuis
boUW sTArT biNNENkorT door 

sUccEsVoLLE VErkoop!
“Binnen een jaar gegarandeerd een nieuwbouwwoning bewonen? 

Dit is je kans!”
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TWEEkAppEr HoEk:

Nog mogELijkHEdEN
VrijsTAANdE WoNiNg:

Nog mogELijkHEdEN TWEEkAppEr pLUs:

Nog mogELijkHEdEN

TWEEkAppEr: 

ALLEs VErkocHT, scHrijf 

jE NU iN Voor fAsE 2
rijWoNiNg: 

ALLEs VErkocHT, scHrijf 

jE NU iN Voor fAsE 2
TWEEkAppEr zUid:

Nog mogELijkHEdEN

HoEkWoNiNg:

Nog 1 bEscHikbAAr pATioWoNiNg:

Nog mogELijkHEdEN
HET pLAN 

in de kern van oud-brouwhuis start in 
het najaar van 2011 de bouw van de 

nieuwe wijk Heiakker. 

Bijzonder aan Heiakker is het gevarieerde 
aanbod van woningen, verschillend in stijl, 
prijsklasse en type woning. Woningen naar 

keuze in een eigentijdse of in een wat 
traditionelere stijl. Heiakker biedt voor ieder 

type een woning op maat.

Meer informatie type Heiakker:
bel: 0492-661884 of mail: info@heuvel.nl

           



Politiek 7

Bezuinigen doet pijn

De titel van deze column 
lijkt op het intrappen van 
een open deur, maar dit 

neemt niet weg dat de Helmondse 
politiek de laatste weken wederom 
werd geconfronteerd met pijnlijke 
bezuinigingen. Het college van 
burgemeester en wethouders 
deed in dit kader namelijk het 
voorstel om een aantal gemeen
schapsaccommodaties te sluiten. 

Het kan de lezers van het Eind
hovens Dagblad onder u bijna niet zijn ontgaan. De voorgeno
men sluiting van deze gemeenschapshuizen en jongerencentra 
heeft veel mediaaandacht gekregen. Na het bekend worden 
van het besluit om een aantal accomodaties te sluiten ontstond 
de nodige onvrede onder de gebruikers van deze accomodaties. 
Het is natuurlijk heel vervelend als je als vereniging al jaren 
gebruik maakt van een bepaalde accomodatie en te horen krijgt 
dat ‘jouw’ accomodatie zal worden gesloten. Als CDA begrijpen 
we dat heel goed. 

Met betrekking tot de sluiting van de gemeenschapshuizen 
wordt uitvoering gegeven aan een beleidsplan dat enkele 
jaren geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Het 
uitgangspunt van dit beleid is dat er in elke wijk slechts één 
sterk gemeenschapshuis overblijft. Voor de gebruikers van 
de gemeenschapshuizen die worden gesloten zal naar een 
alternatieve accommodatie (zoveel mogelijk in de eigen wijk) 
worden gezocht. Verenigingen die momenteel gebruik maken 
van een accommodatie die zal worden gesloten, behouden dus 
een locatie om hun activiteiten te blijven organiseren. 

Daarnaast zouden (in eerste instantie) alle drie de Helmondse 
jongerenaccomodaties worden gesloten en zou de afgebrande 
jongerenaccomodatie Orion in MierloHout niet worden 
herbouwd. Het CDA heeft er echter voor gezorgd dat 
jongerencentrum het Tienerhuis en het bijbehorende skatepark 
in Brouwhuis gewoon geopend kunnen blijven. Het Tienerhuis 
krijgt namelijk de bovenwijkse functie van jongerenaccomodatie 
voor alle Helmondse wijken. Het is daarbij natuurlijk wel 
van belang dat jongeren uit de verschillende wijken de 
wijkaccomodatie weten te vinden en deze ook daadwerkelijk 
gaan bezoeken.

Het geld dat vrijkomt door sluiting van de andere jongerenacco
modaties wil het CDA gedeeltelijk op een andere wijze voor het 
jongerenwerk inzetten. We willen investeren in de begeleiding 
van jongeren, waarvoor we activiteiten zullen organiseren die 
in de openbare ruimte of al bestaande accomodaties, zoals 
scholen, zullen plaatsvinden. 

Het CDA heeft zich er verder hard voor gemaakt, dat het geld 
dat is bespaard door jongerencentrum Orion niet te herbouwen 
aan een nieuw gemeenschapshuis in de wijk MierloHout zal 
worden besteed. Er zal nog worden bekeken of er in dit nieuwe 
gemeenschapshuis ook ruimte komt voor de MierloHoutse 
jongeren.
Ook in de begroting die nu aan de raad voorligt zullen op andere 
beleidsterreinen nog de noodzakelijke bezuinigingen door de 
verantwoordelijke wethouders worden voorgeteld. Ook hier
voor geldt: bezuinigen doet pijn. Het CDA probeert echter wel 
op een sociale  manier te bezuinigen, waarbij er aandacht blijft 
voor de Helmonders die de steun van de gemeente nodig heb
ben.
 Gaby van den Waardenburg

Tegen de tijd dat deze Gazet bij 
u in de brievenbus valt houdt 
de gemeenteraad weer zijn 

jaarlijks begrotingsvergadering. 
Behalve het vaststellen van de 
begroting voor het komende 
jaar (kort gezegd hoeveel geld 
geven we waaraan uit) is het 
altijd een moment van ‘algemene 
beschouwingen’.

Alle politieke partijen krijgen de 
kans hun licht te laten schijnen op 

zaken die zij voor het komende jaar van groot belang vinden.

Al een tijdje weten we allemaal dat ook deze begroting en 
algemene beschouwingen in het teken zullen staan van 
bezuinigen. Alle gemeentes, en dus ook Helmond, krijgen 
minder geld van het Rijk om de vele gemeentelijke taken uit te 
kunnen voeren. Dat Rijksgeld is de belangrijkste inkomstenbron 
van de gemeente. De andere bronnen waaruit de gemeente kan 

putten zijn maar beperkt van omvang of er ligt een restrictie op 
dat er geen winst mee gemaakt mag worden (zoals de meeste 
leges). Helaas zorgt juist de crisis ervoor dat de gemeente  meer 
geld uit moet geven. Veel meer  mensen zijn  juist door die crisis 
niet in staat (voldoende) eigen  inkomen te verwerven. Ook voor 
2012 liggen er dus weer (vervelende) bezuinigingspannen klaar.

We zullen moeten kiezen, er zullen dingen niet of in elk geval 
minder moeten gaan gebeuren. Voor ons, de PvdAfractie blijft 
het principe fier overeind dat we de minder vermogenden en 
minder zelfredzame mensen willen ontzien. Een solidaire en 
rechtvaardige maatschappij vraagt dat de sterken de zwakkeren 
helpen. De PvdAfractie zoekt bovendien naar ideeën om 
tegenover die bezuinigingen ook nieuwe plannen te zetten die 
het leed kunnen verzachten en de afbraak aan faciliteiten in 
wijken kunnen compenseren. We hebben een idee waarvan 
wij denken dat het potentieel heeft. Of we de rest van de 
gemeenteraad op 3 november achter onze plannen krijgen? 
Aan ons zal het niet liggen!
 Mirjam van der Pijl, 

Algemene beschouwingen

         



Van Lieshout Stoffering
M b  u   C n, R v d t  

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

 l  i  l t

V o   o   m t 

b   t  g m

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T  0492-343558
F  0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

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

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

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

SPECTACULINAIR 
KENNISMAKINGSMENU!
Ontdek Grand Café De Traverse!
3 gangen keuzemenu voor slechts  18,50 p.p.

Starters
•  TOMATENSOEP van Tasty Tom-tomaten met balletjes, fi jngesneden 
 prei en een scheutje room
•  RUNDERBOUILLON met verse soepgroenten en rundvlees
•  MOUSE VAN FOREL  met een huisgemaakte salade en gepofte cherry 

tomaatjes
•  RUNDERCARPACCIO op een bedje van verschillende slasoorten,  

pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
• VIS DUET Panga- en zalmfi let met een heerlijke kreeften saus 
•  MIX GRILL Varkenshaas sate – sparerib en een kipspiesje 
•  KOGELBIEFSTUK Botermalse kogelbiefstuk (meerprijs € 2,50)
•  KREK WAK WOU Huisgemarineerde spareribs licht pikant 
 geserveerd met twee koude sausjes

Sauzen naar keuze: champignonsaus- pepersaus of stroganoffsaus

Nagerecht
• DAME BLANCHE Drie bollen vanilleroom-ijs met chocoladesaus 
 en slagroom.
• COUPE ANANAS Twee bollen vanille-ijs met gemarineerde ananas 
 met room 
•  KOPJE ILLY KOFFIE of thee naar keuze

Actie geldig van woensdag t/m zondag.
Reserveren mogelijk, info@grandcafedetraverse.nl 
of 0492 37 01 12 . De Traverse, Steenweg 19, Helmond

wegenssuccesverlengd!

Papieren
Op een kerkhof gaan 
twee graven open. Er 
komen twee skeletten 
uit die op een motor 
stappen. Ineens zegt 
er een: "Zou ik bijna 
iets vergeten," en hij 
trekt zijn grafsteen uit 
de grond. "Waarom 
doe je dat?" vraagt de 
ander. "Ik rijd nooit 
zonder papieren." 

mop 1 nov df   1      :33 15
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MoetNiks Mededelingen

Er is soms een misverstand dat we 
graag eens rechtzetten. Moet Niks 
is niet hetzelfde als Doe Niks. Dit 

geldt zowel voor het bestuur als voor de 
deelnemers aan onze activiteiten.
Met enige trots mogen we vaststellen 
dat onze club misschien wel het meest 
actieve onderdeel van de wijkvereniging 
vormt. Niet alleen doordat we voor veel 
wijkbewoners veel organiseren, maar ook 
de mensen die we elke keer ontmoeten 
zijn zelf superactief. We zijn blij dat 
iedereen weer heelhuids terug gekomen 
is van kleine en grote reizen. We luisteren 
naar de verhalen over mooie steden, 
schitterende landschappen, wilde dieren 
en honderden kilometers trappen op de 
fiets. 

Wat een geluk dat wij dit allemaal mogen 
meemaken en van zoveel moois kunnen 
genieten.

Wat ook een goed teken is voor de 
vitaliteit van de senioren in onze wijk, 
is het grote aantal deelnemers aan 
de computer workshops die we elke 
donderdagmorgen organiseren. We tellen 
meer dan 35 deelnemers, verdeeld over 
2 groepen.

We hebben het programma voor het 
komende half jaar nagenoeg gereed. 
Van enkele evenementen is de exacte 
datum nog niet bekend. Desondanks 
bieden we u ons programma aan. Zoals 
u van ons gewend bent zullen we u 

maandelijks informeren over hetgeen we 
gaan doen en hoe u eraan mee kunt doen.

Vrijdag  25 november  gaan we naar het 
Filmhuis om de film La Guerre est déclaré 
te zien. Samenkomst om 13:45 uur, U 
kunt daar zelf uw kaartjes kopen.
Nadere informatie over deze film kunt u 
lezen in het programma van het Filmhuis, 
dat elders in deze Gazet te vinden is.

MoetNiks   Overzicht tot mei 2012
Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting
Elke woensdag vanaf 
5 oktober t/m 25 april, 
uitgezonderd 
21/12  28/12  15/02  22/02

Koersbal Parkzicht Aanvang 10:00 uur 
toegang gratis

Elke donderdag vanaf 
6 oktober t/m 26 april, 
uitgezonderd 
22/12  29/12  16/02  23/02

Workshops: 
Corel Paintshop Photo Pro 
X3 en Basiskennis Explorer 9 
Windows 7 en Word 2007

Parkzicht Van 10:00 uur tot 12:00uur 
toegang gratis

Vrijdag 25 november Film : La Guerre est déclarée Filmhuis Samenkomst  
Filmhuis 13:45 uur. 

Woensdag 21 december Kerstbijeenkomst met 
diverse spellen

Parkzicht Tijd: 10:00 uur tot 13:00 uur

Donderdag in januari Lunchpauzeconcert Muziekcentrum Eindhoven Vertrek 
NS station Helmond CS

Zondag 22 januari eerste winterwandeling Omgeving Dierdonk Vertrek 10:30 uur vanaf 
parkeerterrein AH  
na afloop koffie in Parkzicht 

Dinsdag 14 februari Excursie Informatie volgt
Zondag 26 februari tweede winterwandeling Warande Vertrek 10:30 uur vanaf 

parkeerterrein bij  slagbomen 
nabij Paviljoen De Warande

Vrijdag      maart 
juiste datum volgt

Film Filmhuis Samenkomst Filmhuis 
13:45 uur

Zondag 25 maart derde  winterwandeling Informatie volgt
Woensdag 25 april Laatste koersbal   Parkzicht
Donderdag 26 april Laatste ochtend 

computercafé
Parkzicht

Dinsdag  8 mei Bustocht Excursie naar een mooie  stad 
in België

Contactpersonen: Jeanne en Hans de Jong 
Peter  van Rooij 
Carel van der  Zanden

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

Nadat medeclubleden de afgelopen tijd stukjes hebben 
geschreven over diverse andere takken van fotografie, 
is het dit keer mijn beurt om een aantal aspecten te 

belichten!!! van de natuurfotografie, een tak van de fotografie 
die mij erg fascineert.

Deze vorm van fotografie kent een enorme verscheidenheid aan 
onderwerpen, die allemaal weer een eigen aanpak vergen en 
die ook om een andere materiaalkeuze vragen. Enige kennis van 
de natuur en het gedrag van dieren (ethologie) is essentieel en 
draagt enorm bij aan het maken van mooie beelden. 
Ik beperk me niet tot ėėn vorm van de natuurfotografie, maar 
interesseer me voor de natuur in zijn algemeenheid, terwijl 
vogels mijn bijzondere belangstelling hebben. Ik volg daarbij 
de seizoenen, maar landschapfotografie is natuurlijk in alle 
seizoenen een dankbaar onderwerp.

Voor mijn fotografie gebruik ik hoofdzakelijk een drietal objec-
tieven die samen nagenoeg het hele spectrum van brandpuntaf-
standen, van groothoek tot super-tele, bestrijken. Zo gebruik ik 
voor genoemde landschapfotografie, behoudens de standaard 
50 mm., meestal een 18 mm. groothoek.

Voor vlinders en libellen, die overigens worden onderverdeeld 
in echte libellen en juffers, kies ik meestal een 90 mm. macro-
objectief, maar omdat die insecten vrij schuw zijn en je met zo’n 
objectief toch erg dichtbij moet komen, wil ik hiervoor ook nog 
wel eens de telelens uit mijn tas halen. Je moet de beelden later 
op de computer dan wel uitsnijden, maar bijkomend voordeel 
hierbij is dat een telelens het beeld als het ware in elkaar drukt, 
waarbij je door de geringe scherptediepte een mooie onscherpe 
achtergrond krijgt. Voor andere, kleine insecten gebruik ik alleen 
de macrolens.
Bij paddenstoelenfotografie is het handig om over een 

hoekzoeker te beschikken, zodat je niet voor elke foto met je 
buik op de grond hoeft te gaan liggen. Als je geen hoekzoeker 
gebruikt kun je het beste afsteunen op je ellebogen of de camera 
op een rijst- of pittenzak zetten en de zelfontspanner gebruiken. 
Een spiegeltje bij je uitrusting biedt uitkomst om de onderkant 
van paddenstoelen te kunnen fotograferen. Meestal worden 
paddenstoelen gefotografeerd met een macro-objectief, voor 
de hele kleine exemplaren een goede keuze, maar voor de wat 
grotere kan een groothoek, waarbij de paddenstoel prominent 
in beeld is en de omgeving waarin hij groeit op de achtergrond, 
ook mooie resultaten opleveren. Let op voor harde (slag)scha-
duwen bij paddenstoelenfotografie als je direct flitslicht gebruikt 
en tenslotte, zorg voor een rustige ondergrond, bv. met mos, en 
haal teveel bladeren en dennennaalden weg om een rommelig 
geheel te vermijden.

Voor amfibieën en reptielen geldt hetzelfde als voor vlinders 
en libellen, terwijl het bij wilde planten, bloemen en mossen 
afhankelijk is van je creativiteit. Hier is vaak de wind een be-
perkende factor, in dat geval kun je bv. van een veld met wilde 
orchideeën het beste een overzichtsfoto maken bv. met de 
groothoek, terwijl je bij windstil weer met de macrolens een 
mooie close-up kunt maken. 
Zoogdierenfotografie is voor mij identiek aan wildlifefotografie, 
zodat je meestal te maken hebt met schuwe dieren waardoor 

Wil je meer weten over onze club kijk 
dan op onze website www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com
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het gebruik van een telelens noodzakelijk is om het onderwerp 
voldoende groot in beeld te krijgen. Afhankelijk van de situatie 
wordt een statief gebruikt.

Ja, en dan de vogelfotografie, een heel aparte tak binnen de 
natuurfotografie en zeker niet de gemakkelijkste temeer omdat 
vogels mensen vaak associëren met gevaar en direct op de 
wieken gaan als je ze te dicht benadert. Het spreekt daarom voor 
zich dat voor deze vorm van fotografie nagenoeg altijd een tele-
lens wordt gebruikt. In mijn geval is dat een 500 mm. en soms 
zet ik daar nog een 1.4 converter tussen zodat ik uiteindelijk over 
een brandpuntafstand van 700 mm. beschik. Dan nog komt het 
voor dat je bepaalde vogels niet dicht genoeg kunt benaderen. 
Een handig hulpmiddel bij vogelfotografie is de auto, in het 
jargon de mobiele schuilhut genoemd. Vogels zien een auto 
niet direct als gevaar en als je ze voorzichtig nadert kun je vaak 
redelijk dichtbij komen. Omdat je in de auto geen statief kunt 
gebruiken (hoewel je tegenwoordig ook raamstatieven hebt) 
en je uiteraard toch scherpe opnames wilt maken kun je voor 
de stabiliteit het beste een rijstzak op de deurstijl leggen waar 
je de camera op afsteunt. Veel vogels laten zich op die manier 
misleiden, maar bv. een buizerd die je vaak op paaltjes langs 
de weg ziet, blijft zitten tot je stopt, maar zodra je het raampje 
opendraait is hij gevlogen.   

Een andere mogelijkheid om dichtbij vogels te kunnen komen, 
soms zelfs tot op enkele meters, is de camouflagetactiek. Ik 

gebruik hiervoor een schuiltentje van camouflagestof dat in 
slechts luttele seconden is op te zetten. Vanuit zo’n schuiltentje 
kun je heel goed met een statief werken al dan niet voorzien 
van een schommelkop om vloeiende bewegingen mogelijk te 
maken. De foto van de ijsvogel is vanuit dat schuiltentje gemaakt 
en ook tuinvogels zijn op deze manier prima te fotograferen. 
Een andere manier van camouflagetactiek is een boerka van 
camouflagestof, een prima hulpmiddel om bv. watervogels vlak 
boven de wateroppervlakte te fotograferen. 

Bij mijn vogelfotografie heb ik de ethiek hoog in het vaandel 
staan. Om verstoring te voorkomen is nestfotografie dan ook 
meestal uit den boze en als ik al nestfoto’s maak dan doe ik 
dat met een draadloze afstandsbediening, waarbij ik zelf een 
dertigtal meters verderop blijf. Foto’s van bv. spechten bij het 
nestgat zijn op die manier prima te maken. Het spreekt voor 
zich dat niet alleen voor deze techniek, maar ook voor de waar-
nemingen in zijn algemeenheid een goede verrekijker tot de 
standaarduitrusting van een vogelfotograaf behoort.  

Zoals ik in de inleiding al aangaf is kennis van de natuur en in 
dit gaval van het gedrag van vogels een enorm pluspunt om 
goede foto’s te kunnen maken. In dat verband kun je deze vorm 
van fotografie onderverdelen in het maken van zgn. statische 
foto’s, foto’s zoals je die ook wel aantreft in determinatiegidsen, 
heel mooi, vooral voor de soortenvastlegging, maar de meer 
doorgewinterde vogelfotograaf legt zich meer toe op dynami-
sche foto’s, waar ook iets van het gedrag van de soort of zijn 
omgeving te zien is.  

Tot slot, eigenlijk is buiten de techniek (ik heb het dan nog niet 
eens gehad over sluitertijden, diafragma, iso-waarden, scherp-
tediepte en compositie), tactiek en alle hulpmiddelen die daar-
bij komen kijken, de balangrijkste eigenschap waarover je als 
natuurfotograaf en zeker als vogelfotograaf moet beschikken:

Enorm veel geduld 

Succes als u ook in deze prachtige wereld van de natuur(fotografie) 
wilt stappen.

Ad van Duren
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Kunst in Dierdonk 9-10-11: 

Het weer was minder dan vorig jaar 
maar al het andere was veel beter; 
de sfeer was opperbest en zoveel 

bezoekers hadden we niet verwacht! 
Kortom een meer dan geslaagde tweede 
editie van Kunst in Dierdonk. 

Op 12 locaties stonden ruim 16 
kunstenaars  met  hun werken, 
variërend van moderne schilderijen 
tot zandsculpturen, van glaskunst tot 
kunst met natuurlijke materialen en 
van prachtige beeldhouwwerken tot 
keramiek.

Het aantal bezoekers varieerde van 
locatie tot locatie en liep uiteen van ruim 
50 bezoekers tot meer dan 150 bezoekers. 
Al met al kan gesproken worden van een 
meer dan geslaagde kunstdag.

Ook de reacties van de bezoekers waren 
interessant en soms grappig: “je moet 
veel meer vragen voor dat kunstwerk, 
anders nemen ze je niet serieus” of (bij 
de zandsculptuur) “kunt u het kunstwerk 
bij mij thuis even komen brengen”. Veel 
vragen van bezoekers over de manier 
waarop het kunstwerk tot stand was 
gekomen of de gedachte achter de creatie. 
Maar bovenal veel lof en bewondering 
over de hoeveelheid creativiteit in deze 
wijk “werkelijk schitterend gedaan”.

Een uitgebreid verslag volgt in de 
volgende Gazet. Wat we nu al weten is dat 
volgend jaar de derde Kunst in Dierdonk 
zeker doorgaat met nog meer adressen en 
nog meer kunst. Kijk ook op onze website: 
www.dierdonk.eu/kid

Graag iedereen (wijkbestuur, wijkvereni-
ging, bezoekers en kunstenaars) bedankt 
voor de geweldige fijne dag, 
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Ondanks het weer fantastisch.

            



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

Schilder
s/klusbe

drijf

Mobiel:

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


            

T. 06 215 626 47                 
www. robjacobstuinaanleg.nl 

 
    

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

November was nog 
nooit zo lekker…
 Heerlijk vers gegrilde hamspitjes          

Maak kennis met onze heerlijke
gourmetschotels: (omdat de schotels vers 
gemaakt worden is het prettig als u deze vooraf bestelt)

  Een standaard gourmetschotel
per persoon voor € 5,00

  Een luxe gourmetschotel 
per persoon voor € 7,00

 Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492] 565 043
 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 565 030

    Naast de maandaanbiedingen 

hebben we ook wekelijks diverse 

aanbiedingen in de winkel!

Het wildseizoen is 
weer begonnen, proef onze 

heerlijke wildgerechten!

Heerlijk vers gegrilde hamspitjes          

gemaakt worden is het prettig als u deze vooraf bestelt)

2 halen en maar 1 betalen

A IS
r n
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Honden Winterwandeling

Nieuws van het hondenfront

Op zondag 20 november 2011 om 18.00 
uur organiseert  de werkgroep “Hart voor 
Honden Dierdonk” een winterwandeling 
waarvoor wij u allen natuurlijk met hond 
uit willen nodigen.
De route voert ons door en rond het 
mooie winterlandschap van Dierdonk en 
is ongeveer 4 tot 5 kilometer lang. Tijdens 
deze wandeling zullen er onderweg 
enkele behendigheidsspelen voor u en 
uw hond staan opgesteld waaraan u 
vrijwillig kunt deelnemen. 
Na afloop kunt u als opwarmertje 
genieten van een warme kop chocomel 
en/of snert.

Het startsein zal gegeven worden op 
zondag 20 november om 18.00 uur vanaf 
het wijkgebouw “Parkzicht”  te Dierdonk 
www.parkzicht-dierdonk.nl .

Uit veiligheidsoverwegingen, zouden 
wij het ten zeerste waarderen als de 
deelnemers een reflecterend veiligheid- 
verkeersvest dragen zodat overige 
verkeersdeelnemers u tijdens de 
wandeling goed kunnen waarnemen. Als 
extra verassing worden alle honden bij 
vertrek voorzien van een lichtje.

U kunt zich opgeven door naar de website 
van www.hartvoorhondendierdonk.nl  te 
surfen en onder contact
info@hartvoorhondendierdonk.nl 
u aan te melden. 

Ook kunt u onderstaand inschrijfformulier 
in vullen en opsturen of een briefje te 
sturen met uw gegevens ten name van 
‘Hart voor Honden Dierdonk’, Nico Tuip, 
Kalmoesbeek 5, 5709 PV Helmond. 

Dierdonkkoor
Didoko
We zijn weer volop bezig om nieuwe 
nummers in te studeren.

Een greep uit ons repertoire:
• Tears in heaven
• Love is all around
• Kiss from a rose
• Music of the night

Ons nieuwe kerstnummer:
•  God rest Ye merry gentlemen.

Binnenkort te horen bij: 
• Tuincentrum vd Velden.

HEEFT U ZIN OM OP DINSDAGAVOND 
MET ONS TE KOMEN ZINGEN?

Bel:
Jannet vd Kolk	 	 565880 
of Mieke Swinkels 513596

Voor meer info via mail 
didoko@gmail.com of kijk op Didoko.nl

Deelname aan de winterwandeling van Hart voor Honden Dierdonk

Gegevens:
Naam(en) deelnemer(s):  ........................……………………....…….

Aantal honden :  ..……………………….....................................…….

Uw e-mail adres:  ...……………………………...................................
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Naar aanleiding van de reacties die op 
het aanpassen van de voorzieningen 
voor honden rondom de Kromme 
Geer zijn gedaan een reactie hierop.

In 2009 zijn we gestart om het honden-
beleid in Helmond te verbeteren. Betere 
voorzieningen, betere communicatie en 
handhaving en minder overlast. Een van 
de onderdelen is terugbrengen van het 
aantal gebieden “verboden voor honden”. 
Vele grasveldjes en plantsoentjes 
waren in het verleden voorzien van 
borden “verboden voor honden”. Deze 
verbodsgebieden zijn ontstaan omdat 
er geen goede voorzieningen waren om 
honden uit te laten en hondenbezitters 
soms noodgedwongen andere terreinen 
gebruikten om hun hond uit te laten.

Door goede voorzieningen voor het 
uitlaten van honden te maken (betere 
en/of meer uitlaatvoorzieningen en 
depodogs) kunnen het aantal verbods-
gebieden teruggedrongen worden. 

In nagenoeg alle andere wijken van 
Helmond is deze werkwijze toegepast en 
heeft deze niet geleid tot extra overlast. 
Dierdonk is een van de laatste wijken 
waar we aanpassingen uit gaan voeren. 

Het opheffen van verbodsgebieden 
betekent dus niet dat terreintjes als 
uitlaatgebied aangewezen worden. Nog 
steeds mogen, evenals voorheen, geen 
honden uitgelaten worden. Doet een 
hond per ongeluk zijn behoefte toch, 
dan moet dit opgeruimd worden. Enige 
verschil met de huidige situatie is dat een 
hondenbezitter met zijn of haar hond 
over het terrein mag lopen. Dit laatste 
mag in de huidige situatie niet.

Het opheffen van de verbodsgebieden 
gaat in nauw overleg met de Stads-
wachten. Zij zullen bij uitvoer van de 
maatregelen extra toezicht houden. 
Daarnaast wordt iedere hondenbezitter 
in de wijk schriftelijk op de hoogte gesteld 
van de aanpassingen in de wijk. In deze 
brief staat waar de nieuwe of aangepaste 
uitlaatvoorzieningen zijn, waar de 
depodogs staan en welke gebieden 

verboden voor honden blijven. Ook wordt 
de hondenbezitter erop gewezen zich te 
houden aan regels. 

Door de werkgroep “Hart voor honden 
Dierdonk” is aangegeven dat de 
uitlaatstroken aan de buitenzijde van de 
Grasvelden aan de Kromme Geer veel 
overlast geven. Deze overlast willen wij 
inperken door de de uitlaatstroken te 
verkleinen tot alleen de plekken waar 
een haag het veld afschermt. De hond 
mag dus alleen voor de hagen uitgelaten 
worden. Dit is op de tekening nog niet 
zodanig aangegeven. 

Met het complete pakket van maatregelen 
verwachten wij dat de overlast op de 
grasvelden aan de Kromme Geer af zal 
nemen.

Eind oktober zullen de voorstellen 
aan het college van Burgemeester en 
Wethouders voorgelegd worden. Hierbij 
zullen de reacties vanuit de wijk eveneens 
meegenomen worden. 

j.van.den.berg@helmond.nl, 
 0492 – 58 70 90.

Reactie Hondenvoorziening

Elke zondag Rondje Dierdonk

De hardloopgroep Dierdonk is nu al 
10 maanden actief. Elke 3e zondag 
van de maand werd het 5 km lange 

Rondje Dierdonk gelopen. De opkomst 
was wisselend maar er is wel een harde 
kern die niet alleen de 3e zondag maar 
vaker het Rondje loopt. 

Rondje Dierdonk, 5240 m
www.afstandmeten.nl

In deze Gazet willen we bekend maken dat 
vanaf heden elke week de mogelijkheid 
bestaat om gezamenlijk Rondje Dierdonk 
te lopen. We starten elke zondag om 9.30 
uur bij wijkcentrum Parkzicht. Het tempo 
is zodanig dat nagenoeg elke jogger ons 
bij kan houden. De erg fitte wijkbewoners 
lopen regelmatig 2 rondjes of soms 3 

rondjes achter elkaar. Kortom, er is plek 
voor elk hardloop-niveau.

Heb je zin om mee te lopen, dan zien we 
je wel verschijnen op een zondagmorgen.

Gerard Bosmans, namens 
hardloopgroep Dierdonk
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Nieuws van de Wijkraad: Wijkbreed overleg

Op 26 september jl hebben wij in een 
wijkbreed overleg ons Wijkactieplan 
2011 – 2012 besproken met een aantal 
geïnteresseerde bewoners en de diverse 
instanties. Dit plan is opgenomen in 
deze Gazet. In dit plan kunt u de reeds 
lopende en nieuwe acties zien die wij als 
Wijkraad op de agenda hebben staan. 
Medio 2012 gaan wij weer nadenken 
over nieuwe acties voor de komende 
jaren.
Uw ideeën zijn hierbij van harte welkom, 
laat ze ons maar weten via de mail of 
website.
Ook kunnen wij u melden dat de 
Rabobank zeer actief is met financieel 
ondersteunen van goede ideeën binnen 
onze wijk. Kijk hiervoor maar eens op de 
website www.ambassadeurshelmond.nl 
In Parkzicht hebben zij ook nog een aantal 

flyers achtergelaten. Als grote voorbeeld 
hebben zij de kosten voor de stroken op 
de publicatieborden voor hun rekening 
genomen. Een leuk initiatief !!!! 
Ook voor u en uw omgeving kunnen zij 
mogelijk iets betekenen. 
Aanvragen kunnen rechtstreeks of via ons 
gedaan worden, gezamenlijk kunnen we 
dan de mogelijke invulling bespreken. 
Als laatste willen wij graag de organisatie 
van de Dierdonkdagen bedanken voor 

hun grootse inzet ten behoeve van het jaar 
2011. Wij weten als geen ander hoeveel tijd 
het kost om een dergelijk project overeind 
te trekken. Het waren geweldige dagen !!! 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 
ons bereiken via www.dierdonk.eu of 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk

I K CTI P N IER           

          

Nr. Activiteit Trekker Betrokken 
partners 

Status
Oktober 2011 

1. Besteding Impulsbudgetten 2011 en 2012
De wijkraad zal zich inspannen, met het oog op het vergroten 
van de leefbaarheid, om bewoners en partners in de wijk 
bestedingsvoorstellen voor het Impulsbudget 2011 en 2012 te 
laten ontwikkelen.  

Wijkraad Verenigingen,  
organisaties 
wijkbewoners 

2011
AF.
De wijkraad heeft de impulsmiddelen ingezet 
voor drie projecten, te weten: tafeltennistafels, 
de Dierdonkdagen en kasten voor de AED’s. 
2012
Nog niet begonnen. 

2. Wijkbezoek college in 2012
De wijkraad zal samen met haar partners en wijkbewoners in 
2012 een wijkbezoek organiseren. Hiervoor zullen het college en 
gemeenteraadsleden worden uitgenodigd. Er wordt naar 
gestreefd het wijkbezoek te combineren met de onthulling van 
het Carat-kunstwerk. 

Wijkraad Verenigingen,  
organisaties 
wijkbewoners 

2012
Nog niet begonnen.

3. Carat-kunstwerk in 2012
De werkgroep Kunst in Dierdonk van de wijkraad zal in 2012 
samen met de Stichting Carat en de Gemeente Helmond een 
kunstwerk van en voor wijkbewoners realiseren. Centraal staat 
het thema verbinden en ontmoeten. 

De werkgroep 
Kunst in 
Dierdonk van 
de wijkraad 

Stichting Carat 
Gemeente 
Helmond 

2012
Loopt.
Een werkgroep van de wijkraad, Kunst in 
Dierdonk, heeft een idee ontwikkeld. Gewacht 
wordt op verdere voorstellen van Carat. 

4. Uitbreiding speelvoorzieningen en speelplekken
De wijkraad zal in 2011 initiatief nemen om samen met de 
Gemeente Helmond meer mogelijkheden tot spelen in de 
openbare ruimte te realiseren. Concreet: 

 De wijkraad zal mogelijke locaties aanwijzen alwaar 
extra tafeltennistafels een plek kunnen krijgen. De 
gemeente zal dan beoordelen of het haalbaar.  

 De gemeente wil in 2011 speeltoestellen bijplaatsen 
aan de Wildenborglaan. Deze toestellen zijn bedoeld 
voor de kinderen tot 6 jaar.  

 De gemeente Helmond zal het algemeen onderhoud 
van de petanquebaan voor haar rekening nemen met 
die verstande dat de gebruikers het dagelijks 
onderhoud voor hun rekening nemen.  

 De wijkraad zal zich inspannen om een extra 
speelplek te realiseren waar gevoetbald kan worden. 

Wijkraad

Gemeente 

Gemeente 

Wijkraad

Gemeente 
Helmond 

2011
AF.
Op twee locaties: Wildenborghlaan en wijkpark 
Komen ieder 1 tafeltennistafel te staan. 
Gekeken wordt nog naar de beste plekken. 
2011
AF.
Inmiddels is daar de vervanging van een 
speeltoestel gerealiseerd. Gekeken wordt naar 
bijplaatsing van toestellen voor 0-6 jarigen. 
2011 (en verder) 
AF.
Is al praktijk. 
2011
AF.
 Locatie aan de Kromme Geer is onderzocht, 
maar op grond van gering draagvlak onder 
omwonenden niet haalbaar gebleken.  

Deze 
schitterende 

foto is 
gemaakt 

door de 
familie 

Duijmelink, 
waarvoor 

onze dank!
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Wijkactieplan 2011-2012

          

          

9. Digitaal infopunt
De wijkvereniging is voornemens de wijkwebsite uit te breiden 
en bij te houden, zodanig dat als digitaal infopunt voor 
wijkbewoners kan fungeren. 

Wijkvereniging 
Dierdonk 

Wijkraad 2011 
Loopt.
De site wordt actueel gehouden. Er zijn 
dagelijks ca. 30 bezoekers. Met het wijkblad 
wordt overlegd over mogelijke plaatsing van 
informatieve teksten.

10. Oprichting buurtpreventieproject
De politie zal in het kader van bevordering burgerparticipatie 
initiatief nemen tot oprichting van tenminste 1 
buurtpreventieproject. 

Politie Wijkbewoners 
en
wijkraad

2012
Loopt.
Dit project is begonnen, door omstandigheden 
even stilgelegen, maar wordt nu weer 
opgepakt.

11. Grote verkeersruit/N279
De wijkraad zal in het kader van krachtenbundeling initiatief 
nemen om samen met andere bij de N279 betrokken wijken 
gezamenlijk op te trekken in een stedelijke werkgroep. 

Wijkraad Wijkraden H-
Noord, 
Rijpelberg, en 
Brouwhuis 

2012
Loopt.
De wijkraad heeft contacten met Rijpelberg en 
Brouwhuis gelegd. Maar zij ziet verschillen in 
de wijze van benadering, zodanig dat dit de 
samenwerking bemoeilijkt. 
Het project Noordoostcorridor (N279 en 
nieuwe oost-west verbinding) van de Provincie 
Noord-Brabant komt in een volgende fase. De 
gemeente zal via de wijktafels  de 
verschillende Helmondse partijen informeren 
over de voortgang.

12. Jongeren betrekken bij ontwikkelingen in de wijk
In Dierdonk is een groep jongeren die zich betrokken voelt. 
Politie en SWH zullen zich inspannen het contact met die groep 
jongeren vorm en inhoud te geven. 

Politie en
Jongerenwerk 
(SWH) 

 2011 en 2012 
Loopt.
Inmiddels is gerealiseerd dat een oudere 
groep van hangjongeren 1 avond in de week in 
de sporthal sport en 1 avond per week 
activiteiten doet in Parkzicht.

13. Lunch/straatgesprekken
Wijkraad en wijkvereniging zullen in 2011 een proef nemen om 
op 2-3 locaties d.m.v. lunch/straatgesprekken met bewoners in 
gesprek te komen. Doelen zijn: ontmoetingen tussen en met 
bewoners te realiseren, bekendheid van en met de wijkraad 
/wijkvereniging te vergroten.  

Wijkraad Wijkvereniging 2011 
Niet gerealiseerd. 
De wijkraad geeft aan wegens de beperkte 
bestuurlijke capaciteit, prioriteit geven aan de 
overige punten op het wijkactieplan.

14. Ansichtkaart bereikbaarheid frontliners 
In 2011 zal de Gemeente Helmond bij alle wijkbewoners een 
ansichtkaart bezorgen, waarop foto’s, taken en 
bereikbaarheidsgegevens van onder andere buurtbrigadier, 
wijkopzichter, opbouwwerker en jongerenwerker. 

Gemeente 
Helmond 

Politie
SWH

2011
AF.
Betreffende bereikbaarheidsgegevens van de 
beroepskrachten in de wijk zijn te vinden in de 
Stadsgids en op de gemeentelijke website.
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5. Maatregelen hondenbeleid
 De werkgroep Hondenbeleid van de wijkraad zal in 

samenwerking met de Gemeente Helmond initiatieven 
ontwikkelen tot vermindering van knelpunten. 
Concreet wordt ernaar gestreefd een 
hondenloslaatterrein in de wijk te realiseren. 

 De gemeente is voornemens begin 2011 in Dierdonk 
depotdogs plaatsen, in overleg met de werkgroep.  

 De wijkraad zal in overleg met Stadswacht de 
mogelijkheden onderzoeken voor 1 of meer intensievere 
controles van het hondenbeleid 

De werkgroep 
Hondenbeleid 
van de 
wijkraad

Gemeente 

Gemeente 
Helmond 

Wijkraad

Gemeente 
Helmond 

De werkgroep 
Hondenbeleid 
van de wijkraad 
SSH
(Stadswacht) 

2011
Loopt.
Voorstellen aan BenW. Ook  ter inzage in het 
wijkgebouw voor de aanleg van nieuwe 
voorzieningen. In De Gazet van oktober 
worden deze ook gepubliceerd. Normaal 
gesproken gereed voor eind van dit jaar.
2011
AF.
Depotdogs zijn geplaatst. 
2011 en 2012 
Nog niet begonnen. 
De Stadswacht controleert dit jaar in de hele 
stad intensiever op naleving van de 
'hondenregels'. Zo ook in Dierdonk In het 2e 
kwartaal is diverse malen gecontroleerd. 
Hierbij is een groot aantal personen 
aangesproken en is 1 verbaal uitgeschreven.

6. Onderzoek 30 kmh maximumsnelheid
De gemeente Helmond zal in 2011 samen met de wijkraad de 
mogelijkheden onderzoeken om op diverse plekken in de wijk de 
maximumsnelheid te verlagen naar 30 kmh c.q. 
snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.  
Voor de realisatie zijn nog wel concrete plannen nodig die voor 1 
november 2011 moeten zijn ingediend, waardoor ze in 2012 
kunnen worden uitgevoerd. Dit in het kader van de verkregen of 
te verkrijgen subsidies. 

Gemeente 
Helmond 

Wijkraad 1 november 2011 
AF.
De wijkraad heeft initiatief genomen om een 
enquête te houden. Uit de enquête is naar 
voren gekomen dat er onvoldoende draagvlak 
onder de bewoners is om deze maatregel door 
te voeren. De wijkraad heeft daarop besloten 
in dit dossier geen verdere stappen meer te 
zetten.

7. Snelheidscontroles
De wijkraad zal samen met de Stichting Stadwacht Helmond, 
Veilig Verkeer Nederland en de Politie initiatief nemen voor een 
actie waarbij meer aandacht van autobestuurders komt voor de 
snelheid waarmee ze door de wijk rijden. 

Wijkraad SSH 
VVN
Politie
Gemeente 
Helmond 

2011 en 2012 
AF.
Er zijn meerdere controles uitgevoerd. Dit 
heeft welgeteld 1 bekeuring opgeleverd. 
Gezamenlijke conclusie: er is geen aanleiding 
tot verdere controles.  

8. Buurtbusproject
De wijkraad zal in de periode 2011-2012 de verdere 
mogelijkheden onderzoeken om busvervoer in de wijk te 
realiseren.  

Wijkraad  2012 
Loopt.
Dit project heeft nog de aandacht van wijkraad, 
maar gezien de terughoudende opstelling van 
Hermes en SRE, ziet de wijkraad op dit 
moment weinig mogelijkheden om het project 
te realiseren. 
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kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

ZwangerFit®

NIEUW!

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
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Halloweensoepie!

De meiden zitten de vrijdag voor 
Halloween bij elkaar. “Heb jij enige 
idee wat we kunnen doen met 

Halloween?, vraagt Vera. “Ik had gedacht 
aan soep te maken. We maken allemaal 
een pan soep en eten het met Halloween 
’s avonds thuis. Daarna komen we samen 
en doen we wat gezelligs”, zegt Jasmine. 
Vera en Kim lijken dit wel leuk. Eerst koken 
voor ieders gezin en dan samen nog een 
beetje Halloween doen.

“Weet jij eigenlijk wat er dan allemaal in 
Halloweensoep mag en kan?” vraagt Kim. 
“Ik heb in een boekje gelezen dat er in ui,
komijn, koriander en kippen bouillon in 
moet. Maar als wij nog meer erin willen 
doen dan doen we dat toch”, reageert 
Jasmine. “En dat is alles. We hebben geen 
pompoen nodig?”, vraagt Vera.“Oja dat 
was ik vergeten. Die hebben we ook nodig. 
Het vruchtvlees halen we eruit en koken 
we ook mee. Van de pompoen kunnen we 
dan een leuk of grappig gezicht maken en 
erbij zetten”, verteld Jasmine.

“Lijkt mij een leuk idee om te doen. Ik 
heb er wel zin in”, zegt Kim. De meiden 
beginnen meteen met het maken van 
een boodschappen lijst. De ene moet iets 
meer hebben en de ander wat minder. 
Dus nemen ze een gemiddelde en als ze 
de Halloweensoep gaan maken kijken 
ze wel hoeveel ieder in de pan doet. Die 
middag wordt de soep gemaakt nadat alle 
boodschappen in huis zijn. De pannen 
gaan op het vuur. Je kunt je niet vergissen 
in de pan omdat ieder haar eigen pan mee 
heeft. “Oké, daar gaan we dan. We maken 
eerst een soort deksel in de pompoen. 
Dan haal je het vruchtvlees eruit en stopt 
in je pan”, zegt Jasmine. De meiden zijn 
erg druk bezig. Ze hebben niet in de 
gaten dat de moeder van Jasmine om het 
hoekje even kijkt of alles goed gaat. Als ze 
ziet dat alles goed verloopt, gaat ze weer 
in de kamer zitten, mochten de meiden 
haar nodig hebben roepen ze wel.

Het vruchtvlees met wat water staat op 
het vuur. “Nu gaan we de ui snijden, met 
komijn, koriander. Het kippen bouillon 
blokje hebben we er al ingedaan toch?”, 
vraagt Jasmine. “Nee dat heb je niet 
gezegd”, reageert Kim. Vlug doen ze de 
kippenbouillon erbij en beginnen met 
snijden. Ieder doet er zoveel in als ze zelf 
denken dat er gegeten wordt. Als alles 

opstaat vraagt Jasmine:” ”Wie wilt er nog 
wat selderij en prei in?. Zowel Vera als 
Kim lusten dit wel dus hup even snijden 
en erbij gooien.

Jasmine’s moeder komt even kijken of 
alles in orde is. “En meiden, gaat het 
naar jullie zin?”, vraagt ze. “Ja, we zijn al 
helemaal klaar. Het moet nu even opstaan. 
Alles gaar koken en dan is het klaar”, zegt 
Jasmine, “Maar nu gaan we nog wat leuks 
doen met de pompoen”. “Nemen jullie 
anders even samen met mij een kopje 
thee en een koekje”, vraagt Jasmine’s 
moeder. Daar hebben de meiden wel trek 
in na het harde werken voor een lekker 
soepie. “Kom we gaan weer verder”, 
zegt Vera, “We moeten nu nog watleuks 
doen met de pompoen. In de keuken 
leggen ze een plastic tafelkleed neer en 
pakken mesjes om leuke gezichten eruit 
te kunnen snijden. 

Vera is druk in de weer met een 
aardappelmes, terwijl Kim het groter 
doet. Ze is driftig in de weer met vorken 
en lepels. Ze maakt deuken op het gezicht 
van de pompoen.”Hé Kim wat ben jij toch 
aan het doen. Het lijkt wel of je boos 
op de pompoen bent”, vraagt Jasmine 
lachend. “Nee, ik ben niet boos. Ik wil er 
alleen een heks van maken. Die hebben 
toch geen glad gezicht, maar puistjes en 
bultjes”, reageert ze. De meiden moeten 
er vreselijk om lachen. Echt weer wat 
voor Kim.

Het eindresultaat is erg leuk. Kim haar 
heks is goed gelukt, Vera heeft een fee, en 
Jasmine heeft een gezicht met een hier en 
daar tand in de mond. “Mama, mag ik van 
onze pompoenen een foto maken, Het 
ziet er zo leuk uit”, vraagt Jasmine. Haar 
moeder komt kijken zegt: ”Die heks is 
zeker van Kim. Dat kan ik zo wel zien”. De 
meiden lachen erom en daarna worden er 
foto’s gemaakt. De meiden mogen ieder 
nog met hun eigen pompoen op de foto 
en dan met zijn allen. De soep is allang 
klaar en staat koud te worden zodat 
de meiden die mee naar huis kunnen 
nemen. Op de kamer van Jasmine wordt 
nog een beetje na gelachen en gepraat 
over de soep.

’s Avonds zorgen de meiden ieder voor hun 
soepie voor het gezin. Ze dekken allemaal 
zelf de tafel en brengen zelf de soep naar 

binnen. Ze hebben ervoor gezorgd dat 
er stokbrood bij is en salades.“Hmmm 
Vera wat een heerlijk soep is dit. Hoe 
heet dit” vraagt haar vader. “Ik heb bij 
Jasmine Halloweensoepie gemaakt”, zegt 
ze. “Het smaakt wel heel erg lekker”, 
zegt haar vader. Ook haar moeder vindt 
het heel erg lekker. Bij Kim is iedereen 
helemaal weg van de soep. Het is bijna 
vechten om wie het laatste schepje uit 
de pan mag nemen. Het laatste schepje 
gaat uiteindelijk naar Kim, omdat zij het 
gemaakt heeft. “Je mag het snel weer 
maken Kim”, zegt haar moeder”, “we 
vinden het allemaal zo lekker. “Zelfs je 
zusje vindt het lekker”, zegt haar vader.
Het zusje van Kim vindt niet alles zo lekker 
van eten, maar de soep vindt ze heerlijk.

Jasmine heeft het heel makkelijk thuis. 
Haar moeder en vader zijn de enige die 
de soep lekker vinden, ja Jasmine ook 
natuurlijk. Maar haar broers vinden het 
maar niks, die gaan liever een patatje 
halen. “Mama, waarom vinden ze de 
soep niet lekker”, wil ze weten. “Je hebt 
er uien in gedaan en daar houden ze niet 
van”, zegt haar moeder. “Dat geeft toch 
helemaal niks dan hebben wij meer”, is 
de reactie van haar vader. 

’s Avonds zitten de meiden bij 
Kim nog na te praten over het 
Halloweensoepie. Van haar moeder 
krijgen ze echte Halloweenkoekjes en 
Halloweenchocolademelk. “Hmmm, dit 
is net zo lekker als ons Halloweensoepie”, 
zegt Vera. “Ja, dat wel”, zegt Kim. “Alleen 
weten wij wat we in de soep gedaan 
hebben en ik denk niet dat mijn moeder 
haar geheim van Halloweenkoekjes of 
Halloweenchocolademelk verklapt”, zegt 
ze lachend.

“Nou toch weer een geslaagde Halloween 
of niet meiden”, roepen de meiden 
lachend tegelijk.Wat hebben ze toch elke 
keer pret. 

Heel veel plezier met Halloween

        



KLEURPLAAT Verbind de punten en kleur daarna de tekening mooi in. 
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de vele mogelijkheden of  
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voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl
Bleriotstraat 1 - Helmond - T: 0492-59 91 71
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Afscheid van Dorus van Wegen  

Wat we allemaal al vreesden, 
blijkt waar te zijn. Dorus van 
Wegen is niet meer. Hij kondigde 
het al aan in zijn 100e en tevens 
laatste column W(r)ikken en 
Wegen. Hij keek terug op zijn 
kritische leven en concludeerde 
telkens: ‘Ik zie de humor daar 
niet van en ik sluit de ogen’. 
We hadden het dus kunnen 
weten. Het afscheid van Dorus 
is definitief.

Als bestuur waren we van plan hem 
persoonlijk te bedanken. De Gazet valt 
immers onder de wijkvereniging en is 
een mooi en belangrijk medium dat zelfs 
iets meer geld oplevert dan dat het kost. 
Onze bos bloemen kwam echter te laat, 
zie foto. 

Ter herinnering aan Dorus willen we kort 
stilstaan bij zijn werk en zijn leven. Hij blijkt 

vernoemd te zijn naar zijn opa en zijn oom 
Theodorus. Zijn achternaam komt voort 
uit zijn sterrenbeeld ‘weegschaal’.Hij was 
vroeger al een verdienstelijk schrijver die 
tegen zijn eigen keuze in moest gaan 
studeren voor een fatsoenlijk beroep op 
het gebied van jongerenwerk

Dat werk bleek vervolgens moeilijk te 
combineren met cabaret, liedjesschrijver 
en journalistiek. Op latere leeftijd kon hij 
het schrijven niet laten. Zo gaven zijn 
columns in de Gazet een kritische blik 
op Dierdonk en de maatschappij in het 
algemeen. Hij ergerde zich meer en meer 
aan de verhuftering van de maatschappij 
en zag dat ook terug in zijn eigen columns. 
Lang genoeg geklaagd en tijd om te 
stoppen, vond hij.

Dorus, hartelijk bedankt namens het 
bestuur van de wijkvereniging, de 
Gazetredactie en de lezers voor de vaste 
maandelijkse bijdrage gedurende 9 jaren. 
Honderd columns  die velen van ons 
aan het denken hebben gezet. Honderd 
columns die er blijkbaar toch maar 
99 waren omdat door een fout van de 
redactie in een grijs verleden 2 maanden 
na elkaar dezelfde column is afgedrukt. 
Op de valreep excuses hiervoor en tot 
ziens in het hiernamaals. 

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Ook ik heb gelezen dat de vaste rubriek 
van Dorus van Wegen ‘Wrikken en Wegen’ 
ter ziele is. Na 100 edities  heeft Dorus 
besloten te stoppen met zijn kritische blik 
op de wijk. Tijd voor wat anders, dacht ik zo. 
De tijd is rijp voor een nieuwe rubriek. Maar 
waar moet die rubriek zich op richten? Al 
snel kwam het idee om het vooroordeel over 
Dierdonk te onderzoeken en te weerleggen. 
Het vooroordeel dat Dierdonk een slaapwijk 
is waar niets te beleven is. Een wijk waar 
allemaal tweeverdieners wonen die vooral 
met zichzelf bezig zijn en niet met de 
wijkgenoten. Onzin! Toch?!

In deze rubriek ga ik op zoek naar de  mensen 
achter de Dierdonkse schermen. De mensen 
die wel degelijk Dierdonk een warm hart 
toedragen. Mensen die we niet persoonlijk 
kennen maar alleen als ‘organisatie’ of als 
‘groep’ of als ‘vage term’. Denk maar aan OSD, 
wijkvereniging, wijkraad, Gazetredactie, 
Stichting Dierdonk Dagen, Basisschool 
Dierdonk, Bridgeclub One-Down enzovoorts 
enzovoorts.

Het zal niet altijd meevallen om de mensen 
achter deze namen op te sporen en te 
spreken. Als speurneus zal ik in deze rubriek 
telkens 1 van ‘hen’ belichten. Hij/zij maakt 
ook de keuze voor  de daaropvolgende 
speurtocht. Op deze manier wordt langzaam 
maar zeker duidelijk dat er veel meer in 
Dierdonk leeft dan op het eerste gezicht 
lijkt. De naam van deze rubriek is dan ook 
Dierdonk 3D, een verwijzing naar de extra 
dimensie in Dierdonk, uitgezocht door uw 
eigen DierDonkDetective. 

Mijn eerste opdracht is het opsporen van 
de redactie van deze Gazet. Wie zijn dat? 
Wie zijn de makers van dit steeds mooier 
wordend wijkblad? Hoe zag de Gazet er 
vroeger uit en wat zijn de plannen voor de 
toekomst? Hopelijk slaagt mijn eerste missie 
op tijd zodat in de gazet van eind november 
de antwoorden te lezen zijn.  

Heeft u nog suggesties voor mij? Bent u 
geïnteresseerd in een Dierdonkse ‘club’?  

Heeft u een verzoek 
tot opsporing? Mail 
dan naar:
agentpd7@gmail.com 
en wie weet ga ik voor 
u op pad.

Geheim Agent PD7

Dierdonk 3D

            



Muziek is op zaterdag in  handen van Kapel de “Durbloazers”
en onze eigen discotheek “The Musicmasters op beide dagen.

Residentie Parkzicht Dierdonkpark 6, Helmond (Dierdonk)


    

        
Kom dat zien en beleven met de Rampetampers.

Iedereen is van Harte Welkom.

Ook zullen enkele bevriende verenigingen mede

 de feestvreugde verhogen.

    




Dierdonk




De Jeugd van Dierdonk is hartelijk welkom om de onthulling van de nieuwe Jeugdprinsmee te maken! Met enkele bevriende jeugd-raden en de aanwezige kinderen worden op deze middag ook spelletjes  en activiteiten gedaan.

     
     

Aanvang  20.30 Zaal open 20.00 uur
Toegang Gratis

Aanvang  14.00 Zaal open 13.30 uur Toegang Gratis
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Het gaat beginnen

13e Prins voor Dierdonk
Op zaterdag 5 november zal Prins Pieter 
d’n Urste in Dierdonk nog éénmaal 
voorgaan in de polonaise waarna hij de 
attributen behorende bij het Prinsschap 
in zal leveren. Vervolgens zal rond de klok 
van elf voor half elf op deze zeer sfeervolle 
en gezellige avond de 13e Dierdonkse 
Prins voor het jaar 2012 bekend worden 
gemaakt. 

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

Beste Dierdonkers, u bent allen van harte 
welkom op deze avond en beleef samen 
met ons en enkele bevriende verenigingen 
de opening van het carnavalsseizoen 
2012. 

De entree is gratis. Zaal is op 5 november 
open om 20.00 uur. Aanvang 20.30 uur. 
Muzikaal zal deze avond worden opgeluis-
terd door Hofkapel, “de Durbloazers” en 
onze discotheek: ”The Musicmasters” 

Zondagmiddag 6 november 2011 is de 
beurt aan onze jeugd met het Jeugd-
prinsenbal. Hiermede wordt het jubileum-
jaar afgesloten en zal de 12e Hoogheid 
van de Rammetjes bekend gemaakt gaan 
worden.

Prins Brian d’n Twidde zal evenals zijn 
grote collega, na een laatste polonaise, de 
attributen behorende bij zijn Prinsschap 
inleveren. Aansluitend zullen er diverse 
spelletjes en activiteiten zijn voor de 
aanwezige jeugd van Dierdonk en de 
jeugdcarnavalsverenigingen die de 
onthulling van de nieuwe prins bijwonen.

Momenteel heeft de jeugdraad geen eigen 
dansgroep en zullen daarom deze keer 
worden bijgestaan door de charmante 
dames van de dansgarde. Uiteraard zou 
de jeugdraad zeer verheeugd zijn als er 
een 6-tal meisjes in de leeftijd van 6 tot 
9 jaar zouden zijn die dit zouden willen 
doen.

We hebben dit jaar bij de jeugd, gekozen 
voor het thema, “Beestenboel” om er 
een grandioos en carnavalesk jaar van te 
maken.

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

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

De middag op 6 november begint om 14.00 
uur en is om 17.00 uur afgelopen. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. De entree is gratis. 

Meer info: www.rampetampers.nl.

Over koekjesbakken en meer.

Op vrijdagmiddag 14 oktober was er het 
voorproeven voor de jeugdraad van elf De 
Rammetjes. Een middag waar men kon 
kletsen, maar ook koekjes bakken, en 
natuurlijk een lekker frisdrankje drinken. 

Het was een erg gezellige middag en als 
dat ook het voorproefje mag zijn van het 
enthousiasme in de jeugdraad dan kan het 
seizoen 2012 niet meer stuk. Jammer dat 
er geen andere kinderen gehoor hebben 
gegeven om deze gezellige middag mee 
te beleven en te proeven hoe het er aan 
toegaat. Dit kan gekomen zijn omdat je 
geen tijd had op deze dag. 

Nieuwe jeugdraadsleden zijn nog steeds 
van harte welkom.

Nu had hier een foto moeten staan hoe 
gezellig het was maar ook de moderne 
digitale fotografie kan een steekje laten 
vallen, maar gelukkig zijn de koekjes 
overgebleven.

Maatschappelijke stage
Ook bij de Rampetampers 
is het mogeli jk om je 
maatschappelijke stage te 
volbrengen. 

Het betreft diverse leuke werkzaamheden 
die onder toezicht en/of ook zelfstandig 
uitgevoerd kunnen worden.

Wil jij je maatschappelijke stage lopen in 
je eigen wijk kijk dan op: 
www.mashelmond.nl . 

Bij een maatschappelijke stage doe 
je vrijwilligerswerk. Door dit bij de 
Rampetampers te doen, ontlast je andere 
vrijwilligers en is het tegelijkertijd leuk, 
leerzaam en gezellig voor jezelf.

Voor meer informatie kun je ook terecht 
bij het secretariaat.  0492-517210 of
 secretaris@rampetampers.nl.

         



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

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

Think

Romika

Piedro

Willem de Kort
06 480 866 53

De Kort Stucwerken

info@dekortstucwerken.nl
www.dekortstucwerken.nl

              

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

   Frans Dirks 
 w k n 

 
Binnen & buitenschilderwerk. 

Vinyl & glasvezelbehang. 

Thermopanebeglazing. 

Texwerk  binnen  & buiten  -  ook airless. 

Bel voor de wintertarieven : 0629395102. 

 

 

    advertentie gaze  dierd nk winterkor ing          

U n i e k e
t r o u w r i n g e n

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

           



Kinderpagina 29

Jeugd(prijs)puzzel win een cadeaubon!
Ook deze maand weer een prijspuzzel maar voor 
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de 
prijswinnaars van de maand Oktober.

De oplossing was op zich niet zo moeilijk. In het wiel moest  
je beginnen met de juiste letter en dat was dus één K. Als je 
de andere letters juist had dan kwam uit het wiel het woord 
KLOMPENDANS. Voor wat betreft de rebus was er bij de 
afbeelding van “geeuw” ter verduidelijking het woord GEEUW 
reeds afgebeeld. Wel de juiste oplossing van de rebus is dus  
“ZICH IN HET HOL VAN DE LEEUW WAGEN.

In totaal mochten we 15 oplossingen ontvangen, waarvan 14 
juiste. Uit de 14 juiste inzendingen zijn op 16 oktober door 
Gerard Bosmans, waarnemend voorzitter van de Wijkvereniging 
3 prijswinnaars getrokken  die op 17 oktober hun prijs in 
ontvangst hebben genomen.

De gelukkige winnaars  op bovenstaande foto zijn Fleur Hermens 
en Nick Romero.  De 3e winnaar Iris Hamers kon niet aanwezig 
zijn bij de “fotoshoot” maar staat op de foto rechtsboven.

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je 
deze maand een nieuwe kans.

We hebben ook deze maand weer een puzzel, en wel een 
PUZZELRONDO. Misschien een beetje moeilijk maar doe je best.
Wat met je doen:
Kijk naar de omschrijving en Vul van buiten naar binnende goede 
woorden in. Alle woorden eindigen op een T, die staat al in het 
midden. Als alle woorden goed ingevuld zijn, vormen de letters 
in de buitenste ronde een woord. Voor de juiste inzendingen 
hebben we weer 3 cadeaubonnen van € 10,00 ter beschikking. 
Uiterste inzenddatum is 15 november.

De oplossingen van de puzzel kun je bij voorkeur per mail  
opsturen naar: (redactie@dierdonk.org) of per post naar:

Gazet Kinderpuzzel, 
Schovenhorstweide 1, 
5709 SG Helmond.

Vermeld je naam, adres, telefoon-
nummer, leeftijd en of je jongen of meisje 
bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij 
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.

PUZZELRONDO

Oplossing doodles spelletjespagina 23

1. zo min mogelijk
2. iemand van de politie
3. niet bochtig
4. veel verdriet
5. verkoopplaats in de openlucht
6. erg bang

7. daarna
8. zonder kleren
9. nauwkeurig
10. reis per fiets
11. jagen op dieren
12. voor alles
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Dierdonkse Fleur Renne 9e 
tijdens Internationale Danswedstrijd
Mierlo – Fleur Renne (12 jaar) uit 
Dierdonk heeft afgelopen wedstrijdjaar 
opnieuw bewezen dat zij heer en meester 
is in de klasse Aspiranten in de discipline 
Roldansen (Kunstrolschaatsen). 
De eerste wedstrijd werd in april jl. in 
Winschoten gereden. In een deel ne
mers veld van 8 Aspiranten stond Fleur 
na de 2 verplichte dansen ruim aan de 
leiding. Met haar nieuwe vrije dans 
wist zij ook indruk te maken op de jury; 
hoge jurypunten werden na haar dans 
omhoog gehouden, waardoor zij deze 
wedstrijd glansrijk winnend afsloot. 
De tweede wedstrijd van het seizoen 
was de Chrystal Cup in Moerkapelle. 
In een zeer sterk deelnemersveld met 
25 rijdsters uit Duitland, Engeland en 
Nederland eindigde Fleur als beste 
Nederlandse rijdster op een zeer knappe 
9e plaats. Met dit gegeven ging zij met 
een goed gevoel richting de Nederlandse 
Kampioenschappen Kunstrolschaatsen, 
welke in het eerste weekend van juli 
jl. door Rolschaatsvereniging Olympia 
(Mierlo) werd gehouden.  

Wekenlang is er naar dit NK toegeleefd. 
Wekelijks reisde Fleur van Dierdonk naar 
Mierlo voor haar danstrainingen. Haar 
trainingsarbeid van het afgelopen jaar 
werd dit NK opnieuw beloond met een 
eerste plaats bij dit NK. Deze Nederlandse 
titel was de derde op rij; in 2010 en 
2009 was Fleur ook al te sterk voor haar 
concurrentie. De Danswedstrijd bestaat 
uit 2 verplichte dansen welke een eigen 
patroon en verplichte elementen hebben 
en een vrije dans. Bij de vrije dans is de 
keuze van de muziek en choreografie vrij, 
echter een aantal verplichte elementen 
moeten in de dans verwerkt zitten. 
Bij het Dansen gaat het om uitstraling, 
creativiteit en originaliteit. Fleur bewees 
dat zij opnieuw de allerbeste is in de klasse 
Aspiranten. Door deze uitslagen was het 
voor de bondscoach een uitgemaakte 
zaak om Fleur te selecteren voor de 
Internationale Danswedstrijd in Hettange 
(Frankrijk), welke van 6 t/m 8 oktober jl. 
zijn gehouden. Vorig jaar werd Fleur als 
enige rijdster van Olympia geselecteerd, 
dit jaar werd ook clubgenootje Sharon 
Pero  geselecteerd. Later werd ook 
zus Manon Pero toegevoegd aan dit 
gezelschap. 

Behalve Nederlandse rijdsters  waren 
er rijd(st)ers uit Portugal, Duitsland, 
Engeland, Spanje, Italië en gastland 
Frankrijk aanwezig op deze danswedstrijd. 
In totaal namen 18 Aspiranten deel aan 
deze groep. Fleur was na de 2 verplichte 
dansen de beste Nederlandse rijdster. 
In het tussenklassement eindigde zij 
op een 7e plaats. Zaterdag stond het 
tweede gedeelte van de wedstrijd op 
het programma. Na de vrije dans moest 
Fleur nog 2 rijdsters boven zich dulden. 

Met een keurige 9e plaats in een sterk 
deelnemersveld kon Fleur terugzien op 
een mooie wedstrijd.

Nu het wedstrijdseizoen voorbij is, 
blijft Fleur naar Mierlo komen voor 
de wekelijkse showtrainingen voor de 
Kerstshow welke op 17/18 december a.s. 
worden gehouden in Sporthal de Weijer 
(Mierlo). Voor meer informatie over 
kunstrolschaatsen: zie www.rvolympia.nl 
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Modelspoortentoonstelling op 5 en 6 november
SpoorGroep Zuid, een samenwerkingsverband van drie 
modelspoorclubs,  organiseert op 5 en 6 november 2011 een 
grote modelspoortentoonstelling in het Dr. Knippenbergcollege, 
Nachtegaallaan 40 te Helmond. 

De openingstijden zijn op zaterdag 5 nov van 11.00 – 17.00 uur 
en op zondag 6 nov van 10.00 – 17.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt 5 euro p.p., kinderen (4-12jr, onder begeleiding) 2,50 p.p.

Er zijn ruim 20 werkende modelspoorbanen te zien van (zeer) 
hoge kwaliteit qua techniek  (digitale besturing, automatisering) 
en landschapsvormgeving (o.a. bewegende scenery). Meerdere 
nieuwe, nog niet eerder in de regio tentoon-gestelde, banen, 
zoals “Tramstraat Eindhoven” (nagebouwd van een luchtfoto uit 

1924), “The Mumby Lumber Cie” (uniek in detaillering en land-
schapsbouw) en “Houthuizen” (met echt Hollands lokaalspoor).  

Verder zijn er diverse demonstraties van modelbouwtechnieken, 
o.a. de bouw van modelhuizen naar de werkelijkheid en eigen 
ontwerp, het “weatheren”  (vervuilen) en aanpassen van 
modellen, het maken van bomen en de aanleg van scenery. 
U kunt ook nieuw en gebruikt modelspoormateriaal aanschaffen 
en kinderen mogen op een speciale modelbaan zelf de treinen 
besturen.   
We vertellen u alles over de modelspoorhobby in het algemeen 
en over het lidmaatschap van een modelspoorclub.  
Nadere informatie (ook over de tentoonstelling van SpoorGroep 
Zuid) op www.modelspoorcluboostbrabant.nl  

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

            



           

Hierkomt nog nieuwe voor
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Scouting Paulus zoekt welpen en welpenleiding

GEZOCHT; Welpen & Welpenleiding

Scouting Paulus heeft 2 welpengroepen 
die wekelijks bij elkaar komen. Op 
donderdagavond en op zaterdagochtend 
komt een groep kinderen in de leeftijd 
van 7 tot en met 10 jaar naar de blokhut 
aan de Bakelsedijk om samen avonturen 
te gaan beleven in de “jungle”.  Natuurlijk 
hebben we in Helmond geen echte 
“jungle” maar een speurtocht of spel 
in de bossen kan voor veel kinderen al 
heel spannend zijn. En wat denk je van 
kampvuur stoken, toneel, knutselen 
of gewoon een partijtje ravotten met 
de andere welpen.  En dan lekker vies 
worden omdat het mag of misschien wel 
moet…..Dat is natuurlijk hartstikke leuk.

Wat we bij de welpen ook erg belangrijk 
vinden is niet alleen het spelen in de natuur 
maar ook het ontdekken ervan, wat leeft 
en loopt er allemaal rond. Of wat zwemt 
er eigenlijk allemaal in die grote vijver of 
dat meertje. Zo zijn onze welpen er een 
tijdje geleden met schepnet en emmertjes 
op uit getrokken om eens een kijkje te  

gaan nemen wat er zoal buiten leeft. En 
dan hoef je echt niet ver van huis te gaan, 
in de plaatselijke wijkvijver zwemt al heel 
veel rond. En zo kwamen onze welpen 
bij de vijver in één van onze wijken waar 
allerlei proefjes werden gedaan. Daarvoor 
hadden ze ook een speciale koffer mee 
gekregen met daarin allerlei attributen 
om dit goed te bekijken. Zo konden ze 
met een glinsterende schijf die je in het 
water moest laten zakken zien hoe diep 
het water was maar ook hoe helder. En 
met het meegenomen schepnet visten ze 
allerlei kleine diertjes op, waarna ze op 
een speciale kaart konden opzoeken hoe 
dat diertje genoemd werd. En zo kwamen 
onze welpen erachter dat er in die vijver 
veel meer leeft dan alleen maar eenden 
en vissen.

Zoals in dit stukje al staat hebben we 2 
welpengroepen. Op donderdagavond 
hebben we een welpengroep die bij 
elkaar komt van 18.30 – 20.30 en 
op zaterdagochtend hebben we een 
welpengroep die bij elkaar komt van 
10.00 – 12.00 uur. Beide groepen 
hebben momenteel tussen de 20-25 
kinderen, maar we zouden graag meer 
kinderen willen laten zien dat spelen in 
de “jungle”erg leuk en leerzaam kan zijn. 

Maar om kinderen goed te kunnen 
begeleiden in hun spel heb je ook genoeg 
leiding nodig. We zoeken voor beide

welpengroepen (maar vooral voor de 
donderdagavond) nog gemotiveerde 
jongens en meiden vanaf 18 jaar die 
onze welpen willen begeleiden bij het 
verantwoord spelen van het welpenspel. 
Het is daarbij helemaal niet nodig dat je al 
ervaring hebt binnen scouting of andere 
jeugdverenigingen, wat wel nodig is, is een 
goede dosis enthousiasme en teamspirit.

Denk je na het lezen van dit stukje; welp 
of welpenleiding zijn lijkt mij wel leuk 
voor mijzelf of misschien wel voor iemand 
anders. Kijk dan eens op onze website en 
neem eens contact op.
Wie weet is het iets voor jou?!?!

info@scoutingpaulus.com 
www.scoutingpaulus.com 
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En
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Schoonheidssalon yentill

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

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

bij inlevering van deze advertentie
 10% korting op een behandeling

DRiessen HelmonD inteRieuRs  |  mieRloseweg 86, 5707 ap HelmonD, (0492) 53 50 66, info@DRiessenHelmonD.nl  |  www.driessenhelmond.nl 
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uw woonwensen worden door onze adviseurs 

vertaald in een goed doordacht plan. compleet, van 

kleuradvies en verf tot de volledige stoffering van 

uw woning of kantoor. Bovendien kunt u  ook de 

uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten. 

wij zorgen er voor dat uw interieur de door u 

gedroomde uitstraling krijgt. Keurig op tijd en binnen 

het gestelde budget. uiteraard kunt u ook bij ons 

terecht voor kleine(re) aanpassingen in uw interieur.  

loop eens binnen in onze totaal vernieuwde winkel. 

gewoon, om inspiratie op te doen of voor een 

vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs.

maakt u liever een afspraak bij u thuis*, geen 

probleem. Bel of mail ons en we komen graag naar u 

toe om uw woonwensen te bespreken.

*  De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan 

huis bedragen €100, bij het bezoek ontvangt u een 

waardecheque van €50 te besteden in onze zaak.

O n s a d v i e s te a m: Ly d i a ,  S a n d ra ,  A r i a n n e e n Eu g e n i e

Uw interieur is bij ons in goede handen. 
Van een doordacht ontwerp tot de
perfecte realisatie.

Kinderopvang Ziejezo biedt u kleinschalige 
kinderopvang voor een kleinschalig prijsje!
Heeft u interesse en wilt u graag de locatie in 
Dierdonk eens bekijken?
Maak een afspraak via: kdv.ziejezo@live.nl , of kijk
op de website www.kinderopvangziejezo.nl

Zie je Zo!

M
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B & B: “Kwaliteit staat bij ons voorop”
Deze Uitgelicht brengt me naar Mierlo-
Hout. Vlak voor de spoorwegovergang 
op de Mierloseweg ligt aan de rechter-
kant het bedrijf van de familie Van den 
Boogaard: B&B tegels en sanitair.
Verrassend! Als je het terrein naast 
het woonhuis van vader en moeder 
Van den Boogaard opdraait blijkt er 
een prachtige showroom/winkel te 
liggen. Ik spreek er met Ingrid van 
der Weij-van den Boogaard, dochter 
van de oprichter. “Ja, we zitten op 
een locatie waar je niet snel een grote 
showroom verwacht, zegt ze. ”Juist 
omdat we vanaf de weg niet makkelijk 
te herkennen zijn is adverteren en 
mond tot mond reclame voor ons van 
groot belang”. 

Tegelzettersbedrijf
De naam B&B blijkt niet te staan voor 
Bad en Beauty, wat ik voor een bedrijf 
in prachtige badkamers een logische 
naam vond, maar voor Van Berkel en Van 
den Boogaard. Vader Van den Boogaard 
startte het bedrijf als tegelzettersbedrijf 
37 jaar geleden tezamen met Van Berkel. 
De werkzaamheden in de (nieuw)bouw 
waren voor hem echter niet uitdagend 
genoeg, het kon beter en vooral mooier 
vond hij. Iedereen komt  tenslotte 
minstens 2x per dag in de badkamer dus 
dan mag dat er ook wel mooi uit zien. In 
1979 verlegde hij zijn werkgebied naar 
particulieren, voegde het sanitair aan zijn 
bedrijf toe en werd de winkel/showroom 
geopend.

Paplepel en keukentafel
Inmiddels is de tweede generatie van de 
familie Van den Boogaard volop in het 
bedrijf betrokken. Ingrid verteld: “Het 
werd ons met de paplepel ingegeven. 
Letterlijk aan de keukentafel maakten 
wij de gesprekken met leveranciers 
mee. Zo leer je het vak ongemerkt.” 
Alhoewel Ingrid aanvankelijk voor een 
andere carrière koos, ze is een aantal 
jaar als accountant elders werkzaam 
geweest, is zij 3,5 jaar geleden ook bij 
B&B gaan werken. Haar beide broers, 
Michael en Rudger, kozen direct voor 
het familiebedrijf. Van verkoop in de 
showroom tot en met de oplevering van 
uw badkamer, vloer of wc; zij zullen u 
met liefde voor het vak begeleiden. Ook 
vader doet nog volop mee aan het werk 
op locatie en moeder is dagelijks samen 

met Michael en Ingrid in de showroom 
te vinden.  Twee medewerkers die bij 
de firma werken staan hen bij in het 
uitvoerende werk.

Tegels en sanitair
Bij B&B kunt u terecht voor vloer- en 
wandtegels. U kunt kiezen uit honderden 
verschillende soorten.  Het assortiment 
tegels wordt steeds vernieuwd en 
aangepast aan de laatste trends. Ook vindt 
u er het allernieuwste op sanitair gebied. 
Daarvoor kunt u op uw gemak rondkijken 
in de toonzaal van 450m2. Er staan 32 
badkameropstellingen die u verschillende  
ideeën geven voor de invulling van uw 
badkamer. Zo is er een brede keuze 
op het gebied van inloopdouches, 
wastafels, baden, douchecabines, kranen, 
badkamermeubelen, designradiatoren 
etc. Zowel het nieuwste design als  de 
meer klassieke badkamer. Elke maand 
wordt er wel een opstelling veranderd en 
met de nieuwste meubels en materialen 
aangekleed. B&B beschikt ook over 
een ‘rainmaker’ waarbij de modernste 
douchekoppen werkend aan u worden 
gedemonstreerd. 

Deskundig advies
Bij B&B vindt u alles onder 1 dak. 
Desgewenst verzorgen zij de gehele 
plaatsing en afwerking van uw badkamer. 
Uiteraard kan ook de door u gekozen vloer 
vakkundig door hen gelegd worden. Met 
een geavanceerd 3D-ontwerpprogramma 
kunnen zij u, in kleur, een indruk geven 
hoe uw nieuwe “natte ruimte” eruit komt 
te zien. Doe-het-zelvers zijn er ook aan 
het juiste adres. Zij bieden u deskundig 
advies bij de aankoop van uw materialen.

Bossche bollen
“Ons bedrijf is klein maar fijn” zegt 
Ingrid. “Groter willen we niet worden 
want zo houden we het overzichtelijk 
en beheersbaar. De crisis heeft op onze 
orderportefeuille geen invloed, die zit 
goed vol. Misschien heeft wel juist de crisis 
mensen ervan doordrongen dat kwaliteit 
belangrijk is, en die leveren wij!”  Dat blijkt 
uit de verhalen van Ingrid over klanten die 
na een aantal jaar terugkomen voor een 
vernieuwing van de wc als de badkamer 
al eens ooit is gedaan, of na nog langer 
om de badkamer, wc of vloer eens te 
moderniseren. Het mooiste compliment 
voor Rudger en de twee medewerkers is 
nog steeds een Bossche Bol als traktatie, 
zeker als deze als dank voor het werk door 
een klant wordt aangeboden.  

Stofjas en hoge hakken
Bij B&B staat kwaliteit voorop, zowel 
van het uitgevoerde werk als van de 
materialen. Zij werken daarom met de 
topmerken op het gebied van tegels 
en sanitair. Mocht u binnenkort naar 
B&B gaan om eens rond te kijken in 
de showroom schrik dan niet als u een 
vlotte jonge vrouw in stofjas en mét hoge 
hakken op de heftruck tegenkomt. Ingrid 
houdt net als haar familie van aanpakken. 
Ze draait er haar hand niet om voor een 
paar pallets voeg- en lijmmateriaal van 
een vrachtwagen te laden, vaak tot 
hilariteit van de vrachtwagenchauffeurs. 
Ingrid zal u echter meteen van kundig 
advies voorzien na de stofjas te hebben 
uitgedaan!

Door Mirjam van der Pijl

         



Administratiekantoor  

Van de Water 
Ook zo’n hekel aan Uw administratie? 

Of 
krijgt U Uw administratie niet op orde! 

Of 
heeft U (tijdelijk) behoefte aan (extra) 

administratieve/boekhoudkundige hulp!! 
 

Wacht dan niet langer, voordat het te 
laat is en bel ...…. 06 – 13 42 80 98 

 
Met ruim 14 jaar kennis en ervaring en met 

een vast uurtarief kunnen wij U die 
broodnodige hulp geven die U nodig heeft. 

Ook het adres voor starters en ZZP-ers. 
 
Administratiekantoor Van de Water 
Arcenlaan 22 
5709 RA Helmond (Dierdonk) 
Tel. 0492-556406/Fax. 0492-556493 
GSM 06 – 13 42 80 98 
frankvandewater@chello.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!
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Nagelstudio
Nailsambiance
Ruusbroeclaan 117
5702 AW Helmond

Nailsambiance@gmail.com
 06-22502468

            

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
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Autoinbraak, zo gebeurd!

Aandacht voor auto-inbraken. De 
afgelopen tijd hebben zich ver-
schillende gevallen voor gedaan. 
Erg vervelend voor u en ook hier 
geldt: u kunt zelf veel doen om het 
te voorkomen.

Auto-inbraken
De afgelopen weken werden we regel-
matig geconfronteerd met auto-inbraken 
in onze wijken. De politie doet er alles aan 
om die op te lossen, maar makkelijk is dat 
vaak niet. 
Opvallend is verder dat er ook drie 
aangiftes binnen kwamen uit Dierdonk. 
Tussen 24 en 26 augustus werd een 
poging gewaagd bij auto’s aan de 
Buursezandweide, de Dierdonklaan en de 
Sandenburglaan. In alledrie de gevallen 
slaagden de daders er niet in iets mee te 
nemen.

Wat kunt u doen tegen auto-
inbraak en -diefstal?

Toch zit u dan met de schade en voor-
komen blijft altijd beter dan genezen. De 
juiste voorzorgsmaatregelen helpen u 
het auto-inbrekers en -dieven moeilijk te 
maken en te ontmoedigen. Enkele tips:

• Laat het kentekennummer in de 
autoruiten graveren. Om een ge-
stolen auto te kunnen verkopen, 
moet de dief dan eerst alle ruiten 
vervangen. Dat maakt het minder 
aantrekkelijk. 

• Laat nooit kostbaarheden in de auto 
achter, zoals camera, laptop, telefoon, 
koffer, geld of autopapieren.

• Ook als een laptop, netbook of 
telefoon niet in het zicht ligt, kunnen 
dieven deze detecteren met behulp 
van straling (bluetooth).

• Als u uw navigatieapparaat verwijdert, 
poets dan ook de plek van de zuignap 
weg.

• Haal de radio (of het ‘frontje’) uit 
de auto. Neem hem mee en verstop 
hem niet in de auto.

• Laat zien dat u niets waardevols 
verbergt. Zet het dashboardkastje 
open.

• Parkeer de auto op een goed verlichte 
plek, waar mogelijk op een bewaakte 
parkeerplaats.

Een alarmsysteem geeft een luid signaal 
af als iemand aan u auto komt. Dit schrikt 
dieven af en waarschuwt de omgeving. 
Registreer merk-, serie- en typenummer 
van de autoradio, navigatieapparatuur en 
andere waardevolle eigendommen. Bij 
een eventuele aangifte kunt u dan een 
goede beschrijving opgeven.  

Toch ingebroken?
Als er toch is 
ingebroken in 
uw auto, doe 
altijd aangifte! 
Naast het doel 
van opsporing 
naar uw eigendommen, is uw aangifte 
voor de politie van groot belang om tot 
een goed criminaliteitsbeeld te komen. 

Daar stemmen we onze inzet en onze 
manier van opsporen op af. U kunt op 
verschillende manieren aangifte doen. 

Dierdonk
U heeft de politie geweldig geholpen 
op 3 september van dit jaar. Een 
47-jarige Helmondse zou daar met haar 
personenauto een kleine aanrijding 
hebben veroorzaakt waarbij gelukkig 
niemand gewond raakte. De vrouw maakte 
echter zo’n verwarde indruk dat bezorgde 
burgers besloten haar autosleutels af te 
pakken en de politie te bellen. De vrouw 
bleek een alcoholpromillage van 2,4 te 
hebben. Haar rijbewijs is ingevorderd en 
tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.
Dan willen we u ook nog melden dat er op 
24 augustus een fiets werd weggenomen 
vanaf het Dierdonkpark. De fiets was niet 
afgesloten. Het mag duidelijk zijn dat ons 
advies is om dat altijd maar wel te doen….

Aanmelden nieuwsbrief
Dit is slechts het gedeelte uit de nieuws-
brief voor Helmond-Oost. Wij hopen dat 
we u op een goede manier hebben kunnen 
informeren over de werkzaamheden van 
de politie in Helmond Oost. Heeft u tips 
of opmerkingen of wilt u zich aanmelden 
om de volledige nieuwsbrief per mail te 
ontvangen, dan kunt u dat laten weten 
via: burgerparticipatieHOO@brabant-
zo.politie.nl. Ook kunt u de volledige 
nieuwsbrief lezen op www.dierdonk.eu.

Ad Berkers
afdelingschef Politie Helmond Oost
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Programma november 2011 Filmhuis Helmond
A Separation
Do. 3 nov. 20.00 uur vr. 4 nov. 14.00 uur za. 5 nov. 19.30 uur zo. 
6 nov. 19.30 uur di. 8 nov. 20.00 uur
Iraans drama over Nader die een verzorgster inhuurt voor zijn 
demente vader, maar niet weet dat zij geen toestemming van 
haar man heeft
De vrouw van Nader wil samen met hem en hun dochter Termeh 
Iran verlaten. Ze heeft alles al geregeld en staat erop om in het 
buitenland een nieuw leven te beginnen. Nader heeft echter 
zijn bedenkingen. Hij is bezorgd over zijn demente vader en hij 
wil hem niet aan zijn lot overlaten. Hij besluit daarom dat het 
gezin thuis moet blijven. Zijn vrouw is het hier niet mee eens en 
weigert nog langer met hem samen te wonen. Ze vertrekt naar 
haar moeder en laat Nader en Termeh alleen achter. Nader kan 
maar moeilijk met deze nieuwe situatie omgaan en huurt een 
jonge vrouw in om op zijn zieke vader te passen. 
Regie: Asghar Farhadi

Steam of Life
Vr. 4 nov. 19.30 uur za. 5 nov. 22.00 uur zo. 6 nov. 14.30 uur ma. 
7 nov. 19.15 uur di. 8 nov. 14.00 uur
Documentaire over Finse mannen die al zwetend in hete sauna’s 
met elkaar praten over liefde, vriendschap, verlies en pijn. Dikke 
mannen, magere mannen, afgetrainde mannen, Kerstmannen, 
zwervers: in Finland bezoeken ze allemaal de sauna. Wie geen 
sauna in de buurt heeft, bouwt er eentje. Als ze eenmaal in de 
sauna zitten, veelal met een fles drank bij de hand, komen de 
verhalen los. Omgeven door stoom, naakt en zwetend, laat de 
Fin zijn gevoelige kant zien. De verhalen worden afgewisseld 
met beelden van het Finse landschap.
Regie: Joonas Berghäll, Mika Hotakainen 

Barfly (Klassieker)
Vr. 4 nov. 21.00 uur zo. 6 nov. 16.00 uur ma. 7 nov. 20.45 uur
In een pessimistisch semi-autobiografisch script van cultschrijver 
Charles Bukowski speelt Mickey Rourke de schrijver Henry 
Chinaski. Overdag probeert hij nog wat van zijn leven te maken 
door zijn schrijfsels naar literaire tijdschriften te sturen, ’s nachts 
is hij een dronken vechtersbaas. Als Henry in zijn stamkroeg 
Wanda Witlox (Dunaway) ontmoet, brengt eenzelfde drang naar 
genegenheid, begrip, drank en een leven in de marge de twee 
samen. Henry is als schrijver toch iets waard. Dat blijkt wanneer 
Tully Sorensen (Krige), uitgever en het tegenovergestelde van 
Wanda, hem een aantrekkelijk aanbod doet. De vraag is of 
Henry op dat aanbod ingaat
Regie: Barbet Schroeder

The Future
Do. 10 nov. 20.15 uur vr. 11 nov. 14.00 uur za. 12 nov. 19.30 uur 
zo. 13 nov. 18.30 uur ma. 14 nov. 19.30 uur di. 15 nov. 20.15  uur
Eigenzinnige komedie over twee dertigers die zich afvragen of 
ze nog wel gelukkig zijn met elkaar en wat er gekomen is van 
hun dromen en ambities
Sophie en Jason zijn twee dertigers in de grote stad. Ze kijken 
uit naar de komst van hun nieuwe kat, maar realiseren zich wel 
dat ze met handen en voeten aan het dier gebonden zullen zijn 
en hun leven praktisch voorbij zal zijn. Gelukkig hebben de twee 
nog één maand voordat het dier komt en te doen wat ze willen. 

Maar... wát willen ze eigenlijk? En wat is er eigenlijk terecht 
gekomen van al hun dromen en ambities? Zijn ze überhaupt 
wel gelukkig - met elkaar?
Regie: Miranda July

Poupoupidou
Vr. 11 nov. 19.30 uur za. 12 nov. 21.30 uur zo. 13 nov. 20.30 uur 
ma. 14 nov. 21.30 uur di. 15 nov. 14.00 uur wo. 16 nov. 20.00 uur
Hij komt uit Parijs en is een succesvolle misdaadauteur. Zij 
is het blonde boegbeeld van de “Belle de Jura” kaas, de ster 
van heel Oost-Frankrijk, en ervan overtuigd dat ze in een vorig 
leven Marilyn Monroe was. Wanneer ze elkaar ontmoeten in 
Mouthe, het koudste dorp van Frankrijk, kampt hij met een 
writer‟s block en is zij al dood. ‘Zelfmoord door een overdosis 
aan slaapmiddelen’, besluit de politie. David Rousseau gelooft 
het niet en start zelf een onderzoek naar het verleden van de 
mooie Candice Lecoeur. Hij is er zeker van inspiratie op te doen 
voor zijn nieuwe roman. Wat hij ontdekt, had hij in ieder geval 
zelf nooit kunnen verzinnen.
Regie: Gérald Hustache-Mathieu

Lou Reed’s Berlin
Vr. 11 nov. 21.45 uur zo. 13 nov. 15.00 uur 
Lou Reed en zijn fans moesten 33 jaar wachten op het concert 
dat in deze film gepresenteerd wordt. In 1973 nam Reed ‘Berlin’ 
op, een ambitieus album dat een scherp contrast vormde met 
zijn superhit ‘Walk on the Wild Side’. De verschillende songs, in 
een orkestarrangement, gingen over dezelfde personages en 
over jaloezie, woede en verlies. De scherpe recensies die het 
album kort na zijn release kreeg, deden de hoop die Reed en zijn 
producer Bob Ezrin koesterden om het live te brengen uiteen 
spatten. Maar nu, 33 jaar later, is het toch zo ver.
Julian Schnabel regisseerde de productie en filmde vijf nachten 
lang in het New Yorkse St. Ann’s Warehouse. 
Regie: Julian Schnabel

The Future
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Jane Eyre
Do. 17 nov. 20.00 uur vr. 18 nov. 14.00 uur vr. 18 nov. 21.45 za. 
19 nov. 19.15 uur ma. 21 nov. 19.00 uur di. 22 nov. 20.00  uur
Gelijknamige verfilming van Charlotte Brontës roman met Alice 
in Wonderland-actrice Mia Wasikowska in de titelrol
Het arme weesmeisje Jane Eyre reist naar Thornfield Hall om 
een baan als gouvernante op zich te nemen. Ze wordt er hartelijk 
ontvangen door huishoudster Mrs. Fairfax. Haar interesse wordt 
echter vooral gewekt door haar baas, Edward Rochester, met 
wie ze levendige gesprekken heeft. Hij onthult haar een aantal 
van zijn diepste gedachten. Jane wordt verliefd op Rochester, 
maar maakt zich zorgen over zijn zware gemoed en de vreemde 
gebeurtenissen in het huis en dan met name op de zolder waar 
ze niet mag komen. Desondanks stelt ze zichzelf open voor 
Rochester, maar dan lijkt het erop dat er toch een lang bewaard 
geheim over hem uit zal komen.
Regie: Cary Fukunaga

Isabelle
Vr. 18 nov. 19.30 uur za. 19 nov. 21.45 uur zo. 20 nov. 19.30 uur 
ma. 21 nov. 21.30 uur di. 22 nov. 14.00 uur wo. 23 nov. 20.00 uur
Thriller van Ben Sombogaart (De Tweeling) naar het boek van 
Tessa de Loo,  over een mismaakte kunstenares die uit jaloezie 
actrice Isabelle (Halina Reijn) ontvoert
Een dorp in de Ardennen wordt opgeschrikt door de ontvoering 
van de mooie Hollandse filmster Isabelle. Na een maandenlange 
speurtocht is zij nog altijd niet gevonden. Niemand verdenkt 
Jeanne, de zwijgzame schilderes die zo stuitend lelijk is dat je 
niet te lang naar haar wilt kijken. Maar zij is degene die Isabelle 
in haar kelder opgesloten houdt. Ze hongert Isabelle uit en 
schildert het verval, alsof ze de schoonheid wil vernietigen. 
Regie: Ben Sombogaart

Submarine
Do. 24 nov. 20.15 uur vr. 25 nov. 19.30 uur za. 26 nov. 21.30 uur 
zo. 27 nov. 15.00 uur di. 29 nov. 14.00 uur di. 29 nov. 19.15 uur
Komisch “Coming of Age” drama naar de succesvolle 
debuutroman van Joe Dunthorne.
Maak kennis met Oliver Tate, een vijftienjarige pientere puber 
met een fantasievolle kijk op de wereld. Oliver heeft het druk 
met twee doelstellingen. Allereerst het wankele huwelijk van 
zijn ouders redden, waarbij van essentieel belang is dat zijn 
charmante buurman uit de weg wordt geruimd. Ten tweede zijn 
maagdelijkheid verliezen. Bij voorkeur aan klasgenoot Jordana, 
met als uiterste deadline zijn naderende zestiende verjaardag.
Regie: Richard Ayoade

La Guerre est Déclarée
Vr. 25 nov. 14.00  uur vr. 25 nov. 21.35 uur za. 26 nov. 19.15 uur 
zo. 27 nov. 19.30 uur ma. 28 nov. 20.00 uur di. 29 nov. 21.15 uur 
Frans drama over het stel Roméo en Juliette en de liefde die ze 
delen voor elkaar en hun zieke zoon Adam.
Het prille geluk van de jonge ouders Romeo en Juliette wordt 
opgeschrikt wanneer hun pasgeboren zoon Adam ernstig ziek 
blijkt te zijn. De ziekte van hun zoon brengt hen in een strijd 
vol chaos, waarin het jonge stel hun weg naar volwassenheid 
moet zien te vinden. Hoe traumatisch de situatie echter lijkt, 
met moed en de liefde voor elkaar proberen de twee samen 

hun geluk te vinden.
Regie: Valérie Donzelli

Kung Fu Panda 2 (kinderfilm)
Wo. 2 nov. 14.00 uur
Het vervolg op animatiefilm Kung Fu Panda uit 2008 waarin de 
dikke Panda Po een onwaarschijnlijk goede vechter werd

Waar is Het Paard van Sinterklaas
Zo. 26 nov. 10.30 uur (biologisch filmontbijt) wo. 30 nov. 14.00 
uur zo. 4 dec. 11.00 uur wo. 7 dec. 14.00 uur.
Winky moet een jaar lang op het paard van Sinterklaas letten 
en wanneer deze kwijt raakt moet ze alles op alles zetten om 
hem terug te vinden

Winky Wong mag een heel jaar lang voor het paard van 
Sinterklaas zorgen. Tante Cor en oom Siem leren haar op de 
boerderij alles over het verzorgen van paarden, en ze krijgt rijles 
op een pony. Winky wil ook graag op het paard van Sinterklaas 
rijden, maar daarvoor is ze nog te klein. Thuis hoort Winky dat 
haar moeder zwanger is. Ze vindt het idee dat er een baby komt 
leuk, maar ook lastig. 
Familiefilm. Nederlands gesproken.
Regie: Mischa Kamp

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl

Waar is het paard van Sinterklaas

           



*exclusief materialen

              Dé loodgieter van Dierdonk

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet 
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.

 1e storing u betaalt €25 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons... 
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

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

K I J K  VO O R  E E N  OV E R Z I C H T  VA N  A L L E  B E H A N D E L I N G S M O G E L I J K H E D E N  O P  D E  W E B S I T E !

ter 

kennismaking 

ontvangt u 

20 % korting 

op uw eerste

behandeling

Natural Beauty Dierdonk is een 
sfeervolle salon waar u zowel voor

huidverbetering als voor 
ontspanning aan het juiste adres 
bent. Persoonlijke aandacht en 

advies staan hierbij centraal. 

�

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

 
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 

k o d lsen pdf   1   13 9 201    22 05:03
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November in het Annatheater

Blokfluitles
Helmonds Muziek Corps start na de 
herfstvakantie met blokfluitles. De 
blokfluit is een zeer geschikt instrument 
om kinderen op een eenvoudige en 
plezierige wijze de basiskennis van muziek 
te leren en het plezier van muziek maken 
te laten ervaren. In 30 wekelijkse lessen 
wordt op speelse wijze aangeleerd noten 
te lezen en ritmes en melodieën te 
spelen. Naast blokfluitlessen wordt er ook 
kennis gemaakt met andere harmonie 
instrumenten. De cursus wordt afgesloten 
met een klein optreden, waarbij een 
getuigschrift wordt uitgereikt.
 
De lessen zijn speciaal geschikt voor 
groep 4 en groep 5. De kosten bedragen € 
150,00 inclusief gebruik van een blokfluit 
en lesmateriaal. Leerlingen moeten wel 
zelf een A4 map aanschaffen. De lessen 
zullen op dinsdag plaatsvinden van 
18.00 tot 18.30 uur in het HMC gebouw, 
Azalealaan 42. 

Aanmelden of meer informatie? U kunt 
contact opnemen met Sandra Broers, 
 513320 of mail naar: 
info@helmondsmuziekcorps.nl.

vrijdag 4 november

Middelbare Meiden met “Een illusie rijker’’ 
Bij elke verhuizing of grote schoonmaak 
stellen we ons allemaal dezelfde vraag: 
moeten we nou wéér met al die rotzooi 
en nooit geopende dozen slepen of gooien 
we die rommel nu toch eindelijk eens weg 
zodat we onze kinderen daar later niet 
mee opzadelen? 
Wat houdt ons dan tegen? Zijn dat al die 
stoffige dingen zelf of kleven er misschien 
nog dierbare herinneringen aan? Willen 
we wel zien hoe jong en verleidelijk we er 
uit zagen op de foto’s van toen en willen we echt weten of die oude kleren nog passen?  
Kunnen sommige dozen dan niet beter dicht blijven? 
De Meiden steken de handen uit de mouwen en maken tijdens het opruimen de 
balans op. 
Maar gooien ze daadwerkelijk alles weg en blijft er niets bewaard? 
Het derde programma ‘een illusie rijker’ is weer afwisselend, herkenbaar en muzikaal.  
Middelbare Meiden cabaretprogramma voor alle middelbare meiden én middelbare 
mannen.
aanvang: 
reserveren: 

zaterdag 5 november 

Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
aanvang 20.00 uur

woensdag 23 en zondag 27 november

Poppen theater “Zipsop” met “Zooitje ongeregeld deel 2”
Na de succesvolle voorstelling “Zooitje ongeregeld” van vorig jaar komt Poppentheater 
“Zipsop” nu dus met deel 2. De poetsdames Truus en Nel zijn dit jaar weer in actie 
gekomen om de Sint te helpen. Dit jaar 
niet met poetsen… nee de dames zijn 
gepromoveerd tot inpakdames. En net als 
met poetsen doen ze hun taak wederom 
met volle overgave. 
Maar als ze aan het inpakken gaan komen 
ze erachter dat sommige verlanglijstjes 
wel heel verwarrend zijn…… is Robin nou 
een meisje of een jongen?? En wat dacht 
je van Beau of Sam??  Een voorstelling met 
volop afwisseling van poppenspel toneel 
en muziek. 
Deze familie voorstelling duurt ongeveer  45 minuten en is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar. 
aanvang:
reserveren:

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg ter hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Voor meer informatie: www.annatheater.nl

20.30 uur; entree € 15,00
reserveren@annatheater.nl
 06 28104333

14.00 en 16.00 uur; entree € 5,00
reserveren@annatheater.nl
 06 28104333

            



PAK JE VOORDEEL!

U was in 2011 géén lid van Sport Citadel

Géén
inschrijfgeld! 
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Plasproblemen

Het klinkt misschien raar, en er zit 
absoluut geen logica in, maar af 
en toe lijkt het alsof een bepaalde 

aandoening een voorkeur heeft voor een 
bepaalde week. De patiënten komen 
dan plotseling met bosjes tegelijk 
binnen in onze kliniek en de rest van het 
jaar komt het maar zo nu en dan voor. 
Soms is er een goede verklaring voor: 
er zijn bijvoorbeeld periodes waarin er 
ineens heel veel maag-darmklachten 
voorkomen. Dit kan natuurlijk veroorzaakt 
worden doordat er dan ‘iets rond gaat’, 
bijvoorbeeld een virusinfectie. Maar soms 
gaat het ook helemaal niet om infectieuze 
aandoeningen en lijkt zo’n plotselinge 
stormloop onverklaarbaar, volstrekt 
willekeurig.

Zo was er de afgelopen periode een week 
met opvallend veel urinewegproblemen 
en dan voornamelijk blaasstenen. 
Blaasstenen kunnen vooral bij reuen en 
katers voor grote problemen zorgen. 
Vanwege de anatomie van de reu en 
kater kunnen ze gemakkelijk voor een 
verstopping van de plasbuis zorgen. Je 
kunt je misschien voorstellen dat het erg 
vervelend is als je niet meer kunt plassen, 
je blaas wordt steeds groter en als er niet 
tijdig ingegrepen wordt kan dit zelfs lijden 
tot stuwing van de nieren of een ruptuur 
(een scheur) van de blaas! Gelukkig komt 
het zelden zover en heeft een oplettende 
eigenaar vaak snel genoeg door dat er 
iets aan de hand is. De hond heft steeds 
zijn pootje maar er komt niks, of de kat 
blijft maar naar de kattenbak lopen en 
jammerlijk miauwen. 

Ik zal van het enorme aanbod van die 
bewuste week een voorbeeldje uitlichten.

Lucky:
Lucky is een 3 jaar oude gecastreerde 
kater. Een aantal maanden geleden 
kwam de eigenaar voor het eerst bij 
ons met de klacht dat Lucky vaak naar 
de bak liep, maar dan telkens maar een 
klein beetje plaste. Uit urineonderzoek 
bleek dat Lucky, zoals de klachten al 
deden vermoeden, last had van een 
blaasontsteking. Een blaasontsteking bij 
katers is zelden een bacterieel probleem, 
maar komt meestal door stress of door 
kristalvorming. Er werd een röntgenfoto 
gemaakt van de buik waarop duidelijk was 
te zien dat er zich inderdaad kristallen 
bevonden in de blaas van Lucky. Nadat 
een behandeling was ingesteld en Lucky 
een speciaal dieet kreeg om de kristallen 
in zijn blaas op te lossen ging het gelukkig 
een hele tijd goed.

Helaas kwamen de klachten na een 
paar maanden weer terug, Lucky was 
weer vaak naar de bak aan het lopen en 
zat tijdens het plassen te miauwen. Bij 
lichamelijk onderzoek was een grote blaas 
te voelen in de buik, wat natuurlijk raar 
is als je telkens aan het ‘plassen’ bent, 
een aanwijzing dat er sprake was van een 
verstopping van de plasbuis. Lucky’s blaas 
werd gekatheteriseerd waarna hij weer 
even opgelucht kon ademhalen. De urine 
werd onderzocht alleen dit keer waren er 
geen urinekristallen te zien. Toch was de 
verdenking op blaasstenen erg groot en 
er werd besloten een echo te maken van 
de blaas. Hierop waren de boosdoeners 
duidelijk te zien: Blaasstenen!

In de urine kunnen zich onder verschillende 
omstandigheden verschillende kristallen 
vormen die op termijn kunnen uitgroeien 
tot blaasstenen. Blaasstenen zijn er 
dus in verschillende soorten en maten. 

De een is wel gemakkelijk met dieet 
maatregelen op te lossen, de ander niet. 
Omdat Lucky al speciaal voer kreeg om 
de kristallen die de vorige keer werden 
gevonden op te lossen zou het wel erg 
onwaarschijnlijk zijn als de blaasstenen 
die we nu aantroffen van dezelfde soort 
zouden zijn. Jammer, want de andere 
veelvoorkomende blaasstenen zijn niet 
oplosbaar met dieetmaatregelen zodat 
we de stenen dus operatief moesten gaan 
verwijderen. 

Gelukkig is de operatie probleemloos 
verlopen; er werden tientallen kleine 
steentjes aangetroffen in de blaas van 
Lucky, die allemaal stuk voor stuk zijn 
verwijderd en opgestuurd voor analyse. 
Lucky is goed door de operatie gekomen 
en het gaat heel goed met hem nu: zijn 

plasproblemen zijn verleden tijd. Om te 
voorkomen dat er zich weer opnieuw 
stenen gaan vormen staat hij nu op een 
ander blaasdieet dat door de steenanalyse 
werd aanbevolen. Als Lucky zich nu maar 
streng aan het dieet zal houden is de kans 
groot dat hij in de toekomst geen nieuwe 
plasproblemen meer zal krijgen.

Stef Koolen, dierenarts
Dierenkliniek “Brouwhuis

Wilt u méér weten over dierenkliniek 
“Brouwhuis” 
www.dierenkliniek.com
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Het riool is alleen voor plas, poep en wc-papier
Het riool is er voor afvoer van plas, poep, wc-papier en (vuil)
water uit huishoudens (douche, toilet, gootsteen, was- en 
afwasmachine). Alléén plas, poep, wc-papier en vuilwater 
mogen mee het riool in! Andere spullen verstoppen het riool 
en verstoren de rioolzuivering.

Goed rioolgebruik
Veel mensen spoelen wel eens frituurvet door de wc, gooien 
een doekje in het toilet, of spoelen hun verfkwasten uit in de 
gootsteen. Zonder daarbij na te denken. 
Het water uit de gootsteen en het toilet stroomt door het riool 
weg en thuis is iedereen er van af. Toch is het verstandig eens 
stil te staan bij wat u doet. U bent niet de enige die wel eens 
een doekje door de toilet spoelt. Frituurvet stolt wanneer het 
afkoelt. In uw eigen riool of in het openbare riool ontstaan 
grote klonten gestold vet. Uiteindelijk kan het afvalwater niet 
meer door het riool stromen en blijft het staan in uw wc-pot 
of gootsteen.

Andere stoffen, zoals medicijnen, verf en terpetine zorgen 
niet voor verstoppingen in het riool, maar vervuilen wel 
het oppervlaktewater (vijvers, sloten, open water). De 
rioolwaterzuivering van het Waterschap haalt veel stoffen uit 
het water, zoals zand en kleine deeltjes, opgeloste stoffen en 
natuurlijk alle uitwerpselen. Maar niet alle stoffen kunnen 
worden verwijderd; zo blijft een deel van de medicijnen achter 
in het water en kan dan weer op het oppervlaktewater terecht 
komen.

Brouwhuis
Op verpakkingen van billen- en toiletdoekjes wordt vaak 
beweerd dat ze biologisch afbreekbaar zijn. De gemeente 
Helmond ervaart dit niet zo (althans niet binnen enkele uren).
Bij grote afvalwaterafvoer komen de doekjes sneller bij het 
gemaal aan voordat de vertering kan beginnen.
O.a. in Brouwhuis moet de gemeente in 2011 veel reparatiekosten 
maken om vochtige doekjes en textiel uit de pomp bij het gemaal 
Rijnlaan te verwijderen. Dit heeft dus niks met het functioneren 
van rioolstelsels, gemalen en pompen  te maken, maar ligt aan 
het lozingsgedrag van één of meerdere gezinnen in de wijk, zie 
figuur.

Dierdonk
In Dierdonk hebben we in het voorjaar 2011 riolering 
geïnspecteerd: met een rijdende camera door het riool. We 
hebben gezien dat er op plekken veel vet aan de buiswand 
zit. Dit komt waarschijnlijk doordat er frituurvet in het riool is 
geloosd.

NIET door de wc, de gootsteen of straatkolk:
•	Vet,	frituurvet,	jus	(Doe	ze	in	een	melkpak	of	sappak	en	gooi	
dat	bij	het	restafval).

•	Billen-	en	toiletdoekjes	(Ze	verteren	niet	en	verstoppen	het	
riool.	Dit	in	tegenstelling	tot	wat	op	sommige	verpakkingen	
staat.	Doe	ze	bij	het	restafval,	net	als	schoonmaakdoekjes.).

•	 Kattenbakkorrels	en	kattenbakvullingen.
•	 Luiers,	maandverband	en	tampons.
•	Condooms.
•	Alles	wat	 u	 gebruikt	 bij	 verven,	 zoals	 verf,	 beits,	 lijm,	
terpentine,	thinner,	wasbenzine.

•	Chloor,	ammoniak,	zoutzuur.
•	 (Motor)olie,	afgewerkte	olie,	remolie.

Gemeente zamelt regenwater en afvalwater gescheiden in
Op veel plekken in Helmond wordt het regenwater en water van 
de straten en daken direct naar het oppervlaktewater (sloten 
en  vijvers) afgevoerd. Gooi daarom geen afval op straat en 
spoel geen emmers sop door de straatkolk, want dit vervuilt 
het oppervlaktewater.
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CV de Spekzullekes
VOORBEREIDINGEN CARNAVAL 
2012 IN VOLLE GANG

Waar Carnaval voor de meeste 
van u nog heel ver weg is, 
zijn de leden van CV de 

Spekzullekes inmiddels alweer in volle gang voor Carnaval 2012. 
Ook voor de komende Carnaval zal CV de Spekzullekes er weer 
een “spetterend” feest van maken in de eigen residentie!

Naast de bekende activiteiten voor, tijdens en na de Carnaval 
organiseert CV de Spekzullekes ook diverse andere activiteiten. 
Zo zal in samenwerking met WC Brouwhorst op zaterdag 12 
november Sinterklaas weer feestelijk onthaald worden.
De diverse commissies binnen de Spekzullekes zijn weer 
begonnen met het bedenken, plannen en voorbereiden van de 
diverse evenementen. Vooral zal het dit jaar nog beter, gezelliger 
en meer “Carnaval” worden dan de mensen van ons al gewend zijn. 

Veel van de activiteiten worden nog gepland, maar in uw agenda 
kunt u alvast de volgende data noteren, om er samen met de 
Spekzullekes een fantastisch feest van te maken!

10 december: Afscheidsavond Prins Sander d’n Urste
7 januari: Prinsenbal
8 januari: Prinsenreceptie
10 februari: 1e Kletszullekesavond
11 februari: 2e Kletszullekesavond
12 februari: Rode Neuzenbal
17 februari: 50+ Bal
18 tot en met 21 februari:  Carnaval

“Moi-Gewist” al drukdoende met nieuwe Carnavalshit voor 2012
WINNAARS SCHLAGERFESTIVAL IN VOLLE VOORBEREIDING

Waar de meeste mensen nog helemaal niet bezig 
zijn met Carnaval, zijn de Oud-Prinsen, van CV de 
Spekzullekes momenteel volop in voorbereiding 

om het succes van het winnen van de Carnavalsschlager van 
vorig jaar te evenaren. “Moi Gewist” bestaat uit een behoorlijk 
aantal “oud”-Prinsen van C.V. de Spekzullekes. Een Prins 
neemt na zijn seizoen als Hoogheid van de vereniging plaatst 
in het Genootschap Oud Prinsen (GOP). Uit dit betreffende 
Genootschap is een aantal jaar geleden “Moi Gewist” ontstaan. 
Moi Gewist heeft de afgelopen jaren vaker meegedaan aan het 
Schlagerfestival, maar leek voornamelijk patent te hebben op 
de 2e plaats, echter wisten de leden van Moi-Gewist vorig jaar 
met het nummer “Hee-Hee” zowel de publieks- en juryprijs te 
winnen en daardoor de 1e plaats te behalen. 

“Moi Gewist” na het behalen van de 1e plaats van het Carnavalsschlagercompetitie.
Volgens voorzitter en leadzanger Frank Vlijmincx is het nummer 
wat geschreven is een “kei goed nummer” en wordt momenteel 
intensief gerepeteerd en zullen de opnames in de studio snel 
volgen. 
Dat de leden niets aan het toeval overlaten om wederom 
met de winst ervan door te gaan blijkt uit feit dat al weken de 
voorbereidingen in volle gang zijn. De winst van vorig jaar smaakt 
uiteraard naar meer. Voor de leden van CV de Spekzullekes is het 
een fijne gedachte dat de winst van vorig jaar er niet toe heeft 
geleid dat de “glimmer and glamour” de heren naar het hoofd 
is gestegen. Volgens “insiders” vanuit CV de Spekzullekes zijn de 
winnaars van vorig jaar; “lekker gewoon gebleven!” 
Op zondag 20 november zal Moi Gewist de 1e plaats verdedigen 
tijdens de Carnavalsschlagercompetitie die jaarlijks wordt 
georganiseerd door CV de Keiebijters. 

Wees er snel bij, want op is op!
VOORVERKOOP KLETSZULLEKESAVONDEN 
Op dinsdag 1 november gaat de voorverkoop voor de 
Kletszullekesavonden weer van start! Ook dit jaar heeft CV de 
Spekzullekes op beide avonden een zeer gevarieerd programma 
met topamusement en de allerbeste kletsers. 

Op beide avonden kunt u genieten van de kletsers: Andy 
Marcelissen, Frank Schrijen en Rob Scheepers uit Sterksel. 
Amusementsgroepen Striepke Veur, Two Petjes en de Zwoelie-
Troelies zullen tevens op beide avonden aanwezig zijn en 
menigeen betoveren met een glimlach op het gezicht! Tevens 
zullen de winnaars van de Carnavalsschlager van vorig jaar, 
Moi Gewist, op beide avond een optreden verzorgen tijdens 
de Kletszullekesavonden! 
De hele vrijdagavond staat onder voortreffelijke begeleiding 
van de kapel De Durbloazers en op zaterdag zal De Blue Band 
de muzikale begeleiding verzorgen.

Carnavalsvereniging de Spekzullekes biedt u op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 februari deze geweldige, gezellige en SPEKtaculaire 
amusementsavond aan. Deze avond mag u niet missen. 
Kaartverkoop vanaf 1 november bij Zalencentrum Vissers, 
Peeleik 2, te Brouwhuis, tel. 0492-510986.
Aanvang: 20:00 uur, zaal open vanaf: 19:00 uur.
Prijs is slechts € 13,50,-- inclusief garderobe (let op vol is vol)

CV de Spekzullekes op het Internet
Vele Carnavalsliefhebbers volgen CV de Spekzullekes via inmiddels 
onze bekende website en eigen Spekzullekes-hyves. Voor de 
echte Carnavalsliefhebber kun je nu ook CV de Spekzullekes 
volgen op Twitter en Facebook! Dus om echt niets te missen 
van de gezelligste carnavalsvereniging van onder de rivieren, 
meld je dus vandaag nog aan en hopelijk zien we u tijdens de 
activiteiten, maar ook via de vele mediamogelijkheden! Voor 
meer informatie www.spekzullekes.nl

           



Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Welkom

in onze geheel

vernieuwde

showroom

           

Haarinstituut Helmond
Dameskapper

gespecialiseerd  in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer 

vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren

of alopecia

Handen uw visitekaartje
NIEUW GEL-POLISH

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.

Gel-polish nagelbehandeling € 15,00

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147

Andrea de Roy - Rudek
06-17572360 of 0492-516238

www.haarinstituuthelmond.nl
ik werk alleen op afspraak
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s.v. Rood-Wit ’62 huldigt jubilarissen
Tijdens de drukbezochte Algemene Leden Vergadering van 6 
oktober jl. heeft s.v. Rood-Wit ’62  een groot aantal jubilarissen 
gehuldigd. Voorzitter Piet Verlijsdonk zette namens het bestuur 
alle aanwezige jubilarissen uitgebreid in het zonnetje.
 
Er waren drie leden die reeds 40 jaar lid waren van de vereniging 
te weten Frits Kuypers, Eric van Berlo en Hans Mansvelders. 
Daarnaast huldigde de vereniging ook zes jubilarissen die 25 jaar 

lid waren. Dit waren Thea van Lieshout, Perry Verkoelen, Ralf 
Kuypers, Sjef van den Eijnde, Twan 
van der Linden en Toon Meulendijks. 
Drie jubilarissen konden bij de 
huldiging helaas niet aanwezig zijn.

Over s.v. Rood-Wit ’62

s.v. Rood-Wit ’62 is een gezonde 
en ambitieuze voetbalvereniging in 
de Helmondse wijk Rijpelberg met 
zo’n 950 leden en is nog altijd fors 
groeiende. Binnen de vereniging staat primair de beoefening 
van de voetbalsport centraal, voor zowel junioren (jongens en 
meisjes van 5 t/m 18 jaar) als senioren (dames en heren). De 
vereniging heeft een actief bestuur en heeft momenteel 50 
teams, bestaande uit 40 jeugdteams, waarvan 2 meisjesteams, 
1 Fun Play team en 1 kabouterteam en verder 7 seniorenteams, 
2 damesteams en 1 veteranenteam. Het 1e team van s.v. Rood-
Wit 62 speelt in de derde klasse van het district Zuid II.
Daarnaast is s.v. Rood-Wit ’62 de derde grootste sportvereniging 
binnen Helmond, en behoort het met haar grote en succesvolle 
jeugdafdeling tot de grootste voetbalverenigingen in de regio.

U kunt voor algemene informatie de website van 
s.v. Rood-Wit ’62 (http://www.roodwit62.nl) raadplegen.

Van links naar rechts: Hans Mansvelders, Frits Kuypers, Toon Meulendijks, Twan 
van der Linden, Thea van Lieshout en Ralf Kuypers. Niet op de foto: Eric van Berlo, 
Perry Verkoelen en Sjef van den Eijnde die helaas verhinderd waren.

Hockeyclub Bakel op koers
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. Veel bewoners van 
Dierdonk weten dit intussen ook en 
hebben de weg al gevonden naar de 
kleinschalige club in het dichtbij gelegen 
Bakel.

Bakelse teams op koers voor 
kampioenschap

De competitie is intussen een eindje 
gevorderd. Opvallend veel teams van 
Hockeyclub Bakel staan hoog genoteerd 
in de poule of staan zelfs bovenaan. Dat 
betekent dat er kans is op de herfsttitel 
en zelfs promotie naar een hogere klasse.
Maar nog belangrijker is het dat de teams 
veel plezier hebben met elkaar en in het 
spelletje. De rest volgt dan van zelf.

Ook zin om te gaan hockeyen?
Ben je al wat ouder? Heb je misschien 
eerder ook al gehockeyd? 

Heb je weer hockeykriebels gekregen? 
Neem dan ook contact met ons op (Astrid 
v/d Pol, 343784). Zij kan u informeren 
over de plaatsingsmogelijkheden.

Meer informatie over het hockeyen 
in Bakel staat op de website www.
hockeyclubbakel.nl. 
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Het meisjes D1-team wacht nog op meer sportieve successen, maar het team met daarin nogal wat 
Dierdonkse meiden heeft voor, tijdens en na de wedstrijd de grootste pret met elkaar.

                



FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Haal en breng service voor 
Dierdonk!

         

HippoCare Liessel
Alles voor paard en ruiter

Koopzondagen 
20 november - 18 december

Open van 11.00 tot 16.00u 

Met héééél veel aanbiedingen
En     GRATIS kadobonnen!!

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

             

Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

ENTOURAGE
m a g a z i n e  v o o r  s f e e r v o l  t a f e l e n  e n  s t i j l v o l  w o n e n

Najaar 2011

    

             

        

  

 

     

             

           

            

              

  

             

               

   

 

            

               

             

        

    

De nieuwe editie van ons jaarlijks magazine
ENTOURAGE is uit. Boordevol, met nieuws op het 

gebied van gezellig en stijlvol tafelen.

Als u hem niet in de bus heeft
ontvangen ligt er een exemplaar
klaar in onze winkel.
Zie ook www.coenenhelmond.nl

Nieuwe
editie
2011

Kinderen

'Waarom gaan de 
ooievaars in de herfst 
naar het zuiden?' 
vraagt de juf aan de 
klas. 

Antwoord Anny: 
'Omdat de Afrikanen 
ook kinderen willen 
hebben.'

  p          
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)  zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.   ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel 477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin 523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries 476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings 522019  

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2, 
5702 CW Helmond. ( 0492 - 529654 (dinsdag 10-12 u.)

Pastorieën: 
Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond. ( 0492 - 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV  Helmond. ( 0492 - 523421

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

70 jaar Kapel van Binderen
De kapel van Binderen is gelegen in de 
wijk Helmond-Noord, op het terrein waar 
tot 1650 de een cisterciënzerinnenabdij 
was gelegen. Deze abdij, die in de 
volksmond bekend stond als de Abdij 
van Binderen, werd in de jaren 1237-
1246 gesticht door Maria van Leuven, 
dochter van hertog Hendrik I van Brabant 
en weduwe van Keizer Otto IV en graaf 
Willem I van Holland

Volgens een legende is de Mariadevotie 
in Binderen verbonden met de 
kloosterstichting. Volgens deze legende 
raakte Maria van Leuven tijdens een 
jachtpartij haar gezelschap kwijt en kwam 
in een moeras terecht. Terwijl zij wegzonk 
in het natte veen, riep ze ‘O God, wees mij 
genadig, verlos mij uit deze nood. O God 
‘k binder in!’ Toen niemand haar leek te 
horen, beloofde zij Maria op deze plek 
een klooster te zullen bouwen als zij zou 
worden gered. Plotseling werd de aarde 
weer vast en kon zij met haar page verder. 
Toen het klooster (uiteindelijk op een iets 
andere plek) gereed was, noemde Maria 
het, naar haar angstig avontuur, Binder-
in, Binderen.

De huidige devotiepraktijk werd 
begonnen op 11 oktober 1941, in de 
schapenstal die omgebouwd werd tot een 

kapel, door de stichting Comité Binderen, 
die was opgericht door de Helmondse 
pastoor en geschiedschrijver A. Frenken.  
Kapel en toenmalige parochie hadden 
als patrones: “O.L.V. van Binderen, lelie 
onder de doornen”, één van de vele titels 
van Moeder Maria.

Op de jubileumdag heeft pastoor Seidel 
met alle medewerkers en vrijwilligers 
de Eucharistie gevierd om hett 70-jarig 
jubileum te vieren. De kapel is voor de 
Helmonders een plaats waar ze graag 
naar toe gaan, om te bidden en een 
kaars te branden. Dat deze mooie plaats 
van gebed nog maar lang voor de stad 
behouden mag blijven en bijdraagt aan 
het levend houden van ons mooie geloof.

Daarom zijn er tussen het bestuur van 
de Stichting en de parochie nu goede 
afspraken gemaakt, en de moeizame 
situatie dat kapel en parochie los van 
elkaar werken, is voorbij.  

De parochie schrijft daarom de doopsels 
en erkende huwelijken in de officiele 
registers in, en het kapelbestuur vraagt 
ook van degenen die een dienst willen 
in de kapel, dat zij contact hebben met 
de parochie. Zeker bij huwelijksvieringen 

is pastoor Seidel nauw betrokken. Zowel 
het parochiekantoor als de beheerder 
van de kapel werken nu volgens heldere 
afspraken, die uiteraard aan de praktijk 
worden aangepast waar nodig.
 
Dat wil niet zeggen dat de kapel nu een 
soort ‘kapel van de parochie’ wordt, waar 
alles kan wat in de parochiekerken niet 
kan. Sterker nog, het bestuur van de 
Stichting wil benadrukken dat vieringen 
mógelijk zijn, maar de kapel in de eerste 
plaats een plaats van gebed en privé-
devotie is. Het beleid dat het pastoraal 
team in principe geen vieringen in de 
kapel doet, omdat de parochiekerk de 
aangewezen plek is, sluit daar bij aan. 

De communie thuis bij de zieken 
De Nederlanders worden gemiddeld 
steeds ouder en blijven zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen.  Maar dat wil niet 
zeggen dat alles even gemakkelijk gaat. 
Hulp in de huishouding, boodschappen… 
en ook de kerk kan soms écht te ver weg 
zijn om lopend of met een rollator te 
bereiken, zeker vanuit de wijk Dierdonk. 
Onze wijk mag dan wel een jonge wijk 
zijn, maar er wonen ook ouderen! 

In dat geval kunt u de communie ook 
thuis ontvangen. Diaken de Vries en pater 
Benjamin zijn daar graag toe bereid, op 
afspraak, gewoonlijk eens per maand. En 
bovendien blijft u niet alleen met Christus 
verbonden op die manier, maar ook met 
de parochie.

Voelt u zich vrij om te vragen om de 
H.Communie thuis. 
Diaken de Vries: 476345; 
Pater Benjamin: 523421.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar 
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. 

Ook het kerkelijke bureau is hier gevestigd. 
Het telefoonnummer is 539470. Elke 
zondag om 10.00 uur heeft u gelegenheid 
om in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. Voor kinderen van 0 – 4 jaar 
is er een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst 
is. 

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

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• 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.bethlehemkerk-helmond.nl

Edukans - Schoenmaatjes
Van simpele schoenendoos tot onver ge-
telijk cadeau: Schoenmaatjes (voorheen 
Operatie Schoenendoos) is dé kans 
voor kinderen om iets concreets te 
doen voor kansarme leeftijdsgenootjes 
wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij 
een schoenendoos met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed. Jaarlijks 
doen tienduizenden kinderen met deze 
actie mee.
Het is hartverwarmend om te zien hoe 
blij de kinderen met hun schoenendoos 
zijn. Zo`n persoonlijk gebaar van een 
kind uit Nederland maakt diepe indruk! 
De schoenendozen worden verzonden 
naar landen als Oeganda, Malawi en Irak. 
Schoenmaatjes probeert zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de onderwijsprojecten 
in die landen. Voor de uitdelingen 
werkt Edukans samen met lokale 
partnerorganisaties. De schoenendozen 
gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en 
opvangcentra voor straatkinderen. 
Op 9 oktober is er gecollecteerd voor de 
verzendkosten.

Ook dit jaar doet de kindernevendienst 
weer mee . Maar u kunt ook meedoen. 
Tot en met 2 november kunt u spulletjes 
inleveren die we in de schoenendozen 
kunnen doen. 
Ook kunt u lege schoenendozen, al dan 
niet versierd inleveren die wij dan vullen. 
Natuurlijk mag u ook zelf een 
schoenendoos vullen en deze bij ons 
(wijkteamleden) afgeven Deze volle 
dozen mogen niet dichtgeplakt worden 

maar moeten 
worden afge- 
sloten d.m.v.
een (post) 
elastiek. Het is 
fijn als u dan 
een jongens- 
of meisjesdoos 
maakt. 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 zo goed 
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 
verpakkingsmateriaal

Spullen die in de schoendoos mogen en 
bij ons kunnen worden ingeleverd zijn:

• Schoolspullen, zoals pennen, 
(kleur)potloden, schriften, gum, 
puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek, 
schrijfblok. Liever geen stiften, want 
die drogen snel uit in warme landen.

• Speelgoed, bv.  popje,  auto, 
kleine bal, jojo, knuffel, puzzeltje, 
knikkers, ballonnen, springtouw, 
muziekinstrumentje enz.

• Toiletartikelen: tandpasta, tanden-
borstel, kam of borstel, zeep, 
washandje, toilettasje, spiegeltje, 
haarspeldjes enz.

Waar u verder nog aan kunt denken is bv.: 
pet, linnen draagtas, slippers.
Hartelijk dank

Kerk in Aktie – Werelddiaconaat – bonen zaaien, toekomst oogsten
Bidden voor bruine bonen. Dat deed Bartje niet. Maar de vrouwen in Congo des 
te meer Voor de oorlog leefden zij van de opbrengst van hun land. Maïs en bonen, 
bijvoorbeeld. Maar in de oorlog is alles verwoest. Hun landbouwbedrijfjes, hun gezin, 
hun leven. Veel vrouwen zijn mishandeld en verkracht. 
SARCAF is een partnerorganisatie van  Kerk in Actie en  helpt vrouwen om hun leven 
na de oorlog weer op te pakken. SARCAF zorgt voor voldoende zaden, en helpt de 
vrouwen ook om hun producten op de markt verkopen. Bovendien leren ze van alles 

over landbouwtechniek,
voeding en gezondheid. Zo hebben de 
vrouwen niet alleen eten, maar groeit ook 
hun zekerheid en zelfvertrouwen. 
We collecteren voor het Werelddiaconaat 
van Kerk in Actie. En voor een nieuwe 
toekomst voor deze vrouwen en hun 
gezinnen. Uw steun is daarbij onmisbaar. 

           



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 tijdens onze speciale ledenavond op dinsdag 22 november.  

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en aanmelden op:  

www.rabobank.nl/helmond

www.rabobank.nl/helmond

Als lid van Rabobank gratis naar het kasteel van Sinterklaas? 

Dat kan tijdens onze speciale ledenavond op dinsdag 22 november.  

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en aanmelden op:  

www.rabobank.nl/helmond
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huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Horstlandenpark 53 • Helmond€ 597.000,-- k.k.

Horstlandenpark 53 • Helmond

Valeriaanbeek 22 • Helmond€ 349.000,-- k.k.

Dierdonklaan 23 • Helmond€ 339.000,- v.o.n.

Dierdonklaan 23 • Helmond

Vilsterendreef 5 • Helmond

Zilverschoonbeek 1 • Helmond€ 624.500,-- k.k.

Zilverschoonbeek 1 • Helmond

Vilsterendreef 22 • Helmond

Hoe bereikt u de koper van uw woning?
Wat wij de laatste weken merken is dat er meer beweging is in de woningmarkt dan daarvoor; er vinden weer 
transacties plaats! Een voorbeeld hiervan is het feit dat wij de afgelopen maand 5 woningen in Dierdonk hebben 
verkocht! Onderstaand hebben wij enkele argumenten opgesomd om juist nu een woning te kopen:

1. De tijdelijke (tot 1 juli 2012!!) verlaging van de overdrachtsbelasing van 6% naar 2% scheelt veel geld;
2. De starterslening is in Helmond nog steeds verkrijgbaar is;
3. Financiering met Nationale Hypotheek Garantie is tot 1 januari 2012 nog zéér interessant;
4. De koper heeft keuze uit een ruim en gevarieerd aanbod;
5. De koper kan zijn gewenste woning kopen voor een reële prijs;
6. Nog steeds een historisch lage hypotheekrente;
7. Dierdonk: staat voor kwaliteit, klasse en geen verrassingen!

Wilt u ook een woning kopen of verkopen op Dierdonk? Neem gerust contact met onze Dierdonkspecialist Alwin 
Greefkes op: 0492 549055

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond  T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl  www.woonplezier.nl

€ 289.000,-- k.k.

€ 289.000,-- k.k.

           


