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En nog veel meer...

H E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N D

Engelseweg 150, Helmond 
T (0492) 52 14 85  
www.hetbinnenhuishelmond.nl

Openingstijden 
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur 
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

Advies bij Het Binnenhuis Helmond 

Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik 
van onze kennis en ervaring. Leg je 
woonsituatie voor: van een simpele 
tip tot een uitgebreid interieuradvies 
staan we voor je klaar. En welke 
keuze je uiteindelijk ook maakt: 
wij onderbouwen hem graag!

Topform verstelbare relaxfauteuil Klaus
Leverbaar in diverse stoffen en leder.  
Afgebeeld in leder Dino. 

Actie! Van 2.149,- nu voor  1.999,-

KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIEKOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE

Het najaar
volgens Topform!

Topform bank Alonzo
Vele opstellingen mogelijk, ook als hoekbank leverbaar. 
In stof of leder, vanaf 899,-

Topfrom eetkamertafel Cross
Leverbaar op 180, 200, 220 
en 240 cm lengte. 
Uitgevoerd in diverse kleuren 
eiken, geolied of gelakt. Poten 
mogelijk in alle RAL-kleuren. 
Nu vanaf 1.155,-

Topform bank Enzo
Vele opstellingen mogelijk, ook als hoekbank leverbaar. 
In stof of leder, vanaf 1.039,-

Topform eetkamerfauteuil Plaza
In meerdere ledersoorten, met of 
zonder wielen, vanaf 429,-

Topform bank Ervin Vario in vele stoffen en maten leverbaar, 
ook als hoekbank. Introductieprijs vanaf 1.599,-

Topform draaifauteuil Fiord
Met kiepfunctie. Leverbaar in diverse 
stoffen en leder, vanaf 1.275,-

Topform bank Avenue 
In vele maten en opstellingen, 
met verstelbare rugdelen, vanaf 1.399,-

            



Voorwoord 3

Prettige Vakantie en Kunst, of niet!
De wens “Prettige Vakantie”, prijkte nog 
op de wijkaankondigingsborden  toen ik 
de eerste letters van het voorwoord aan 
het papier, nou ja aan de computer toe 
vertrouwde. Een leuke geste naar de 
redactie waarvan Jos momenteel met 
vakantie is, en net op tijd terug is om 
mee de eindredactie te doen. En ook 
voor ondergetekende die met vakantie 
vertrekt als deze Gazet gedrukt wordt. 
Ondertussen is deze vakantiewens weer 
vervanger door www.dierdonk.eu, maar 
het had net zo goed kunnen blijven staan 
want over enkele weken is het immers 
weer herfstvakantie.

Nu we het over borden hebben dan eerst 
maar een vooruitblik op de gebeurtenis-
sen die in aantocht zijn, zoals de open 
middag bij de scouting, Kunst in Dierdonk 
en wat nog niet zichtbaar is op de borden, 
de spooktocht, dit jaar in samenwerking 
met buurtvereniging “Ons Nest” uit de 
vogelbuurt, en de jaarvergadering van 
onze wijkvereniging (en het loont echt om 
lid te worden). Ook het carnaval kondigt 
zich al weer aan.

Niet op de borden gezien, maar het was 
er wel, het wijkbrede overleg van de Wijk-
raad, waarvan het verslag de volgende 
maand opgenomen zal worden. Verder 
natuurlijk een terugblik op de Dierdonk-
dagen, waar naast de hoofd-act, Ben 
Saunders en het primaire volleybal, nog 
tal van andere bezigheden waren. Hierbij 
is het jammer dat we geen foto’s hebben 
van het Open Urban Streetgolf.

Tijdens de Dierdonkdagen heeft als 
neven aangelegenheid de prijsuitreiking 
plaatsgevonden aan de winnaars van de 

ballonnenwedstrijd en de voortuinen-
wedstrijd. Ook werd de gelegenheid te 
baat genomen om het 1e exemplaar van 
het Bomenboek “Een kijk op bomen in 
Dierdonk”, geschreven door Fried van Rijt, 
uit te reiken. Hiervoor is inmiddels zoveel 
belangstelling dat wij vragen, indien u er  
niet in geïnteresseerd bent , het niet bij 
het oud papier te gooien maar het af te 
geven op de Kromme Geer 26.

Over het bomenboek gesproken zoals 
daar in aangegeven zijn daarin niet alle 
bomen van Dierdonk beschreven. Een 
daarvan is “de dode boom” op het veldje 
bij De Kromme Geer. Of is het misschien 
Kunst of kan het nog Kunst worden? Een 
vraag waar u zich over kunt buigen.

Ook de rubriek uitgelicht is weer van de 
partij, dit keer niet geschreven door Mir-
jam die nog niet volledig mobiel is, maar 
door de echtgenote van onze bekende 
Helmonder, H@nny van Rijt, waarvoor 
onze hartelijke dank. Hanny heeft al va-
ker stukjes aangeleverd waaronder ook 
over de zwanen. De laatste keer dat ik de 
zwanen gezien heb, maakten de jongen 
het goed, echter de ouders lijken gevlo-
gen, in elk geval hebben ze hun kroost 
vrijgelaten.

Terwijl u weer geniet van de diverse 
activiteiten en deze Gazet, geniet ik van 
mijn, denk ik, verdiende vakantie! Even 
nog voor de puzzelaartjes, denk er wel 
aan altijd de gevraagde gegevens mee te 
sturen en zeker ook juiste telefoonnum-
mers, het zou jammer zijn als je prijs hebt 
en je niet telefonisch bereikbaar bent.

Veel leesplezier.

 

Een kijk op bomen

in

Dierdonk

            

           



Wijkinformatie4

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

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
 Parkzicht (gebouw)
 (556266 Fax: 556267

Secretariaat:  Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 7 en 21 okt.
RESTAFVAL:  Ma. 14 en 28 okt.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 7 en 21 okt. ten westen en 
wo. 9 en 23 okt. ten oosten van de 
Dierdonklaan. 

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3, 
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers (534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

Dierdonkdagen
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
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving 
leden:
Heidi Swinkels (515221.

Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844

mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

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

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

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
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

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

3 Voorwoord door Frank Smits.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Ellen Niesen en 
Mirjam van der Pijl.

8 Verenigingsnieuws: Jaarvergadering, en notulen van 2012.
Moet Niks mededelingen en Fotodier.

15 Verenigingsnieuws: Crea-avond, Lid worden van de 
wijkvereniging, Spooktocht en Kinderdisco.

18 Carat: “Na de onthulling” en het 1e exemplaar van “Een kijk 
op bomen in Dierdonk”.

19 Kunst in Dierdonk: 6 oktober 2013 – 13:00 – 17:00 uur.

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

25 Column Dierdonk 3D.

26 Prinsbekendmakingen bij de Rampetampers en de 
Rammetjes.

28 In de prijzen gevallen en
terugblik op het 17e Dierdonkweekend. 

32 Nieuws van de Wijkraad: N 279 en Nieuws van de wijkagent.

35 Uitgelicht: Edwin Raats, meer dan fietsenmaker.

37 Ingezonden: Scouting Paulus.

38 Programma Filmhuis. 

41 Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag. 

42 Ingezonden: Dierdonkschool, Hockeyclub Bakel, Bereboot, 
en Zomaar een dagje Dierenkliniek Brouwhuis.

46
Ingezonden: 15e Rabo Jeugdland, Orchideen in Dierdonk, 
Toneel Maskerade, Medi-Seinen: nieuws vanuit Medisch 
Centrum Dierdonk.

50 Ingezonden: Poppodium Lakei en Annatheater.

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

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. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !!  en Afbeeldingen, 
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: 13 oktober.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 1 November.

C O L O F O N   G A Z E T
13e jaargang nr. 9 – Editie Okt. 2013
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
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: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

         



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

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

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

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

Let op!  Wij zijn verhuisd

Konings
voor Verf en Behang

                   

Gevestigd in Dierdonk

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK
Gediplomeerd kapster

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl

              

Boterham
Er loopt een jongen met een olifant 
naar de grens, maar hij wordt aange-
houden door een douanier. "Die olifant
mag de grens niet over!" zegt hij bars.
Jongen: "Verdraaid! Dat is pech hebben!
" Een dag later komt dezelfde jongen 
weer terug bij de douanier. Zijn olifant 
heeft hij ook bij zich, maar op het voor-
hoofd en het achterste van de olifant zit 
een boterham met boter vast geplakt. 
Douanier: "Halt! U weet toch dat u met 
die olifant de grens niet over mag?" 
Jongen: "Olifant? Olifant? Hoe komt u 
daar nou bij? Ik mag toch zeker zelf wel 
weten wat ik op mijn boterham doe!!!"

            

            



De Ruit 1
Bij de aanleg van de N279 is 
men planologische altijd uit
gegaan van een omleiding rond
om de wijk Dierdonk. Men zou 
daardoor het natuurgebied de 
Bakelse Beemden niet door snij
den en de infrastructuur zou 
rond om de stedelijke  be bou 
wing komen te liggen.
Een con flict met de gemeente 
Gemert Bakel heeft er toe ge
leidt dat de weg tussen de 
stad en de woonwijk kwam te 

liggen. Een weg die zo nooit had mogen worden aangelegd en 
voor de VVD is het verbreden van het huidige tracé dan ook 
onbespreekbaar.

Naar de mening van de VVD hebben we de verplichting en de 
verantwoordelijkheid om een variant te benoemen die zowel 
robuust en toekomstbestendig is maar ook op voldoende 
draagvlak kan rekenen. Een variant die uitkomst biedt aan het 
regionale verkeersprobleem en geen alternatief wordt voor 
een rijksweg. Een variant die doorstroming garandeert zodat 
de uitstoot van fijnstof wordt geminimaliseerd. Een variant 
die zo min mogelijk geluidsoverlast levert maar zeker ook een 

variant die in 2030 ook nog voldoende capaciteit kan  leveren. 
In concreto denken wij dan aan een variant waarbij:

• het verkeer vanuit de richting Veghel via een lange 
omleiding ten noorden van de Heikantseweg en ten oos
ten van de Bakelse Beemden richting Brouwhuis loopt. 

• De weg moet een 80 km weg worden zodat zij geen 
aanzuigende werking heeft en wij zouden een voorstel 
willen doen om een inhaalverbod voor vrachtverkeer 
in te voeren vanaf het Ei van Ommel tot de rotonde 
Gemert Bakel. Dit omwille van een goede doorstroming.

Tot slot hebben wij een klemmend beroep op ons college, 
de stuurgroep en Gedeputeerde Staten gedaan om een 
krachtige lobby richting Den Haag op te zetten om de vereiste 
aanpassingen aan de A67 in tijd naar voren te halen.

Ellen Niessen

De Ruit 2
Op 5 september mochten einde
lijk inwoners van Helmond zich 
uitspreken over “De Ruit”. Voor 
Dierdonk is de voorgenomen 
ver dubbeling van de N279 daar
van het belangrijkste onderdeel.

Zo’n 400 mensen, waarvan ± de 
helft Dierdonkers, gingen met 
o.a. wethouder Stienen in dis
cussie over de plannen om de 
be reikbaarheid van Bra bant
Oost te vergroten.

Zelden heb ik meegemaakt dat een volle zaal met mensen, 
ongerust over hun leefgenot, dat op zo’n gedisciplineerde 
wijze deed. Sterk beargumenteerd spraken mensen over hun 
vrees voor geluidsoverlast, fijnstofgevaren, doorsnijding 
van Helmond, de ontoegankelijkheid van die N279 vanuit de 
wijken, de ontoegankelijkheid van Dierdonk, de vrees voor 
vroegtijdige sterfgevallen door de geluids en stofoverlast. 
Maar ook over de vrees dat de berekeningen die nut en 
noodzaak van “de Ruit” staven inmiddels flink achterhaald 
zijn. Die laatste gedachte heeft de PvdAfractie al langer. Wij 
denken dat er veel geld gestoken wordt in een project dat 
geen oplossing is voor de verkeersproblemen in deze regio. 
Zelfs de ANWB denkt er zo over! Verbetering van de situatie 
op de A67 heeft een veel grotere impact op het oplossen 
van verkeerscongestie in BrabantOost en kost minder geld. 
Daarvoor wordt helaas niet gekozen …

Ongeveer de helft van de aanwezigen bleek tegen de 
verdubbeling van de N279 te zijn, zelfs als deze om Dierdonk 
heen gelegd wordt. Van de andere helft koos het overgrote 
deel ervoor de weg, als hij toch moet worden opgewaardeerd, 
om Dierdonk heen te leggen via het langere tracé dat door 
de Heikant en de Bakelse Beemden loopt. Wethouder Stienen 
beloofde om via het college de keuze van aanwezigen te 
rapporteren en voor de omlegging via het lange tracé en 
een snelheidsbeperking van tot 80 km per uur te pleiten in 
de stuurgroep. Gedeputeerde Van Heugten heeft inmiddels 
laten weten dat het onwaarschijnlijk is dat alle extra wensen 
t.o.v. het voorgestelde basistracé gehonoreerd worden. Voor 
Dierdonk was er wel de hoop dat de lange omlegging een 
serieus alternatief is en misschien zelfs uit het bestaande 
budget bekostigd kan worden.

Vanuit de PvdA vinden we het wrang dat wordt vastgehouden 
aan plannen die achterhaald zijn, die dus niet oplossen wat ze 
ooit beloofden op te lossen maar die daarentegen veel nieuwe 
problemen creëren. Ook wil men de plannen met een veel te 
krap budget realiseren, dus vervallen te veel oplossingen om 
natuur te sparen en leefbaarheid op peil te houden. Het doet 
mij denken aan het debacle Betuwespoorlijn dat ik in mijn 
vorige woonplaats heb meegemaakt. Ook dat prestigeproject 
blijkt geldoverdebalk te zijn met desastreuze gevolgen voor 
aangrenzende natuur en aanwonende mensen…. 
Laten we hopen dat er genoeg politici op tijd wakker worden.

Mirjam van der Pijl

Politiek 7

          



Uitnodiging jaarvergadering 2013

Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf 
aan te melden. Leden kunnen bij het bestuur vooraf schriftelijk 
onderwerpen indienen. Daarbij dient duidelijk te worden 
aangegeven welke beslissing van de Algemene Ledenvergadering 
wordt verlangd.
Verder zal het bestuur verantwoording afleggen over het 
verenigingsjaar 2012/2013 dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Ook zult u geïnformeerd worden over de plannen voor het 
nieuwe jaar. Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd van 
harte welkom en willen we daarover graag met u van gedachten 
wisselen. 

De agenda:

1) Opening/vaststelling agenda

2) Ingekomen stukken/mededelingen

3) Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.D. 22 Oktober 2012 

4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van aftreden is dit jaar geen van 
de zittende bestuursleden aftredend. Het bestuur bestaat uit 4 personen. Ivo 
Dolmans heeft het afgelopen jaar meegedraaid als kandidaat-bestuurslid. 
Hij heeft aangegeven zich beschikbaar te willen stellen als bestuurslid. Het 
bestuur stelt voor om hem tijdens de ALV definitief te benoemen.Verdere 
geïnteresseerden gelieve contact op te nemen met een van de bestuursleden. 
Aan de ALV zal worden gevraagd kandidaten ter vergadering, al dan niet na 
stemming, tot bestuurslid te benoemen.

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2012/2013
 De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.

6) Financiële verslaglegging
 a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2012/2013
  De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken.
 b) verslag kascommissie
  De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed te keuren.
 c) samenstelling nieuwe kascommissie
 d) begroting 2013/2014

7) Rondvraag

8)	 Sluiting

 3 september 2013
 Jan van Duren
 Secretaris

Uitnodiging voor de Jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk 
op maandag 28 oktober 2013 – om 20.30 uur – in Parkzicht

Verenigingsnieuws8

           



Concept - verslag ALV 2011/2012
Concept - verslag van de Algemene Ledenver-
gadering (ALV), jaarvergadering 2011/2012 van 
Wijkvereniging Dierdonk op maandag 22 okto-
ber 2012 om 20.30 uur in Parkzicht

Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: 
Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jeroen Schoonen 
(penningmeester), Jan van Duren (secretaris), Heidi Swinkels 
en kandidaat bestuurslid Ivo Dolmans en verder van de leden 
Frank Smits, Jos van den Eijnden, Carel van der Zanden, Jeanne 
de Jong, Hans de Jong, Ton Visschedijk, Herman van Zoelen, 
Kees Paaps, Johan Smit, Astrid van Raak, Liesbeth Scheepens, 
Karla Stouten, Yvonne Koets, Petra van Deijzen, Frans de Wit.
Van Fred de Locht en Jeroen de Kort is een bericht van 
verhindering ontvangen.

1) Opening/vaststelling agenda
Na opening van de vergadering door de wnd.voorzitter Gerard 
Bosmans wordt de agenda vastgesteld.
Aan de aanwezigen worden de volgende stukken uitgedeeld: 
het verslag van de vorige jaarverga-dering, het jaarverslag en 
de jaarrekening 2011/2012 en de begroting voor het komende 
verenigingsjaar 2012/2013.

2) Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken voor de 
ALV.

3) Vaststellen verslag alv d.D. 31 Oktober 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4) Bestuurssamenstelling
Volgens het rooster van aftreden is dit jaar geen van de 
zittende bestuursleden aftredend. Het bestuur bestaat uit 4 
leden en kan verder worden uitgebreid. Ivo Dolmans heeft 
zich bij het bestuur gemeld en heeft aangegeven graag een 
tijdje mee te draaien als kandidaat-bestuurslid voordat 
hij definitief wordt benoemd. Het bestuur en de ALV gaan 
daarmee akkoord. Er hebben zich verder geen nieuwe 
kandidaat-bestuursleden gemeld.

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2011/2012
Door de secretaris wordt een toelichting gegeven op het 
jaarverslag. De ALV gaat inhoudelijk akkoord met het verslag. 
Ton Visschedijk zou als aanvulling graag de samenwerking 
met de Dierdonkdagen onder een apart kopje opgenomen 
zien. Hij zal daarvoor een tekst aanleveren aan de secretaris. 
Het jaarverslag zal in de Gazet van december 2012 worden 
gepubliceerd. In het algemeen lopen de activiteiten goed. 
Dit verenigingsjaar zijn geen nieuwe activiteiten gestart. Wel 
zijn de creativiteits-workshops weer nieuw leven in geblazen 
en is de voortuinwedstrijd, na een jaartje pauze, ook weer 
opgepakt. De spooktocht kon wegens gebrek aan deelname 
helaas niet doorgaan.
Naar aanleiding van het verslag wordt door Jeanne de Jong 
gevraagd of volgend jaar bij Kunst in Dierdonk (KID) wat meer 
plattegronden van de kunstroute in Parkzicht kunnen worden 
gelegd met daarop een route en mogelijk een differentiatie 

van de diverse soorten kunstuitingen aangegeven. Het 
bestuur zal dit verzoek doorspelen aan KID.

6) Financiële verslaglegging
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2011/2012. De 

penningmeester geeft een toelichting op de stukken.
b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascommissie 

bestaande uit de leden, dhr. Herman van Zoelen en dhr. 
Jos van den Eijnden. Dhr. Van Zoelen leest namens de 
commissie een verklaring voor tot décharge van de 
penningmeester. Op basis van alle stukken wordt door de 
ALV de financiële verslaglegging van het jaar 2011/2012 
goedgekeurd. Samenstelling nieuwe kascommissie: 
Dhr. Herman van Zoelen is aftredend. De heer Hans de 
Jong en dhr. Frans de Wit stellen zich beschikbaar om 
de kascommissie te versterken. Daardoor bestaat de 
kascommissie wederom uit 3 personen.

c) Begroting 2012/2013. De penningmeester licht de 
begroting toe. Alle deelactiviteiten kunnen op een 
redelijke, soms hogere financiële bijdrage dan voorgaande 
jaren rekenen. De begroting wordt per regel doorgenomen 
en toegelicht.

Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt e/o afgesproken 
dat:

De begroting wordt met inachtname van het bovenstaande 
geaccordeerd door de ALV.

7) Rondvraag

Jeanne de Jong – geeft aan dat de Gazet regelmatig later dan 
zondag wordt bezorgd. Het bestuur zal bij de coördinator van 
de bezorging erop aandringen eens een steekproef te nemen 
met betrekking tot de bezorging van het wijkblad.

Liesbeth Scheepens – vraagt of zij voor repetities van 
Maskerade gebruik kan maken van ruimtes van Parkzicht. 
Herman van Zoelen antwoordt dat dat geen probleem is maar 
dat afspraken in overleg met de beheerder van Parkzicht 
moeten worden gemaakt.

Johan Smit – zal bevorderen dat de kinderdisco op website 
wordt geplaatst.

Frank Smits – doet een oproep aan eenieder om bij 
evenementen e.d. stukjes en foto’s aan te leveren voor 
plaatsing in de Gazet.

8)	 Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de 
vergadering.

Helmond, november 2012

Jan van Duren
secretaris
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Hij is weer voorbij, die mooie zomer…..
Voor ons reden om, helemaal uitgerust, weer te beginnen aan 
ons winterprogramma.

Het voorlopige schema van de geplande activiteiten staat 
hierbij. We trachten dit schema aan te houden. Lees echter 
altijd de mededelingen in de laatste Gazet na. Soms weten we 
nog niet alle details en een planning kan natuurlijk altijd nog 
aangepast worden.
Wij hopen dat veel Dierdonkers met ons mee willen doen. Het 
blijkt iedere keer erg gezellig te zijn om mede-wijkbewoners 
te ontmoeten en met hen te praten en te ontspannen.
In de maand oktober staan de volgende activiteiten op het 
programma:

Elke woensdagmorgen vanaf 9 oktober van 10:00 uur tot ca. 
12:00 uur Koersbal.

Elke donderdagmorgen vanaf 10 oktober, eveneens van 10:00 
uur tot 12:00 uur computerinloop. Zie voor nadere informatie 
het artikel over dit onderwerp.

Dinsdag 22 oktober 13:30 uur bezoek aan de nieuwe tentoon-
stelling in het Gemeentemuseum aan het Boscotondoplein. 
De tentoonstelling gaat over Helmond Industriestad, in relatie 
met de ZuidWillemsvaart.
Op dit moment van schrijven is nog geen detailinformatie be-
kend. Kijk daarvoor op de site van het Gemeentemuseum en 
in de diverse dag- en weekbladen. Indien u in het bezit bent 
van een museumjaarkaart of een Rabobankpas is de toegang 
gratis. Wilt u zich uiterlijk 16 oktober aanmelden bij Jeanne de 
Jong, tel. 512 516.

Kom uit die rij en bezoek de computerinloop
Het is inmiddels al zo’n 14 jaar geleden dat ik op verzoek van 
Rabobank Helmond bij zeven Helmondse ouderverenigingen 
een lezing heb gegeven over de Informatie- en Communicatie 
Technologie in zijn algemeen en over het gebruik van de com-
puter in het bijzonder.
Daarin beweerde ik dat de mensen die geen toegang tot de 
computer hebben, in de toekomst in een heel lange rij zouden 
staan voordat ze aan het loket aan de beurt zouden zijn: Een 
rij vanaf de Ameideflat tot aan het stadskantoor dat toen nog 
aan de Heuvel gevestigd was.
Die voorspelling is niet helemaal uitgekomen. Dat wil echter 
niet zeggen dat je nu zonder voldoende computervaardigheid 
niet helemaal achter in de rij staat.
Voor allerlei zaken die je met de (gemeentelijke) overheid 
moet regelen ben je eigenlijk verplicht om van de computer 
gebruik te maken. Ook de banken hebben de automatisering 
hoog in het vaandel staan. En wat denk je van de informatie-
voorziening. Op radio en TV wordt constant verwezen naar 
internet als je over een onderwerp meer informatie wilt.
Gelukkig is de toegang naar al die informatie in de loop van de 
jaren gemakkelijker geworden. De bediening van de computer 
is heel wat eenvoudiger dan 10 jaar geleden. Ook zijn er nu 

allerlei nieuwe technische ontwikkelingen, zoals tablets en 
smartphones waardoor de toegang tot allerlei informatie veel 
gemakkelijker wordt.
Voor veel mensen hoeven die dingen niet; ze kijken afkeurend 
naar de jeugd die nauwelijks op normale manier lijkt te com-
municeren.
Zoals vaak in het leven, willen inderdaad sommige dingen wel 
eens te ver doorslaan. Dit neemt echter niet weg dat, indien 
evenwichtig gebruikt, het heel veel gemak en voordeel kan 
opleveren.
Wij willen tijdens de wekelijkse computerinloop demonstre-
ren en uitleggen wat er mogelijk is en waar de voordelen zit-
ten. Ook als je tot op heden gedacht hebt dat het jouw tijd wel 
zou duren, willen we graag laten zien en uitleggen wat je aan 
dat computergedoe hebt. Het motto daarbij is dat we elkaar 
helpen. Samen weten we veel en kunnen we ingaan op jouw 
eigen vragen.
Kortom: Er worden geen cursussen gegeven, maar naar oplos-
singen gezocht die in jouw situatie passen.
Iedereen is op donderdagmorgen van harte welkom in Park-
zicht.

MoetNiks mededelingen
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Aanvullingen of veranderingen zie maandelijkse mededelingen in de Gazet

Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting

Elke woensdag vanaf 9 oktober Koersbal Parkzicht Aanvang 10:00 uur

Vanaf donderdag 10 oktober Inloopochtend Computercafé Parkzicht Van 10:00 uur tot 12:00 uur

Dinsdag 22 oktober Bezoek Gemeente Museum 
Helmond

Gemeentemuseum Samenkomst in hal museum 
om 13:30 uur 
Entree 65 plus: € 2,50
Gratis met Rabobankpas of 
museum jaarkaart

Dinsdag 5 november Film Les Beaux Jours Pathé bioscoop Samenkomst hal Pathé 
om 13:15 uur Aanvang 13:30 uur

Woensdag 18 december Kerstbijeenkomst Parkzicht Van 10:00 uur tot 13:00 uur 
Bijzonderheden volgen

Zondag 19 januari Winterwandeling omgeving Dierdonk Vertrek 10:30 uur vanaf 
parkeerterrein AH na afloop 
koffie in Parkzicht

Dinsdag 4 februari namiddag Bezoek Philips museum Eindhoven Zie Gazet

Zondag 16 februari Winterwandeling Informatie volgt

In maart datum volgt Film Nieuwe locatie Filmhuis Informatie volgt.

Zondag 16 maart Winterwandeling Omgeving Dierdonk Informatie volgt

Woensdag 30 april Laatste koersbal Parkzicht

Donderdag 24 april Laatste ochtend 
computercafé

Parkzicht

Dinsdag 13 mei Bustocht Informatie volgt

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

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

Programma MoetNiks tot mei 2014 
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HET WOORD “APART” IN FOTOGRAFIE 
Tijdens het interview met Peter kwam het woord apart 
geregeld te voorschijn. Op een of andere manier drijft dit 
woord Peter tot het maken van foto’s waarbij hij momenten 
weet te pakken die voor hem een andere kant van het 
menselijk bestaan raken. Peter geeft het de naam apart en 
dit geeft mij de gelegenheid om vanuit zijn optiek naar zijn 
foto’s te kijken. Boeiend, leerzaam en het raakt mij.

BANGKOK BY NIGHT, VANUIT HOTEL

CHIANG MAI NATUURPARK

Peter bezoekt vanuit zijn werk als adviseur arbeids
omstandigheden geregeld bedrijven en maakt daar foto’s. Het 
enthousiasme om de verpakte menselijkheid achter de lassers 
en het effect van het laswerk in de spattende vonken te 
pakken, is waar Peter voor gaat. Werk en hobby vloeien hier 
over in elkaar. Dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik.

LASSERS

BOEDDHA CHIANG MAI 

Peter Kanters en zijn aparte kanten 
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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LIGGENDE BOEDDHA WAT PHO BANGKOK

Hij stelt gaande weg hogere eisen aan 
het fotograferen. O.a. scherpte en heeft 
een enorm plezier in het bewerken van 
foto’s middels Photoshop / Camera Raw 
en de foto van de zittende boeddha, 
middels de snapseed app.

Een van mijn redenen om een interview 
met Peter te arrangeren is het feit 
dat hij deze zomer met zijn gezin naar 
Thailand is geweest en een van mijn 
beste herinneringen is een verre reis 
met man en kinderen. Ik wilde horen 
en zien wat zijn bevindingen daarbij zijn 
en proberen momenten te herkennen 
waarin het contact met de verre wereld 
en de momenten van dichtbijheid door 
Peter zijn vastgelegd.
En wat ik vond is deze foto. Peter 
had bedacht dat ik maar een aantal 
foto’s moest uitzoeken, omdat hij 
leert van mijn manier van kijken. Zo is 
dat. Natuurlijk hebben we het samen 
gedaan.

KHAO SOK

Hoe Suze, de negenjarige dochter van 
Peter een klik heeft met deze vrouw en 
Peter legt dit aparte moment vast. Dit 
herkende ik van mijn dochter Inez toen 
zij 10 jaar was. Een nooit te vergeten 
moment.

Opvallend zijn de groothoek foto’s.
Deze zijn krachtig en hebben een goede 
compositie vind ik. Dit zijn foto’s waar 
ik graag van wil leren en wie weet 
meerderen met mij.

GROT KHAO SOK; TUK TUKS CHIANG MAI

Vroeg opstaan om rustig ochtendlicht 
te vangen. Dit deed Peter door gebruik 
te maken van Magic Hour. ‘ Dan.. sta je 
vroeg op, hebt geen ‘niet fotografen’ 
in je buurt en wilt de mooiste ochtend 
foto’s maken. Maakt een stevige wande
ling in de omgeving en komt uiteindelijk 
met helemaal niks goeds terug. Terug 
naar af en om het voor jezelf niet hele
maal op niets uit te laten lopen foto
grafeer je de palmboom voor het hotel.’ 

STUDENTEN IN WAT PHRATHAT DOI SUTHEP

De twee karakterfoto’s getuigen nog 
eens extra van Peter’s kracht voor 
fotografie. Scherpte, diepte, compositie, 
kleur, photoshop en niet te vergeten, de 
totale ervaring als je er naar kijkt. Het 
lijkt wel alsof deze dames zo uit de foto 
opstaan. De foto’s leven.

Met dank aan Peter.
Namens clublid Fotodier, Jose Luijten

KAREN STAM EN LONG NECK TE KAREN VILLAGE 
BIJ MAE HONG SON

            



 
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 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

            

NAJAARSACTIE

In oktober

uw gordijnen

gratis g
emeten

gratis g
emaakt

gratis g
ehangen*

*vraag naar de vo
orw

aa

rd
en

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Gediplomeerd en gespecialiseerd in: 
Diabetische voet

Reumatische voet
Risico voeten

Belt u gerust voor meer informatie
 of om een afspraak te maken. 

Agnes van den Reek 
De Lage Geer 1 

5709 PX  Helmond

Pedicure Agnes van den Reek

0492-774354 / 06-14150264
www.pedicureagnes.nl

Pedicure Agnes van den Reek

             

Boemerang

Jantje wil een hond kopen. 
Terwijlhij naar het dier wijst 
vraagthij aan de verkoper: 

"Is dat dier een beetje trouw?" 

Zegt de verkoper:

"Trouw, trouw? Hij is heel trouw.
Hij is net als een boemerang, ik 
heb hem al vier keer verkocht
en hij komt steeds terug."

            

            



Workshop zilveren sieraden maken

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

Zelf	 een	 zilveren	 ring	 met	
edelstenen	 of	 parels,	 een	
mooie gegoten ring in zilver 
of	 leuke	 oorbellen	 ontwerpen	
en maken? Dat kan binnenkort 
tijdens	 de	 workshops	 van	 ’t	
Juweeltje,	 onder	 begeleiding	

van	goudsmid	Rie-Jeanne.	Op	maandagavond	7	en	21	oktober	
en	4	november	kunt	u	van	19.30	u.	 tot	±	22.00	u.	 terecht	 in	
sociaal	cultureel	centrum	Parkzicht	om	uw	droomsieraad	zelf	
te maken!

U	 kunt	 uzelf	 dan	 helemaal	 uitleven	 op	 het	 maken	 van	 een	
prachtige	 draadring,	 hanger	 of	 oorbellen	met	 edelsteentjes,	
parels	 of	 glaskralen.	 Of	 u	 maakt	 een	 gegoten,	 zilveren	 ring	
met	de	verloren	wastechniek.	

De	workshops	kosten	per	avond	€	10,00	p.p.	voor	 leden	van	
de	 wijkvereniging	 en	 €	 15,00	 voor	 niet-leden,	 exclusief	 de	
materialen.	Het	maken	van	een	draadring,	hanger	of	oorbellen	
lukt	 in	 1	 workshop.	 Voor	 de	 zilveren	 ring	 met	 de	 verloren	
wastechniek	 moet	 u	 2	 avonden	 reserveren,	 één	 voor	 het	
maken	van	de	ring	in	was	en	één	om	de	in	zilver	gegoten	ring	
af	te	werken.	Ook	hiervoor	geldt	dat	het	exclusief	de	zilver-	en	
gietkosten	is.

Inschrijven kan door een mailtje sturen naar 
juweeltjeworkshops@gmail.com	met	gekozen	workshop(s),	
datum(s),	naam,	adres	en	telefoonnummer	of	onderstaand	
inschrijfformulier	inleveren	op	Dierdonklaan	96.

Het	beloven	gezellige	avonden	te	worden	dus	kom	gerust	met	
dochter,	zus,	vriend(in),	buurvrouw	of	kennis!	Maar	schrijf	wel	
snel in want de belangstelling is groot!
---------------------------------------------------------------------------

Naam           ………………………………………………………………………………

Adres										……………………………………………………………………………….

PC/plaats    ………………………………………………………………………………

Tel.	Nr.								…………………………..…							Lid	wijkvereniging		ja/nee	

E	mailadres	.………………………………………………………………………………

wil graag deelnemen aan de workshop: 

			O	zilveren	draadring,	hanger	of	oorbellen	op

			O			7	oktober	,						O	21	oktober		 				O			4	november

				of/en		O	gegoten	zilveren	ring	in	verloren	was	op				
																				7	oktober	en	4	november	

					Gewenste	workshop(s)	en	datum(s)	aankruisen	a.u.b.
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ACTIE 

VERLENGD!!

- Geen inschrijfgeld. U was in de maanden juli en augustus nog geen lid!

6 maanden
onbeperkt sporten

 

Voor slechts € 23,50 per maand

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwhuis

Scholieren abonnement
Onbeperkt fitness 
€ 21,50  per maand

 •  Geen inschrijfgeld
 •  1 maand gratis (bij half jaar abonnement)

TE HUUR RUIMTE
IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2) 
Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwhuis

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

NU OOK IN OKTOBER
NOG AF TE SLUITEN

            

            



Spooktocht

1 november  -   
Halloweenthema !!!!!
Voor wie:   alle kinderen die in groep 4 
t/m 8 zitten.

Waar:   in Parkzicht

Hoe laat:  van 19.00- 21.30 uur

Kom verkleed als je dat leuk vindt, maar 
het is niet verplicht.

Nog even voor de ouders: willen jullie 
de kinderen svp binnen komen ophalen. 
Alleen kinderen uit groep 8, die een 
briefje bij zich hebben van hun ouders, 
mogen eventueel alleen naar huis!
Het is fijn als jongere kinderen het 
telefoonnummer van hun ouders bij 
zich hebben, indien ze eerder opgehaald 
willen worden.
We zien jullie graag op 1 november, tot 
dan !!

Pag 17 s er.sp okt cht herzien          

Kinderdisco
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Beste dierdonk bewoners,

Afgelopen juni is het kunst
werk ‘overbrugging’ aan het 
begin van de Dierdonklaan  
feestelijk onthuld. 

Veel bewoners zijn erg en
thousiast over het beeld en 
wij als kunstenaars krijgen 
nog steeds de nodige compli
menten. Tegelijkertijd horen

wij opmerkingen over het eikenboompje op de vluchtheuvel. 
Deze boom belemmert het uitzicht op het beeld gezien 
vanaf de Bakelsedijk, wat erg jammer is. Bij de wijkraad zijn 
deze signalen ook bekend gemaakt en de wijkraad heeft
inmiddels een verzoek richting de gemeente gedaan om
deze boom weg te halen of te verplaatsen, maar helaas met 
een teleurstellend resultaat. De boom wordt niet verplaatst.  
Wij waarderen de betrokkenheid van de bewoners en 
wijkraad enorm en hebben het daarom nogmaals bij de 
gemeente onder de aandacht gebracht. Het is nu afwachten.
Daarnaast zijn wij afgelopen week uitgenodigd op het 
Technasium van het Dr. Knippenbergcollege. Leerlingen 
hebben de opdracht gekregen om een lichtplan te ontwerpen 
voor het beeld. Vanuit de collegezaal kregen wij allerlei 
vragen op ons afgevuurd, zoals: Mogen we in het beeld 
boren? Hoe zouden jullie het zelf aangelicht willen zien? 

Waarom loopt er een vrouw over de brug?  Waarom hebben 
we maar zo’n krap budget. Prachtig om te horen hoe creatief
de leerlingen al bezig zijn. Duurzaamheid staat daarbij 
centraal, zoals bijvoorbeeld: Stroom opwekken d.m.v. een 
beweegbare drempel, waar auto’s overheen rijden, of de 
lichtbron aansluiten op een zonnepaneel. We zijn dan ook erg 
benieuwd wat het uiteindelijke resultaat gaat worden. We 
houden U op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Petry Claassen en Jos van der Donk

Terugblik op plaatsen van
het kunstwerk‘Overbrugging’

1e exemplaar ‘Een kijk op Bomen’ uitgereikt
Op zondagmiddag, 8 september 2013 rond 17.00 uur na de 
sportactiviteiten van de Dierdonkdagen werd het eerste
exemplaar van het bomenboekje, geschreven door Fried van 
Rijt en grafisch vorm gegeven door Jos van de Eijnden en Frank
Smits (Dierdonk Gazet) officieel aangeboden aan Ellen van
Kollenburg onze RABObank wijkambassadeur. Helaas kon de 
wethouder van cultuur Jan van der Heuvel niet aanwezig zijn
wegens verplichtingen elders. Na een korte inleiding door de
voorzitter van de wijkraad Nico Tuip over het ontstaan van het
boekje, werd Fried van Rijt, ondertussen een BN’er van onze
wijk, in de spotlight gezet en kon hij het eerste exemplaar van 
het bomenboekje officieel aan Ellen van Kollenburg, Rabo-
bank wijkambassadeur, overhandigen. Ellen van Kollenburg
is samen met Annemarie Hesemans die momenteel van haar 
vakantie geniet, RABO-bank wijkambassadeur van Dierdonk.
Onder het motto “Geld voor de wijk, idee uit de wijk” mogen
zij geld besteden aan projecten die een bijdrage leveren aan 
onze wijk.

Zij zijn op zoek naar goede ideeën en iedereen die een idee 
heeft zoals wijkraden, jongeren, verenigingen, ouderen, clubs,
winkeliers, stichtingen enzovoorts kan deze bij de RABO-bank
ambassadeurs inleveren en indien het idee voldoet aan enkele 
voorwaarden kan het worden gefinancierd en uitgevoerd.

Het bomenboekje is een goed voorbeeld van een klein 
burgerinitiatief gerealiseerd door Fried van Rijt en
gefinancierd door de Rabo-bank, de Wijkraad en de wijk-
vereniging. Ieder huishouden in de wijk Dierdonk, heeft
als het goed is ondertussen gratis een bomenboekje in zijn
brievenbus ontvangen en wij allen hopen dat dit boekje u zal 
prikkelen om eens naar buiten te gaan en te genieten van al 
dat schoons wat er groeit en bloeit in onze mooie wijk.
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Kunst in Dierdonk - 6 oktober 13–17u 
In de september editie van de Gazet van Dierdonk, exact 
in het midden, heeft u ongetwijfeld  de opzet van KiD 2013 
gezien. Ruim 25 kunstenaars en 17 fotografen presenteren 
de mooiste kunstwerken. Van adembenemede beeld
houwwerken tot vluchtige zand sculpturen. Kortom voor 
ieder wat wils. 
Mocht de Gazet inmiddels bij het oud papier zijn beland, geen 
nood. Er is een digitale versie beschikbaar en deze is te vinden 
op: www.dierdonk.eu/kid/download-kid2013.pdf
Of onder:  gazet.dierdonk.org (let op zonder www) en klik op 
de foto van Dean Sanders (sept. 2013)

De locaties van de kunstenaars in willekeurige volgorde:
Tormentilbeek 9

Niek de Jongh Fotografie
De korte geer 2

Anne Lier  Teken- & schilderkunst
Floor Hamelynck Schilderkunst
Petri Claassen Beeldhouwwerken

Schovenhorstweide 9
Jos van der Donk Bronzen sculpturen

Schovenhorstweide 11
Willemijn Berg Fotografie

Velhorstweide 15
Kitty Wiegmann Schilderkunst
Marjon Jochem Glaskunst

Velhorstweide 20
Wim van Midden Beeldhouwwerken

Horstlandenpark 8
Jose Luijten   Schilderkunst
Sandra van der Griendt Sculpturen
Hugo Brouwer  Schilderkunst
Marina Wirtz   Teken- en schilderkunst
Rieky van Asten  Natuurlijke kunst
Marjo van Wouw  Teken- en schilderkunst
Anita van Hout  Monoprint
Marjolein van der Putten Viltkunst  

Schovenhorstweide 7
Hans Deelen  Zandsculpturen
Anne Deelen  Schilderkunst
Andre van Veghel Beeldhouwwerken

Leeuwenborgweide 76
Mirjam Boudewijns Mozaieken

Tamariskbeek 15
Bert Valentijn Mineralen & fossielen

Twickeldreef 19
Leon Spoor  Popart

Parkzicht
Edy van der Elshout Expositie van diverse
   schilderkunstenaars
FotoDier  Expositie van diverse fotografen
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•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

               

Blauw oog.
Een Duitser gaat naar een herberg en
vraagt: Heeft u nog een kamer? Ja,
zegt de herbergier, maar de mensen 
zeggen dat het er spookt. Die nacht:
Ik ben het spook met het rode oog! 
En de Duitser rent weg. Er komt een 
Deen, hij vraagt hetzelfde. Die nacht: 
Ik ben het spook met het rode oog!. 
De Deen er van door. Dan komt er een
Nederlander. Heeft u een kamer? Ja, 
aar de mensen zeggen dat het er 
spookt. Die nacht: Ik ben het spook 
met het rode oog! De Nederlander: 
Als je me nou niet laat slapen ben je 
het spook met het blauwe oog! 

            

            



Olivier: Wij helpen wel mee opruimen!
Al een paar dagen vraagt mama aan 
papa om de bladeren in de tuin  op te 
harken. Papa vind dit geen leuke klus en 
ook die avond onder het eten hebben ze 
het er weer over. 

“Papa, mama heeft toch tegen je gezegd 
dat de bladeren in de tuin opgeveegd 
moeten worden?”, wil Olivier heel stoer 
weten. “Ja, jongen daar heb je gelijk in, 
maar papa heeft daar niet zoveel zin in”, 
zegt papa. “En als wij je nu is helpen”, 
antwoord hij tegelijk wijzend naar 
Martijn. “Ja, dat lijkt me leuk. Eerst alles 
bij elkaar vegen, dan gooi je ze omhoog 
om vervolgens er in te gaan spelen”, 
roept Martijn. “Nee, jongens dat is niet 
de bedoeling”, zegt mama. Het is echt 
de bedoeling dat het in de kliko gaat of 
in zakken zodat de tuin weer netjes is”. 
“We beloven dat alles opgeruimd is, 
hè papa”, zegt Olivier lachend. “Weten 
jullie heel zeker dat jullie mee willen 
helpen. En niet als alles bij elkaar ligt 
dat jullie dan weggaan en ik het alsnog 
alleen doe”, wil papa echt weten voor 
hij ja zegt. “We beloven het. We blijven 
helpen tot alles in de zak is”, zegt Olivier. 
“We gaan door tot het donker wordt”, 
vult Martijn Olivier stoer aan.

Die zaterdag zijn de ‘mannen’ in de 
tuin druk aan het harken. “Jongens, ik 
ga even een boodschap doen. Ik ben 
benieuwd hoe ver jullie straks zijn”, 
zegt mama. “Ik denk al heel ver mam!”, 
antwoord Martijn.

“Papa, mag ik daar onder de bomen 
het blad weghalen?”, vraagt Olivier. 
“Ja, hoor dat is in orde. Wel deze kant 
op vegen en maak maar een grote berg, 
dan doen we dat straks in de zakken”, 
zegt papa. Al zingend loopt Olivier 
weg en duikt onder de bomen om de 
bladeren weg te vegen. Hij maakt er een 
hele hoge berg van. Uiteraard is Olivier 
weer in voor een grapje. Hij besluit om 
in de grote bladerenhoop te gaan liggen 
en dan te roepen. “Hallo papa, kan je me 
even helpen?”, roept hij. Papa komt aan 
lopen en kijkt in het rond waar Olivier 
is. “Olivier waar ben je?”, vraagt papa. 
Omdat papa zo dichtbij staat zegt hij 
niks. Nogmaals roept papa, maar Olivier 
is nergens te bekennen. Martijn heeft 
al lang door dat Olivier in de bladeren 
ligt en duikt zelf ook onder grote hoop 
die hij samen met zijn vader heeft 
opgeveegd. Ook hij roept naar papa 
dat hij even moet komen. “Papa heb je 
Olivier al? Nee, dan kan je beter even bij 
mij komen”, roept hij.

Als papa naar Martijn wil en hij kan 
hem ook niet vinden, begint papa 
door te krijgen wat de jongens aan het 
doen zijn. “Oh, ik snap jullie wel. Jullie 
doen verstoppertje met de bladeren! 
Nou, dan zal ik eens even gaan zoeken 
waar jullie zijn. Even kijken zegt papa… 
is Olivier of Martijn hier?”, zegt hij al 
prikkend met de hark in een kleine berg 
met bladeren. Maar nee hoor, geen 
van tweeën zijn daar. Hij loopt verder 
en zoekt en kijkt onder de bomen 
achter de schuur, maar nergens zijn de 
jongens. Dan opeens beweegt er wat. 
Papa loopt er heel voorzichtig op af 
en zegt dan opeens ‘BOE’. Daar vliegt 
Olivier uit de bladeren, hard lachend 
om de reactie van papa. “Ben je om mij 
geschrokken papa?”, lacht hij. “Ja, dat 
kan je wel zeggen. Maar nu jij onder 
de bladeren vandaan komt weet ik 
ook waar Martijn is”, zegt papa. Papa 
loopt naar de berg bladeren toe die 
hij samen met Martijn heeft gemaakt. 
Maar wat blijkt Martijn is er al niet 
meer. Die is zo snel als hij kon op het 
openhaardhouthuisje geklommen en 
roept: “Het regent bladeren, het regent 
bladeren”. En daar staat papa in de 
regen van bladeren. “Oh nee, nu kunnen 
we weer alles opnieuw opvegen” lacht 
papa. “Oh, maar dat geeft niet. We 

hebben er toch een leuk spelletje van 
gemaakt. Nu is het helemaal niet zo 
erg om de bladeren op te ruimen. Of 
wel pap?”, wil Olivier weten. Papa vind 
ook dat bladeren opruimen niet zo heel 
erg is als je er maar wel een spelletje 
van maakt. De hele middag zijn ze nog 
druk bezig met het opruimen van de 
bladeren. Zelfs als mama terug komt 
van het boodschappen doen is de tuin 
nog niet klaar. 

“Willen jullie soms even wat drinken 
en eten?”, vraagt mama. “We hebben 
er reuze honger van gekregen”, roept 
Martijn. “Maar daarna gaan we wel 
weer verder hoor mama!”, roept ook 
Olivier nog even. ”Vinden jullie het 
echt dan zo leuk?”, wil mama weten 
als ze in de keuken iets te drinken 
nemen. “Vraag maar aan papa hoe leuk 
bladeren opruimen is”, zegt Olivier. “Die 
heeft er wel een leuke verhaaltje over. 
En ik denk dat hij volgend jaar ook wel 
weer de bladeren op wilt ruimen”, zegt 
Martijn lachend.

Ze vertellen mama wat voor grapje ze 
met papa uit hebben gehaald en als 
alles op is gaan ze weer aan het ‘werk’. 
Tess mag ook lekker met de kaplaarsjes 
aan de tuin in en op haar manier helpt 
ze mee. De hele middag zijn ze nog in 
de tuin aan het werk, want Tess snapt 
niet helemaal wat de bedoeling is van 
bladeren opruimen.

Gelukkig vinden ze het helemaal niet 
erg wat Tess doet en hebben ze op een 
mooie herfstdag een hoop lol met het 
opruimen van de herfstbladeren.
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

*exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

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

 1e storing u betaalt € 35,00 
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

45,-
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 FEEST(JE) TE VIEREN 
www.apverhuur.nl 

 

**  AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE:  ** 
 

           STAANTAFEL WIT, 85 CM.  €.    3,00 

       BARKRUK, INKLAPBAAR     €.    1,00 

        (PARTY-)TENTEN,  v.a.     €. 20,00 

      ABRAHAM, SARAH, v.a.      €. 35,00 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
   www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

CM
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Dierdonk 3D: Back Stage bij de DDD

Als geheim agent ben ik elke maand op 
zoek naar de verborgen kwaliteiten 
van wijkbewoners. Zij organiseren 
in hun vrije tijd mooie activiteiten 
voor elk wat wils. In september was 
het weer tijd voor het grootste 
wijkevenement dat wij kennen: De 
Dierdonk Dagen. De organisatie is 
in handen van de Stichting Dierdonk 
Dagen maar die heb ik vorig jaar al 
belicht en bedankt. Deze keer heb 
ik geprobeerd in-cognito backstage 
een en ander van dichtbij te 
bekijken.

Jeugddisco
De start van de Dierdonk Dagen 
bestaat traditioneel uit de jeugd
disco. Het was het eerste optreden 
van DJ Lucky B en dat ging goed. 
Uit betrouwbare bron hoorde ik dat 
hij best zenuwachtig was omdat hij 
normaal op het Havenplein en op het 
Stratumseind draait. De kinderen 
hadden (toch) erg veel lol. Niet alleen 
door de muziek maar ook door het 
nadoen van de dansjes en het achter 
elkaar aan rennen. Wat een drukte. 
Als jongere oudere viel het niet mee 
om de 2 uur vol te houden.

DJ Battle
De organisatie blijft op zoek naar een 
leuke invulling van de vrijdagavond, 
met name voor de wat oudere jeugd. 
Vorig jaar is een Battle of the Bands 
georganiseerd maar dat bleek in 
verhouding erg duur ten opzichte 
van de hoeveelheid publiek dat erop 
af kwam.  Ik ontdekte dat dit jaar 
aan de jeugdwijkraad gevraagd werd 
te brainstormen over een op hen 
gerichte invulling. Het resultaat: Op 
vrijdag 6 september vond de eerste 

DJBattle plaats. De Dierdonkse 
DJ Lucky B werd erbij gehaald. Hij 
ontwierp de poster, selecteerde 
de 4 DJs en deed de promotie via 
Facebook. De jury op de vrijdagavond 
bestond uit DJ Petertje die jarenlang 
de vrijdagavond de jeugddisco van 
muziek voorzag. Het kostte weinig 
moeite hem over te halen. Hij had 
zelfs een uitgebreid juryrapport 
opgesteld om verantwoord de winnaar 
te kunnen bepalen. De Dierdonkse 
DJ Cor Claassen maakte met 
jeugdwijkraadlid Servie de Bie de 
jury compleet. De geselecteerde DJs 
waren DJ Raymondo, Dj Mel, DJ Fats 
en DJ Twisted Beatz. Na vier sessies 
van 30 minuten werd een echte battle 

uitgevoerd door de beste 2, DJ 
Raymondo en DJ Fats. Ze moesten 
zelfs zonder zicht op de beats per 
minute de nummers aan elkaar mixen. 
De winnaar was uiteindelijk (met 
een nipt verschil) DJ Raymondo. Ik 
hoorde dat het zijn eerste grote 
optreden was. DJ Petertje voorziet 
een grote toekomst, zeker als hij, 
net als zijn vader, meer gaat praten 
tijdens de optredens.

Ben Saunders
Op zaterdagavond vond de feest avond 
plaats. De formule met een bekende 
artiest leidde ook dit jaar tot een volle 
feesttent. Dit jaar was Ben Saunders 
gecontracteerd. Hij kwam helemaal 

uit Hoorn gereden om hier voor ons 
op te treden. De Meet and Greet vond 
plaats in de keuken van een bewoner 
die dichtbij de tent woont. Wendy 
was zo blij met haar Meet and Greet 
dat ze de wijkvereniging uitgebreid 
heeft bedankt voor het binnenhalen 
van deze grote artiest. Ben bleek 
een rustige, normale jongeman te 
zijn. Hij beantwoordde de vragen 
en liet weten nooit The Voice of 
Holland te kijken. Ook niet nu ene 
Julia de gedoodverfde favoriet van 
dit seizoen is. Hij bleef rustig zijn 
wijntje drinken. Bier drinkt hij nooit. 
Hij drinkt liever wijn en sterke drank. 
Beter voor de keel en de dag erna 
geen hoofdpijn, aldus Ben.

Ik vond het leuk om eens achter de 
schermen te kijken bij de Dierdonk 
Dagen. Hopelijk vond u het leuk 
om mijn belevenissen te lezen. 
Organisatie, bedankt voor weer een 
geweldig weekend. Met name John 
Vincent. Hij stopt als voorzitter van 
de Stichting Dierdonk Dagen. We 
zullen hem volgend jaar missen. Een 
editie met extra activiteiten omdat 
de wijkvereniging dan 15 jaar bestaat.

geheim agent pd7 

Suggesties of vragen? Mail 
geheimagentpd7@gmail.com
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Rampetampers carnaval in 2014

In 2014 bestaan de Rampetampers 50 
jaar. In carnavalsjargon geen feest want 
het is niet deelbaar door Elf. Toch zullen 
we af en toe naar deze mijlpaal refereren. 
In elk geval hebben we voor het seizoen 
2014 weer een programma voor jullie 
samengesteld. Terug van weggeweest is 
de 2e kindermiddag op carnavalsdinsdag. 

Het programma van deze middage zal anders ingevuld worden 
dan gewend, maar daarom niet minder gezellig.

Wij hebben voor het seizoen 2014 de volgende activiteiten in 
onze residentie Parkzicht.

Zaterdag 9 november 2013:
19.00 uur de jeugdprinsbekendmaking en vanaf 20.30 de 
prinsbekendmaking.

Zondag 26 januari 2014: 
14.00 uur middag van de Jeugd met de Rammetjes en 
gastverenigingen, met het motto “de Rammetjes trappen af”

Zaterdag 22 februari 2014: 
20.00 uur de Zittingsavond.

Vrijdag 28 februari 2014 
19.00 uur CarnavalsJeugdDisco.

Zaterdag 1 maart 2014: 
20.30 uur Kapellen Plus Avond.

Maandag 3 maart 2014 en Dinsdag 4 maart 2014:
14.00 uur Kindermiddag.

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen de jeugprinsbekendmaking 
en de Prinsbekendmaking op een avond te doen en wel op 9 
november 2014.

Tevens hebben we dit jaar andere activiteiten, welke  buiten 
Parkzicht zullen plaatsvinden. We gaan er met onze nieuwe 
prinsen een fantastisch carnaval  van maken. Op onze website 
www.rampetampers.nl is  het programma voor 2014 al 
gedeeltelijk gepubliceerd.

Prinsbekendmakingen
Dan zal zoals u bovenstaand gelezen hebt op 9 november de 
jeugdprins(es) en de prins voor 2014 worden bekend gemaakt. 
Wie in het toch seizoen de scepter(s) gaat/gaan zwaaien, wel 
laat u verrassen en kom op 9 november naar onze residentie.
Jeugdprins Matthijs d’n Twidde en Prinses Danique d’n Urste 
zullen rond de klok van 19.15 nog een laatste keer voorgaan in 
een geweldige polonaise om daarna de attributen behorend bij 
hun Prinsschap in te leveren. Ook de Vorst en Ceremoniemeester 

zullen hun attributen inleveren en de leden van de jeugdraad 
zullen hun cape en steek inleveren. Vervolgens zal zo rond de 
klok van 19.30 de nieuw Prins(es), Vorst en Ceremoniemeester 
worden bekend gemaakt. 

Om 20.30 uur wordt het feestgedruis voortgezet door de groten 
en zal Prins Gerard d’n Twidde nog even laten zien wat nu echt 
carnaval is. Na ontvangst van de gastverenigingen zal ook hij nog 
een maal voorgaan in de polonaise, om vervolgens de artikelen 
behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij de voorzitter in 
te leveren. Dit alles onder de klanken van “de durbloazers”. 
Vervolgens zal dan de nieuwe prins van Dierdonk met zijn gevolg  
aan de aanwezigen worden gepresenteerd.

Zowel tijdens de jeugdprinsbekendmaking als ook de 
prinsbekendmaking zal de dansgarde en de showgroep hun 
kunsten ten tonele brengen. Voor zowel de jeugd als de raad 
en de dansgarde/showgroep hebben we nog mogelijkheden om 
ook mee te gaan doen binnen de vereniging. Nadere informatie 
via het secretariaat: secretaris@rampetampers.nl of 0492-
517210

Huhum op de zittingsavond 2014

            



Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd 

Vrijdagavond om 20.00 uur tijdens de Dierdonkdagen 
kinderdisco, vond de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd, 
gehouden tijdens de onthulling van het Carat kunstwerk, op 8 
juni jl plaats.
124 Kinderen vooral van de basisschool Dierdonk deden 
mee aan de ballonnenwedstrijd. Uit de vele teruggestuurde 
kaartjes zijn er tenslotte drie winnaars overgebleven waarvan 
de ballon de langste afstand heeft afgelegd.
De ballonnenwedstrijd is gewonnen door Lina Verbakel. Lina 
Verbakel is een toekomstig leerlinge van de Dierdonkschool, 
haar ballon is tot aan Bergen op Zoom in zuidoost Brabant 
gevlogen en heeft daarbij een afstand van 117 km afgelegd. 
De tweede plaats is voor Isabel Rutten, haar ballon vloog 
110 km ver tot aan Zwijndrecht. Op de derde plaats is Julie 
van Hoof geëindigd, haar ballon vloog tot aan Maastricht en 
overbrugde de afstand van 84,4 km. Voor elke winnaar was 
er een VVV tegoedbon zodat de gelukkigen zelf een presentje 
kunnen kopen. Langs deze weg feliciteren wij de winnaars 
nogmaals en wensen hen veel plezier met hun prijs toe!

Op de foto van de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd; 
van links naar rechts de 3e prijs Julie van Hoof en de winnaar 
van de eerste prijs Lina Verbakel, de winnaar van de tweede 
prijs kon vanwege haar keeperstraining niet aanwezig zijn.

In de prijzen gevallen! 

Prijsuitreiking voortuinenwedstrijd 2013

Het was goed te zien aan veel voortuinen dat we een 
warme en droge zomer hebben gehad. Toch was er weer de 
voortuinenwedstrijd van de wijkvereniging Dierdonk.

Vooral de Hortensia en de Buxus hebben het moeilijk gehad, 
ook waren er opvallend weinig eenjarige planten die er fris 
uitzagen. De foto’s worden steeds half augustus gemaakt om 
een zo recent mogelijke foto te krijgen.

In de feesttent van de Stichting Dierdonkdagen waren 100 
foto’s van tuinen in Dierdonk te bekijken en kon men via een 
stemformulier  kenbaar maken wat Uw voorkeur was. Er zijn 
186 geldige stemmen uitgebracht.

De winnaar bij de categorie, alleen voortuin, was TerVorsel
dreef 16. De tweede plaats ging naar Springendaldreef 20 en 
de Dierdonklaan 71 werd derde.

Bij de categorie, voortuin met zijtuin was de eerste plaats 
voor: Water leliesingel 26. De tweede plaats was voor 
Wilgenroosbeek 11 en derde was dit jaar de winnaar van 
2012, Zonnedauwsingel 21.
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Dierdonkdagen de terugblik …

Beste wijkbewoners,

Het is alweer voorbij,  het 17e Dierdonkweekend waar we 
met zijn allen geruime tijd naar uitgekeken hebben. Enerzijds 
omdat we al zoveel mooi weer gehad hadden en bang waren 
dat het natuurlijk tijdens het weekend om zou slaan naar slecht 
weer. Het aloude gezegde “je krijgt wat je verdient” moet wel 
haast op ons van toepassing zijn geweest omdat we op een 
enkel regenspatje na (afgezien dan van de bui zaterdagnacht 
en zondagochtend toen er toch geen programma was) 
mochten spreken van perfecte weersomstandigheden.
De bezoekersaantallen waren dit jaar echter sterk wisselend.
De jeugddisco werd zoals vanouds druk bezocht met rond de 
400 kinderen.
Onze eigen wijk-D-J LUCKY B. vermaakte zijn publiek opper
best en ook de demonstratie van de streetdance groep viel 
goed in de smaak bij de jeugd.
Het vervolg op de Battle of the Bands van vorig jaar, de D-J 
Battle viel voor wat de bezoekers betreft tegen. Ondanks 
de aankondigingen op de sociale media, zoals twitter en 
facebook, kwamen slechts een handvol mensen de Dj’s 
aanmoedigen. Zij hebben echter hun uiterste best gedaan 
om een mooie mix in elkaar te zetten en maakten het de jury, 
bestaande uit DJ Petertje en Cor Claassen van Disco 2000, 
bijzonder lastig. Na een laatste test waarbij de beide finalisten 
enkel op gehoor moesten draaien, bleek DJ Raymundo over 
het beste gehoor te beschikken en kon hij de wisseltrofee 
in ontvangst nemen. Ondanks de lage opkomst toch een 
geslaagde avond die een vervolg waard is.

Op zaterdagochtend kan het knutselen voor de kleinsten 
blijven rekenen op een al jaren constant blijvend aantal 
deelnemertjes. Met verf, schaar en lijm worden ieder jaar 
opnieuw ware kunstwerkjes vervaardigd die trots mee naar 
huis genomen worden als herinnering aan een leuke ochtend.
Ondanks de uitbreiding van het minivoetbal met een 
extra leeftijdscategorie (5 en 6 jaar) hadden we slechts 
een aanmelding voor de zaterdagmiddag waardoor we 
genoodzaakt waren alle wedstrijden op de zondag te laten 
spelen.

Hierdoor kwam het dat Scouting Paulus niet de normale 
belangstelling kreeg die er voorgaande jaren wel was. Jammer 
van de moeite die zij in een spellencircuit gestoken hadden. 
De kinderen die hier wel aan meededen hebben zich echter 
prima vermaakt.  We hopen dat de scouting wel op ons 
weekend zal blijven komen in de toekomst want zij horen 
gewoon bij Dierdonk, dus ook op de Dierdonkdagen.

Het Urban streetgolf toernooi is inmiddels een vast onderdeel 
van het weekend geworden waar alle deelnemers erg lovend 
over zijn. Winnaar voor het derde jaar op rij werd Erwin Flore 
die dus de trotse eigenaar van de wisseltrofee werd.
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De jaarlijkse feestavond mocht zich verheugen op meer dan 
400 bezoekers waar wij als bestuur bijzonder blij mee waren. 
De band No-Exit wist in no time een prima sfeertje te creëren 
wat na het optreden van de hoofdact van de avond, BEN 
SAUNDERS, nog beter werd zodat voordat de aanwezigen het 
goed en wel in de gaten hadden de avond alweer ten einde 
was. No-Exit mocht echter niet zomaar gaan en pas na het 
geven van een drietal toegiften beëindigden zij, na een groot 
applaus van alle aanwezigen, een bijzonder geslaagde avond. 

Na een korte nacht moesten de volley- en voetbalvelden 
uitgelegd worden voor de beide toernooien. Dit jaar hadden 
we gelukkig een paar volleybalteams meer dan vorig jaar 
en ook werden meer jeugdige volleyballers gesignaleerd. 
Hierdoor hopen wij dat het volleyballen nog tot in lengte van 
jaren zal blijven bestaan tijdens ons Dierdonkweekend.  De 
minivoetballertjes waren in totaal met 7 teams in diverse 
leeftijdscategorieën aanwezig en er werd volop gestreden om 
de diverse wisselbekers. Een woord van dank aan de beide 
scheidsrechters Marciano en Roland die alle wedstrijden tot 
een goed einde wisten te brengen. Tijdens de prijsuitreiking 
kregen alle deelnemertjes een aandenken mee en het verzoek 
om volgend jaar weer aanwezig te zijn.

Ton en Jan zijn druk in de weer geweest met  opprikken van de 
foto’s van de geselecteerde tuinen van dit jaar. De winnaars 
werden verblijd met, hoe kan het ook anders, een mooie bos 
bloemen. Ook werd deze middag het eerste exemplaar van 
het door Fried van Rijt gemaakte bomenboekje uitgereikt.
Al met al kunnen wij toch weer spreken van een geslaagd 
weekend wat voor een heel groot gedeelte te danken is aan 
onze trouwe vrijwilligers die ieder jaar opnieuw met veel 
plezier een groot gedeelte van hun vrije weekend opofferen 
voor ons eigen Dierdonkweekend, hiervoor dank.

Natuurlijk is een weekend als dit niet mogelijk zonder de 
nodige financiële steun. Hiervoor danken wij de OSDierdonk, 
de Wijkvereniging, de Wijkraad en onze sponsoren die 
door middel van een advertentie in ons boekje of door 
het schenken of beschikbaar stellen van materialen hun 
ondersteuning hebben getoond. Ook een woord van dank aan 
onze wijkagent Hein Albers die regelmatig even binnenliep 
om met deze en gene een praatje te maken en op die manier 
een oogje in het zeil hield. 

Rest ons om onze aftredende voorzitter John hartelijk te 
bedanken voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor het 
weekend. Ook zullen wij zijn ongeëvenaarde gevoel voor 
humor zeker gaan missen.

Verder iedereen bedankt die zijn of haar belangstelling 
getoond heeft door een bezoekje aan de tent te brengen en 
we hopen u allen volgend jaar wederom te mogen begroeten 
tijdens de 18e editie van ons eigen Dierdonkweekend.

Bestuur Stg Dierdonkdagen

Dierdonkdagen de terugblik …
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Het mag bij u allen bekend zijn dat er 
al een hele poos gediscussieerd wordt 
over een verbreding van deze N279 
naar een 2 baansweg met 4 rijstroken 
en een ontwerpsnelheid van 100km/h. 
Daar naast is de overheid ook van me
ning dat de ruit om Eindhoven ge sloten 
moet worden. Dit onder het mom 
van een betere bereikbaarheid van 
Brainport (onze kennisregio, Bavaria?) 
en een ontlasting van de omliggende 
woonkernen, dorpen en steden. Tot 
op de dag van vandaag is er nog geen 
enkel rapport verschenen waarin deze 
stelling ook duidelijk met behoorlijke 
getallen wordt onder schre ven. Anders 
ingevuld alles wijst er op dat dit 
slechts tot marginale ver beteringen zal 
leiden en dat allemaal voor het lieve 
sommetje van tenminste 850 miljoen 
Euro.

Beste Dierdonkers, nu het vakantie
ge voel er al weer bijna op zit dient 
er zich meteen een vervelende ont
wik keling aan voor onze wijk. Tijdens 
onze vakanties werd de keuze van het 
voorlopige voorkeursalternatief bekend 
gemaakt, namelijk de verbreding van 
het huidige tracé. Wat in de 4 aan
grenzende wijken meteen voor veel 
ophef zorgde. Deze wijken hebben zich 

verenigd in de Werkgroep Brouwberg 
en zijn ook vertegenwoordigd in de 
klank bordwerkgroep Noord Oost Corri
dor Zuid. Gedurende de klankbord
groeps overleggen is er steeds op 
ge we zen welk een nadelige invloed 
deze keuze met zich zou brengen voor 
de aanwonende wijkbewoners toch 
ongeveer 42.000 mensen, terwijl er 
ook meteen alternatieven werden aan
gedragen. Echter naar onze mening is 
daar nagenoeg niets mee gedaan. In 
november van het vorige jaar hebben 
we als Brouwberg werkgroep voor 
de eerste keer onze lokale politieke 
volksvertegenwoordigers geïnformeerd 
en al snel werd duidelijk dat het meren
deel van die vertegenwoordigers slecht 
op de hoogte was van wat zich aan het 
afspelen was. Twee weken later was 
het laatste klankbordgroepoverleg en 
werd ons verteld dat we in januari de 
beschikking zouden krijgen over het 
rapport waarin de verkeersintensiteiten 
zouden staan vermeld zoals was ge
meten en werd aangenomen. Een 
week later was er een optreden in 
Boscotondo van dhr. Ruud van Heugten, 
onze gedeputeerde, waarin hij aangaf 
dat de verkeersintensiteit slechts 
met 10% toe zou nemen waarvan no
tulen zijn gemaakt. Het in januari be
loofde rapport werd op de 4de juni 
gepresenteerd en geloof het, de ver
keers intensiteiten zullen toenemen 
tot 58.500 vervoersbewegingen en 
ja hoor slechts 10% toe te schrijven 
aan het personenauto verkeer. Dat 
betekent derhalve een toename van het 
vrachtverkeer met maar liefst een dikke 
900% t.o.v. de huidige situatie. Al dat 

verkeer moet straks dan ook nog direct 
langs en tussen de wijken door. 

Op 22 augustus hebben we als Brouw
bergwerkgroep een tweede voor lich
tings bijeenkomst gehad welke we der om 
goed bezocht is en waarbij alle politieke 
partijen aanwezig waren behoudens 
twee afzeggingen met valide reden. 
We hadden drie insprekers van niveau 
nl. een Ir. Verkeerskundige, een Prof. 
Veiligheidskundige en een Dr. Long
specialist. Alle drie gaven ze een heldere 
uiteenzetting. Verkeersontlasting op de 
N270 zal slechts marginaal plaats vinden. 
Veiligheidstechnisch en qua gezondheid 
zal er een forse verslechtering plaats 
gaan vinden met vooral voor mensen 
die al over een verminde weerstand 
beschikken. Derhalve zullen dan ook 
de ziekte kosten fors toe gaan nemen. 
En als klap op de vuurpeil zullen er 
ook nog een aantal mensen als gevolg 
van de te verwachte toename van het 
verkeer eerder komen te overlijden. 
De slot conclusie werd dan ook helder 
verwoord door de drie inleiders. 
Het is niet meer van deze tijd om zulk 
een weg op de geplande route te 
realiseren!!! 

Op de 5de september hebben de Hel
monders dan eindelijk voor de eerste 
keer tekst en uileg gekregen van de 
Gemeente Helmond in zake dit project 
waarbij ook onze Burgemeester en de 
ver antwoordelijke Wethouder aan
we zig waren. De opkomst was bui
ten verwachting groot vlg. het ED 
ongeveer 400 mensen. Ook Dierdonk 
was bijzonder goed vertegenwoordigd. 
De bezoekers hebben zich kunnen uit
spreken over hun (on) gevoelens, ze 
hebben dan ook gretig gebruik van deze 
gelegenheid. De Wethouder gaf een 
uitstekende samenvatting aan het einde 
van de avond. Het over grote deel van 
de aanwezigen was tegen de aanleg 
van de verbreding. Echter wanneer er 
toch een noodzaak toe bestond dan 
ver buiten de wijk Dierdonk om en 
verdiept ter plaatse van de kruising van 
de N279 met de A/N270 en het spoor, 
ter hoogte van Rijpelberg en Brouwhuis. 
De Wethouder deed de toezegging het 
signaal ook binnen het Stadsbestuur uit 
te dragen, hetgeen hij ook correct heeft 
gedaan.

Laatste Nieuws over de N279
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vervolg N279:

Op de 10de september mocht de ge
meenteraad zich ook nog uitspreken 
over het ja of nee van de aan passingen 
van de weg. Elke partij kreeg de ge
legenheid om te reageren op de 
voor  stellen van de provincie. Ook 
de gedeputeerde dhr. Van Heugten 
was daarbij aanwezig En voor waar 
er was geen een partij die zonder 
voorwaarden akkoord ging met de 
realisatie van de plannen. De PvdA, 
SP en Groen Links waren zonder meer 
tegen alle andere slechts onder de 
voorwaarden van een lange omleiding 
bij Dierdonk en een ondertunneling 
bij Brouwhuis Rijpelberg. Alleen onder 
die voorwaarden was de laatste groep 
bereid in te stemmen met de beschikbaar 
stelling van de gevraagde financiën. 
Samen gevat was ook hier de conclusie 
hetzelfde als op de 5e september. 
Voor de Wethouder was de zaak 
duidelijk hij zou dan ook de wensen 
van de gemeenteraad binnen de Stuur
groepvergadering uitdragen, deze 
vergadering zou plaats vinden op de 
12de september. Zoals ik nu dit relaas 
in elkaar zet is die vergadering geweest 
maar ben ik nog niet op de hoogte van 
het resultaat van dat overleg. Een ding 
heb ik inmiddels wel begrepen! 
Geld lijkt belangrijker te zijn dan 
welzijn en de gezondheid van vele 
burgers.

Wanneer iemand nader geïnformeerd wil 
worden over eventuele vervolgstappen 
dan kan dat via het secretariaat van 
de wijkraad Dierdonk, mail adres: 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Wordt vervolgd.

Namens de Wijkraad Dierdonk,
René van Lierop.

Terwijl ik de gebeurtenissen van de af
gelopen maand aan het vastleggen ben 
voor jullie worden de laatste acti viteiten 
van de Dierdonkdagen afge rond. Deze 
mooie wijkactiviteit vroeg weinig inzet 
van mij en alles verliep rustig. Ook 
in de wijk was ge durende de diverse 
activiteiten alles rustig. Ben Saunders 
had velen van u uit huis gelokt. Dit re
sul teerde gelukkig niet in meer woning
inbraken of andere criminaliteit. 
TIP: Laat bij afwezigheid de indruk dat 
het lijkt alsof u thuis bent. 

Woninginbraken.
De afgelopen maand hadden twee 
be woners aan de rand van de wijk 
wel bezoek van ongenodigde gasten. 
Door het vernielen van een ruit werd 
ingebroken in die twee woningen en er 
werd “een snelle” buit gemaakt zoals: 
Laptop, notebook, Ipad. TIP: Sluit alle 
deuren en ramen en laat geen sleutels 
aan de binnenzijde van de buitendeur 
steken. Leg geen waardevolle spullen in 
het zicht voor het raam.

Aanhoudingen i.v.m. woninginbraak.
Op 8 december 2011 werd een in braak 
gepleegd in een woning aan de Nijen
daldreef. Bij deze inbraak wer den de 
autosleutels en de auto weg genomen. 
Afgelopen maand kreeg ik van uit de 
recherche de informatie dat deze zaak 
was opgelost en dat de daders van deze 
inbraak waren aangehouden. 

Diefstallen uit auto’s.
Ondanks de extra surveillance blijft onze 
wijk in trek bij de autoinbrekers. Deze 
maand hadden we wederom enkele in
braken in auto’s. Dit jaar hebben we 
helaas meer dan 50 auto’s welke ontdaan 
werden van z’n navigatie en/of airbags. 
Voor de aanhouding van de kornuiten 
welke bezig zijn met deze praktijken 
vraag ik uitdrukkelijk uw mede werking.

Diefstal auto.
Op 12/13 augustus werd  bij een woning 
aan de Dierdonklaan een grijze Honda
Hrv, 95PGFG weg  ge nomen.

Diefstal.
Bij een bedrijf aan de Scheepstal werd in 
de nachtelijke uren ongeveer 1000 liter 
diesel weggenomen.
Vanaf de Oosterzandweide werd een 
Gazelle kinderfiets weggenomen.

Verwarde persoon.
Op 13 augustus 2013 kregen de collega’s 
de melding van een verward persoon 
welke bij woningen op de raam stond te 
bonken. Deze persoon zorgt voor meer 
van dit soort meldingen in meerdere 
wijken in Helmond. Zij is bij ons en bij 
de hulpverlening bekend. Zij is bij laatst 
genoemde instantie in behandeling. 
Hope  lijk kunnen zij aan haar de juiste 
hulp bieden.

Winkeldiefstallen.
De afgelopen maand werd drie maal 
aan gifte gedaan van diefstal uit een 
winkel. De diefstallen waren vast ge legd 
op bewakingscamera’s. De da ders zijn 
bekend en tegen hen is procesverbaal 
opgemaakt. Ze hebben tevens een 
winkelverbod gekregen voor een jaar.

Meldingen inzake jeugd.
Vanuit de wijk kwamen enkele mel
din gen binnen omdat men overlast 
onder vond van jeugd welke in hun 
omgeving verbleven. Samen met jonge
ren opbouwwerker en het Jeugd Pre
ventieteam wordt aan een oplossing 
gewerkt om de overlast te beperken.

Volg mij ook via Twitter en/of Facebook.
Tot de volgende Gazet.

Wijkagent Hein Albers

Nieuws van onze wijkagent
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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

              

Schildersbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249

Y

               

MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw 
persoonlijke fi nanciële situatie. Wij kennen uw zakelijke 
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

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

              

            



Uitgelicht: Raats Bikes
Zodra je bij Edwin Raats binnenkomt, 
kom je in een wereld terecht waarbij 
alles om de fiets draait.
Deze week heb ik, op de valreep, nog 
iemand in het zonnetje kunnen zetten 
voor deze Gazet. Mirjam is momenteel 
nog niet mobiel genoeg om op pad te 
gaan en ben ik benaderd om het stokje 
tijdelijk over te nemen.

Het begon meteen goed, want door 
met Edwin Raats over zijn bedrijf te 
praten, ging er een wereld open over de 
wielersport. Deze 3 x wereldkampioen 
en 5 x Nederlands kampioen onder de 
amateur fietsers, heeft van zijn grote 
passie zijn beroep gemaakt.
Daarover straks meer …

Een kleine ruimte aan de voorkant van 
zijn huis doet dienst als werkplaats, 
waar hij 3 jaar geleden begonnen is met 
het opbouwen van een klantenkring 
voor de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en 
Dierdonk.
Edwin heeft altijd al als hobby fiet sen 
gerepareerd en heeft het vak ver der 
uitgewerkt door bij diverse fietsen
makers te gaan werken.
10 jaar geleden is hij als kleine zelf
standige begonnen met het repareren 
en onderhouden van mountainbikes 
en racefietsen en 3 jaar geleden met 
“gewone (stadsfiets)” reparaties.
Hierbij wordt op afspraak uw fiets ter 
reparatie gratis opgehaald, de volgende 
dag gerepareerd en helemaal nagekeken 
terugbezorgd. Hij staat bekend om de 
’grote beurten’ aan uw fiets, waarbij 
elk schroefje en spaak aan bod komt, 
de fiets perfect wordt afgesteld en 
gepoetst, en dit voor slechts € 39..

Achter zijn huis kom je in een grotere 
werkplaats terecht, een soort chalet 
waar racefietsen en mountainbikes 
onder handen worden genomen. Op dit 
moment ligt dit even stil, omdat Edwin 
er een nieuwe vloer aan het leggen is.
Ook in huis kom je niet om de fiets 
heen, want in alles straalt liefde voor de 
fiets uit.

Zijn interesse voor het fietsen is als kind, 
al zittend, voor de buis ontstaan. Al 
gauw bleek hij een niet onverdienstelijk 
amateur wielrenner te zijn.
Hij is hoogstwaarschijnlijk de enige 

amateur wielrenner in Nederland, die 
400 (!) overwinningen op zijn conto 
heeft staan.
Jammer, zo zegt hij, dat de amateur 
wielersport zo weinig aandacht krijgt. 
Zo heeft hij o.a. 2 x de Tour de France 
voor mountainbikers gereden. Heeft 
in Senegal en Indonesië wedstrijden 
gereden en gewonnen.
Hij heeft bij elkaar wel 400.000 tot 
500.00 km gefietst. Dat is 10 keer de 
wereld rond!
Echter toen de doping zijn intrede deed, 
heeft Edwin er voor gekozen om niet op 
nog hoger niveau te gaan fietsen en is 
hij als semiprof blijven rijden.

Momenteel staat cyclocrossen hoog in 
het vaandel en rijdt en wint hij opnieuw 
wedstrijden, waarbij zijn dochter Femke 
zijn grootste fan is!

In 2006 is Team Raats gevormd. Een 
ploeg van 10 renners, die aan diverse 
koersen in België en Nederland deel
neemt, met als kopman, u raadt het al …
Edwin Raats.

Ik ben er in ieder geval van overtuigd 
geraakt dat uw fiets bij Edwin in zéér 
goede handen is. Een man met het hart 
voor uw fiets op de juiste plaats !

Hanny van Rijt
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 Mierlohout@thetravelshop.nl 
 0492-574114 
 www.sunyo.nl 

 

 25,00 

Knip uit en ontvang korting op uw volgende reis! 
*vraag naar de voorwaarden 

            



Scouting Paulus: Open middag 5 oktober

Scouting Paulus Helmond-oost /
Dier donk zet op zaterdag 5 oktober  
haar deuren wagen wijd open om 
belangstellenden kennis te laten ma-
ken met onze Scoutingvereniging 
en onze blokhut aan het kanaal 
(Bakelsedijk) tussen Helmond-oost en 
Dierdonk. 

Scouting Paulus is de scoutinggroep 
voor Helmond-oost en Dierdonk en telt 
ongeveer 130 leden en leiding die elke 
week weer bij elkaar komen omdat ze 
het scoutingvirus hebben. Nu is het 
moeilijk uit teleggen wat dat nu eigenlijk 
is “het scoutingvirus” en daarom geven 
wij op zaterdag 5 oktober tussen 13.30 
en 16.00 uur iedereen de gelegenheid 
om dit zelf op te lopen. (Want we zijn 
altijd opzoek naar nieuwe leden voor 
onze speltakken.)

Al onze speltakken van bevers tot 
plusscouts laten op deze dag enkele 
activiteiten zien die het scoutingvirus 
kunnen veroorzaken, dus wat zou je 
misschien tegen kunnen komen??

Primitief koken, sminken, speur
tocht, knutselen, pionieren, vlot 
varen, toneel, stokbrood bak ken, 
schilderen, drama, spel, puzze
len, sport, kwis, tocht technieken, 
gps, zwemmen, vliegeren, zeep
kisten race, modderlopen, uitstap
jes, musea, hiken, zwerftocht, 
natuur, dieren, bier maken, 
zeilen, vuurtje stoken, vies wor
den, kamperen, partijtje buldog, 
…

In elk geval is er genoeg te doen voor 
iedereen van 4 tot en met 17 jaar, ben 

je ouder en denk je dat scouting ook iets 
voor jou kan betekenen kom dan langs 
want we zijn altijd opzoek naar goede 
leiding.

En waar kun je ons precies vinden.
Je vind onze blokhut aan de Bakelsedijk 
aan het kanaal tussen Helmond-oost en 
dierdonk. Kom je met de auto, zet dan 
de auto neer in de parkeervakken aan 

de Fokkerlaan / Lindbergplein. Vandaar 
uit loop je naar het kanaal, onder de 
viaduct door en zo kom je bij onze 
blokhut. Maar het is natuurlijk nog veel 
beter om met de fiets te komen.

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

Uitnodiging
Open middag

Scouting Paulus

Zaterdag 5 oktober 2013, van 13.30 tot 16.00 uur

Er is van alles te beleven
van jong tot oud!

Parkeren aan de Fokkerlaan
...of kom gezellig op de fiets!

www.scoutingpaulus.com www.facebook.com/
scoutingpaulushelmond
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Programma oktober Filmhuis Helmond
Behind  the Candelabra
Do. 3 okt. 20.00 uur vr. 4 okt. 14.00 uur vr. 4 okt. 21.30 uur  za. 
5 okt. 19.30 uur zongag 6 okt. 19.00 uur ma. 7 okt. 21.30 uur 
di. 8 okt. 19.30 uur
Steven Soderbergh’s  (Traffic, Ocean’s Eleven, Ché) vrije 
verfilming van het ”waargebeurde” verhaal van glitterkoning 
en pianovirtuoos Liberace met een excelerende Michael 
Douglas in de hoofdrol.
Voor Elvis, voor Elton John, Madonna en Lady Gaga was 
er Liberace: virtuoos pianist, waanzinnig entertainer en 
flamboyante ster van tv en toneel. Liberace stond synoniem 
voor ‘showmanship’, extravagantie en kandelaren. Een 
wereldberoemd performer met een unieke flair die hem 
geliefd maakte bij zijn trouwe schare fans. Liberace leefde 
een luxe leven en omhelsde zijn overdadige levensstijl zowel 
in als buiten de spotlights. In de zomer van 1977 voegde hij 
daar nog een spectaculair liefdesleven aan toe, nadat de 
knappe Scott Thorson zijn kleedkamer inliep na een show 
in Las Vegas. Ondanks hun leeftijdsverschil en ogenschijnlijk 
verschillende werelden, begonnen de twee een stormachtige 
liefdesgeschiedenis.
N.B. Steven Soderbergh heeft aangekondigd dat dit zijn laatste 
film zal zijn......
Regie: Steven Soderbergh

Die Welt
Vr. 4 okt. 19.30 uur za. 5 okt. 21.45 uur zo. 6 okt. 15.00 uur ma. 
7 okt. 19.30 uur di. 8 okt. 14.00 uur di. 8 okt. 21.45 uur
Dit regiedebuut van Alex Pitstra is een mix van fictie en 
documentaire over de Tunesische Abdallah die zijn geluk 
zoekt in Europa, oftewel Die Welt
Lang leve de revolutie, maar wat dan? Abdallah, een jonge 
Tunesische dvd-verkoper, verliest zijn baan. Hij begint te 
dromen over het Europese ‘beloofde’ land, daar waar 
de mensen gelukkig zijn, de vrouwen makkelijk en grote 
hoeveelheden Coca-Cola altijd ijskoud in de koelkast staan. 
In de zomer van 2011 ligt Europa, ofwel Die Welt, dankzij de 
Jasmijnrevolutie opeens dichterbij dan ooit. Laat Abdallah 
alles achter en gaat hij op zoek naar het geluk?
Regisseur Alex Pitstra, zelf zoon van een Tunesische immigrant, 
brengt het hedendaagse Tunesië van na de revolutie in beeld. 
Die Welt is naast een intelligent én grappig portret van een 
nieuwe generatie vol hoop en wanhoop een ontdekkingsreis 
door de geschiedenis van zijn vader en een zoektocht naar 
de persoon die hij had kunnen zijn, als hij in Tunesië zou zijn 
opgegroeid.
Regie: Alex Pitstra

Le Passé
Do. 10 okt. 20.00 uur vr. 11 okt. 14.00 uur vr. 11 okt. 21.45 uur  
za. 12 okt. 19.15 uur zo. 13 okt. 15.00 uur ma. 14 okt. 21.45 
uur di. 15 okt. 21.45 uur
Farhadi’s eerste film buiten Iran speelt zich af in Frankrijk, 
waar de Iraanse Ahmad na een aantal jaar terugkeert om de 
scheiding met zijn vrouw Marie te finaliseren. Wanneer hij 
thuiskomt bij Marie vindt hij zichzelf plots in een wespennest 
van kinderen, een nieuwe vriend, zijn kind, allemaal met hun 
eigen problemen ten opzichte van zichzelf en van elkaar. Het 

blijken slechts de topjes van de ijsbergen. Al snel bevindt 
Ahmad zich tegen wil en dank in de positie van crisismanager, 
en komen we in de vele gesprekken steeds meer te weten 
wat er tijdens Ahmads afwezigheid is gebeurd. Waarom heeft 
Marie de scheiding niet gewoon via papier aangevraagd en 
in plaats daarvan Ahmad uitgenodigd? En waarom is Marie’s 
oudste dochter zo vijandig en boos?
Regie: Asghar Farhadi

Alceste à Bicyclette
Vr.  11 okt. 19.30 uur  za.  12 okt. 21.45 uur zo. 13 okt. 19.00 
uur ma. 14 okt. 19.30 uur di. 15 okt. 14.00 uur di. 15 okt. 19.30 
uur wo. 16 okt. 20.00 uur
Op de top van zijn carriere als toneelspeler trekt Serge 
Tanneur zich voorgoed terug uit de theaterwereld. Hij 
heeft genoeg van een job waarin iedereen elkaar verraadt. 
Sindsdien woont Serge als een kluizenaar in een vervallen huis 
op het eilandje Ile de Ré... Drie jaar later komt de gevierde 
televisieacteur Gauthier Valence aan op het eiland. Hij is op 
zoek naar Serge en stelt hem voor om “Le Misanthrope” (De 
Mensenhater) van Molière te spelen. Is Serge immers niet 
de vleesgeworden belichaming van hoofdrolspeler Alceste? 
Eerst reageert Serge afwijzend maar uiteindelijk stelt hij voor 
om de eerste grote scène van de eerste akte - tussen Philinte 
en Alceste - te repeteren. Na vijf dagen van repetitie zal hij 
wel weten of hij nog zin heeft om het te doen of niet. De 
welwillendheid van Gauthier wordt regelmatig op de proef 
gesteld door de verbittering van Serge. Zal Serge uiteindelijk 
terug op de planken staan?
Regie: Philippe le Guay

Borgman
Do. 17 okt. 20.00 uur vr. 18 okt. 14.00 uur vr. 18 okt. 21.30 uur  
za. 19 okt. 19.30 uur zo. 20 okt. 15.00 uur ma. 21 okt. 21.30 
uur di. 22 okt. 19.30 uur
Donkere, boosaardige vertelling van Alex van Warmerdam 
over de komst van een mysterieuze buitenstaander in een 
strakke villawijk.
De zwerver Camiel Borgman heeft zijn zinnen gezet op een 
yuppengezin bestaande uit een arrogant echtpaar, hun drie 
kinderen en het kindermeisje. Met zijn handlangers neemt 

Le Passé
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hij eerst de enorme tuin onder handen. En vervolgens de 
gezinsleden....
Geselecteerd voor de hoofdcompetitie in Cannes 2013 en het 
Toronto Internationaal Filmfestival 2013, winnaar filmfestival 
Servië 2013 en openingsfilm Filmfestival Oostende 2013 en 
oogst in Nederland alleen maar juichende recensies!
Regie: Alex van Warmerdam

Mud
Do. 31 okt. 20.00 uur vr. 1 nov. 14.00 uur vr. 1 nov. 21.45 uur  
za. 2 nov. 19.15 uur zo. 3 nov. 15.00 uur ma. 4 nov. 21.30 uur 
di. 5 nov. 21.30 uur
De veertienjarige vrienden Ellis en Neckbone doen een 
wonderlijke vondst op een van hun geheime, avontuurlijke 
ontdekkingstochten op de Mississippi: een boot die hoog in 
een boom hangt op een onbewoond eiland. Ze komen er al 
snel achter dat de mysterieuze en charismatische Mud in ‘hun’ 
boot woont. Hij vertelt hen een fantastisch verhaal over hoe 
hij een man in Texas heeft vermoord en dat hij daarom wordt 
achtervolgd door wraakzuchtige premiejagers. Nu wacht hij 
tot de liefde van zijn leven, Juniper, naar de stad komt om 
samen met haar te vluchten. De jongens weten niet of ze Mud 
moeten geloven, maar besluiten toch om hem te helpen. Wat 
volgt zijn avonturen die Ellis’ kijk op het leven en de liefde 
ingrijpend zullen veranderen. Mud was in 2012 geselecteerd 
voor de hoofdcompetitie van het Cannes filmfestival.
Regie: Jeff Nichols

Camille Claudel, 1915
Vr. 1 nov. 19.30 uur za. 2 nov. 21.45 uur zo. 3 nov. 19.00 uur 
ma. 4 nov. 19.30 uur di. 5 nov. 14.00 uur di. 5 nov. 19.30 uur
Biografisch drama van Bruno Dumont (la Vie de Jesus, Hors 
Satan) over de Franse beeldhouwster Camille Claudel, 
leerlinge en minnares van Auguste Rodin, die jarenlang zat 
opgesloten in een psychiatrische inrichting. De briefwisseling 
tussen de beroemde broer en zus Paul en Camille Claudel 
leverde de inspiratie voor Dumont’s film.
1915. De obsessie van Camille Claudel met het idee dat ze 
achtervolgd wordt door afgunstige personen en door haar 
vroegere minnaar Rodin, heeft ertoe geleid dat haar familie 
haar heeft laten opnemen in een psychiatrische inrichting. 
Hier vult ze de dagen met haar eenzame, eindeloze wachten: 

op begrip, op erkenning van haar kunst en op een bezoek van 
haar geliefde broer, de schrijver Paul Claudel.
Juliette Binoche vroeg Dumont uitdrukkelijk of zij in een van 
zijn films mocht acteren
Regie: Bruno Dumont

Passionarama: 24 t/n 30 okt., 
Filmhuis Helmond 
Helemaal in de sfeer van het Windkrachtfestival vertoont het 
Filmhuis Helmond drie bijpassende films: Soundbreaker, Los 
Viajes del Viento en Schultze Gets the Blues. In alle deze films 
maakt  de hoofdpersoon een reis op zoek naar zijn passie. 
Het motto van de film Schultze Gets the Blues is dan ook: 
It’s never too late to re-tune your soul. Op 26 okt. kunnen 
bezoekers  bovendien nagenieten van een afterparty met live 
muziek, geheel in de stijl van de film Schultze Gets the Blues.

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009

www.filmhuis-helmond.nl             info@filmhuis-helmond.nl

Borgman

Camille Claudel
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info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

                 

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Zorg voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl

            



Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we een Letterrad, maar voordat we 
uitleggen wat daarvan de bedoeling is, eerst de oplossing 
van de Rebus en de prijswinnaars.
In totaal waren er 20 inzendingen en de oplossing was als 
volgt: “Wonderen zijn de wereld nog niet uit“. Uit de 19 juiste 
inzendingen is weer geloot. Deze keer heeft Jeroen Schoonen, 
penningmeester van de Wijkvereniging, weer 3 prijswinnaars 
getrokken die op 18 september hun prijs hebben ontvangen. 
Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars.

vbnb: Puck Bogaers, Gerben Seurink, en Lucas Knol. 
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans.
Deze maand hebben we iets nieuws, een letterrad. Begin bij 
de rode pijl bij K8 en dan 8 letters door tellen. Bij de volgende 
letter het cijfer wat daar bij staat zoveel letters weer door 
tellen. Als je uitkomt bij de letter zonder cijfer dan moet je 
de oplossing hebben. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. 
Veel puzzelzoek plezier. 

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.

Uiterste inzenddatum is deze keer: Zondag  13 oktober 2013.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen 
van € 10,00.

Letterrad

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Ook zo komen de oplossingen van de puzzels binnen!

Kinderpagina 41

              



Schoolnieuws42

BS Dierdonk: Trektocht groep 7

De groepen 7 van basisschool Dierdonk 
zijn begin september op trektocht 
geweest, deze werd georganiseerd door 
studenten van Hogeschool de Kempel. 
Na een flink stuk lopen werden er 
blokhutten bezocht in Mierlo, Deurne en 
Geldrop. Enkele kinderen hebben hier 
iets over geschreven.

Trektocht door Britt Schepers uit 7C
Het is al laat, donker en grauw.
Met de hele klas fijn rond het kampvuur, 
dit is de avond die ik echt mijn hele leven 
al wou.
We vertellen verhalen en zingen liedjes.
Morgen de laatste kilometers lopen, 
dat kunnen we wel, want we zijn geen 
mietjes.
Dit zijn de leukste drie dagen van groep 
zeven 
en misschien ook wel van mijn leven.
Straks om tien uur moeten we slapen
en zitten hier allemaal al een beetje te 
gapen.
Morgen de laatste dag en als we gaan, 
verlaat ik dit kampterrein met een lach.
De volgende dag om tien uur pas op 
school te zijn.
Dat vinden alle kinderen erg fijn.
Aan school hoeven we trouwens nu nog 
niet te denken.
Alleen aan de leuke dingen die de 
leidinggevenden ons schenken.
Dit is h et einde.
En ik hoop dat het rijmde.

Trektocht, door Lucas uit 7B
De trektocht was super leuk. Ik ben wel 

schor, maar dat maakt niet uit. De eerste 
dag liepen we naar Mierlo. We deden 
ook spelletjes. Ik was Egypte (groep). Het 
eerste spelletjes was bij het kasteel. We 
gingen een T-shirt van Egypte maken. En 
toen mochten we achter de schermen bij 
Pathe! Toen we in Mierlo waren gingen 
we voetballen. We aten macaroni en 
toen maak ten we een kampvuur. De 
volgende ochtend liepen we naar Deurne. 
We maakten een boswandeling met een 
boswachter. Toen hoorden we dat we met 
de trein gingen! Dat was gaaf. Die avond 
was de bonte avond. We mochten voor de 
bonte avond een ijsje in Deurne halen. Ik 
mocht Red Bull ijs. Toen de bonte avond, 
dat was leuk. De volgende ochtend: ons 
thema wereldreis zit er bijna op nog even 
lopen. Toen moesten we anderhalf uur 
wachten op groep Mexico. Toen we op 
school waren was ik dood op!!!!!

Trektocht door Sophie uit 7B
Maandag zaten we in de klas, de stu den-
ten waren er al en de meester natuurlijk 

ook. Toen we er allemaal waren kregen 
we eerst nog uitleg van de studenten. 
Toen gingen we naar buiten en begon de 
trektocht pas echt! De papa’s en ma ma’s 
zwaaiden ons uit. Daar gingen we naar 
Mierlo, het was ongeveer 15 km wandelen. 
Toen we er waren moesten we als eerste 
ons bed opmaken en toen alle groepjes er 
waren gingen we macaroni eten. Daarna 
gingen we slapen. De volgende morgen 
gingen we naar Deurne, maar van Mierlo 
naar Deurne was een beetje ver dus we 
gingen die dag een stukje met de trein. 
Toen we daar aankwamen moesten we 
ons bed weer opmaken en deze keer aten 
we pannenkoeken, die avond was het ook 
bonte-avond, Daan en Nick van de andere 
klas (7A) hadden gewonnen. Toen gingen 
we die avond weer slapen. De volgende 
morgen weer vroeg op. We gingen 
eindelijk weer terug naar Dierdonk. Toen 
we aan kwamen bij school, stonden daar 
de papa’s en mama’s, ik vond het fijn om 
thuis te zijn, maar de trektocht vond ik 
ook heel leuk!
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Hockeyseizoen in Bakel weer begonnen
Het veldseizoen is weer begonnen. Iedereen heeft er 
na de vakantie weer veel zin in. Hockeyclub Bakel is de 
nieuwe competitie gestart met maar liefst 22 teams en 
dat is een absoluut record in haar historie. Het eerste 
competitieweekend zit er intussen ook weer op en dat 
betekent ook dat de eerste punten binnen zijn. Heb je ook 
hockeykriebels gekregen? Neem contact op met onze club, 
waar veel Dierdonkers een leuke plek hebben gevonden en 
we overleggen met je waar je het beste kunt instromen.

Interlands Nederland- België in Bakel
Kan dat? Jazeker. In de voorbereidingsfase stond er voor het 
Bakelse MC3-team wel een heel bijzonder oefenprogramma 
op stapel. Deze meiden van ca. 13 jaar gingen – evenals echte 
professionals – in trainingskamp. Dat eindigde met een heuse 
interlandwedstrijd tegen HC Taxandria uit het Belgische Oud-
Turnhout. De club uit de Belgische Kempen timmert flink 
aan de weg en heeft evenals HC Bakel te maken met een 
snel groeiend ledenbestand. De spannende wedstrijd werd 
natuurlijk in stijl afgesloten met frietjes en mayo.
Maar het bleef dit jaar niet bij één interland. Tijdens de 
competitie speelde het Fmix-team met de jongste meisjes 
en jongens van de club een wedstrijd tegen Phoenix uit het 
Belgische Neerpelt. Een schitterende belevenis voor deze 
jonge talentjes van 6-7 jaar.

Meet en Greet met Maartje Paumen
Het is Maartje Paumen eindelijk gelukt om met drie 
Dierdonkse speelsters van HC Bakel op de foto te kunnen. 
Emma van der Velden, Lara Munsters en Dieke Berkers 
van Bakel M6E2 waren ‘toevallig’ aanwezig bij een groot 
outdoorbedrijf in Schijndel en toen gebeurde het ineens. De 
beste hockeyster van de wereld staat op de foto met drie 
aanstormende talenten uit Bakel. Super toch!

Dus hockeyen in Bakel is niet allen superleuk, maar  het is ook 
een kans om met een topper op de foto te gaan.

Zin om ook te hockeyen in Bakel?
Heb je ook zin om te gaan hockeyen in Bakel? Heb je in het 
verleden gehockeyd en wil je de draad weer oppakken? Dan 
is het nu het juiste moment om je aan te melden bij de club. 
Dat geldt ook voor de allerjongste hockeyers. Als je 4-5 
jaar bent kun je aansluiten bij de groep Funkey Hockeyers. 
Spelenderwijs worden er allemaal leuke balspelletjes gedaan. 
Het is superleuk en een mooi opstapje naar het echte 
hockeyen, waar je vanaf 6 jaar in kunt doorstromen. In de 
groep nieuwelingen van 6-7 jaar is ook nog wat ruimte om in 
te stromen. Dus aarzel niet en kom drie keer proeftrainen in 
Bakel. Je zult er geen spijt van krijgen. Voor nadere informatie 
kun je contact opnemen met Astrid van de Pol (0492-343784) 
of stuur een mailtje naar info@hockeyclubbakel.nl. Meer 
informatie over het spelen bij Hockeyclub Bakel vindt je op 
www.hockeyclubbakel.nl

Kdv De Bereboot werkt samen met Jibb

In het voorjaar van 2013 zijn wij 
een pilot gestart met Jibb (Jeugd in 
beweging brengen). Wij willen ons 
aanbod op de bso verbreden als het 
gaat om sport en Jibb wil sport onder 
de aandacht brengen bij kinderen. Dit 
bracht ons tot een gezamenlijke proef 
periode, die zeer geslaagd bleek te 
zijn!! 

Begin van het schooljaar zijn wij daarom 
officieel van start gegaan met een 
samenwerking. Wij bieden  samen met 

Jibb allerlei sporten aan die de kinderen 
3 weken lang kunnen uitproberen. 
Hierin worden zij ondersteund en bege-
leid door een sportprofessional van Jibb 
en een pedagogisch medewerkster van 
De Bereboot.
Het eerste blok zit er al weer op en het 
2de blok is net gestart. Alle Bereboot 
ouders worden per mail op de hoogte 
gebracht wanneer er een nieuw blok 
van start gaat en de andere ouders 
wor den via de nieuwsbrief op school 
ingelicht door Jibb. 
Hoe werkt het:
Alle kinderen die op dinsdag gebruik 
maken van bso De Bereboot kunnen zich 
per blok inschrijven voor een sport via 
De Bereboot.  Zij worden geinformeerd 
door middel van een flyer die per mail 
aan de ouders verstuurd wordt. 

Mocht u geen gebruik maken van bso 
op dinsdag  of helemaal geen gebruik 
maken van de bso, dan kunt u uw kind 
tòch inschrijven via de website van 
Jibb. In de nieuwsbrief van school zal 
aangekondigd worden wanneer de 
inschrijfdatum begint en leest u verder 
de uitleg.

Wij laten zien dat sporten leuk is!

 Wendy Verboom
   

Kinderdagverblijf De Bereboot
0492 528 291  - bso@bereboot.nl

            



Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00v  
  r

0 0

y van Duren
Ka moesbeek 3
570   He mond

 
cho nheid

eci li t Aanbieding

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

Massage rug, nek en schouders
40/45 minuten voor € 20,00

               

G oo

ou n

Jub l um

Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

Pizza’s
Margherita (tomaat, kaas, oregano)
Funghi (tomaat, kaas, champignons)
Peperoni (chorizo, tomaat, kaas)
Salami (tomaat, kaas, salami)
Prosciutto (tomaat, kaas, ham)
Vegetarisch (tomaat, kaas, aubergine, 
champignons, kappertjes, paprika, olij-
ven) 
Sicilia (tomaat, kaas, ansjovis, kappertjes, 
olijven)
Romana (verse tomaat, kaas, artisjokke, 
olijven, knoflook)
Cantodino (tomaat, kaas, ham, champig-
non)
Hawaï (tomaat, kaas, ham, ananas)
Capricciosa (tomaat, kaas, ham, arti-
sjokke, chorizo)
Quattro stagioni (tomaat, kaas, champig-
non, paprika, ham, salami)
Quatro formaggi (tomaat, 4 soorten kaas)
Caprese (tomaat, kaas, pikante worst, 
paprika, aubergine, knoflook)
Dario (tomaat, kaas, aubergine, gorgon-
zola, chorizo)

Huis gemaakte Lasagne

€   5,50
€   6,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50

€   7,50

€   8,00

€   8,50

€   8,50
€   8,50

€   9,00

€   9,50
€   8,50

€   9,50

€   7,50

de lekkerste 

pizza’s
van de regio

Pollo (tomaat, kaas, stukjes kip, uien, 
paprika)
Pollo speciaal (tomaat, kaas, pikante kip, 
uien, paprika, knoflook) 
Kebab (tomaat, kaas, kebab)
Shoarma (tomaat, kaas, shoarma)
Bolognaise (bolognaise saus, kaas)
Al tonno (tomaat, kaas, tonijn, uien, kap-
pertjes )
Fruite de mare (tomaat, kaas, zeevruch-
ten) 
Scampi (tomaat, kaas, scampi, knoflook, 
artisjokke, olijven)
Bakelnaartje (tomaat, kaas, spek, ei)
Campagniola (tomaat, kaas, champig-
nons, spinazie, aubergine, uien, knoflook)
Sofia Loren (tomaat, kaas, parmaham,  
champignon, ei)
Calzone (tomaat, kaas, ham, salami,  
kebab of shoarma of kip of pikante 
kip) 
Smullertje ( tomaat, kaas, champignons, 
paprika, ham, chorizo, pikante kip kebab) 

€   9,50

€   9,50

€   9,00
€   9,00
€   8,50
€   9,50

€ 10,00

€ 10,00

€   8,00
€   9,00

€   9,50

 € 10,00

  
€ 11,00

▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶

▶

▶

▶
▶

▶

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶
▶
▶

▶

▶

▶
▶

▶

▶

▶

Lasagne

   10-9- 0 3   

Durum met 1 saus

Döner
Shoarma
Kip
Pittige kip

Döner
Shoarma
Kip
Pittige kip

Döner 
Shoarma
Kip
Pittige kip

Döner
Shoarma
Kip
Hamburger
Shaslick
Spareribs
Bami
Nasi
Schnitzel
Kipsaté
Pittige kip
Halve haan
Loempia
Varkenshaas met champignon roomsaus

1 persoon (3 soorten vlees)
2 persoon (3 soorten vlees)
4 persoon (3 soorten vlees)

€   5,00
€   5,00
€   5,00
€   5,00

€   5,50
€   5,50
€   5,50
€   5,50

€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50

€   9,00
€   9,00
€   9,00
€   8,50
€   9,50
€   9,50
€   8,50
€   8,50
€   8,50
€   8,50
€   8,50
€   7,50
€   6,50
€   8,50

€ 15,00
€ 25,00
€ 45,00

Kapstok met 1 saus

Kapsalon met 2 sauzen

Schotels met 3 sauzen

Cafetaria, Pizzeria, Grillroom

De Smuller
Dierdonkpark 4  5709 PZ Helmond

Telefoon:   +31 (0)492 34 74 06
 
Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag:  16.00-24.00
Woensdag: 16.00-24.00
Donderdag: 16.00-24.00
Vrijdag:  16.00-24.00
Zaterdag:  16.00-24.00
Zondag:  16.00-24.00

Bezorgkosten:
in Helmond € 2,50, vanaf € 10,00  gratis.

buiten Helmond € 5,00, vanaf € 20,00 gratis.

Shoarma/ shaslick
Kebap/shaslick
Shoarma/kip 
Kebab/kip
Shoarma/pittige kip
Kebap pittige kip
Shoarma kebap
Shoarma spareribs
Kebab spareribs

Döner kebab
Shoarma
Kip
Shaslick
Pittige kip

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€   5,00
€   5,00
€   5,00
€   6,00
€   5,00

Mix schotels met 3 sauzen

Mix grill per persoon met 3 sauzen
BEZORGSERVICE:

0492-347425

Broodjes met 1 saus

      

            

Zelfs het beste schilderwerk heeft onderhoud nodig. Met 
een doordacht onderhoudsplan voor buitenschilderwerk 
weet u zeker dat uw mooie schilderwerk ook mooi blijft. 
Het behoedt u tevens voor onnodige en vaak  kostbare 
reparaties. Zeker als u werkt met professionele producten 
van Sigma Coatings! 

Kom naar één van onze winkels en we bespreken graag alle 
mogelijkheden met u.

Driessen Verf adviseert voor het perfecte onderhoud!

HELMOND: Mierloseweg 86, helMond, (0492) 53 50 66 VELDHOVEN: de run 4417, VeldhoVen (040) 253 23 88 | www.driessenhelMond.nl

“Slimme huisbezitters 

werken met 

professionele verf 

van Sigma Coatings”
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Voorkomen is beter dan 
genezen

Een van de belangrijkste taken van 
een dierenarts, naast het behandelen 
van zieke en gewonde dieren, is het 
voorkomen van ziekte (preventieve 
gezondheidszorg). Je kunt hierbij bijv.  
denken aan advies over huisvesting, 
ont worming, vlooien- en tekenpreventie 
en bescherming tegen reisziektes (zoals 
bijvoorbeeld hartworm, leishmania en 
babesia). Maar het bekendste voorbeeld 
is natuurlijk de jaarlijkse vaccinatie van 
uw huisdier. De vaccinatie zorgt voor een 
goede afweer tegen enkele belangrijke 
infectieziektes, daarnaast wordt uw 
huis  dier voorafgaand aan de inenting 
nog eens grondig onderzocht en kunnen 
eventuele gezondheidsproblemen in 
een vroeg stadium worden opgespoord 
en zonodig behandeld.

De ‘standaard’ cocktail-enting voor 
hon den geeft een goede bescherming 
tegen een vijftal ziektes. Hondenziekte 
(Carré), parvo en hepatitis (HCC) zijn 
alle drie zeer ernstige virusziektes 
met vaak een dodelijke afloop. Met 
name parvo komt toch nog met enige 

regelmaat voor honden die niet goed 
zijn gevaccineerd. Het geeft hevige 
maagdarmklachten (bloederige diarree, 
braken) en hoge koorts. Leptospirose 
(ziekte van Weil) is bacteriële infectie 
die ook nog regelmatig voorkomt, de 
bacterie wordt verspreid door ratten 
en is dus met name te vinden in sloten, 
vijvers en grachten. Jachthonden en 
honden die veel zwemmen lopen 
vooral risico. Het geeft ernstige 
lever- en nierontstekingen, en is 
ook voor mensen gevaarlijk. Para-
influenza is een luchtwegvirus welke 
‘verkoudheidsklachten’ geeft, het is 
een onderdeel van het ‘kennelhoest-
complex’. 

Dat de enting geen overbodige luxe is 
bewees Kimbo onlangs. Kimbo is een 9 
maanden oude reu. Zijn baasje belde mij 
op vrijdagavond in de dienst. Hij was al 
ongeveer 2 dagen niet lekker, wilde niet 
eten en had diarree. Maar op vrijdag 
ging het plotseling heel hard achteruit, 
hij braakte en poepte bloed en was 
zo slap als een vaatdoekje. Hij had 41 
graden koorts en was meer dood dan 
levend toen hij werd binnengebracht. 
Degene van wie de eigenaar hem had 
overgenomen had hem verteld dat 
hij al zijn entingen had gehad, maar 
bij controle van het vaccinatieboekje 
bleek dat hij alleen maar de 1e (van 3) 
puppyenting had gehad. Hij was dus 
eigenlijk niet goed beschermd. 

De sneltest bevestigde mijn vrees: Parvo! 
Kimbo werd opgenomen voor infuus 
en een intensieve ondersteunende 
behandeling. De eerste paar dagen was 
hij nog erg ziek, maar daarna begon 

hij langzaam op te krabbelen. Na een 
kleine week in de opname was de koorts 
weg, net als de bloederige ontlasting en 
het braken. De eetlust begon weer wat 
terug te komen en hij begon alweer wat 
praatjes te krijgen. Goed genoeg om 
de behandeling thuis verder te zetten. 
Gelukkig heeft Kimbo het gered, maar 
het was even kantjeboord. Zijn voordeel 
was dat het al een flinke pup was die 
wat bij te zetten had!

Honden die de infectie hebben door-
gemaakt hebben daarna levenslang 
een goede immuniteit voor het virus, 
dus voor parvo hoeft Kimbo niet meer 
bang te zijn. Zijn vaccinaties hebben we 
bijgewerkt zodra hij weer helemaal was 
opgeknapt, dus voor de andere infecties 
is hij nu ook goed beschermd.

Stef Koolen, 
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over dieren kli niek 
Brouwhuis? 
kijk dan op www.dierenkliniek.com
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15 jaar RaboJeugdland - dat wordt gevierd!
Kom tijdens de herfstvakantie naar 
sporthal “de Braak” voor de grote  
“Feest beesten”-party van RaboJeugd-
land!
Op dinsdag 15 oktober start Rabo
Jeugdland! Dit sport, spel, en doe
festijn vindt ook nu weer plaats in 
sporthal De Braak in Helmond en 
duurt t/m vrijdag 18 oktober. Er 
zijn weer tal van activiteiten zoals 
schminken, trampoline springen, dan
sen, klapbanden spel, stormbaan take 
out, knutselen, rodeostier, diverse 
behendigheidsspelletjes, air hockey, 
tattooshop en op donder en vrijdag is 
er ook haargel maken. Eigenlijk teveel 
om op te noemen.
Alle Helmondse basisschoolkinderen 

die in groep 3 t/m 8 zitten, mogen deel
nemen aan dit evenement.De meeste 
kinderen ontvangen in oktober alle 
informatie via hun eigen basisschool of 
via de diverse media.
Op de Rabobankkantoren aan de 
Kerkstraat in HelmondCentrum en 
MierloHout zijn de entreekaartjes te 
koop op woensdag 2 oktober van 13.00 
– 16.00 uur, op donderdag 3 oktober 
en vrijdag 4 oktober tijdens de normale 
openingstijden van deze kantoren. Op 
zaterdag 5 oktober extra verkoop van 
9.3013.00 uur alléén bij het Rabobank
kantoor aan de Kerkstraat.

De kaartjes kosten € 2,-- per dagdeel 
per persoon. Kom op tijd want op=op!

Extra verkooppunten dit jaar zijn: Primera 
in winkelcentrum De Bus, Albert Heijn 
Dierdonk, Kado to Go in Brouwhuis, Wijkhuis 
De Lier, DA Drogist Stiphout en IJssalon “Il 
Circo” in Stiphout. Kaartjes zijn te koop op 
woensdag 2 oktober van 13.00 – 18.00 uur 
en op donderdag 3 oktober en vrijdag 4 
oktober tijdens de normale openingsuren 
van de verkooppunten tot vrijdagavond 
18.00 uur (Wijkhuis De Lier verkoopt alleen 
op woensdag en sluit om 17.00 uur).

Neem ook vast een kijkje op onze 
website: www.jeugdlandhelmond.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Stichting RaboJeugdland, 
voorzitter Ingrid Lammers
Telefoon: 0615425338

Trots op ons Dierdonks groen.
We leven in een mooie wijk met in 
en rondom de wijk heel veel mooie 
natuur. Helaas door het slechte voor-
jaar is alles ongeveer 4 – 6 weken 
later dan normaal. Ook langs de rijke 
waterkanten in onze wijk begint alles 
mooi te groeien en te bloeien, evenzo 
in alle plantsoenen.

Mogelijk is het enkele van u reeds 
opgevallen dat we ons gelukkig mogen 
prijzen met een twee tal orchideeën 
soorten in onze wijk.
De rijk voorkomende Epipactus helle
borine (wespenorchis) en de nage
noeg niet voorkomende Dactylorhiza 
maculata (handekenskuid of gevlekte 
orchis) groeien in onze wijk.
Van de eerste staan er enkele honderden 
in onze wijk, in de plantsoenen, maar 
ook  bij diverse bewoners in hun eigen 
tuin. Spontaan opgegroeid.
Sinds enkele jaren stond er bij de grote 
eik voor de Dierdonk school een mooi 
groepje van deze soort, eveneens 
langs het water van de Dierdonk laan, 
maar door ingrijpen van de gemeente 
zijn deze dit jaar kompleet verdwenen 
omgefreesd, voor nieuwe aanplant in de 
betreffende plantsoenen . Dat was dus 
niet leuk om dat te ontdekken.
Bij de Dierdonkschool, over de brug, 
langs, groeide de afgelopen jaren enke
le gevlekte orchis planten. Dit jaren 
hadden ze zich zelfs uitgebreid tot vier.
Het was waarlijk genieten om deze 

soort midden in de wijk langs het water 
in deze moerasgrond te zien groeien. 
Zeker als je al 40 jaar een echte hobby 
hebt in het kweken van orchideeën.
Derhalve was de shock nog groter 
toen ik deze week (de laatste week 
van juni) tot de ontdekking kwam dat 
de gemeente veel te vroeg haar maai 
programma had ingezet en alles had 
afgemaaid.
Blijkbaar is men bij de gemeente niet 
op de hoogte van de Nederlandse 
natuurbeschermingswet waarin deze 
soorten zwaar beschermt zijn en 
duidelijk richtlijnen zijn aangegeven 
hoe hier mee om te gaan. Volgens deze 
zelfde wet is de gemeente duidelijk in 
overtreding en daar hebben ze volgens 
mij nog nooit van gehoord. Ik mag er 
toch van uitgaan dat een opzichter die 
verantwoordelijk is voor het groen in de 
wijk toch enige kennis heeft van planten 
en wetgeving.  Deze groeiplaatsen 
horen gemarkeerd te zijn, zodat de in
ge huurde maaiploegen weten dat zij 
hieraan voorbij moeten gaan.
Ik hoop echter wel dat in de korte tijd 
dat de planten hebben kunnen groeien 
en bloeien, zonder dat ze zaad hebben 
kunnen zetten voor nakomelingen, 
volgend voorjaar wel opkomen, omdat 
een plant zonder groen moeilijk nieuwe 
ondergrondse knollen maakt, terwijl ze 
daar nog aan moesten gaan beginnen.
Laten we hopen dat als de planten weer 
gaan groeien in het voorjaar van 2014, 

dat wij en de natuur er langer plezier 
van mogen hebben.

Herman ter Borch
Voorzitter Orchideeën Vereniging Brabant ZO

            



Ingezonden 47

Het liefst zou ik met u willen spreken 
over mosselen. Van oudsher toch het 
lekkerste om te eten wanneer de “R” 
weer in de maand is. Maar, aangezien 
dit een medische rubriek is kan dat niet! 
Een voor de hand liggend, minder lekker 
alternatief, is de griep. Ook de griep is 
gerelateerd aan de “R” in de maand. 
Voor zover de overeenkomst.

“R” IN DE MAAND
Wat is griep? Griep of influenza is 
een seizoensgebonden ziekte die ver
oorzaakt wordt door het influenza virus. 
Jaarlijks worden in ons land ongeveer 
820.000 mensen getroffen door de 
griep. De diagnose wordt gesteld op 
basis van de klinische verschijnselen. 
Griep begint met hoge koorts, koude 
rillingen, keelpijn, hoesten, hoofdpijn en 
spierpijn in het hele lichaam. 
Mensen met griep voelen zich echt ziek 
en “geradbraakt”. Griep moet dan ook 
niet verward worden met een gewone 
verkoudheid die gepaard gaat met eni ge 
temperatuursverhoging. Overi gens, op 
www.thuisarts.nl, kunt u de zo ge naamde 
Griep Check doen, en aanvullende 
informatie vinden. Griep gaat over het 
algemeen vanzelf over, en duurt 3 tot 7 
dagen. Een volledig her stel kan echter 
2 tot 3 weken duren. De behandeling is 
symptomatisch, met paracetamol, neus
druppels (xylome ta zoline) en even tueel 
een hoestdrank (noscapine siroop). In de 
volksmond spreken we van “uitzieken”. 
Omdat het een (influenza) virusinfectie 
betreft, heb ben antibiotica geen nut, 
die heb  ben namelijk alleen effect bij een 

bac te riële infectie. In uitzonderlijke ge
val len kunnen wel antivirale middelen 
voorgeschreven worden, bijvoorbeeld 
bij patiënten met een verminderde 
af weer. Zelf kunt u een aantal maat
regelen nemen om de kans op een 
infectie met het griepvirus te verkleinen. 
Bedek neus en mond wanneer u moet 
hoesten of niezen. Maak (eenmalig) ge
bruik van papieren zakdoeken en was 
regelmatig uw handen met water en 
zeep. Het is verstandig uw huisarts te 
raadplegen bij benauwdheids klach
ten, koorts langer dan 5 dagen aan
houdend, temperatuursstijging na een 
koortsvrije periode, en bij verwardheid 
en sufheid (bij oudere patiënten). Som
mige mensen lopen een extra risico om 
ernstig ziek te worden door de griep. 
Deze mensen komen in aanmerking 
voor de jaarlijkse griepprik, die koste
loos wordt aangeboden via uw huisarts. 
Tot de risicogroepen behoren mensen 
van 60 jaar en ouder, mensen met 
hart en vaatziekten, mensen met een 
longaandoening (bijvoorbeeld astma of 
COPD), mensen met Diabetes Mellitus, 
mensen met een nierziekte, en mensen 
met een verminderde weer stand door 
een stoornis in hun af weersysteem. 
De praktijkassistente kan u vertellen 
of u tot een risicogroep behoort. De 
griepprik wordt jaarlijks aangeboden in 
de periode eind oktober – november. 
De griepprik biedt helaas geen volledige 
bescherming, maar zorgt voor een 
milder verloop van de ziekte, en ver
kleint de kans op complicaties. Ik zou 
zeggen, wanneer u tot een risico groep 
behoort:” doen”!
Omdat het bloed nu eenmaal toch 
kruipt waar het niet gaan kan, toch nog 
even iets over mosselen. Ze bevatten 
veel gezonde eiwitten en weinig vet. 
Wanneer u een keer echt van mosselen 
wilt genieten dan kan ik u restaurant 
“Het Ketelke” in Lozen, net over de 
grens in België, van harte aanbevelen! 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 
“Mosselen op Bourgondische wijze”. 
Voor de goede orde, ik heb daar geen 
aandelen, het is er gewoon erg lekker!
Graag tot een volgende keer, en moge 
het u tot die tijd meer dan goed gaan!

Math. Strijbos, 
huisarts Medisch Centrum Dierdonk

Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Na het grote succes van ‘One Flew 
over the Cuckoo’s Nest’ is Toneelgroep 
Maskerade erin geslaagd om ook 
voor het komend seizoen weer een 
spraakmakend toneelstuk te selecteren. 
Onder regie van Dirk van der Pol bijt de 
Helmondse theatergroep zich met ‘De 
Ingebeelde Zieke’ van de beroemde 
Franse toneelschrijver Molière opnieuw 
vast  in het wereldrepertoire. 

In ‘De Ingebeelde Zieke’ slijt de rijke 
hypochonder Argan zijn dagen met 
het roepen om doctoren en het klagen 
over hun rekeningen. In de hoop op 
gratis medische verzorging wil hij zijn 
dochter tegen haar zin in uithuwelijken 
aan de onaantrekkelijke zoon van een 
vooraanstaande doktersfamilie. Zijn 
ver zorgster en zijn tweede vrouw 
hebben echter heel andere plan nen. 
Verwarringen en hilarische ver wikke
lingen zijn het gevolg in deze populaire 
komedie.

Maskerade belooft een vrolijke en uit 
bundige theaterbelevenis met een 
onuitstaanbare hypochonder, een 
hitsige dochter, op geld beluste dok
toren, talloze klysma’s en heel veel 
lachen. De repetities beginnen in 
september en de voorstellingen staan 
gepland voor maart 2014. 

Na dere informatie volgt op:
www.maskeradehelmond.nl

Maskerade 
speelt 
De Ingebeelde Zieke

          



Wilt u een goed en gezond advies om gewicht te 

verliezen dan bent u bij 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aan het juiste adres 

EASY DIET 

4 gerechten voor 10 euro  

Keuze uit  24 verschillende gerechten                                                                       

                                                                                 

   

       

Weet ú het al?

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

Bakel heeft
het allemaal!

24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

 Groente & Fruit 
José 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl 

 

 

 
 
      

 
 
     

      Wij bieden u een uitgebreide  
      collectie in de maten 36 t/m 48  

 

Schoolstraat 6 • 5761 BV  Bakel
 www.drogisterijkanters.nl

 Drogisterij Kanters-
                 Habraken

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

Schoolstraat 23 • 5761 BV Bakel • T (0492) 345161

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

Sieraden en 
Accessoires

Van de Poelstraat 1 • 5761 BW Bakel 
0492-344291 • www.2byoux.nl 

Word vrienden op Face-book 
van 2Byoux en maak elke maand

 opnieuw kans op een mooi 
nieuw artikel van ons!!!

            



Tot ziens in Bakel!

 
 
      

 
 
     

      Wij bieden u een uitgebreide  
      collectie in de maten 36 t/m 48  

 

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW  Bakel • 0492-341280

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

  

 

NU EEN NOG GROTER 
ASSORTIMENT. 

 

KWALITEIT EN  
 LAGE PRIJZEN. 

 
DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 
 

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel  
Tel  0492  342200 
E-mail: info@gasterijdegoudenleeuwnl

Donderdags 
‘scheuf  mar an’ 
v.a. 18:00 uur • € 7,95

  Genieten       met een 
Gouden randje
  Genieten       met een 
Gouden randje

Vanaf  juli wo
  

e gen e  o
  

                 

   
 l Cosme

men door
  

Mu khof e       5761 B          

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

11 Jaar

            



Poppodium Lakei oktober 2013
Vrijdag 11 oktober 2013
Boo Boo Davis
Boo Boo Davis is een fenomeen en 
een overlever die behoort tot de 
laatste generatie van muzikanten die 
hun muziek nog direct baseren op het 
harde leven in de Mississippi Delta. 
De afgelopen jaren was Davis met zijn 
kompanen te zien en te horen tijdens 
bijna alle grote Europese jazz en blues 
festivals (o.a. North Sea Jazz, Blues Peer, 
Montreux). 
Boo Boo gaat nu touren in dezelfde trio 
bezetting als op de laatste drie CD’s, dat 
wil zeggen met gitarist Jan Mittendorp 
en John Gerritse op drums. En natuurlijk 
met de vocalen en de bluesharp van Boo 
Boo zelf....

Zondag 13 oktober 2013
Damian Wilson, solo & 
acoustic 
Als er iemand ‘huisvriend -of muzikant’ 
van Lakei genoemd mag worden, dan is 
het natuurlijk Damian Wilson.
Hij speelde al eerder solo in ons café 
en was als frontman te zien (en vooral 
te horen) met Headspace, Threshold 
en met Maiden United. Die optredens 
hadden allen 1 ding gemeen: Damian 
Wilson is een sympathieke frontman 
met charisma én gezegend met een 
geweldige stem.
Daarom zijn we blij dat Damian weer 
naar het café van Lakei komt voor 
een solo & akoestisch optreden. We 
kunnen gaan genieten van zijn fraaie 
muziek, waarbij hij terug zal grijpen 
naar zijn oude solowerk (‘Cosmas’) 
maar ook nieuw materiaal ten gehore 
zal brengen. En we verheugen ons nu al 
op de geweldige verhalen en anekdotes 
tussen de nummers door …

Zaterdag 19 oktober 2013 
CCC Inc.
De tour van Doe Maar is nog maar net 
voorbij maar nu krijg je alweer de kans 
om drie van de vijf muzikanten van die 
band nog eens live aan het werk te zien, 
in de intieme setting van een popzaal. 
CCC Inc. komt namelijk naar Lakei!
In 1967 wordt CCC Inc. opgericht in 
Amsterdam. De band speelt dan nog 
voornamelijk folk en bluesmuziek en 
wordt enige tijd geboekt door Lennaert 
Nijgh.
Nadat de groep zichzelf in 1974 heeft 
opgeheven, gaat zij ondergronds. Tij-
dens jaar lijkse bijeenkomsten wordt 
nog steeds muziek gemaakt en bij tijd 
en wijle ook opgetreden. Opnames van 
deze sessies zijn te horen op de 12-CD 
box met het verzameld werk, die ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
is verschenen. Ook besluit CCC Inc. 
weer regelmatig te gaan optreden. In-
mid dels bestaat de band alweer ruim 
45 jaar en is na al die jaren nog steeds 
de beste Folk- en Americanaband van 
Nederland. De band bracht in 2012 voor 
het eerst sinds tijden een nieuwe CD 
uit; Jack Owned A House. Een album dat 
opnieuw bewijst dat de band uniek is in 
haar soort.
CCC inc. zal in Lakei spelen in de volgen
de bezetting: Joost Belinfante, Jaap van 
Beusekom, Jan Hendriks, Ernst Jansz, 
Huib Schreurs .

Vrijdag 25 oktober 2013 
Beardfish & Special Providence
Vanaf haar oprichting in 2001 heeft 
het Zweedse Beardfish gewerkt aan 
haar muzikale carrière en in de loop 
van die jaren een hele trouwe schare 
fans achter zich weten te scharen. 
Liefhebbers van door de jaren zeventig 
geïnspireerde progrock kunnen hun 
muzikale hart ophalen bij de muziek van 

de vier heren. Invloeden van bands als 
King Crimson, Yes en Genesis worden 
op natuurlijke wijze gecombineerd met 
moderne rock -en jazzinvloeden. Op de 
twee laatste albums ‘Mammoth’(2011) 
en ’The Void’ (2012) kun je die wonder-
lijke versmelting van stijlen tot in de 
perfectie terughoren.
De band speelt in Lakei in haar ver
trouwde bezetting: Rikard Sjöblom – 
zang/gitaar/keyboards, Magnus Östgren 
– Drums, David Zackrisson – Gitaar/
zang, Robert Hansen – Bass/zang.

Beardfish heeft haar support voor deze 
tour zelf uitgekozen; Special Providence.
Deze Hongaarse band (primeur voor 
Lakei!) Liefhebbers van technisch per-
fect uitgevoerde instrumentale rock/
pop/jazz/metal moeten zeker komen 
kijken en luisteren naar Ádám Markó – 
drums, Attila Fehérvári – bass, Márton 
Kertész – gitaar en Zoltán Cséry – 
keyboards.

Zaterdag 26 oktober 2013
Ty Garner & Band
Ty Garner (1963) is is één van de 
grootste talenten in de Britse Rhythm 
& Blues scène. De “roots” van het blues 
gitaar spel van Ty vinden zijn oorsprong 
in de traditie van de Mississippi Delta. 

De “Jazzy Edge” die Ty toevoegt aan 
zijn gitaarspel komt voort uit het spel 
van gitaar virtuoos T-Bone Walker, de 
legendarische trompettist Miles Davis, 
en de gitarist B.B. King. In het café 
van Lakei zal Garner optreden in een 
klassieke bezetting van gitaar/zang, bass 
en drums.

Voor info en kaartverkoop:
www.lakeihelmond.nl
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Oktober in het Annatheater
Zaterdag 5 oktober: Festival 
Winskracht met “Passionic’’

Helmond is een festival rijker. Van 
oktober 2013 t/m maart 2014 kan jong 
en oud genieten van klassieke muziek, 
computersounds, kunst, acrobatiek , 
film en educatie. 
Allemaal met een vleugje accordeon, 
op een manier die u versteld zal doen 
staan. 
Een culturele mix, vol passie, uitge
voerd door jonge kunstenaars en in
ternationaal vooraanstaande ar tiesten. 
Een festival om trots op te zijn!  
Op 5 oktober is het eerste onderdeel 
van dit festival “Passionic” in het 
Annatheater te zien.
Live elektronicacomponisten Rob van 
Rijswijk en Jeroen Strijbos presenteren 
samen met het muzikale duo TOEAC 
(Pieternel Berkers en Renee Bekkers) 
hun concept Air Sensible. De akoestische 
warmte van het accordeon vloeit hier 
samen met de digitale precisie van live 
elektronica. In Air Sensible wordt de 
muziek met geavanceerde apparatuur 
opgevangen, bewerkt en weer de 
ruimte ingestuurd.

aanvang: voorbespreking 20.00 uur, 
concert 20.45 uur
entree:  € 14,50 
 
zondag 13 oktober: concert 
fanfare De Vooruitgang

Fanfare De Vooruitgang Stiphout gaat 
eind november op concours in de 

eerste divisie. Op zondag 13oktober 
geeft de fanfare een gratis toegankelijk 
tryout concert in het Annatheater. 
Het orkest speelt Sinfonietta no.4 van 
de Britse componist Philip Sparke en 
het thematische Rubicon van Bert 
Appermont. Voorafgaand aan het 
concert is er tussen 12u en 13u een 
openbare repetitie met een toelichting 
aan jeugd van 814 jaar. Dan wordt 
uitgelegd hoe een orkest repeteert en 
leren de kinderen thema’s binnen de 
muziek te herkennen. Ook kun je vragen 
stellen aan de dirigent.
aanvang: openbare repetitie om 12 uur 
en bij het concert om 14 uur. 
meer info:
muziekopleidingen@fanfare de vooruit
gang.nl
 Jan van Bommel | 06 419 24 824

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg ter hoogte van het NS-
station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255, 
e-mail: info@annatheater.nl 
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl. 

Reserveren: via tel. no. 06 28104333 of
reserveren@annatheater.nl,  

            



Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

Kijk voor meer informatie bel naar 06-42072504 of mail naar
info@doeselaarevents.nl

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van de
laatse nieuwtjes www.facebook.com/DoeselaarEvents

 

K3 Feestbox
Huur nu een K3 feestbox voor het kinderfeestje van je dochter.

Voor 10 kinderen € 65,00 

Events
Doeselaar

            

Schildpaddensoep
Er komt een klant een restaurant
binnen en bestelt een kommetje
schildpaddensoep. 
Na een uurtje vraagt de klant aan
de ober: "Waar blijft mijn schild-
paddensoep?"
Waarop de ober zegt:"Nog even-
tjes, meneer."
Maar na 5 uur is de klant het zat 
en gaat weer naar de ober toe: 
"Waar blijft mijn schildpadden-
soep?" 
Ober: "Rustig alstublieft, u weet 
toch hoe langzaam schildpadden 
zijn".

            

            



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             (522109 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

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 
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Eerste Heilige Communie 2014

Kinderen uit groep 4 van uit Dierdonk zijn welkom om in 2014 
de eerste communie te doen in de Jozefkerk of de Pauluskerk.

Het begint met uw bezoek aan één van de volgende ouder-
avonden:

• Maandag 7 oktober: Jozefkerk (Centrum, Tolpost 1, 
ingang Pr. Karelstraat)

• Woensdag 9 oktober: Edith Steinkerk (Rijpelberg, 
Groningenhof 2)

• Donderdag 10 oktober: Pauluskerk (Paulus Potterlaan 2)
(start 20.00 uur, duurt ongeveer drie kwartier)

Op de ouderavond krijgt u nadere informatie + het inschrijf-
formulier, en ook hoe u daarna uw kind kunt opgeven. Het 
is niet mogelijk aan te melden zonder een ouderavond te 
bezoeken. 

Vormsel 2014: nu aanmelden!

In het sacrament van het Vormsel geeft God kracht en 
bezieling. Zo wil Hij helpen uit te groeien tot een in alle op-
zichte volwassen persoon. Leerlingen uit groep 8 zijn welkom.

Aanmelden kan tot uiterlijk 11 oktober 2013. Het inschrijf-
formulier is te downloaden via onze website
www.heiligelambertus.nl’. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling 
genomen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u 
een schema met data en tijden. Na ontvangst van de betaling 
is de inschrijving definitief.

• Eerste les: 31 oktober 2013 16.15 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 1 februari 2014 16.30 uur St. Jozef-

kerk
• Vormheer: Vicaris-Generaal Dr. C.F.M. van den Hout
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Protestantse Gemeente Helmond

    
 

22 september jaarthema en 
startzondag

Op startzondag vierden wij de start van 
het nieuwe seizoen in onze kerk met 
een nieuw jaarthema “een nieuw begin” 
In veel opzichten past dat jaarthema bij 
de dingen waar we in de kerk mee bezig 
zijn. Het is niet alleen een logisch vervolg 
op het jaarthema van vorig seizoen “het 
einde aller dingen”, het sluit ook aan 
bij de komst van het Nieuwe Liedboek. 
Bovendien bepaalt dit jaarthema ons 
bij een nieuwe fase in onze gemeente 
waarbij een nieuwe predikant gezocht 
wordt.
Op de startzondag vierden wij de 
eredienst met het oecumenisch koor 
Lighthouse. Ook werd het nieuwe 
liedboek in gebruik genomen, daarna 
koffiedrinken en een gezamenlijke lunch 
maakte de zondag tot een feest.
Vanaf Startzondag is het nieuwe lied
boek de liedbundel waaruit we zingen 
tijdens onze erediensten. Ondertussen 
hebben we vanaf juni al uitgebreid 
kennis gemaakt met het nieuwe lied
boek. We gaan meer kennis maken met 
de nieuwe liederen die niet in het oude 
liedboek stonden. Met een werkgroep 
(Henk Blauw, Arjan Mooij, Kees Klok en 
Christien Flier) hebben we gekozen om 
vanaf oktober per maand een aantal 
liederen te gaan zingen uit een bepaalde 
zangstijl. Meer hierover kunt u lezen in 
Perspektief no.10. U kunt zich thuis dan 
ook voor bereiden op de liederen die we 
gaan zingen. Immers: kun je nog zingen, 
zing dan mee!

Werkgroepen

Via de werkgroep “Vorming en toe
rus ting” kre gen alle gemeenteleden 
van de Bethlehemkerk weer het 
programmaboekje. Men kan zich voor 
verschillende kringen opgeven. 

Van 3 avonden over het nieuwe lied
boek tot 3 avonden over “een nieuw 
leven na verlies”. Ook in Dierdonk is 
een ge spreks kring. De onderwerpen die 
wor den besproken zijn heel breed. Een 
krantenartikel, een film, een lezing. De 
deelnemers kunnen alles aandragen.
Inlichtingen bij de wijkteamleden of op 
de website.

30 jaar Oec.koor Lighthouse

Zoals u allemaal al wel zult weten viert 
Oec. Koor Lighthouse dit jaar haar 30 
jarig bestaan. We hebben dit o.a. al 
gevierd met een concert op 2 febr j.l 
samen met Rob Favier.
Nu gaan we nog een concert geven 
samen met het koor Multiple Voice uit 
Veldhoven.
Een concert waarbij beide koren hun 
eigen repertoire laten horen, maar 
waarbij ook samen zal worden ge
zongen. Ook dit belooft een mooie 
avond te worden! Dit concert vindt 
plaats op zaterdag 5 oktober om 20.00 
uur in de Bethlehemkerk

Jeugdwerk

Het jeugdwerk is met het nieuwe 
kerkelijk seizoen weer begonnen. Overal 
in Neder land gaan jeugdwerkers met 
hart en ziel aan de slag om kinderen en 
jongeren te inspireren. Het landelijke 
jeugdwerk van de Protestantse Kerk 
ondersteunt hen daarbij. Zij doen 
net die dingen die het plaatselijke 
jeugdwerk nog mooier kunnen maken. 
Bijvoorbeeld door het spel Sirkels aan 
te bieden, waarbij kinderen en jongeren 
spelenderwijs iets leren over een 
christelijke thema. Plaatselijke Groepen 
in heel Neder land strijden met elkaar 
om de beste score. In 2012 deden al 
zo’n 11.000 kinderen en jongeren mee 
aan Sirkelslag via jeugdgroepen en 
scholen. Ook ontstonden er nieuwe 
jeugdgroepen door dit spel met el kaar 
te spelen. De Protestantse Kerk wil het 
plaatselijke jeugdwerk goed onder
steu nen, want juist daarmee wordt 
het geloof doorgegeven en worden 
kinderen en jongeren geïn spi reerd.

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 ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
Lavendelheide 14, ( 513076
Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
Joke van der Vange
Arcenlaan 10  ( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

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

           



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

U kunt direct de apps downloaden en de mobiele sites openen.

Rabo Bankieren App

Mobiele site 
m.rabobank.nl

Rabo SMS 
Betalen App

MyOrder

Rabo Hockey App

Mobiele site 
Rabosport.nl

Interpolis 
Schadehulp App

Rabo Beleggen App

Rabobank Vacatures

De Rabo Kennis App Speciaal voor uw iPad: 
De KidsGeldWijs App

Bankzaken 
regelen en infor-

matie krijgen
Download de 
Rabo apps!

            



Maakt 
wonen

‘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!’

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Zilverschoonbeek 6 • Helmond

Velhorstweide 37 • Helmond

Velhorstweide 37 • Helmond

Rhulenhofweide 15 • Helmond

Dierdonklaan 48 • Helmond

Dierdonklaan 48 • Helmond

Middachtendreef 21 • Helmond

Broeckx-Praasterink Makelaars……maakt wonen leuk!

Eindelijk een keer goed nieuws: wij kunnen u melden dat we de laatste tijd steeds meer woningen 
verkopen, ook in Dierdonk! Steeds meer positieve nieuwsberichten in de media over de woning-
markt, op feestjes spreekt men over het toenemend aantal ‘verkocht’-borden en meetbaar meer 
transacties. Dit komt omdat het kopen van een nieuwe woning nu heel aantrekkelijk is. De huizen-
prijzen zijn gezakt en de hypotheekrente is momenteel historisch laag. Steeds meer mensen die al 
langer nadenken over een koopwoning worden juist nu actief. Ook een grote groep huurders die 
recent een fl inke huurverhoging heeft gekregen roert zich momenteel op de woningmarkt. 

Denkt u er ook aan om een huis te kopen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend 
gesprek. Elke situatie is anders maar wellicht is dit voor u hét moment!

Wij maken wonen leuk!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 415.000,-- k.k.

€ 375.000,-- k.k.

€ 259.000,-- k.k.

€ 265.000,-- k.k.

€ 274.500,-- k.k.

€ 274.500,-- k.k.
VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Leuk!

            


