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50% KORTING
2e ma� � 

EASTBORN MATRASSEN VOORDELIG GEPRIJSD

2e matras 50% korting op de matrassen uit de

Eastborn Xanté collectie, waaronder de Xanté X2,

als beste getest door de Consumentenbond, juni 2013.

Vanaf 495,-, 80/90 x 200/210 cm.

� x� � ng 
Surp� � 
160/180 x 200/210cm.
Vaste uitvoering

vanaf 1.499,-
� x� � ng 
 l� ur
 
160/180 x 200/210cm.
Vaste uitvoering

vanaf 1.999,-

� x� � ng 
C� � � a
160/180 x 200/210cm.
Vaste uitvoering

vanaf 2.499,-

� x� � ng 
T� � �  e
160/180 x 200/210cm.
Vaste uitvoering

vanaf 2.999,-

Nu bij Van Gemert
alle Eastborn bedden extra voordelig!alle Eastborn bedden extra voordelig!

Zondag open 
3 november

12.00 tot 17.00 uur

            



Voorwoord 3

Herfst in Dierdonk
November treedt in en de klok is weer 
een uur terug gezet. Gure winden en val-
lende bladeren, het is weer zo ver: Herfst. 

Helaas is de kortdurende maar welver-
diende herfstvakantie ook weer voorbij 
en is het nu maar uitkijken naar de kerst.  
De ene brengt zijn zondagmiddag door op 
de bank bij de open haard met een feel-
good-movie terwijl de ander zijn middag 
in het bos spendeert, zoekend naar de 
mooiste bladeren om te drogen of kas-
tanjes om thuis te poffen. Voor beiden 
valt wat te zeggen natuurlijk. 

Bij Herfst denken we aan vallende blade-
ren en aan Halloween. Ook in Dierdonk 
wordt er weer een spooktocht georgani-
seerd in het teken van Halloween, echter 
niet zoals in de vorige gazet vermeld op 
26 oktober maar is deze verzet naar 15  
november. U kunt er alles overlezen op 
pagina 12. Ook is de kleurplaat en het 
verhaal aan dit thema gekoppeld.

Bij herfst denken we echter niet alleen 
aan rotweer, maar natuurlijk ook aan dat 
we steeds wat dichter bij carnaval komen! 
Op pagina 27 leest hoe de jeugdraad be-
gint met de aanloop naar carnaval, en 
over de eerste activiteit die onze eigen 
carnavalsvereniging de Rampetampers 

op 9 november heeft namelijk de Jeugd-
prins en de Prinsbekendmaking.

Ook heeft het wijkbrede overleg van de 
Wijkraad in Parkzicht plaatsgevonden 
op 19 september De notulen zijn weer 
na te lezen op pagina 16-17. Hier kunt u 
wederom de meest recente gebeurtenis-
sen lezen en ook de toekomstplannen zijn 
besproken. Over de toekomst gesproken: 
op pagina 27 kunt u lezen over een nieuw 
pronkstuk wat onze mooie wijk in de na-
bije toekomst rijk zal zijn. Beekdal Bakelse 
Aa en Beemden.

Ik wil wederom onze adverteerders be-
danken voor hun bijdrage en maak tevens 
gebruik van de gelegenheid om onze va-
cature voor een lid van de redactie en die 
van een bezorger te melden. 

Vanaf januari zoeken wij een bezorger,  
die tegen een redelijke beloning, eens 
per maand een kwart van de wijk voorziet 
van dit maandelijkse wijkblad. 

Voor een redactielid bestaat reeds langer 
een vacature waarbij ik nogmaals wil aan-
geven dat versterking van ons team geen 
overbodige luxe is. Een nieuw redactielid 
krijgt de beschikking over de benodigde 
software om det blad mede te maken.

Mocht u belangstelling hebben om onze 
redactie te versterken of bezorger te wor-
den dan kunt u ons mailen. Voor verdere 
inlichtingen kunt u een email sturen naar 
de redactie: redactie@dierdonk.org. 
Ook kunt u dit e-mailadres gebruiken als 
u eens onverhoopt de Gazet niet heeft 
ontvangen.

Ik wens u veel lees- en puzzelplezier !

           



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

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

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 4 en 18 nov.
RESTAFVAL:  Ma. 11 en 25 nov.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 4 en 18 nov. ten westen en 
wo. 6 en 20 nov. ten oosten 
van de Dierdonkhlaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
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
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
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
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3, 
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

GAZET
One
  Down

Wijkinformatie4

Verenigingen

         



Inhoud 5

3 Voorwoord door Sylvia Neve.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Joan 
Damen.

8
Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, 10 Jaar 

Didoko, Fotodier, Spooktocht en Crea-avond: 
Kerstbloemschikken.

13 Dierdonk 3D: Kunst in Dierdonk Francois Lier.

15 Wijknieuws: Maartje op weg naar Tokyo, Dierenlot.

16 Nieuws van de Wijkraad: Notulen wijk breed overleg 
Dierdonk.

18 Wijknieuws: Toekomstig pronkstuk Dierdonk, Beekdal 
Bakelse Aa en Beemden.

19 Ingezonden: Medi-Seinen

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

25 Ingezonden: Basisschool Dierdonk: Kinderboekenweek, 
Circus Spring: Een groot succes !

27 Rampetampers: Op weg naar carnaval 2014

29 Ingezonden: Politie en Annatheater.

31 Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag. 

33 Uitgelicht: Het nieuwe werken van De Zorgboog.

35
Ingezonden: Scouting Paulus, 
 Ken jij de Helmonder van het Jaar 2013? 
 Bakelse teams in de race voor herfstkampioenschap

38 Programma Filmhuis. 

41 Ingezonden: Zomaar een dagje Dierenkliniek Brouwhuis

44
Ingezonden: Dierdonkse toppers op proef bij Helmondia, 
 Jibb sportcarrousel weer begonnen bij BSO de bereboot,
 Honden Winter Wandeling.

45 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: 12 november.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 29 November.

C O L O F O N   G A Z E T
13e jaargang nr. 10 – Editie Nov. 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

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

Vloek
Een man gaat naar een tovenaar
en vraagt hem of hij een vloek 
kan wegnemen, die meer dan 25
jaar geleden over hem is uitge-
sproken.
 De tovenaar antwoordt:
"Misschien, maar dan moet u me
in exacte bewoordingen vertellen 
hoe de vloek luidde."
De oude man antwoordde zonder
aarzeling: 
"Dan verklaar ik u hierbij man en
vrouw." 

            

            



Een nieuw theater of het tijdelijk 
theater permanent maken
In oktober stond wederom het 
theater op de agenda van de 
gemeenteraad in Helmond.

Normaliter dient het debat over 
een onderwerp plaats te vinden in 
de desbetreffende commissie. Dit 
werd echter door de wethouder 

onmogelijk gemaakt door al in de eerste instantie het onder 
werp terug te nemen en met een nieuw voorstel te komen. 
Typerend was dat het eerste voorstel een keuzevoorstel was 
wat bestond uit een drietal keuzes, die de gemeenteraad 
moest maken. 

Keuze A) het tijdelijke theater uitbreiden met 50 stoelen, een 
extra kleine zaal met 200 stoelen en een horecagelegenheid 
met kantoorruimtes, 
keuze B) op de plek van het oude postkantoor aan het 
Ameideplein een nieuw theater bouwen van 450 stoelen 
maar in een zeer eenvoudige behuizing zonder opsmuk en 
keuze C) de ondernemer van Fitland op Suytkade financieel 
ondersteunen en zo te komen tot een theater met 1000 
stoelen. 

Al eerder heb ik meegemaakt dat raadsvoorstellen die 
bestaan uit keuzes heel veel discussie oproepen en verwarring 
zaaien. Blijkbaar is de raad gebaat bij een raadsbesluit dat een 
duidelijke richting aangeeft. Dit was dan waarschijnlijk ook de 

reden dat de wethouder kwam met een nieuw raadsvoorstel. 
De VVD vindt dat onderzocht moet worden hoe het huidige, 
tijdelijk theater permanent gemaakt kan worden. Wij vinden 
dat het tijdelijke theater een bijzondere uitstraling heeft en 
dicht bij de uitgaansgelegenheden in de stad gesitueerd is. 
Daarnaast zijn er goede parkeervoorzieningen in de buurt en 
hebben verschillende horecaondernemers diverse arrange
menten bedacht om een theateravond tot een aangenaam 
uitje te maken. 

Ook vinden wij dat er voldoende zalen in Helmond 
beschikbaar zijn. Voor het bouwen van een nieuw theater 
zijn er onvoldoende financiële middelen. Wij vinden dat een 
theater een markant gebouw moet zijn met uitstraling en 
geschikt voor goede theatervoorstellingen. Het bouwen van 
een voorziening met een vlakke vloer voldoet weer niet aan 
de eisen van de verzekering zodat de verzekeringspenningen 
dan zouden vervallen. 
Het initiatief van Fitland om een nieuwe zaal van 1000 stoelen 
te bouwen vinden wij een aardige geste. Wij vinden echter wel 
dat Fitland dit op eigen kracht moet doen omdat wij vrezen 
dat het inzetten van de verzekeringspenningen gezien wordt 
als het geven van ongeoorloofde staatssteun. Bovendien is 
het zo dat wij ook andere ondernemers in Helmond niet op 
deze wijze ondersteunen, ook zij moeten hun eigen broek 
ophouden. 

Joan Damen

Winkeltijden
Wellicht heeft u de aankondigingen 
bij AH in Dierdonk wel zien hangen. 
Misschien heeft u al ge bruik ge
maakt van de nieuwe openings tijden 
van AH op zondag. En anders heeft u 
zeer waarschijnlijk al iets via de pers 
vernomen.

De gemeenteraad heeft op 1 okto
ber ingestemd met het mogelijk ma
ken van veel meer gelegenheid tot 
boodschappen doen op zondag. Dit 

naar aanleiding van een wetswijziging door de regering.

Tot nu toe werden 12 zondagen aangewezen waarop winkels 
geopend mochten zijn. Een jaar of wat geleden ontdekten 
de supermarkten een maas in de wet waardoor het mogelijk 
bleek om na 16.00 uur een poos open te zijn. Daarvoor moest 
wel aan een aantal kriteria worden voldaan; 1 supermarkt 
per 15.000 inwoners en in onderling overleg of bij loting bij 
meerdere gegadigden. 

AH in Dierdonk voldeed al aan de eerste eis en heeft de 
deuren al een hele tijd geleden vanaf 16.00 uur op zondag 
geopend. Vanaf 1 oktober kunt u er dus vanaf 12.00 uur 
terecht. Het lijkt erop dat supermarkten in Helmond onderling 
tot overeenstemming zijn gekomen voor de andere wijken.

Voor de overige winkels in Helmond gaan we er bij het 
gemeentebestuur van uit dat er in goed overleg binnen de 
organisaties van de verschillende winkelcentra zal worden 
bepaald wanneer er wel en niet een koopzondag zal zijn. De 
PvdA heeft hiermee ingestemd.

En de zondagsrust dan? En de eenmanszaken, de werknemers 
die op zondag moeten werken als ze willen sporten, de 
sportclubs die hun vrijwilligers op zondag missen als zij 
moeten werken? Het risico van een lagere loonafspraak voor 
de (nu nog goed betaalde) zondagen? Is de PvdA daar niet 
gevoelig voor? Doet de PvdA zomaar mee aan de 24uurs 
economie?Wij zijn wel degelijk gaan nadenken over deze 
aspecten van de koopzondagen. Maar wij zien de wereld, de 
economie en de behoeftes van consumenten veranderen en 
geloven er niet in dat het tegen te houden is. Wij geven de 
consument die graag op zondag inkopen wil doen omdat de 
rest van de week dat lastig uitkomt graag de mogelijkheid. 
Wij willen de Helmondse winkeliers dezelfde kansen bieden 
als de winkeliers in de (grotere) gemeentes om ons heen. 
Wij vertrouwen op het onderlinge overleg van mondige 
ondernemers. Open of dicht is de keuze van de winkelier, 
winkelen, rust, kerk of sport is de keuze van de consument. De 
overheid hoeft niet alles te regelen, vaak kunnen wij, burgers, 
dat goed zelf!

Mirjam van der Pijl, 

Politiek 7

         



10 Jaar Didoko

 

 
Dierdonk (Helmond)

Bestaat 10 jaar  !!
Wij zijn op zoek naar een bassist, een gitarist en een drummer

Ons jubileumconcert is op
za 25 en zo 26 oktober / zo  2 november 2014

In het Annatheater
Voor meer info:

kijk  op Didoko.nl of mail naar  info@didoko.nl 

Wilt u ook eens komen zingen?  Dat kan !!! Tijdens een van onze repetities, 
dinsdagavond in Parkzicht, Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond van 20.00 tot 22.00 uur.

Verenigingsnieuws8

           



MoetNiks mededelingen
De afgelopen maand zijn we weer 
begonnen met ons winterprogramma. 
Dit houdt in dat we op woensdagmorgen 
gezellig bij elkaar komen. Onder het 
koersballen buurten we wat en drinken 
we een lekker kopje koffie.

Een gek woord eigenlijk: Buurten.
Het hoort wel echt bij een wijkvereni-
ging. We onderhouden direct contact 
met onze buurt. In die betekenis is het 
één van de sociale media. En feitelijk is 
dit het beste sociale medium.

Dat neemt niet weg dat we tijdens de 
computerinloop op de donderdag-
ochtenden ons óók bezig houden met 
tablets en smartphones. We willen ook 
met onze (klein)kinderen kunnen blijven 
communiceren.

Een ander nieuwtje is dat MoetNiks 
meer gebruik gaat maken van de web-
site van onze wijk: www.dierdonk.eu .
Vanaf heden kunt u daar in het 
fotoalbum de foto’s bekijken die we 
tijdens onze activiteiten maken.
We laten onze foto’s er ongeveer twee 
maanden op staan. Daarna worden ze 
verwijderd.

Onder de rubriek Wijkvereniging – 
Activiteiten treft u ook Moet Niks aan. 
Op die plaats kunt u actuele informatie 
over ons programma aantreffen. Dus 
houdt ook dit in de gaten. Niet alleen 
om de meest actuele informatie te 
raadplegen, maar óók om uw ervaring 
met werken op internet bij te houden.

Als extra activiteit in november gaan we 
een mooie film bekijken.
Op dinsdag 5 november komen we om 
13:15 uur samen in de hal van Pathé. 
De film begint om 13:30 uur en duurt 
anderhalf uur. In de pauze krijgt u koffie 
of thee met iets lekkers.

Les beaux jours
Eindelijk! De gesoigneerde tandarts 
Caroline (Fanny Ardant) gaat met 
pensioen! Haar mooiste dagen zouden 
nu moeten komen. Maar liefhebbende 
echtgenoot en dochters hebben zo 
hun eigen bezigheden en Caroline blijft 
zitten met zeeën van tijd. Wat te doen?

Ze besluit een kijkje te nemen bij de 
plaatselijke seniors club, maar kan daar 
haar draai niet vinden. En zó oud als die 
mensen daar is ze toch niet? Caroline 
besluit het heft in eigen handen te 
nemen en actief een tweede jeugd te 
beleven. Ze neemt een minnaar, een 
jonge adonis van bijna dertig jaar jonger. 
De wereld lijkt aan haar voeten te 
liggen. Maar wanneer de affaire wordt 
ontdekt – en iedereen uiterst begripvol 
reageert – is de spanning er snel van af. 
Voor Caroline is het de hoogste tijd om 
op zoek te gaan naar de dingen waar het 
leven werkelijk om draait.

Even

Buurten

Verenigingsnieuws 9

           



Verenigingsnieuws10

In april van dit jaar stonden er voor mij twee weken Engeland 
op het programma, in verband met een cursus voor mijn werk. 
Zonder te weten wat ik van de locatie mocht verwachten, 
besloot ik om mijn camera mee te nemen. Ik had net de 
camera van mijn iPhone4S ingeruild voor een Nikon D90 en dit 
zou een goede vuurdoop zijn. Dus camera ingepakt, statief in 
de koffer en hopen dat we in het weekend  iets tegen zouden 
komen wat het fotograferen waard was. Gelukkig bleek ik 
hierin niet teleurgesteld te worden. 

De cursus werd gegeven in Lincolnshire, een graafschap in 
de Engelse regio East Midlands. Een regio die onder andere 
bekend staat om de prachtige kathedraal in de stad Lincoln. 
Het bezichtigen van deze kathedraal stond dus al snel op mijn 
“to-do list”. Bij aankomt op de cursus en hotellocatie bleek 
echter dat ik niet ver hoefde te reizen voor mooie plaatjes. 
De cursus werd namelijk gegeven in de conferentiezalen van 
Branston Hall.

Branston Hall is een landhuis dat gebouwd is tussen 1884 
en 1886 en ligt op een grondgebied van enkele vierkante 
kilometers. Het landhuis heeft een rijke geschiedenis. Het 
begon als privé bezit van een lokale familie, werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt als ziekenhuis voor de RAF, 
werd vervolgens een sanatorium, heeft daarna een aantal 
decennia leeggestaan en is uiteindelijk gerestaureerd en 
omgebouwd tot hotel.
Gedurende de twee weken van mijn verblijf, heb ik het gros 
van de beschikbare vrije tijd besteed met het struinen door 
de verschillende hallen, zalen, gangen en tuinen van dit 
prachtige landhuis. Op ieder moment van de dag zorgde de 
lichtval voor een prachtige sfeer in een van de ruimtes, zoals 
goed zichtbaar is op de foto van de lounge van het hotel. 

Twee weken Engeland van David Otten
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar voorzitter.fotodier@gmail.com
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Het afwisselende weer zorgde daaren
tegen voor voldoende afwisseling in het 
aanzicht van Branston Hall zelf.  

De tweede camera magneet in het 
gebied is de Lincoln Cathedral. Een 
indrukwekkend bouwwerk waarvan de 
eerste steen al in 1088 werd gelegd. 
De Lincoln Cathedral heeft een top 
van 160 meter. Bij binnenkomst sta 
je meteen in de gigantische beuk van 
deze kruiskerk. Ik werd bij het zien van 
het formaat van deze ruimte wel even 
stil, maar gelukkig haalde ik net op 
tijd mijn camera tevoorschijn om een 
foto te schieten. Het resultaat van die 
ene foto zien jullie op deze pagina’s. 
Uiteindelijk heb ik nog enkele uren in 
deze kathedraal rondgedwaald. Met al 
het glas-in-lood was ieder plekje een 
prachtig schouwspel en heeft het een 
reeks gevarieerde foto’s opgeleverd. 
Voor eenieder wie ooit in deze regio 
komt, is deze kathedraal een echte aan-
rader. Het is niet alleen een inte ressante 
locatie om fotografische rede nen, 
maar ook zowel de architectuur als de 
legende en zoektocht naar de Lincoln 
Imp zijn de moeite waard. En onder het 
motto “nu we er toch zijn” moet men 
ook de moeite nemen om naar de top 
te klimmen. Het zijn een paar honderd 
treden, maar deze klim wordt beloond 
met een geweldig uitzicht. Wees niet 
gevreesd, het is echt te doen. Zo bewijst 
de hoogbejaarde gids ook enkele malen 
per dag en zijn Britse gevoel voor humor 
lijdt er in ieder geval niet onder.

David Otten

            



Maandag 09 december 2013
We hebben Ellen Deelen weer bereid gevonden om een 
bloemschik-avond voor ons te verzorgen. Ellen is een 
professioneel bloembindster met een hele berg ervaring. 
Vorig jaar heeft zij ons verrast met een prachtig tafelstuk.

Wat het deze keer gaat worden is nu nog te vroeg om aan te 
geven. De kerstvoorbereidingen zijn in volle gang.

Wilt U zich toch alvast voor 9 december a.s.  inschrijven, dan 
kan dat.

Kijkt U anders eens alvast op de site van Ellen: 
www.bloemcrea.nl

Kosten voor deze avond bedragen slechts € 10,00  incl. alle 
materialen en koffie/thee.

• Maximum aantal deelnemers 20. U dient lid te zijn van de 
wijkvereniging om deel te kunnen nemen.

• Indien er teveel aanmeldingen zijn wordt u telefonisch 
of per mail tijdig op de hoogte gebracht dat u niet kunt 
deelnemen. Hoort U niets, dan zien we U graag op de 
thema-avond.

• Deelnamekosten te voldoen op de avond van de activiteit.
• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht, tenzij anders vermeld.
• Afmelden bij Ellen Deelen telnr: 06 - 27155224, uiterlijk 

2 dagen van tevoren anders zijn de deelnamekosten 
verschuldigd.

• Voor vragen over de geplande activiteit kunt U contact 
opnemen met Ellen Deelen.

U kunt zich aanmelden via de mail. 

Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld 
worden.
Mail naar: info@bloemcrea.nl

              

Kerstbloemschikken
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Dierdonk 3D: Kunst in Dierdonk Francois Lier

Als geheim agent speur ik elke 
maand naar verborgen kwaliteiten 
van wijkbewoners. Wie organiseren 
in hun vrije tijd mooie activiteiten 
voor ons? Wie gaat er schuil achter 
de evenementen? In oktober was het 
weer tijd voor het vertrouwde Kunst 
in Dierdonk. De organisatie is in 
handen van een groep kunstenaars, 
onder leiding van Francois Lier. Op 
6 oktober ben ik in-cognito enkele 
kunstenaars gaan bezoeken en heb 
ook Francois gesproken. Ik heb 
zelfs een scoop.

De eerste editie van Kunst in 
Dierdonk was in 2010. Op 10-10-10 om 
precies te zijn. Francois klopte aan 
bij het bestuur van de wijkvereniging 
en onthulde zijn plannen. Het bestuur 
was meteen enthousiast en KID was 
geboren. Kunstenaars in Dierdonk 
exposeren hun kunstwerken en 
bezoekers kunnen de kunstwerken 
bekijken en de kunstenaars spreken. 
Editie 1 was direct een succes met 
meer dan 100 bezoekers. 
Meteen vanaf het begin heeft Fran-
cois een fantas tische website (www.
dierdonk.eu/kid) gevuld, kun ste  naars 
enthousiast gekregen en het publiek 
weten te boeien. Vele bezoekers 
komen elk jaar terug en het aanbod 
van kunstenaars is elk jaar weer 
net anders, maar met een stabiele 
basis. Een van de vaste waarden 
is de expositie van de Dierdonkse 
Fotoclub Fotodier in Parkzicht. Een 
mooie start van een afwisselende 
route door de wijk.

De herkenbaarheid van de locaties 
is sterk verbeterd door het gebruik 
van vlaggen. Het zelf ontworpen 

logo is op grote vlaggen gedrukt 
en bij elke expositieplek geplaatst. 
De wijkvereniging heeft de kosten 
voor de vlaggen voor haar rekening 
genomen. Het budget dat Kunst in 
Dierdonk elk jaar vraagt is trouwens 
zeer beperkt. Iedereen vindt het leuk 
om te exposeren en de bezoekers te 
trakteren op hun kunst, een praatje 
en eventueel een drankje.

Dit jaar vond de 4e editie plaats en 
dat betekent dat volgend jaar het 
eerste lustrum gevierd kan worden. 
Er wordt al nagedacht over de manier 
waarop de 5e editie grootser kan zijn 
dan de 4 voorgaande. Al vier jaar 
meer dan 100 bezoekers is geweldig 
maar er is wel een afname zichtbaar. 
2014 wordt een mooie gelegenheid 
om iets te bedenken waardoor het 
bezoekersaantal weer stijgt.

De datum van de 1e editie kwam erg 
mooi uit, 10-10-10. De jaren daar-
na is men blijven hangen bij begin 
oktober. De datum ligt mooi tus-
sen de DierdonkDagen en andere 
activiteiten rondom Helmond zoals 
het pompoenfestival in Asten en de 
marathon in Eindhoven. Ook volgend 
jaar kunt u begin oktober vrijhouden 
voor KID.

Dat Francois vol zit met creatieve 
ideeën, blijkt wel uit zijn idee voor 
een nieuwe evenement in Dierdonk: 
een preuve nement. (of preuvement of 
preuvenemint zoals in andere steden). 
Een ‘expositie’ van etenswaar, 
gemaakt door Dierdonkers, en 
geëtaleerd op bijvoorbeeld De 
Kromme/Korte/Lage Geer. Het be-
stuur van de wijkvereniging steunt 
dit idee van harte, temeer omdat de 
wijkvereniging volgend jaar 15 jaar 
bestaat. Er wordt geen 2e D-Day 
(zoals op 06-06-2009) georganiseerd 
maar er is extra budget voor nieuwe/
grotere activiteiten. Ook grootsere 
DierdonkDagen zijn denkbaar. 
Heeft u een idee, stuur dan een mail 
naar secretariaatwijkvereniging@
dierdonk.eu . Het preuvenement lijkt 
er in ieder geval te komen.

Mijn conclusie is dat we trots mogen 
zijn op zo’n geweldig evenement 

als Kunst in Dierdonk. Het aanbod 
is divers en de kwaliteit is hoog. 
Ik nodig iedereen uit om volgend 
jaar zeker te gaan kijken en ik wil 
Francois van harte bedanken voor 
zijn jarenlange kartrekkersrol. Ook 
wil ik de kunstenaars niet vergeten 
die uiteindelijk echt inhoud geven aan 
Kunst in Dierdonk. Francois zegt dat 
zelf als volgt: ‘De kunstenaars zijn 
het evenement’.

geheim agent pd7 

Suggesties of vragen? Mail 
geheimagentpd7@gmail.com

            



 
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 

            

WINTERACTIE

In november

bij uw gordijnen

gratis 

voering*

*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

De slag van je leven!
Twee Belgische dieven staan voor
een deur waarachter zich een 
kluis bevindt. Op de deur hangt 
een bord waarop staat: 
"Verboden toegang".

"Wat nu?", vraagt de ene.

"Hmmm,"
zegt de ander nadenkend.
"Als dat stomme bord er niet hing,
konden we nu misschien de slag
van ons leven slaan."
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Maartje op weg naar Tokyo in 2020
In de Gazet doet Maartje Otten (17) 
met enige regelmaat verslag over haar 
sportcarrière in het kanoslalomvaren. 
Maartje woont in Dierdonk en zit in de 
topsportklas van het St. Joriscollege in 
Eindhoven. Haar doel is deelname aan 
de Olympische Spelen in Tokyo in 2020.

Maartje en Marketing
Zo, het kanoseizoen zit er op.  Bij het 
NK werd ik vierde. Niet geweldig, maar 
ik had mijn piek duidelijk in de zomer. 
Als deze Gazet op de mat valt heb ik 
twee weken rust achter de rug. Nu 
start de voorbereiding op het volgend 
seizoen dat in april 2014 weer begint. 
Drie krachttrainingen per week, onder 
begeleiding van Bart en Danny van 
fysiotherapie Ruyssenaars en vd Broek, 
dagelijkse vaartrainingen, extra kracht 
thuis, yoga en zoveel als mogelijk 
naar Augsburg om daar samen met 
mijn trainer Jurgen Kohler op wild 
water te trainen. Ik kan niet wachten 
tot het weer april is! Dan moet ik me 
kwalificeren voor het Europees junioren 
kampioenschap in Skopje, Macedonië. 
Dát is het grote doel.

Verder ben ik momenteel druk bezig 
met mijn marketingplan. Omdat we 
geen subsidie krijgen van de bond 
moet ik alles zelf betalen. Van het 
NOC*NSF krijg ik alleen een treinkaart. 
Ook mooi, maar niet genoeg om alle 
kosten te dekken natuurlijk. Samen 

met mijn vader, met Johan van Ras en 
met Ad van Ham hebben we een mooi 
marketingplan bedacht. Ook zijn we 
bezig met een promotiefilmpje. Ik wil 
bedrijven graag duidelijk maken dat ik 
niet ‘zomaar’ geld wil hebben voor mijn 
sport, maar dat ik écht mogelijkheden 
zie om mijn ontwikkeling en groei te 
koppelen aan een bedrijf. Hoop dat dat 
lukt! Ik hou jullie op de hoogte.

Maartje Otten

Hoi wij zijn Anne Vogels en Jade Duin.

Wij hebben geld ingezameld voor 
stichting dierenlot.
Wij zijn in Dierdonk aan de deuren ge
weest, om te vragen of ze wat geld 
wilden geven voor stichting dierenlot.
Dat hebben best veel mensen gedaan, 
zodat we € 51,03 hebben opgehaald, 
daar zijn wij heel trots op. Bedankt daar 
voor!

Waarom hebben wij dit gedaan? 
Omdat we heel veel van dieren houden. 
We hebben zo het gevoel dat stichting 
dierenlot daar heel blij mee is.

Groetjes Anne en Jade

Dierenlot

            



Notulen wijk breed overleg Dierdonk
Datum: Donderdag 19 september 2013
Plaats: Buurthuis Parkzicht, Dierdonkpark 6 (boven).
Aanvang: 20.00 uur
Bestuur:	 Voorzitter	 Nico	 Tuip;	 Penningmeester	 Mirjam	

van	Rooij;	Bestuurslid	René	van	Lierop;	Secretaris	
Wim	 van	Hoof;	 Raadsleden	 van	VVD	 en	 PvdA;

Aanwezigen:	 Afvaardiging	Rabobank;	LEV	groep;	
Rampetampers;	Moet	Niks,	Wijkvereniging	en	
Dhr.	Fried	Van	Rijt

Afwezig	m.k.	 Wijkagent,	Hein	Albers

De	 notulen	 zijn	 opgemaakt	 door	 Wim	 van	 Hoof	 secretaris	
w.hoof23@upcmail.nl

1. Opening en welkomstgroet door de voorzitter.
Voorzitter	heet	 iedereen	welkom	en	opent	met	een	voor-
stelronde door de aanwezigen.

2. Doornemen notulen v/d vergadering gehouden op 29-08.
De	notulen	worden	ongewijzigd	vastgesteld

3. Nog openstaande actiepunten (WAP 2013/2014)

3.1. Communicatie

3.1.1.	Publicatieborden.
In	het	voorjaar	2013	is	de	wijze	van	belettering	veranderd	
omdat dit goedkoper is. Afgesproken is dat “oude tekst” 
pas	 verwijderd	 wordt	 als	 de	 nieuwe	 aangebracht	 wordt.	
We	proberen	nu	 zoveel	mogelijk	 tekstblokken	vooraf	 aan	
te	leveren	aan	Deco	zodat	zij	e.e.a.	beter	kunnen	plannen.	
Teksten	moeten	dus	op	tijd	aangeleverd	worden.

3.1.2. Website.
Voortaan	 wordt	 maandelijks	 bijgehouden	 hoe	 vaak	 de	
website wordt bezocht.

3.1.3.	Wijkblad	Gazet.
De	wijkraad	probeert	elke	maand	een	stuk	 in	de	Gazet	te	
plaatsen.

3.2. Infrastructuur

3.2.1.	Verkeerssituatie	Dierdonk	Basisschool.
Aan	de	Nijendaldreef	is	een	‘zoen	en	zoef’	strook	aangelegd	
waarbij	de	Wijkraad	niet	is	betrokken.	Het	is	een	strook	van	
een stoeptegel van de basisschool tot het kinderopvang 
centrum	 ‘Bereboot’.	 Er	 is	 contact	 geweest	met	de	 school	
die ook verontwaardigd is over deze strook die niet voldoet 
aan de normen van veiligheid voor de kinderen, laat staan 
de afwerking. Wim van Hoof zal een afspraak maken met 
Dhr.	Huib	Raijmakers	om	e.e.a.	te	bespreken	en	zal	dit	te-
rugkoppelen	naar	de	school	en	de	wijkraad.

3.2.2. Klein onderhoud wegen.
Met	de	betreffende	gemeente	ambtenaren	is	op	de	boule-
vard	van	het	Dierdonkpark	een	rondje	gemaakt	en	over	het	
onkruid gesproken dat weelderig groeit, de lantaarnpalen 
waarvan	de	naar	beneden	zijn	gedrukt.	Tevens	aangegeven	
dat	tegels	op	diverse	plaatsen	zijn	verdwenen.	Het	onkruid	
zal met een nieuw systeem worden bestreden (geldt voor 
heel	de	wijk)	en	de	overige	punten	worden	hersteld	met	de	
opmerking dat voor zowel de lantaarnpalen, als de tegels 

de voorraad inmiddels tot nul is geslonken.

3.2.3. Plantenbakken.
Dhr.	 Fried	 van	 Rijt	 onderhoud	 vier	 bloembakken	 maar	
merkt	op	dat	er	weinig	financiële	armslag	 is	voor	het	on-
derhoud en het vullen van de bakken met bloemen. De 
voorzitter	geeft	uitleg;	de	bloembakken	zijn	door	tuinders-
bedrijf	 Jacobs	 geadopteerd	 en	worden	 door	 dit	 tuinders-
bedrijf	 beplant.	 De	 aanpak	 en	 uitvoering	 stagneert,	 de	
voorzitter	neemt	contact	op	om	snel	 tot	goede	afspraken	
te komen.

3.2.4.	Trimbaan.
Het plan was om een trimbaan aan te leggen en daarmee 
de	jongere	wijkraad	mee	te	belasten.	Helaas	is	dit	niet	ge-
lukt	en	zal	dit	project	weer	door	de	wijkraad	worden	over-
genomen. Op 23 september is er overleg met de gemeente 
over	 de	 aanleg	 van	 een	 trimbaan.	 De	 wijkraad	 vindt	 het	
realiseren	 van	 het	 trimbaanproject	 nog	 steeds	 een	 be-
langrijke	prioriteit	en	wil	financieel	in	het	trimbaanproject	
investeren.	De	Rabobank	ondersteunt	bewegingsobjecten	
langs	een	trimbaan,	dat	vinden	zij	een	waardevol	initiatief	
waarvoor ook gelden ter beschikking wordt gesteld.
Met	 de	 meeste	 waarschijnlijkheid	 kan	 de	 wijkraad	 aan	
de	Dierdonkse	kant,	van	de	fietsbrug	over	de	Bakelsedijk,	
straks	ook	2	toestellen	plaatsen.	Op	9	oktober	zullen	spij-
kers met koppen worden geslagen over te nemen materia-
len van de toestellen.

3.3 Jongerenbeleid

3.3.1.	Jongeren	betrekken	bij	ontwikkeling	in	de	wijk.
Tijdens	 de	 jaarlijkse	 Dierdonkdagen	 hadden	 de	 jongeren	
een	project	gerealiseerd.	Helaas	viel	de	animo	bij	de	jeugd	
(ongeveer	50)	tegen	maar	waren	na	afloop	wel	erg	enthou-
siast.

3.3.2.	Lopende	projecten	door	en	van	de	jongeren.
Wegens	 afwezigheid	 van	 de	 voorzitter	 van	 de	 jongeren-
wijkraad	is	dit	niet	bekend.
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3.4. N279

3.4.1. Grote verkeersruit N279.
Kranten hebben vol gestaan met informatie over de N279. 
Tijdens de sessie op 5 september in het ROC waren on-
geveer 400 belangstellenden die in discussie gingen met 
wethouder Stienen over de plannen om de bereikbaarheid 
van Brabant Oost te vergroten. De wethouder vindt dat er 
te laat met de betrokkenen is overlegd en dat hij met de 
extra wensen van de aanwezigen in verder overleg mee zal 
nemen.

3.5. Bakelse Aa

3.5.1. Beekherstel en ecologische verbindingszone.
Bakelse Aa, geen nieuwe ontwikkelingen

3.6. Algemeen

3.6.1. Verlichting Carat kunstwerk.
De leerlingen op het Technasium van het Dr. Knippenberg
college hebben onder leiding van Gerard Bosman de op-
dracht gekregen om een lichtplan te ontwerpen voor het 
Carat kunstwerk. De leerlingen gaan hier zeer creatief mee 
om en benieuwd wat het resultaat zal worden.

3.6.2. Buurtpreventie.
Door afwezigheid van de wijkagent zal dit onderwerp op 
een aparte bijeenkomst worden behandeld.

4. Secretariaat zaken
Ingekomen/uitgaande stukken / komende activiteiten.

Op zaterdag 28 september van 10 tot 12.00 heeft er een 
overleg plaats gevonden tussen het college en wijkraden. 
De agenda met betrekking tot deze bijeenkomst moest nog 
worden bepaald,

5. Penningmeester
Financiën.
Financieel overzicht is verstrekt. De prognose is dat de uit-
gaven binnen het budget van 2013 blijven.

Gelden beschikbaar voor bewonersinitiatieven.

De gelden voor de bewonersinitiatieven zijn voor het 
grootste deel toegekend. Toekenning aan: Dierdonkdagen, 
Gymzaal, Carat kunstwerk en Bomenboekje.
Nog beschikbaar ca. € 350.

Financiering gymzaal t.b.v. de jongeren.
Er wordt gekeken naar een andere locatie (gymzaal “De 
Straap” in Rijpelberg)

6. Rondvraag
Geen

7. Afsluiting:
De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering en nodigt 
iedereen uit voor een drankje

Bijzonderheden:
De volgende wijkraad vergadering is op donderdag 24 ok-
tober 20.00 uur in PZ.
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Concept bestek tekening

Het is alweer enige tijd geleden dat u bent geïnformeerd over 
het plan van de herinrichting van het beekdal Bakelse Aa en 
Beemden. Zoals u weet is het herinrichten van het gebied 
een onderdeel van het creëren van een waterbergingsgebied. 
Door het ontwikkelen van het gebied zal het nog aantrekke-
lijker worden als uitloop voor de wijk. De meest opvallende 
wijzingen om dit te realiseren zullen het aanleggen van een 
tweede waterkering, het meanderend maken van de Aa 
en een nieuwe wandelroute. De eerste waterkering is al 
reeds enige tijd geleden aangelegd bij de Bakelse Brug. De 
klankbordgroep Bakelse Beemden is vanaf 2006 betrokken 
geweest bij het opstellen van het plan en nu is het moment 
aangebroken om tot realisatie over te gaan.

Scheepstal met op de achtergrond het beekdal Aa/Bakelse Beemden

Status en Planning,
Projectleider Fer Kalis, Waterschap Aa en Maas

De afgelopen jaren is gewerkt aan het opstellen van een 
projectplan van de Herinrichting Bakelse Aa. Het projectplan 
is besproken in de klankbordgroep en heeft ter inzage 
gelegen. Na verwerking van de ingediende zienswijzen heeft 
op 28 juni 2013 het Algemeen Bestuur van het Waterschap 
het projectplan vastgesteld. Daarmee kon gestart worden 
met de volgende planfase: de uitvoering.
Het projectplan wordt nu uitgewerkt in een bestek, zodat een 
aannemer precies kan weten wat er moet worden aangelegd. 
Tevens worden in deze fase de benodigde vergunningen 
aangevraagd en aanvullende onderzoeken gedaan o.a. naar 
het voorkomen van kabels en leidingen. Volgens planning 
is eind dit jaar het bestek gereed en kan 2014 begonnen 
worden met de uitvoering. Gekeken wordt nog naar de 
beste uitvoeringsperiode voor of na de zomer, in verband 
met de natheid van het gebied. Zodra bekend is wanneer de 
werkzaamheden gaan starten zal dat met een persbericht 
bekend gemaakt worden.

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest in de media 
en de Gazet met betrekking tot de verbreding van de N279, 
maar dit project mag hierdoor niet overschaduwd of negatief 
beïnvloed worden. Het gebied is van grote waarde en een 
belangrijke factor voor onze leefbaarheid in de wijk. Veel 
mensen genieten van het bos de Bakelse Beemden en de 
graslanden er omheen. Om dit project te doen slagen is 
het behoud van het natuurgebied de Bakelse Beemden een 
voorwaarde geweest van de klankbordgroep. Dit betekent dat 
de wijkraad en de gemeente Helmond zich de komende tijd 
sterk dienen te maken voor het volledige behoud hiervan, dit 
in verband met de mogelijke ruime oostelijke omleiding van 
de N279 (de Ruit) om Dierdonk en de Bakelse Beemden heen.

De herinrichting van het beekdal is de eerste fase “PRONK-”, 
het volledige behoud van de Bakelse Beemden de tweede, het 
“STUK” dat het compleet maakt en het project doet slagen.
Richard van Gaalen (voormalig Klankbordgroep lid Bakelse 
Beemden)
het totale plan is te lezen op:
ftp://ftp.aaenmaas.nl/R_IS-EH20120447_BB2284-100-100_
WS%20Aa%20en%20Maas%20incl%20%20tekeningen.pdf

Toekomstig pronkstuk Dierdonk:

Beekdal Bakelse Aa en Beemden

Wijknieuws18
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WELTERUSTEN
Een vrouw zit rechtop in bed en kan 
duidelijk de slaap niet vatten. Liefdevol 
kijkt ze naar haar man, verzonken 
in een klaarblijkelijk diepe slaap. Hij 
snurkt enorm. 

Liefde is....ook zijn snurken accepteren? 
Ik dacht van niet! Ik geef toe, een cliché, 
maar denk tegelijkertijd voor velen wel 
een herkenbaar beeld. Overigens voor 
alle duidelijkheid, snurken treft zowel 
mannen als vrouwen al komt het wel 
meer voor bij mannen. Wat is snurken 
eigenlijk. Snurken, of rhonchopathie, 
is een geluid dat gedurende de slaap 
wordt veroorzaakt door trillende delen 
van de neusholte, mond en/of keelholte, 
het kan een enorm volume aannemen.
Snurken is vooral heel vervelend, in het 
bijzonder voor de partner, bovendien 
kan het leiden tot vele ongewenste 
situaties. Gevoelens van schaamte bij de 
“snurker”, vaak leidend tot beperkingen 
in de sociale activiteiten. De eerste dag 
op de camping is het vaak zoeken naar 
een plekje, maar na de eerste nacht is 
er ineens opvallend veel ruimte rondom 
de tent of caravan ontstaan! Irritaties 
binnen de relatie, het niet meer delen 
van de “echtelijke sponde”, noem maar 
op. Maar, er is meer! Snurken kan een 
signaal zijn van een belangrijk onder
liggend, medisch probleem.

Slaap apneu! Een stokkende, haperende 
ademhaling gedurende de slaap met 
soms lange, voor de partner vaak be
angstigende adempauzes. Deze adem
pauzes kun nen leiden tot een daling 

van het zuurstofgehalte in het bloed. 
De patiënt zelf merkt hier niets van en 
is zich van geen kwaad bewust. Het 
zuurstofgehalte daalt tot een be paald 
niveau waarna de patiënt bijna wak
ker wordt, vaak met veel gewoel en 
bewegingsonrust. Dit verschijnsel kan 
zich gedurende de nacht vele malen 
herhalen. De kwaliteit van de slaap is 
hierdoor slecht.

Merkt de patiënt zelf dan helemaal 
niets? Toch wel! Na het ontwaken voelt 
men zich doorgaans niet uitgeslapen en 
overdag is er een extreme vermoeid
heid. Wellicht herkenbaar is de niet te 
bedwingen vermoeidheid na het eten, 
of het in slaap vallen in de schouwburg 
of voor de TV, en dan niet alleen bij 
programma’s van RTL 4 t/m 8. Op zich 
is dit nog relatief onschuldig allemaal. 
Groter zijn de problemen wanneer deze 
verschijnselen zich voordoen in een 
verkeerssituatie. Ik hoef dit verder niet 
uit te leggen, lijkt mij! 

Verder kan slaap apneu gerelateerd 
zijn aan diverse belangrijke gezond
heids  problemen. Hierbij moet u met 
na me denken aan hart en vaatziekten. 
Maar ook hoge bloeddruk, chronische 
adem halingsproblemen, hoofdpijn, 
prik  kel baar heid, concentratie proble
men, ver geet achtig heid, libido verlies 
en po tentie  stoornissen kunnen worden 
ge noemd. Een bijna oneindige lijst. 
Kortom, snurken en slaap apneu zijn 
helaas lang niet altijd zo onschuldig 
als in het verleden vaak werd gedacht. 
Dus, wanneer u snurkt en bovenstaand 
komt u toch wel enigszins bekend 
voor, maak dan een afspraak met uw 
huisarts! Samen kan dan naar de oor
zaak gekeken worden, en een plan 
van aanpak, lees therapie, opgesteld 
wor den. Er zijn gelukkig diverse goede 
behandelmogelijkheden! 

Voor straks” lekker slapen”…en morgen 
gezond weer op! Graag tot een volgende 
keer, en moge het u tot die tijd meer 
dan goed gaan!

Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk

sinds kort ook te volgen ben via twitter 
@MathStrijbos

Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

GRATIS 
INLOOPSPREEKUUR 
LOGOPEDIEPRAKTIJK 
BROUWHUIS/DIERDONK 

Logopediepraktijk Brouwhuis/Dier donk 
organiseert wekelijks gratis inloop
spreek uren (niet in de schoolvakanties). 
Elke DINSDAG tussen 13.30  14.00 u 
Elke WOENSDAG tussen 10.30  11.00 u. 
Locatie: Brouwhuis (in Residentie 
Brouw horst, t.o. station Brouwhuis).

Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behan
delt problemen op het gebied van com
municatie. 
Deze problemen kunnen zich voordoen 
op het gebied van: 

• Eten en Drinken, ook préverbale 
logopedie

• Afwijkende mondgewoonten
• Gehoor
• Spraak
• Taal
• Adem / Stem
• Dyslexie

Onze logopediepraktijk is een allround 
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kun
nen bieden op alle genoemde gebie den. 
Vanaf heden kunnen wij ook kinderen 
begeleiden die problemen hebben met 
lezen en spellen!

Er zullen GEEN screeningen meer door 
de GGD op Basisscholen worden ver
zorgd. Daarom is het belangrijk dat u 
als ouders/verzorgers alert blijft op 
eventuele signalen die erop wijzen dat 
logopedische behandeling nodig is. 

Wij zijn altijd bereikbaar op ons alg. 
telefoonnummer: 0492-558360.
Onze logopediepraktijk in Brouwhuis is 
iedere werkdag geopend van 8.30 tot 
17.30 u. In Dierdonk zijn wij op maan dag
middag geopend van 13.00 tot 18.15 u.
Bezoek ook eens onze website: 
www.logopediebrouwhuisdierdonk.nl.

(advertorial)
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GRATIS WAARDEBEPALING
   
   

      

•  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

-   Sierbestratingen

-   Opritbestratingen

-   Terrastegels beton

-   Terrastegels natuursteen

-   Terrastegels keramisch

-   Grondwerk

-   Bestratingswerkzaamheden

-   Tegelwerkzaamheden
www.htnvloer-tuin.nl
Duizeldonksestraat 18 (einde Engelseweg)
5705 CA  Helmond T. 0492 - 792499

Showroom
Binnen en buiten

Ligt uw oprit of terras ook alweer zo ’ n 15 jaar?
Bij ons bent u op het juiste adres voor :

             

Rijbewijs

Een jongen van 16 rijdt rond in de
auto van zijn vader, als hij opeens
aangehouden wordt door een
politieagent. Die vraagt hem: 

"Mag ik jouw rijbewijs even zien?"

"Wat een domme vraag!",
antwoordt de jongen, 

"U weet toch wel dat je pas op je
18e een rijbewijs kunt halen?"

            

            



Olivier: Geen zin in Halloween!
“Olivier”, kan je even naar beneden 
komen?”, vraagt mama al voor de 2e 
keer als Olivier maar niet beneden komt. 
Hij vindt het wel is tijd worden. Met veel 
lawaai en kabaal komt hij de keuken 
binnen. “Ja, hier ben ik dan. Wat is er?”, 
Vraagt hij. “Kon je niet meteen komen 
nadat ik je had geroepen. Ik wilde je 
wat vragen maar nu ben ik het kwijt”, 
reageert mama. “Haha dat heb jij nou 
altijd”, reageert Olivier al lachend. “Ik 
neem wel een beetje drinken en daarna 
weet je wel weer wat je wilde vragen”: is 
het wijze antwoord van Olivier.

Als Olivier en mama samen in de keuken 
wat zitten te drinken komt Martijn 
binnen lopen. “Heb je het nu aan Olivier 
gevraagd mama?”, roept Martijn. “Wat 
moest ik dan aan Olivier vragen van 
jou?”, vraagt mama verbaasd. “Over dat 
ene”, is het onduidelijke antwoord van 
Martijn. “Dat ene?? Wat bedoel je daar 
nu weer mee?”, vraagt mama. “Ik zal 
het dan zelf wel vragen. Ik heb bedacht 
wat we gaan doen voor Halloween. We 
maken een masker van kool bladeren”, 
zegt Martijn. “Oja, dat moest ik aan je 
vragen”, reageert mama. ”Een masker 
van een koolblad. Ik heb helemaal 
geen zin in Halloween dit jaar. Weer 
langs deuren lopen en vragen om een 
snoepje. Nee ik doe het niet”, zegt 
Olivier. “Hé Olivier wat is dit nu weer. 
Vorig jaar was het toch ook heel erg leuk 
om het doen. Waarom nu niet dan?”, wil 
mama weten. Een echt antwoord krijgt 
ze niet van Olivier. Alleen hetzelfde 
antwoord als net, hij heeft er geen zin.

“Oké, dan doe je niet mee. Dan gaan 
mama en ik wel een masker maken van 
een koolblad. Maar dan krijg je ook geen 
één snoepje”, is de felle reactie van 
Martijn. Zo klein als hij is, hij weet heel 
goed dat als je iets krijgt van iemand dan 
is het voor jouw als de andere niet mee 
wilt doen.  De volgende dag gaan mama 
en Martijn samen naar de groenteboer 
om een groot blad van een kool te 
halen. “Goedemorgen groenteman, 
mag ik een heel groot blad hebben van 
een kool en een klein blad?”, vraagt 
Martijn. “Ja, dat mag je wel hebben, 
maar waarvoor ga je deze gebruiken?”, 
vraagt de groenteman. “Ik ga een 
masker maken voor Halloween en ook 
één voor me zusje”, zegt Martijn stoer. 

“En je heb niet nog een blad nodig?”, 
vraagt de groenteman want hij weet 
dat Olivier de grote broer is van Martijn. 
“Nee hoor niet meer”, antwoordt hij. 
De groenteman legt aan Martijn uit dat 
hij wel mooie Savooienkool heeft. Daar 
kun je een mooi groot en stevig masker 
mee maken. Hij laat het zien en Martijn 
vindt de bladeren voor hem en Tess 
erg mooi. Daarna doet mama nog een 
paar bestellingen en met de tassen vol 
groente en fruit en de 2 bladeren van 
Martijn gaan ze weer naar huis. Thuis 
wil Martijn meteen aan de slag. Hij 
pakt de schaar, plakband en een stukje 
draad. “Mama ben je nu klaar? Ik kan 
beginnen”, roept hij vanuit de kamer. 
Olivier die op zijn kamer nog een paar 
dingetjes aan het doen was, komt naar 
beneden toe. “Ik ga lekker met mama 
voor mij en Tess een masker maken”, 
zegt Martijn. Olivier vindt het dit jaar 
allemaal goed want hij heeft nog steeds 
geen zin in Halloween.

Olivier blijft er wel bij zitten als mama 
Martijn helpt met het maken van het 
masker. Rond de theetijd zijn de maskers 
klaar. Martijn is er helemaal gek op en 
loopt er de rest van de middag mee 
rond. Tess vindt het een beetje eng. Ze 
kijkt er wel naar maar op haar hoofd 
vindt ze maar niks. Zelfs als Martijn 
naar haar toekomt en tegen haar praat 
met het masker op gaat haar onderlipje 
trillen, ze vindt het echt niet leuk.

“Olivier, weet je zeker dat jij ook geen 
masker wilt en vanavond langs de deur 
gaat om snoepjes op te halen?”, wil 
mama echt nog even weten. “Nee, 
mama ik heb er geen zin. Ik wil niet langs 
deuren lopen. Een liedje zingen en dan 
snoepje krijgen. Ik heb er echt geen zin 
in”, reageert Olivier. Mama vindt het 
heel vreemd maar ze wil Olivier niet 
dwingen dat hij perse mee moet doen. 
Als hij niet wilt oké, maar dan ook geen 
snoepjes. Gelukkig weet Olivier dat. 
‘s Middags helpt Olivier Martijn nog 
wel met zingen van liedjes, maar die 
avond gaat hij echt niet mee.  Mama, 
Tess en Martijn gaan vroeg weg. Bij de 
buurvrouw gekomen zingt Martijn een 
liedje en meteen komen de snoepjes 
te voorschijn. Voor Tess is er een lekker 
koekjes, die meteen eraan begint te 
eten. Ze is wel meegegaan en heeft haar 

masker op de wagen liggen, want op 
haar hoofd wil ze hem nog steeds niet. 
De winkel van de groenteman is nog net 
open en Martijn wil even zijn masker 
laten zien. De groenteman herkent 
Martijn helemaal niet. “He, Martijn ben 
jij dat. Ik herken je aan het koolblad”, 
zegt de groenteman lachend. Ook bij 
de groenteman slaagt Martijn erin om 
snoepjes en fruit mee te krijgen.

Als ze om 19.00 uur weer thuis zijn, 
komt Olivier even kijken wat Martijn 
allemaal heeft gekregen. “Je hebt wel 
veel fruit gekregen deze keer”, zegt hij. 
“Ja, dat kwam zei de groenteman omdat 
ik met kool op me hoofd liep”, reageert 
Martijn lachend, “Maar dat vind ik niet 
erg dat lust ik ook wel. Tess heeft ook 
veel fruit gekregen hé Tess”. “Isse mij”, 
zegt Tess blij. En dat is waar. Zowel 
Tess als Martijn hebben heel veel fruit 
gekregen wat van hen is.“Olivier vindt 
het nog steeds niet erg dat je niet mee 
bent geweest?”, vraagt mama. “Nee, ik 
had er echt geen zin in. Het is wel leuk 
dat Martijn en Tess veel fruit hebben 
gekregen en niet alleen maar snoep.

Maar ik vindt het echt niet erg”, 
reageert hij. Ondertussen weet hij wel 
dat alles wat Tess niet op kan of als 
het te veel is dat Olivier er wel iets van 
krijgt. En ook dit jaar zal dit best wel zo 
zijn, dus daarom wilde hij dit jaar niet 
mee om langs de deuren een liedje te 
zingen en er iets voor te krijgen. Vorig 
jaar was Tess nog wat kleiner en mocht 
hij alles hebben. Dit jaar wordt het wel 
wat minder omdat fruit voor iedereen 
goed is.
Of Olivier volgend jaar wel mee wil doen 
met Halloween??? Dat zullen we dan 
wel weer zien.
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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

       

Ma t/m Do  09 30  18 00 uu   
V      09 30  20 00 uu
Za      09 30  17 00 uu
Zo     12 00  17 00 uu

Openingstijden

Bezoek nu onze Kerstshow
t/m 29 december 
iedere zondag open van 
12.00 tot 17.00

Tuincentrum de Biezen
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
www.tuincentrumdebiezen.nl

*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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Basisschool Dierdonk: Kinderboekenweek

Opening kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek 
was dit jaar ”Klaar voor de start.” Een 
sportief thema waarin sport en spel 
onder de aandacht werd gebracht. 
Zo werd er tijdens de opening van de 
Kinderboekenweek voor de kinderen 
uit de groepen 1-2 en 3 het boek voor-
gelezen van de haas en de schildpad en 
de kinderen uit de midden- en boven-
bouw hebben deelgenomen aan de quiz 
petje op petje af. Een quiz met allerlei 
vragen over sport en spel. 

Afsluiting kinderboekenweek 
Met heel de school hebben we de 
Kinderboekenweek passend afgesloten. 
Op donderdag 10 oktober mochten 
alle kinderen in sporttenue (of sportief 
gekleed) naar school komen. 
In de aula vond de gezamenlijke af
sluiting plaats. Op het podium in de 
aula stond een letterboekenboom, met 
daarin 6 enveloppen. In iedere envelop 
zat een leuke opdracht en een letter. Een 
van de opdrachten was gezamenlijk het 
themalied van de kinderboekenweek 
‘klaar voor de start’ zingen, welke vol 
enthousiasme ten gehore werd ge-
bracht. Uit alle gevonden letters kwam 
het woord ‘finish’, waarmee de kinder
boekenweek echt afgesloten werd.

Voorleeswedstrijd 
door Nicky en Jip uit groep 8D
De groepen 7 en 8 zijn tijdens de 
kinderboekenweek bezig geweest met 

een voorleeswedstrijd. We hadden de 
voorronde van de voorleeswedstrijd in 
de klas, groep 8D. Degene die moesten 
voorlezen waren wel wat zenuwachtig, 
maar ze waren hartstikke goed. Degene 
die niet meededen mochten jury zijn. 

Uiteindelijk zijn we tot een besluit 
gekomen: Als 3e Medy en als 2e Jip en 
als 1e Nicky. Toen gingen degene die 
gewonnen hadden van de groepen 8, 
in de aula tegen elkaar strijden. De jury 
had het moeilijk met een beslissing 
nemen, maar ze zijn er toch uitgekomen. 

Uiteindelijk heeft Indy uit groep 8C 
gewonnen.
Zij mocht het opnemen tegen de win-
naar van groep zeven, Ferdinand. Dat 
was heel erg spannend! Uiteindelijk is 
Indy de grote winnaar van onze school. 

Zij is de vertegenwoordiger van onze 
school, zij gaat het op nemen tegen 
andere scholen van Helmond. Succes 
Indy!

Dit was de voorleeswedstrijd van dit 
jaar!
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Circus Spring: Een groot succes !
Zaterdag 14 september was het dan 
eindelijk zover: Circus Spring vond 
plaats aan de Kaperdonkse Plas in Eind
hoven. In samenwerking met Natio
naal Circus Herman Renz organi seerde 
Spring Kinderopvang deze voor stelling 
ter ere van haar 40jarige bestaan.
Kinderen van verschillende Helmondse 
locaties hebben de hele zomer hard 
gewerkt aan het instuderen van hun act. 
Tijdens de voorstelling op 14 september 
mochten de kinderen eindelijk hun 
kunsten tonen. Naast de optredens 
van de kinderen presenteerden de 
internationale topartiesten van Circus 
Herman Renz de show VIVA NIÑO.

De voorstelling
De dag begon met het Springlied ‘Spring
swing’. Iedereen in de tent zong het lied 
uit volle borst mee. Na een welkomst
woordje barstte de show pas echt los 
tijdens het ‘drums alive’ optreden van 
kinderen van BSO de Beemd en BSO 
Avonturijn. Dertig kinderen gaven een 
spetterende show met drumstokken 
op een skippybal. Vervolgens was het 

de beurt aan een de topartiesten van 
Circus Renz.
Tussen onderdelen uit de show VIVA 
NIÑO door volgden meer optredens van 
de kinderen van Spring. Een danspaar, 
een circuslied door de peuters, een 
acrogymact (met menselijke piramide!) 
door peuters en BSOkinderen van de 
Bundertjes, een act in samenwerking 
met Circus Jacona… “Het was in één 
woord supervet”, jubelt Lenie Elmas, als 
manager kindcentrum betrokken bij het 
organiseren van het circus. “De kinderen 
van Spring veranderden in ware circus
artiesten. Het was een dag om nooit te 
vergeten, iets waar iedereen het nog 
lang over zal hebben. Niet alleen de kin
deren, maar ook de ouders waren ont
zett end enthousiast.”

Kinderfeest voor en na de voorstelling
Voor en na de voorstelling was er in 
de voor tent een groot kinderfeest. 
Kinderen konden zich laten schmin ken 
of ballon dieren en mooie kleiwerkjes 
maken. Er waren twee springkussens 
en een echte draaimolen waar je zo 

vaak in mocht als je wilde! Ook ontving 
iedereen een lunchpakketje met een 
broodje en een pakje drinken. Alsof 
dat nog niet genoeg was kreeg je een 
consumptiebon om ook nog iets lek
kers te halen. Een bak popcorn, een 
suikerspin of een worstenbroodje maak
te het feest compleet.
De reacties van ouders liegen er niet 
om: “Wat hebben we een superochtend 
gehad in het Circus Spring, alles was goed 
geregeld en heel gezellig. Bedankt!”. Een 
andere ouder liet via Facebook weten: 
“Wij hebben enorm genoten van het 
cir cus van afgelopen zaterdag. Goed 
ge regeld en er was veel te doen. De 
meis jes en wij hebben een superleuke 
dag gehad, complimenten!” Voor meer 
foto’s van deze bijzondere dag, ga naar 
facebook.com/springkinderopvang.

Spring: 40 jaar partner in opvoeding
Spring Kinderopvang ondersteunt ouders 
in de regio Oost-Brabant en Noord-
Limburg al 40 jaar bij de opvoeding van 
kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Kijk voor meer informatie op:
 www.spring-kinderopvang.nl
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Op weg naar carnaval 2014

Rammetjes gezellig bij elkaar
Op vrijdag 5 oktober was het weer zover 
de Rammetjes kwamen voor het eerst 
bij elkaar na de zomervakantie. Met een 
lekker hapje en drankje werd er volop 
gefantaseerd hoe komend carnaval er 
uit kwam te zien, maar ook hoe leuk 
afgelopen seizoen weer geweest is.

Wil jij volgend jaar ook zo gezellig meedoen, meldt je dan nu 
aan als jeugdraadslid, gezellig is het wel. Voor info 0492-517210 
of mail naar secretaris@rampetampers.nl

Zaterdag 9 november is er de Jeugdprinsbekendmaking van de 
Rammetjes in Parkzicht, om 19.00u begint het feest, vier jij dit 
met ons mee ?, entree gratis, Om 20.30u zal de Grote Raad de 
avond voortzetten.

            



NIEUW!!

UITBREIDING

FITNESS TOESTELLEN

- Geen inschrijfgeld. U was in 2013 geen lid van Sport Citadel!

2 maanden
onbeperkt sporten

 

Voor slechts € 49,50

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Po erkick, Body lift,

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

              TaeKwon-Do
                 

8x een half uur squash en een
squashracket (dat mag je houden)
voor slechts €                p/p.49,95

TE HUUR RUIMTE
IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2) 
Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.
Voor meer informatie zie achterzijde van de flyer.

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

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

              TaeKwon-Do
                 

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

KOM SPORTEN
EINDEJAARSACTIE
(ook leuk als sint of kerstkadootje)

KOM SPORTEN
EINDEJAARSACTIE
(ook leuk als sint of kerstkadootje)

- Inschrijven voor deze actie kan tot 31 december

SPECTACULAIRE
SQUASHAANBIEDING 

            



Verkeersongeval
Op zondag 15 september 2013 om 00.30 
uur reed een auto op de Dierdonklaan 
nabij de Westerzandweide tegen een 
licht mast. Omdat de bestuurder ver
zuimd had om de veiligheidsgordel om 
te doen kwam hij hard in aanraking 
met de voorruit. Hij is ter observatie 
meegenomen door de ambulance en 
mocht na controle weer naar huis. Auto 
en licht mast raakten zwaar beschadigd. 
Later bleek dat auto niet verzekerd was. 
Tegen de bestuurder is procesverbaal 
opgemaakt.

Inbraken woning
Tussen zaterdag 14 september 09.30 
uur en zondag 15 september 2013  
15.30  werd gepoogd in te breken in 
een woning aan de Dwergvlasbeek. 
De horren aan de achterzijde van de 
woning waren uit de rail gelicht en in 
het gaas was een snede gemaakt. Om bij 
de ramen op de 1e verdieping te komen 
was de tuintafel bij het huis geschoven. 
Men is niet in de woning geweest.

Vrijdag 11 oktober sloegen de dader(s) 
wederom toe op de Dwergvlasbeek. 
‘sAvonds omstreeks 21.00 uur hoorden 
buren van een woning het alarm af gaan 
van een woning. Men zag ondanks het 
alarm toch kans de achterdeur open 
te breken. Men is wel in de woning 
ge weest. Vermoedelijk is er niets weg
ge nomen en zijn de daders direct na 
het inwerking gaan van het alarm ver
trokken.

Diefstal fiets
Vanaf de Coendersberglaan werd op 22 
september een grijze Batavus dames
fiets weggenomen.

Diefstallen uit auto’s
In de nacht van 8 op 9 oktober werd er 
ingebroken in een personenauto aan 
het Ockenburchpark. Wederom werd 
er een navigatiesysteem weggenomen. 
Door getuigen werd al enkele malen 
gemeld dat er vermoedelijk 2 personen 
in het donker gekleed op een bromfiets 

betrokken zijn bij de inbraken in auto’s. 
De bromfiets maakt een opvallend 
geluid. Mocht u in de nachtelijk uren zo 
iets door de wijk zien schuiven verzoek 
ik u om dit via 09008844 te melden bij 
onze meldkamer.

Hennepkwekerij
Vrijdag 11 oktober 2013 werd in een 
woning aan de Leeuwenborchweide 
een deels geruimde hennepkwekerij 
aangetroffen. Na een melding zagen 
collega’s een busje rijden. Het busje was 
geladen met goederen afkomstig uit een 
hennepkwekerij. Bij verder controle van 
de woning aan de Leeuwenborchweide 
werden de resten van de kwekerij 
aangetroffen. De betreffende goede
ren werden inbeslaggenomen. De in
zit ende van de bus en de be wo ners 
van de woning werden aange hou  den. 
Bij verdere controle van de elek tri ci
teitsinstallatie bleek dat er dief stal van 
elektriciteit werd gepleegd. De stroom 
werd voor de hoofdzekering en meter 
afgetapt. Tegen hen wordt procesver
baal opgemaakt.

Een zeer gevaarlijke situatie en we kun 
nen blij zijn dat er geen verdere on ge
luk ken zijn gebeurd.
De hele woning was één grote bende. 
De bewoners hadden een tijdelijk 
huur  contract. Hopelijk kan de schade 
verhaald worden op de huurders. 

Bij info vanuit de buurt bleek dat men 
al enige tijd het vermoeden had dat in 
de woning verkeerde dingen gebeurden. 
Men was voornemens geweest om hier
van eerder een melding te doen maar 
door omstandigheden was dit niet 
gebeurd.
Zoals u mogelijk in de dagbladen hebt 
kunnen vernemen zijn/worden de ille
gale hennepkwekerijen verplaatst van 
huurwoningen naar koopwoningen. Dat 
in onze wijk hennepkwekerijen zijn aan
gelegd is zeer wel denkbaar. Ik vraag u 
dan ook dringend om verdachte zaken 
te melden. Indien u uw identiteit niet 
bekend wilt maken kan dit eventueel 
ook via Meld Misdaad Anoniem (M.) 
08007000. Ik zie uw meldingen graag  
te gemoed zodat we tijdig kunnen 
optreden tegen dit soort gevaarlijke en 
illegale praktijken.

Brand coniferen
Op zaterdag 5 oktober omstreeks 
21.00 uur heeft de brandweer een 
coniferenbrand geblust bij een woning 
aan de Dierdonklaan. Gelukkig waren 
er geen persoonlijke ongelukken om
dat de brand tijdig werd ontdekt. De 
brandweer... en de buurtbewoners 
kon den voorkomen dat de brand kon 
over slaan naar een tuinhuis, garage 
en eventueel het woonhuis. Enkele 
weken geleden was er ook al een zelfde 
brand aan het Ockenburghpark. Er 
zijn momenteel nog geen directe aan
wijzingen voor brandstichting, maar 
mogelijk heeft u toch iets gezien wat 
belangrijk kan zijn voor het onderzoek. 
Bel 09008844. Liever anoniem? Bel M. 
08007000

Diefstal bromfiets
Vanaf de voorzijde van een woning aan 
de Dierdonklaan werd in de nacht van 
9 op 10 oktober 2013 een bromfiets, 
Piaggio Vespa Lx, kleur blauw,  kenteken 
FJ732P, weggenomen. 

Nieuws van onze wijkagent
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Cultuur30

November in het Annatheater
Zaterdag 9 november: Freedom 

Theatre Speelt: “Mijn dood is een 

geschenk” 

In het stuk staat de vraag centraal hoe 
het kan dat een mens in staat is de keuze 
te maken zijn leven en dat van anderen 
op zo’n brute wijze te ontnemen. In het 
zoeken naar een antwoord is dit stuk 
ontstaan. Een westerse journaliste krijgt 
de kans om een aantal nachten een 
Palestijnse man en zelfmoord strijder te 
interviewen . 
Dit waargebeurde verhaal speelt zich 
af in de 80-er jaren in het sinds 1947 
bezette Jenin Palestina . 
Een interview, het opgroeien van een 
poëtische jongen, zijn leven en zijn 
uiteindelijke keuze. Een stuk dat nieuwe 
vragen blijft oproepen... 
Begrijpen is veranderen…. 
Script en Regie : Kim Don
aanvang: 20.30 uur - entree: € 10,00 

Zondag 24 november: speelt 

theatersportvereniging Dikke Duim 

een wedstrijd tegen Zoete Lieve. 
Spannende, ontroerende en grappige 
scènes vliegen over en weer, want het 
gaat erom welk team de beste scène 
neer weet te zetten. Ook het publiek 
kan zich uitleven, want die krijgt 
sponzen om te gooien naar de strenge 
rechters en rozen om de spelers te 
belonen voor een leuke twist. Heb je 
zin in een vermakelijke middag waarbij 
jouw suggesties in de scènes worden 
meegenomen? Kom dan op zondag 24 
november naar het Annatheater.
aanvang: 14.00 uur - entree: € 6,00 

Mindfulness in het Annatheater

Vanaf 18 november start op de maan-
dag avonden de training ‘Mindfulness’ 
in het Annatheater. Mindfulness leert 
je bewust in het leven te staan en beter 
omgaan met stress en de moeilijkheden 
van alledag; het kan leiden tot minder 
piekeren, beter doorslapen, minder 
stress en meer kunnen genieten van ‘de 
kleine dingen des levens’.
De training wordt verzorgd door 
Susanne Biemans, gecertificeerd trainer 
en psycholoog. Voor meer informatie 
of opgave voor de training of een 
proefles,  zie: http://www.congruens.nl/
mindfulness.html, tel.nr.: 06-10849315, 
e-mail: info@congruens.nl .

data cursus: 18 nov, 2, 9 en 16 dec, 6, 13 
en 27 jan, 3 febr.
tijd: 19.30 uur tot  22.00 uur.

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. 

            



Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we een Lettervierkant, maar voordat 
we uitleggen wat daarvan de bedoeling is, eerst de oplossing 
van het Letterrad van oktoberen de prijswinnaars.
In totaal waren er 17 inzendingen en de oplossing, die 
ook alles te maken had met het evenement van de maand 
oktober, was als volgt: “Kunstenaars in Dierdonk“. Uit de 
17 juiste inzendingen is weer geloot. Deze keer heeft Jan van 
Duren, secretaris van de Wijkvereniging, weer 3 prijswinnaars 
getrokken die op 23 oktober, onder een stralend zonnetje, 
hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto de 
gelukkige prijswinnaars.

vlnr: Noortje van Weert, Max Verbakel en Anniek Edelaar. 
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 lettervierkant.  Als je 
kunt tellen is hij gemakkelijk. Plaats de letters op de streepjes 
en begin bij het laagste even cijfer. Als je de even cijfers hebt 
gehad doe je het zelfde met de onevencijfers en die plaats 
je op de 2e regel. De twee zinnen die onstaan stuur je in als 
oplossing. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar tot 13 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: woensdag
13 novomber 2013. Onder de goede oplos-
singen verloten wij weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.

Lettervierkant

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Kinderpagina 31

              



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

               

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!

              

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

            



Het nieuwe werken van De Zorgboog
minder … waar kán en meer …
waar nódig !

Voor het artikel Uitgelicht van deze 
maand, worden we aller har telijkst ont
vangen door 2 verpleeg kundigen van 
De Zorgboog nl. Ine Eijdems directeur 
kraam en jeugd gezond heids zorg en 
Helma Groenen jeugdverpleegkundige/
casemanager voor de wijk Dierdonk

Bij het maken van de afspraak, merken 
we al meteen dat we te maken hebben 
met een efficiënte en op de mens 
gerichte organisatie.
In de kamer waar we het interview 
houden, hangen twee schilderijen die de 
insteek “minder waar kán en meer waar 
nódig” treffend uitbeelden en dezen 
bieden al meteen de opening voor een 
levendig en enthousiast gesprek.
Doelstelling van De Zorgboog is: hulp 
en zorg bieden voor alle generaties en 
levensfases, van jong tot oud en van 
kraamzorg tot hospice !
Omdat wij een afspraak hebben met 
twee deskundigen van de kraam- 
en jeugdgezondheidszorg richt ons 
interview zich voornamelijk op dit 
zorggebied.
Ine leidt ons vakkundig door alle ge-
bieden van de kraam- en jeugd gezond-
heidszorg en Helma vult haar met haar 
praktijkervaringen aan.
Helma heeft, vanuit het consultatie-
bureau in de Leonardus kerk, de Leo-
nar dus wijk en Dierdonk als werk gebied. 
Van hieruit houdt zij contact met alle 
pasgeborenen in deze wijken, tot de 
leeftijd van 4 jaar. Zij geeft raad, advies 
en gaat op huis bezoek in alle gezinnen 
waar een kindje geboren is. Hierbij is het 
motto: Alle Kinderen In Beeld (AKIB).

Alle Kinderen In Beeld (AKIB).
Zo heet de nieuwe manier van werken 
van de jeugdgezondheidszorg waarbij 
de klant centraal staat en het advies op 
maat gegeven wordt.
Het kind wordt door het consultatie-
bureau vanaf de geboorte tot 4 jaar 
gevolgd, in overleg met de ouders. 
Hierdoor kunnen eventuele problemen 
vroegtijdig opgespoord worden. Het 
doel is preventie. Dat betekent het 
voorkómen van problemen en daar 
waar nodig de juiste zorg bieden of 
verwijzen.

Ine en Helma beamen dat de jeugdzorg 
vroeger nogal betuttelend optrad, maar 
door meer overleg met en het betrekken 
van de ouders in het begeleidingsproces, 
komt er steeds meer een gelijkwaardige 
relatie tot stand.
U kunt als ouder, zonder tussenkomst 
van arts of indicator, de afdeling jeugd-
gezondheidszorg bellen als u twij fels 
hebt over de gezondheid, de ont wik-
keling of het gedrag van uw kindje. 
Helma of een collega van het team 
Leonardus staan u dan te woord, kun-
nen advies geven en als u dat wil een 
af spraak maken of bij u langs komen.
Over laagdrempeligheid gesproken …!

Tegenwoordig heeft De Zorgboog ook 
een digitaal groeiboekje en een Face-
book pagina met allerlei informatie.
Op www.ikwordgroter.nl kunt u allerlei 
basis informatie vinden over deze 
belangrijke levensfase van uw kind. 
En onlangs is door de afdeling kraam-
zorg van de Zorgboog, samen met de 
verloskundigen en het ziekenhuis een 
geboortehuis in het Elkerliek Ziekenhuis 
geopend. Daar kunt u in een huiselijke 
sfeer bevallen onder leiding van uw 

eigen verloskundige … een verplaatste 
thuisbevalling dus!

U ziet dat de Zorgboog heel wat te bie-
den heeft. Zeker in deze tijd, waar de 
zorg nogal drastisch op de schop gaat, 
is het fijn om te weten dat er een ent-
hou siast en gedreven team voor u klaar 
staat.
U kunt hen te allen tijde bereiken op 
nummer: 0900-8998636

Miriam van der Pijl
H@nny van Rijt

Uitgelicht 33

           



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

               

boor t r t

o t n

ubi umk n

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
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Scouting Paulus: Scout-In 2013

In het weekend van 20 t/m 22 septem
ber was het weer zover. Scouting 
Neder land organiseerde een weekend 
voor scouting leiding van heel Neder
land. Dit weekend word eens in de 2 
jaar gehouden in Boxtel, in dit weekend 
is er plek om dingen op te steken d.m.v. 
van bv een infomarkt en is er zeker 
plek voor ontspanning. Op dit weekend 
komen zo’n 5000 mensen af.
Wij van scouting Paulus gingen met 7 
man sterk naar Boxtel. Eenmaal binnen 
moesten we opzoek naar terrein 
jungle, eenmaal gevonden een mooi 
plekje gezocht om onze tent neer te 
zetten. Nu bleek dat we langs scouting 
Someren stonden en achter ons stond 
scouting Paulus uit Delft. Nou dat schept 
natuurlijk al een band dat je als scouting 
dezelfde naam hebt. Nadat de tent 
stond en we hadden gegeten werd het 
tijd om naar het evenementen terrein 
te gaan daar was het tijd voor de grote 
opening. De opening werd geopend 
door Valerio Zeno (presentator van 
BNN). De opening op zich is nooit zo 
heel spannend, alleen leek het nu of 
we in love letters waren beland. Er was 
een surprise huwelijksaanzoek op het 
podium, iedereen smolt. De toon was 
dus gezet en scout in kon beginnen. 
Dus was het tijd voor een optreden en 
wel door de band “mooi Wark”. Nou 
iedereen zong en danste volop mee, 
nadat om 1uur de activiteiten op het 
terrein waren afgelopen gingen we 
eerst nog even bij de pub langs, die 
mocht een uur langer open blijven. 
Allemaal lekker zitten kletsen met 
weet ik allemaal wie. Toen ook de pub 
dichtging was het tijd om langzaam 
terug naar ons terrein te gaan en zoals 
het altijd bij scouting Paulus is we gaan 
nog niet naar bed…. Nee we hadden zin 

in broodjes hamburger, dus wij bakken, 
maar de rest rook dat natuurlijk dus de 
andere scouting Paulus kwam lang en 
scouting Tilburg. Iedereen heerlijk aan 
een broodje hamburger, nou was er van 
Tilburg iemand met een gitaar mee, dus 
we hebben met z’n allen nog gezongen/
gedronken en gespeeld tot diep in de 
nacht.

De volgende dag begon met een allerlei 
activiteiten. Wij hebben natuurlijk 
al leen aan de leukste meegedaan. 
Zo deden we mee aan het expeditie 
robinson spel, moest je eerst 3 spellen 
doen, zoals omgekeerd spijkerbroek 
hangen, met kratjes en balken op 
een speciale manier naar de overkant 
komen zonder de grond te raken. Als je 
al de spellen had gedaan kwam je bij het 
finalespel. Je moest vuur maken, je had 
een boomstronk een bijl, 2 lucifers, een 
magnesiumstick, 1 vel papier, de eerste 
van wie het touwtje doorbrandde had 
gewonnen. Er stond ook een klimmuur 
op het terrein, een paar van ons wilde 
zich er wel aan wagen, en moet zeggen 
het ging goed ze kwamen allemaal 
boven. En we zagen sumo-pakken dus 
daar wilde we natuurlijk meer van 
weten, het was een soort voetbalspel 
met een bal die groter was dan dat wij 
waren en degene die deden keepen 
had een sumo-pak aan. Nou dat spel 
hebben we maar ff gespeeld, om tegen 
de mensen aan te beuken die dat pak 
aanhadden en die om te gooien was 
veel leuker. Wat hadden we een lol, we 
zijn ook nog even over de infomarkt 
gelopen. ’s Avonds was het weer tijd 
voor ontspanning. We stonden al voor 
het grote podium maar er was nog niks 
te doen, toen kwamen er 2 jongens 
met een heel groot touw aan dus is 
er gezamenlijk in het donker touwtje 
gesprongen, iedereen voelde zich weer 
heel jong. En de een kon het natuurlijk 

beter dan de ander, want het inspringen 
was af en toe nog wel een probleem. 
Nu was het weer tijd voor een optreden 
en hebben we weer allemaal luidkeels 
meegezongen en gedanst met Pater 
Moeskroen. Na dat optreden zijn we 
nog even in de andere tenten wezen 
kijken wat daar voor optredens waren, 
nadat deze tenten ook gingen sluiten 
zijn we buiten nog even doorgegaan, 
er waren een paar gasten die hadden 
een radio met boxen bij dus hebben 
we op nog even staan hakkuh bovenop 
de tafels. Toen gingen we langzaam 
aan weer terug naar ons terrein en net 
zoals de avond ervoor gingen we weer 
eten maken, nu broodje worst, dus er 
kwamen weer andere groepen bij ons 
staan, nu was er een groep uit Limburg 
en onze achterburen Paulus natuurlijk 
ook weer. We hebben weer tot diep in 
de nacht zitten kletsen en lol gehad.
Op zondag is er ook nog overdag ook 
nog van alles te doen, zo is de infomarkt 
er weer en ook de activiteiten zijn er 
weer. Maar wij doen daar niet aan mee, 
wij besluiten om gewoon wakker te 
worden zonder wekker en dan langzaam 
de spullen in te pakken, want als je 
wacht tot het einde dan is het heel druk 
met weggaan. Dus alles ingepakt, ons 
stukje terrein netjes achter gelaten en 
we konden weer op weg naar Helmond. 
Het was een geslaagd weekend. Nu 
moeten we weer 2 jaar wachten voordat 
we weer mogen.
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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

  

            

      

Het staat in de krant!

Twee dieven plegen een bank-
overval. Ze nemen al het geld dat
er daar te vinden is mee.

De ene dief zegt: 

"Gaan we dan nu ons geld tellen?" 

Waarop zijn luie collega antwoordt:

"Nee, we zien morgen wel in de 
krant hoeveel het was"
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Ken jij de Helmonder van het Jaar 2013?
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie 2014 van de 
gemeente Helmond wordt opnieuw een Helmonder van het 
Jaar benoemd. Vaak is dat een persoon of instelling die zich 
al jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal of cultuur 
gebied. Dat is logisch maar hoeft niet. De Helmonder van het 
Jaar kan net zo goed iemand zijn die jong is of een persoon 
die een heel bijzonder prestatie heeft verricht. 

Een kandidaat voordragen kan tot 1 december 2013 waarna 
een onafhankelijke jury zich zal buigen over de voordrachten 
die, met redenen omkleed, ingezonden worden. 

Uit de aanmeldingen benoemd de 
jury drie genomineerden en uit
ein de lijk een winnaar. Maar ook 
uw mening telt. Nadat de drie ge
no  mi neerden bekend zijn, kunt 
u uw ‘publieks’ stem uitbrengen. 
De genomineerde met de meeste 
publieks   stemmen ontvangt de 
publieks prijs.
Wie een kandidaat voor wil dragen, 

kan dit schriftelijk of via www.rabobank.nl/helmond doen. 
Brieven kunnen worden gericht aan Rabobank Helmond, t.a.v. 
Wendy Maas, Postbus 245, 5700 AE Helmond of door een mail 
te sturen naar communicatie@helmond.rabobank.nl 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/helmond

Het is alweer de achttiende keer dat er een Helmonder van 
het Jaar wordt benoemd. De winnaar krijgt een bedrag van 
4.000 euro alsmede een bronzen beeld van de hand van 
Helmondse kunstenaar Willem van der Velden. De beide 
andere genomineerden krijgen 1.000 euro. Vorig jaar werd 
het Kasteel van Sinterklaas benoemd tot Helmonder van het 
Jaar 2012. De publieksprijs ging naar Mannenkoor Lambardi. 

Bakelse teams in de race 
voor herfstkampioenschap
Het veldseizoen is weer in volle 
gang. Hockeyclub Bakel is de nieuwe 
competitie gestart met maar liefst 22 
teams en dat is een absoluut record 
in haar historie. Na een paar maanden 
hockeyen zijn de eerste kanshebbers 
voor de titel weer zichtbaar. 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.

Kanshebbers voor de herfsttitel
Bij de jeugdteams zijn het onder 
andere het MA1team en het MB1
team, die goed draaien en kans maken 
op de prijzen. Het meisjes A1team 
van o.a. Shauna van Gaalen, Janneke 
Goorts en Pleuni Bezem gaat na vijf 
wedstrijden fier voorop in de strijd om 
het kampioenschap. Nog geen enkel 
puntverlies en een doelsaldo van 33 
voor en maar 3 tegen is natuurlijk een 
mooie binnenkomer.
Het meisjes B1team van o.a. Fleur 
Husken, Eline Verhulst en keepster Sien 
Bijnsdorp speelt een mooie competitie 
in de 2e klasse. Alleen puntverlies tegen 
Helmond, maar dat team staat dan ook 

na vijf wedstrijden gelijk bovenaan met 
de Bakelse meiden. Dat wordt nog heel 
spannend bij de return op het Bakelse 
veld.

Heren veteranen van Bakel liggen ook 
op koers
Bij de jeugd gaat het prima, maar de 
‘oudjes’ presteren ook best. Het Bakelse 
Heren veteranenteam met o.a. Jakob 
Baalman, Richard Laurijssen en John 
Martens in de gelederen staat tijdens 
het herfstvakantiereces fier bovenaan 
in haar competitie. Dat is supergoed van 
dit team. Tijdens de laatste wedstrijd 
werd outsider Weert met maar liefst 
06 verslagen. Het team is de afgelopen 
weken alleen maar beter gaan draaien, 
dus dat voorspelt nog wat goeds.

Trimhockeyen voor volwassenen
Vind je het leuk om lekker in de buiten
lucht te sporten met een gezellige groep 
enthousiaste mannen en vrouwen? Heb 
je in het verleden al eens gehockeyed en 
wil je het gewoon weer eens proberen? 
Of heb je nog nooit gehockeyed, maar 
heb je wel zin om het te leren? Dan is 
er nu de kans om aan te sluiten bij de 
trimhockeygroep 

Volop actie bij de meiden van Bakel MA1 
in de wedstrijd tegen Nuenen, waar een 
strafcorner voor de tegenpartij onschadelijk 
gemaakt moet worden 

van Hockeyclub Bakel. Deze groep 
traint op de dinsdagavonden tussen 
20.3021.30 uur, heeft verder geen 
com petitie  verplichtingen in het week
end, maar speelt wel af en toe een 
vriendschappelijk wedstrijdje tegen 
een ander team. Als jij ook wilt gaan 
trimhockeyen en drie gratis proef
trainingen wilt volgen, dan is het nu het 
moment om aan te sluiten. 

Voor nadere informatie kun je contact 
opnemen met Paul Geurts (0492
343346) of stuur een mailtje naar: 
 info@hockeyclubbakel.nl. 
Meer infor matie over het spelen bij 
Hockeyclub Bakel vindt je op:  
 www.hockeyclubbakel.nl

           



Programma november Filmhuis Helmond
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
Regie: Jef 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.
Regie: Bruno Dumont

Gloria
Do. 7 nov. 20.00 uur vr. 8 nov. 19.30 uur za. 9 nov. 21.30 uur 
zo. 10 nov. 19.00 uur ma. 11 nov. 19.30 uur di. 12 nov. 14.00 
uur di. 12 nov. 21.30 uur
Na 58 lentes en een mislukt huwelijk is Gloria manloos en 
eenzaam, maar ze is er niet de vrouw naar om het hoofd te 
laten hangen. Ze danst in bruisende nachtclubs en flirt er lustig 
op los. Dan ontmoet ze Rodolfo, die pas is gescheiden, zich 
moeilijk kan losmaken van zijn uit elkaar gevallen gezin maar 
gecharmeerd is door Gloria’s levenslust. Als zij nog een echte 
liefde wil beleven, moet ze misschien zijn afhankelijkheid en 
temerigheid voor lief nemen,. Een vrolijke soundtrack en een 
losse stijl maken van Lelio’s film een realistisch en optimistisch 
portret van een vrouw in de herfst van haar leven. 
Regie: Sebastián Lelio

De Nieuwe Wildernis 
Vr. 8 nov. 14.00 uur vr. 8 nov. 21.45 uur za. 9 nov. 19.30 uur zo. 
10 nov. 15.00 uur ma. 11 nov. 21.45 uur di. 12 nov. 19.30 uur 
Onder de rook van Amsterdam, in een van ‘s werelds dichts 
bevolkte landen, op een stuk land dat veertig jaar geleden nog 
onder water stond, heeft zich een natuurgebied ontwikkeld 
van internationale allure. In de Oostvaardersplassen speelt 
zich een uniek schouwspel af: de natuur bepaalt hier het 
ritme. Het resultaat is een ongerept stuk wildernis in de 
drooggelegde Flevopolder dat model staat voor Nederlandse 

deltanatuur.
Regie: Mark Verkerk, Ruben Smit 

Mr Morgans Last Love
Do. 14 nov. 20.00 uur vr. 15 nov. 14.00 uur vr. 15 nov. 21.30 
uur za. 16  nov. 19.30 uur zo. 17 nov. 15.00 uur ma. 18 nov. 
21.30 uur di. 19 nov. 19.30 uur 
Paulines ontwapenende levenslust en onwrikbare optimisme 
zorgt ervoor dat Matthew het leven opnieuw omarmt. 
Samen ondernemen ze in Parijs urenlange wandelingen 
en ontdekken de waarde van vriendschap, romantiek en 
familie. Zo leert Pauline de diepere betekenis van familie te 
waarderen en worstelt Matthew nog steeds met de relatie 
met zijn kinderen...
Regie: Sandra Nettelbeck

Jeune et Jolie
Vr. 15 nov. 19.30 uur za. 16  nov. 21.45 uur zo. 17 nov. 19.00 
uur ma. 18 nov. 19.30 uur di. 19 nov. 14.00 uur di. 19 nov. 
21.45 uur
Het is zomer als Isabelle met haar welvarende familie op 
vakantie is en door een Duitse jongen wordt ontmaagd, een 
vervreemdende ervaring voor de tiener. Isabelles seksuele 
kant ontwikkelt zich vlot: in de herfst blijkt ze als escortdame 
een diverse clientèle te bedienen. Deze activiteit weet ze 
aanvankelijk goed te verbergen voor familie en vrienden maar 
in de winter komt haar geheim uit. Vooral moeder Sylvia is 
hevig geshockeerd. Tegen de lente beseft Isabelle dat ze de 
onschuld die ze zo gemakkelijk opgaf moeilijk terug kan krijgen. 
Intrigerend en goed geacteerd portret van de zoektocht naar 
een eigen identiteit en de worsteling met onafhankelijkheid, 
begeleid door treffende muziek van Françoise Hardy.
Regie: François Ozon

Michael Kohlhaas
Do. 21 nov. 20.00 uur vr. 22 nov. 14.00 uur vr. 22 nov. 21.45 uur 
za. 23  nov. 19.30 uur zo. 24 nov. 15.00 di. 26 nov. 20.00 uur 
Historisch drama over een Franse paardenhandelaar die 
met een leger ten strijde trekt tegen zijn landheer, met in de 
hoofdrol Mads Mikkelsen (“Jagten, “A Royal Affair”).
In de zestiende eeuw, in de Franse Cevennen, leidt de rijke 
paardenhandelaar Michael Kohlhaas  een comfortabel en 

De Nieuwe Wildernis
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gelukkig leven met zijn gezin. Maar wanneer een landheer 
hem vreselijk onrecht aandoet, besluit de vrome Kohlhaas 
het recht in eigen handen te nemen. Aan het hoofd van een 
leger opstandelingen bindt hij de strijd aan tegen de corrupte 
machthebber.
De film is gebaseerd op de gelijknamige novelle van Heinrich 
von Kleist. 
Regie: Arnaud des Pallières

Stories We Tell
Vr. 22 nov. 19.30 uur za. 23  nov. 21.45 uur zo. 24 nov. 19.00 
ma. 25 nov. 20.00 uur di. 26 nov. 14.00 uur Documentaire van 
regisseur Sarah Polley (Away from Her, Take this Waltz) over 
haar eigen familie.Sarah Polley komt uit een (bijna) normale 
familie... En zoals de meeste families, dragen ook zij een 
geheim met zich mee. Wanneer Sarah - toen al genomineerd 
voor een Oscar en een gerenommeerd regisseur- dit ontdekt, 
besluit ze op zoek te gaan naar de waarheid. Maar welke 
waarheid? Die van haar ouders, acteurs zoals zij, die van haar 
broers en zussen, die van oude vrienden? Middels interviews 
en ondervragingen lokt ze verfrissende, openhartige maar 
meestal tegenstrijdige antwoorden uit op dezelfde vragen. De 
familie legende krijgt meer en meer vorm onder onze ogen, 
tussen schijn en oprechtheid, humor en tederheid.
Regie: Sarah Polley

Elle s’en Va
Do. 28 nov. 20.00 uur vr. 29 nov. 21.30 uur za. 30 nov. 19.30 
uur zo. 1 dec. 15.00 ma. 2 dec. 19.30 uur di. 3 dec.  21.30 uur 
Bettie is begin 60, woont samen met haar moeder en staat 
elke dag in haar restaurant dezelfde gerechten aan dezelfde 
gasten te serveren. Wanneer ze beseft dat zowel haar 
liefdesleven als haar carrière anders zijn gelopen dan gepland, 
stapt ze haar auto in en slaat ze op de vlucht. Tijdens haar reis 
door Frankrijk beleeft ze avonturen waar ze niet meer van 
durfde te dromen en brengt ze tijd door met haar kleinzoon 
die ze voorheen zelden zag. Ze voelt zich vrijer dan ooit te 
voren en ontdekt wat er werkelijk ontbreekt in haar leven.
Regie: Emmanuelle Bercot

Still Mine
Vr. 29 nov. 14.00 uur zo. 1 dec. 19.00 di. 3 dec.  19.30 uur 
Canadees drama naar een waargebeurd verhaal, over de 
89-jarige Craig en zijn vrouw Irene die tekenen van Alzheimer 
begint te vertonen.Craig en Irene zijn al meer dan zestig jaar 
getrouwd en houden nog enorm veel van elkaar. Ze wonen nog 
steeds in hetzelfde huis aan de kust van New Brunswick. De 
laatste jaren wordt dat wel wat ongemakkelijk, vooral tijdens 
de koude winterperiodes maar ook omdat Irene tekenen van 
Alzheimer begint te vertonen. Ondanks protesten van hun 
kinderen besluit hij een nieuw huis te bouwen zodat Irene het 
makkelijker krijgt en hij voor haar kan blijven zorgen. 
Regie: Michael McGowan

Io Sono Li
Vr. 29 nov. 19.30 uur za. 30 nov. 21.45 ma. 2 dec. 21.45 uur di. 
3 dec.  14.00 uur 
De Chinese immigrante Shun Li werkt in een naaiatelier 
net buiten Rome. Ze werkt keihard, vooral om het mogelijk 
te maken haar zoon, die nog in China woont, over te laten 
komen. Op een dag wordt ze overgeplaatst naar Chioggia, 
in de buurt van Venetië, waar ze als serveerster aan de slag 
gaat. Tussen haar en vaste klant Bepi, ook wel ‘de Dichter’ 
genaamd, ontstaat een warme vriendschap. Met deze uit het 
vroegere Joegoslavië afkomstige visser deelt ze de liefde voor 
poëzie. De gemeenschap reageert echter zeer afwijzend op 
deze vriendschap.
Regie: Andrea Segre

Dunderklumpen (Kinderfilm)
Zo. 24 nov 12.00 uur wo. 27 nov. 15.00 uur zo. 1 dec. 12.00 uur 
wo. 4 dec. 15.00 uur

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

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

Michael Kohlhaas
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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

                 

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 •
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“De een is de ander niet”

Als dierenarts bouw je al snel een 
band op met je patiënten. Ze zijn lief 
en schattig, of ondanks alle vervelende 
onderzoeken toch nog zo vriendelijk. 
Of ze zijn juist heel pittig, met veel 
temperament. Je leeft met ze mee om
dat ze ernstig ziek zijn. Sommige kunnen 
allerlei kunstjes … Redenen genoeg om 
je ‘geraakt’ te voelen door een dier. 

Als dierenarts voel je je betrokken bij al 
je patiënten. Maar af en toe is er eentje 
bij die er toch net een beetje boven 
uitsteekt en die je hart helemaal steelt.

Zo kwam enkele weken geleden Boris op 
bezoek. Boris is een mooie, jonge hond 
waar je op slag blij van wordt. Voor 
hem is het leven één groot feest: alles 
is interessant en alle mensen en dieren 
dienen als speelkameraadje. Zelfs de 
klachten waarmee hij kampte, konden 
zijn enthousiasme niet temperen. 

Vrolijk kwispelend als altijd kwam hij de 
spreekkamer binnen. De eigenaar had 
gemerkt dat de pupillen van zijn ogen 
de laatste dagen wijd open stonden en 
dat hij regelmatig tegen dingen aanliep. 
Ze had dus een ernstig vermoeden dat 
hij blind was. Onderzoek in onze kliniek 
(na een heel licht roesje natuurlijk, want 
Boris bleef uit zichzelf niet stilzitten) 
toonde inderdaad aan dat hij niets 
meer zag. Het bleek te gaan om een 
erfelijke aandoening van het netvlies 
waarbij de prikkeloverdracht naar de 
hersenen niet meer mogelijk is. Niet 
dat Boris zich daardoor geremd voelt. In 
zijn gedrag is niets te merken van angst 
of onzekerheid. Hij is nog steeds even 
enthousiast als voorheen. Wel draagt hij 
vanaf nu een helm op zijn hoofd zodat 
hij zichzelf niet al te hard kan bezeren. 
Wat hem alleen maar meer charme 
geeft natuurlijk.

Soms klikt het en soms klikt het niet. 
Dat is zo tussen mensen, tussen dieren 
onderling en tussen mensen en dieren. 
Bijna altijd komt het van de kant van het 
dier als het niet klikt. 

Miep bijvoorbeeld is een kat die mij 
als haar ergste vijand zag. Ze kwam bij 
ons met de klachten van aanhoudend 
braken. Na het lichamelijke onderzoek, 
waarbij ze nog goed meewerkte, vond 
ze het wel welletjes geweest. Plots 
bedacht ze dat ze me toch niet zo 

aardig vond. Gewapend met een grote 
handdoek, beschermings handschoenen 
en een ver sterkingsteam van 2 extra 
mensen pro beerden we haar de anti
braak injec ties te geven. Herinnert 
u zich het artikel van enkele weken 
geleden “Hoe geef je een kat een pil”? …

Ongeveer hetzelfde scenario speelde 
zich af in de spreekkamer: grommen, 
blazen, krijsen en uiteindelijk … ondanks 
alle extra maatregelen … toch nog 
ontsnappen. Voor verder onderzoek 
hebben we haar dus een roesje moeten 
geven. De eigenaar wist nog te vertellen 
dat ze dit bij elke dierenarts doet. Ik 
moest het dus niet persoonlijk opvatten.

Miep bleek trouwens een alvleesklier
ontsteking te hebben, maar is onder
tussen weer volledig opgeknapt. Of ik 
nog een tweede kans krijg bij haar zullen 
we echter nog moeten afwachten… . 

Joke Jolling, dierenarts.

Wilt u meer weten over dieren kli niek 
Brouwhuis? 
kijk dan op www.dierenkliniek.com
of volg ons op Facebook.

          



15, 16 en 17 november 2013
Bakelse ondernemers openen dit jaar op zondag tijdens de 

kerstshow van Bloemsierkunst Bart van Well hun deuren.
Op zondag een ‘enveloppen-actie’ voor iedereen! 

Vrijdag 15 nov. 10.00-20.00 uur • Zaterdag16 nov. 9.00-17.00 uur 
 Zondag 17 nov. 11.00-17.00 uur

Wintersferen in Bakel

 
 
      

 
 
     

            
              

 

    
   

    
    
   

         

    
 

      
     

     
   

    
 

 

 

       
   

             
   

 

     
                 

  
                            

 

 

  

Fijn als u bij ons langskomt!

  
 

www.bloemsierkunstvanwell.nl
Van de Poelstraat 3

5761 BW Bakel 
T 0492 574014

F 0492 57 40 14 07

 
 
      

 
 
     

            
              

 

    
 

      
     

     
   

    
 

 

 

Sieraden en 
Accessoires

        
   

     
    

      
nieuw artikel van ons!!!

Drogisterij Kanters-
                            Habraken

   

      

Johan Habraken - Bakel

Ruitersport 
Zadelmakerij 

 Peter Verhoeven

            



 

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

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

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

 
 
      

 
 
     

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

 

 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 

 

 

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

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij Kanters Habraken

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 

   
  

 
  

                 

   
M d  T l C t

e g men 
Tou   W ll

fj  7   |   76  BX k l   |   0492 - 

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

  

 

NU EEN NOG GROTER 
ASSORTIMENT. 

 

KWALITEIT EN  
 LAGE PRIJZEN. 

 
DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 
 

Kerstshow
Bart van Well 

15 - 16 - 17 november

Sieraden en 
Accessoires

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

‘Like’ en ‘deel’ 2Byoux op 
Face-book en maak elke maand

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

• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •  
• Tel. 0492 - 342200 •

• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

Geniet van onze 
héérlijke

wild gerechten
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Dierdonkse toppers op proef bij Helmondia.
Een groot aantal voetbaltalenten is in de 
afgelopen maand komen voetballen bij 
SC Helmondia. Onder de vlag van stich-
ting jibb hebben zij hun eerste trainin-
gen afgewerkt. Er is met veel plezier en 
inzet gespeeld. Deze geweldenaars gaan 
een grote toekomst tegemoet! Ook inte-
resse? Bezoek www.jibbhelmond.nl
  

De sportcarrousel voor de Dierdonk-
school is weer begonnen! We gaan dit 
jaar lekker sporten bij BSO de bereboot!  
We gaan dit blok softballen en nog veel 
meer leuke sporten doen dit jaar. Geef 
je op via www.jibbhelmond.nl !!!

Jibb sportcarrousel weer begonnen bij BSO de bereboot!

               



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

Belangrijke mededeling

In het weekend van 5/6 oktober is in onze kerken het 
volgende medegedeeld namens het pastoraal team en het 
parochiebestuur:

Zoals bij sommigen reeds verwacht, is nu bekend dat pater 
Benjamin, na een periode van bijna 10 jaar in Nederland, 
waarvan bijna 8 jaar in onze parochie, begin februari 2014 
door zijn congregatie wordt teruggeroepen naar India. Daar 
zal hij een nieuwe benoeming krijgen.

Ondertussen is ook bekend, dat de bisschop voornemens is, 
pastor Koopmans per dezelfde datum te benoemen voor onze 
parochie. 

Wij zijn dankbaar dat daarmee ook voor de parochie de 
pastorale bezetting kan blijven zoals we die gewend zijn.

Pater Benjamin zal afscheid van ons nemen op zondag 2 
februari in de parochiekerk Sint-Jozef. Op de zondag daarvoor, 
26 januari, zal hij in de Paulus- en Edith Steinkerk ook al 
afscheid nemen van de parochianen daar ter plaatse.

Wij menen dat het goed is u nu reeds op de hoogte te brengen 
van deze veranderingen. Nadere informatie zal uiteraard nog 
volgen in het parochieblad van januari.

Wij wensen pater Benjamin heel veel zegen bij een nieuwe 
taak in zijn vaderland en danken hem alvast voor de trouwe 
en jarenlange inzet in Helmond. 

En wij wensen pastor Koopmans veel geluk en zegen bij zijn 
werk in onze parochie.

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen vrijdag 1 november: 
19 u. H. Mis in de Jozefkerk

Allerzielen zaterdag 2 november: 
18.30 H. Mis in de Jozefkerk en 19.00 in de Pauluskerk.

Tijdens de Missen van Allerzielen worden de overledenen van 
het afgelopen jaar speciaal herdacht.
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Protestantse Gemeente Helmond

    
 

Duidelijkheid duurzaam
Vier vertegenwoordigers van bedrijven/
organisaties in Helmond spreken dinsdag 
5 november in de Bethlehemkerk in 
Helmond over wat duurzaamheid voor 
hen betekent en wat daar op het werk 
concreet mee gebeurt. Zij zijn dinsdag 
5 november gast op een forumavond, 
die is georganiseerd door de werkgroep 
ZWOE (zending, werelddiaconaat 
ontwikkelingssamenwerking en 
evangelisatie) van de Protestantse 
Gemeente Helmond. Gespreksleider is 
John van der Sanden. 
Emeritus-dominee Pim Verschoor leidt 
de avond in.
De werkgroep ZWOE wil laten zien 
dat duurzaamheid niet alleen een 
modewoord en een mooi streven is 
maar dat duurzaamheid lokaal duidelijk 
gestalte krijgt. Belangstellenden mogen 
in de pauze vragen stellen die in de 
forumdiscussie die volgt aan de orde 
kunnen komen. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur.

PKN — Hervormingsdag
De synode is de vergadering waarin alle 
gemeenten van de Protestantse Kerk zijn 
vertegenwoordigd en wordt gevormd 
door ambtsdragers uit de plaatselijke 
gemeenten. Volgens de kerkorde heeft 
de synode als taak leiding te geven aan 
het leven en werken van de kerk op 
verschillende arbeidsvelden en ter hand 
te nemen al wat het leven van de kerk 
in de wereld kan bevorderen. Bram 
Hoekman (32) is diaken in de hervormde 
gemeente Dirksland en is afgevaardigd 
naar de synode. Hij zegt: “Het 
lidmaatschap van de synode ervaar ik 
als een verrijking. Het verruimt je blik, je 
kunt ervaringen uitwisselen en nieuwe 
kennis opdoen. Want daarmee groeit 
het besef dat we als kerkgemeente geen 

eiland zijn, maar bij elkaar horen en 
samen de kerk vormen. Het is belangrijk 
dat er als Protestantse Kerk gezamenlijk 
beleid en visie op de toekomst wordt 
geformuleerd

Kerk in Actie — 
Werelddiaconaat — Steun een 
vrouw met pit
Grace woont met haar man en vijf kin-
deren in een dorp in Uganda. Ze pro-
beert na de oorlog haar leven weer 
op de rit te krijgen. Dat doet ze door 
chilipepers te verbouwen. Kerk in Actie 
onder steunt haar, via de land bouw-
organisatie NECPA. Samen met haar 
man is ze lid geworden van een boeren-
groep van NECPA. Via NECPA leerden 
Grace en haar man hoe zij de chilipepers 
moesten verbouwen en hoe ze deze het 
beste kunnen verkopen op de lokale 
markt. Nu sparen ze voor een os, zodat 
ze nog meer land kunnen omploegen. 
Langzamerhand krabbelt Grace op uit 
de armoede waarin ze leefde. 

Ze is er trots op dat ze 
nu vol doende verdient 
om haar oudste drie 
kinderen naar school 
te laten gaan. 
Met de hulp van 
NECPA krijgen gezin-
nen in Noord-Uganda 
weer hoop voor de 
toekomst. 

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.bethlehemkerk-helmond.nl

           



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/helmond

Als lokale Rabobank staan we graag elke dag voor u klaar. Daarom kunt u steeds

meer bankzaken eenvoudig zelf regelen via uw computer, Ipad en smartphone. Maar

u kunt ons ook bellen voor vragen of advies. We zijn bereikbaar op (0492) 594 594.

Op diverse manieren bereikbaar

nu en in de
toekomst.

We staan
graag voor u

klaar

            



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!’

Leusveldweide 10 • Helmond

Leusveldweide 10 • Helmond

Boeksteynlaan 10 • Helmond

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Vliehorstweide 11 • Helmond

Velhorstweide 37 • Helmond

Velhorstweide 37 • Helmond

Wildenborchlaan 61 • Helmond

Ook deze maand meetbaar meer verkopen!

Zoals ik reeds vorige maand schreef, zet de stijgende lijn in het aantal verkopen bij 
ons kantoor ook deze maand door! Gelukkig wordt dit signaal ook bevestigd door 
Vereniging Eigen Huis, diverse banken en collega makelaars. Een lage rentestand, 
veel leuk woningaanbod alsmede interessante prijzen werken allemaal mee aan dit 
steeds positievere sentiment. Dit alles leidt uiteindelijk tot een absolute verbetering 
van het consumentenvertrouwen!  

Wilt u uw woning ook succesvol verkopen, neem dan contact met ons op en wij 
geven u geheel vrijblijvend het juiste advies: tel: 0492-549055.

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 525.000,-- k.k.

€ 289.000,-- k.k.

€ 259.000,-- k.k.

€ 265.000,-- k.k.
VERKOCHT

NIEUW

VERKOCHT

VERHUURD

VERKOCHT

AANGEKOCHT

Leuk!

            


