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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. 3 en 17 nov.
RESTAFVAL:
Ma. 10 en 24 nov.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 3 en 17 Nov. ten westen en
wo. 5 en 19 okt. ten oosten van
de Dierdonklaan.

One
Down

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
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
(347014
Hans Hendriks
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: H. v. Rijt, (559897
Secretaris: H. Jereskes,(512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
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
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
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 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
(088-2088200
met een voorsprong
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Waar blijft de tijd
Regen , wind, storm, de zomer is dus echt
voorbij. Als we de Gazet naar de drukker
sturen is ook net de wintertijd weer begonnen, maar aan de echte winter zullen
we nog maar niet denken.
De afgelopen maand was er een met diverse activiteiten of bezigheden in ons
“dorp”. Zo was op 5 oktober Kunst in Dierdonk waarbij het openbaar vervoer tot
leven kwam met de nostalgische “Goede
Moordenaar”. Beetje jammer dat er wel
tramhaltes waren ingetekend op de plattegrond maar dat we geen tekst hadden
ontvangen wat er zou gaan rijden. Verder
was op 10 oktober een preventieavond in
Parkzicht. De hele middag had er een (ex)
inbreker Evert Jansen als vreemdeling in
de wijk rondgelopen en foto’s gemaakt
van gelegenheden die tot inbraak konden komen. Geen van de mensen die
hem bezig heeft gezien, heeft ook maar
de moeite genomen om op enig moment
contact op te nemen met de politie. Als
u ook op deze avond bent geweest dan
weet u dat het verbazingwekkend is hoe
gemakkelijk wij het potentiële inbrekers
maken. Onze sleutels , klimmaterialen en
gereedschappen liggen zowat, voor hen
op straat, voor het oprapen.
Verder is op 30 oktober het wijkbreedoverleg van de wijkraad met de wijkbewoners en vertegenwoordigers van de
gemeente waarin het vernieuwde wijkactie plan wordt besproken. Wij hopen
u hierover volgende maand te kunnen
berichten.
En dan is carnaval in aantocht. Op 1 november zal men weten wie dit jaar als
Jeugdprins en als Prins de scepter over
de Dierdonkse carnavalisten zal zwaaien.
En aan feest kan het deze maand niet op,
na de serieuze jaarvergadering van de
wijkvereniging op 3 november, waarvoor
alle leden zijn uitgenodigd, volgt op 8 en
9 november het feestconcert van ons
tien jaar jong geworden Dierdonkkoor,
waarvan acte op de voorpagina.
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De leden van de wijkvereniging kunnen
gratis naar dit concert wat wordt gehouden in de Cacaofabriek. (zie elders in de
Gazet.)
In deze Gazet nemen we afscheid van
een trouwe adverteerder, die niet elke
maand, maar toch regelmatig in de Gazet aanwezig geweest, Gerrie Kok van
Kapsalon Petit. Wij danken haar voor de
vele jaren adverteren. Dit brengt mij er
op om alle kleine ondernemers zichtbaar
-of meestal onzichtbaar- bij ons in de
wijk, aan te sporen zich meer in de wijk
te profileren. Breng uw bedrijf door middel van een of meerdere advertenties
onder de aandacht van uw wijkbewoners.
De kosten vallen wel mee en u bereikt
1700 gezinnen. Daarnaast maakt u het
ons natuurlijk mogelijk om de Gazet elke
maand gratis te kunnen verspreiden. Voor
informatie over adverteren kijk op www.
dierdonk.eu of mail naar advertenties@
dierdonk.org.
Na deze Gazet volgt slechts nog één
uitgave van de Gazet in 2014 en dan is
de eerste uitgave voor 2015 alweer een
feit. Voor de vaste inzenders wil ik vast
even aangeven dat we de kopij voor dat
nummer uiterlijk 4 december in ons bezit
moeten hebben. Iedereen die een kerstboodschap heeft kan deze ook voor deze
datum inzenden.
Dit was dan weer het voorwoord voor
deze maand. Wilt u ook wel eens een
voorwoord schrijven voor de Gazet, of
een artikel, of meewerken aan de totstandkoming hiervan, schroom dan niet
om contact op te nemen met de redactie,
bereikbaar per mail:
redactie@dierdonk.org .

Veel leesplezier.

P.S. Vergeet de enquête niet in te vullen!
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Pedicure Agnes van den Reek
Gediplomeerd en gespecialiseerd in:
Diabetische voet
Reumatische voet
Risico voeten
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M

Belt u gerust voor meer informatie
of om een afspraak te maken.
Agnes van den Reek
De Lage Geer 1
5709 PX Helmond
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UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING
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CMY
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0492-774354 / 06-14150264
www.pedicureagnes.nl

K

M

Y

Pedicure Agnes van den Reek
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Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:
t$V-ketels en onderhoudsabonnementen
t#BELBNFSTt4UBETWFrwarNJOHt4BOJUBJSt7MPFrverwarming
tVFSCPVXJOH3FOPWBUJFt3BEJBUPSFOFOEFDPSSBEJBUPSFO

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Smuller bakel:
van de Poelstraat 7
5761 BW Bakel
0492-341260

Smuller Dierdonk
Dierdonkpark 4
5709 PZ Helmond
0492-347406

FRIET BESTELLEN, SMULLER BELLEN!
Bezorgservice: 0492-347425
Tot 24.00 uur bezorgen wij ook in Bakel,
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Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
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mop 4 nov14.pdf
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Spoken
Een man wil een kasteel
kopen. Hij zegt tegen
de kasteelheer:
"Ik heb gehoord dat het
hier spookt. Is dat zo?"
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16:56:34
Hooieeuwsels
10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

24-10-2014
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Ook een minigraver van 70 cm breed.

Zegt de kasteelheer:
"Onzin. Als dat zo is dan
zou ik het moeten
weten. Ik woon hier
tenslotte al meer dan
pag 34 edwin raats juli 2012.pdf
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500 jaar!"

FIETS REPARATIES

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling
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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

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

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

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
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Yoga brengt je in balans
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Dian van der Weiden
kijk op www.yoga-helmond.nl
of bel 06-55 327 968
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Politieke column Gazet Dierdonk
Beste lezer,
Ik was zeer vereerd toen ik door
de redactie van de Gazet werd
benaderd met de vraag of ik
columns wil gaan schrijven voor
dit mooie blad. Ik heb hier dan
ook gelijk volmondig ja op gezegd.
Maar voordat ik mijn eerste
column echt begin, stel ik mij
graag even kort voor.
Mijn naam is Jochem van den
Bogaard, ik ben 21 jaar en
studeer bestuurskunde aan de
Universiteit van Tilburg. Daarnaast ben ik burgerlid binnen de
commissie Ruimtelijk Fysiek namens D66 in Helmond. Deze
commissie adviseert de raad over onderwerpen op het gebied
van ruimtelijke ordening, bouwzaken, grondzaken, verkeer en
milieu. Verder ben ik lid van de wijkraad Dierdonk, waarbij ik
me richt op de jongeren in de wijk.
Ik zet me dus in verschillende hoedanigheden in voor de
inwoners van de gemeente Helmond en specifiek voor
de inwoners van Dierdonk. Ik zie het dan ook als een
mooie gelegenheid om mijn visie te geven op de politieke
ontwikkelingen in onze gemeente.
Op het moment van schrijven heeft de provincie net

haar voorlopige voorkeursalternatief aangaande de Ruit
bekendgemaakt. Als het aan de provincie ligt, wordt de Ruit
om Eindhoven voltooid in de kleinere, sobere variant. De
N279 wordt dan verbreed tussen Laarbeek en de A67. De
nieuwe weg gaat met een ruime bocht om Dierdonk heen.
Zo ondervinden de inwoners van Dierdonk minder overlast.
Het noordelijk deel van de N279, tot aan Veghel, krijgt geen
verbreding.
D66 Helmond heeft zich altijd uitgesproken tegen de Ruit,
omdat wij vinden dat nut en noodzaak vast dient te staan
alvorens deze weg kan worden aangelegd. Daarnaast dient
de leefbaarheid voor zowel mens als dier voorop te staan. De
gevolgen van verbreding van de N279 voor natuur en milieu
(met name de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging)
zijn, naar onze mening, ook nog onvoldoende in kaart
gebracht. Het is nog even wachten op het definitieve besluit
van de provincie. Op 28 oktober staat de Ruit op de agenda
van de commissievergadering R-F, begin november spreekt
de gemeenteraad van Helmond zich over dit thema uit en
later die maand besluit het Rijk of zij 250 miljoen euro wil
investeren in dit project. Eind november wordt het definitieve
besluit van de provincie verwacht. Ik zal dit op de voet blijven
volgen en de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk
vertegenwoordigen.
Jochem van den Bogaard

Participatiemaatschappij
De koning sprak er al over in de
troonrede van september 2013:
participatiemaatschappij.
We vroegen ons af wat dat wel
niet moest betekenen…
We moeten allemaal meedoen,
het moet met minder geld en
meer handen uit de mouwen van
ons allemaal. Dat is waar het in
het kort op neerkomt.
Inmiddels komen de voorbeelden
steeds dichterbij. Onlangs was in
Parkzicht een bijeenkomst over
de zorgzame buurt. Mooie initiatieven werden er gepresenteerd om samen te kunnen zorgen voor onze buurtgenoten.
Niet als zware opgave maar als vriendelijke burendienst. Het
kan klein en eenvoudig.
In de door het college gepresenteerde gemeentebegroting
die begin november in de raad wordt besproken, eventueel
wordt aangepast en wordt vastgesteld, komt dat participeren
met grote regelmaat terug. Openbaar groen onderhouden,
onderhoud speelplaatsen en speeltoestellen maar ook het
verlenen van vrijwillige hulp en mantelzorg, bij al deze zaken
wordt aangegeven dat buurtbewoners en familie moeten
worden ingeschakeld. Dit omdat door teruglopende overheidsfinanciën taken anders niet meer uitgevoerd kunnen
worden.
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En toch is het niet alleen doordat er simpelweg minder geld is
bij rijks- en gemeentelijke overheid.
Want de burger wacht al lang niet meer af, die neemt het
heft in eigen hand. Een heel mooi voorbeeld daarvan is
het half oktober gepresenteerde burgerinitiatief om de
“Vijfstromenvallei” te ontwikkelen als gebied waar recreatie,
natuur, energieopwekking en afvalverwerking aaneen
gesmeed zijn. Dit plan, door buurtgenoten uit Rijpelberg en
Brouwhuis voor behoud van de bijzondere (natuur)waarden
in de Groene Peelvallei, is een mooi voorbeeld van de
participatie die niet door de overheid wordt gevraagd maar
door de inwoners is geïnitieerd.
Burgers inschakelen omdat er minder geld is één ding maar
voor de uitvoering moet ook de overheid veranderen. Als
raadsleden, maar zeker als collegeleden, zullen we ons
moeten afvragen:
Hoe werk je samen inwoners? Welke rol speelt de burger?
Hoe geef je als overheid ruimte, neem je belemmeringen weg
en stel je kaders?
En ook die zaken moeten we samen mét u bespreken! De
schouders eronder!
Mirjam van der Pijl.
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Dierdonk 3D: feest met 82 buren
beperkt aantal mensen waardoor een
tweede editie uitbleef. Om in 2014 toch
iets voor de wijk te doen, is bedacht om
buurtinitiatieven financieel te steunen.

Als geheim agent zoek ik elke maand
naar actieve wijkbewoners die mee
helpen om de leefbaarheid in Dierdonk
te vergroten. In september was het
niet moeilijk om in Dierdonk leuke
activiteiten te bezoeken met als groot
ste activiteit de Dierdonk Dagen. De
organisatie was weer uitstekend en
het is goed verlopen. Mijn zoektocht
ging echter verder naar nieuwe klei
nere feesten en dat is gelukt. Hier
het verhaal achter een van de buurt
feesten.
Het is veel mensen niet opgevallen maar
mij (natuurlijk) wel. De wijkvereniging
bestaat 15 jaar en viert dat totaal anders
dan 5 jaar geleden. Het 10-jarig bestaan
was aanleiding tot de organisatie van
D-Day op 06-06-09. Een groots feest in
het Dierdonkpark met optredens op een
groot podium, veel activiteiten zoals
ballonnenwedstrijd, graffiti-workshop,
voetballen met Helmond Sport spelers
en een loterij met als hoofdprijs een
ballonvaart. Een groot succes maar er
werd veel werk verzet door een erg

8
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Het aantal aangemelde buurtfeesten,
-barbecues, -uitjes was enorm. … Not...
Het aantal bleef helaas steken op 5.
Toch wil ik een van die buurtinitiatie
ven met jullie delen. Het gaat om het
buurtfeest op het veldje bij de Ter Vorseldreef, Boekesteynlaan en Vossenbergdreef. De kartrekkers waren Nicolle
Bongers, Marjolein Plessen en Margriet
Verbakel..
Zij hebben als datum 27 september ge
kozen. Dat was immers nationale burendag. Al in een vroeg stadium hebben ze
contact opgenomen met de wijkraad
en met het bestuur van wijkvereniging
Dierdonk. En het is ze gelukt. Beide
geldschieters hebben de buidel getrokken en het buurtfeest gesponsord. Elk
gezin dat deel zou nemen en dat lid is
van de wijkvereniging kreeg € 13,50 ge
stort. Een bedrag dat gelijk is aan het
lidmaatschapsgeld voor een heel jaar.
Nicolle vroeg om de verdere voordelen
van het lidmaatschap en haalde enkele
gezinnen over om snel lid te worden.
Via de wijkraad is subsidie aangevraagd
bij de gemeente. Dit buurtfeest is dus
mede mogelijk gemaakt door subsidie
bewonersinitiatieven van gemeente
Helmond.
Het resultaat: een geweldig buurtfeest
met 82 deelnemers inclusief 14 gezin
nen die lid zijn (geworden) van de

wijkvereniging. Maar wat voor feest?!
Alles is uit de kast gehaald om het feest
tot een succes te maken voor jong en
oud. Een stormbaan, een barbecue,
partytenten, …. Alles tot in de puntjes
geregeld. Dekinderen hadden gezellige
lichtjes gemaakt voor in het donker. De
enige onzekerheid was het weer maar
dat is gelukkig goed gekomen.
De voorwaarde die de wijkvereniging
stelde was dat er foto’s zouden worden
gemaakt die in de gazet geplaatst mochten worden. U ziet, het was erg gezellig.
Nicolle, Marjolein en Margriet mede
namens jullie buren, bedankt voor jullie
inzet. Jullie zijn de lijm geweest tussen
de buurtbewoners en hopelijk blijft dat
nog lang plakken.
Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)
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Moetniks mededelingen
We zijn weer begonnen met ons winterprogramma!
Elke woensdagmorgen om 10:00 uur ontmoeten zo’n 15
personen elkaar in Parkzicht om te koersballen en om gezellig
bij elkaar te zijn. We hebben nog plaats genoeg over, dus wat
let u om óók te komen? We zijn op tijd klaar om eventueel de
kleinkinderen uit school te halen.
Ook zijn we weer gestart met de wekelijkse computerinloop.
Daar kunt u elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur terecht
met uw vragen over het gebruik van uw computer, tablet of
smart Phone.

Op dinsdagmiddag 4 november ontvangen we Rabobank
Helmond, die vanaf 14:00 uur ons bekend zal maken met
het moderne bankieren via tablet en smart Phone. We zijn
ervan overtuigd dat ook de klanten van andere banken een
goede indruk kunnen krijgen van wat er met behulp van deze
apparaten allemaal mogelijk is. Klanten van de Rabobank
hebben natuurlijk het meeste aan hetgeen er gedemonstreerd
wordt, maar wij nodigen u ook graag uit als u bij een andere
bank klant bent. Geef u wel even op, bij Rabobank Helmond of
bij cvanderzanden@upcmail.nl .

Kerstviering

Op 2 oktober brachten we een bezoek aan het Boerenbonds
museum in Gemert. Na de koffie met gebak werd met een
mooie fotopresentatie een beeld gegeven van een eeuw
ontwikkeling van agrarisch Brabant. Daarna bezochten we
op eigen gelegenheid de oude boerderijen en bekeken hoe
de mensen er leefden en met welk gereedschap ze de kost
verdienden. Vooral de demonstratie door de thuiswever
maakte veel indruk.
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Het duurt nog wel even, maar we willen u ook vragen om u
op te geven voor onze jaarlijkse kerstviering op woensdag 17
december. We hebben dan van 10:00 uur tot 13:00 uur een
heel speciaal programma waarin we op een andere manier
dan in het verleden bezig zullen zijn. Doe mee en laat u
verrassen!
U kunt zich van 15 november tot 3 december opgeven. We
vragen om dan ook per deelnemer een foto in te leveren waar
u liefst alleen op staat en op zijn hoogst 12 jaar bent. Deze
foto krijgt u uiteraard onbeschadigd weer terug. De ochtend
besluiten we traditioneel met brood en goulash. De kosten
bedragen € 6,- per persoon voor leden van de wijkvereniging.
Niet-leden zijn ook welkom. Ze betalen een beetje meer: € 8,-.
Uiterlijk 3 december opgeven met foto en gelijktijdige betaling
bij Jeanne, Rhulenhofweide 10. Tel.nr.: 512516.
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Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond
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Schoonheidssalon
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yentill

Aanbieding
NOVEMBER 2014

Hotstone massage € 27,50
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
mop 2 nov14.pdf
1
24-10-2014
16:45:42
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Papieren
Op een kerkhof gaan
twee graven open. Er
komen twee skeletten
uit die op een motor
stappen. Ineens zegt
er een: "Zou ik bijna
iets vergeten," en hij
trekt zijn grafsteen uit
de grond. "Waarom
doe je dat?" vraagt de
ander. "Ik rijd nooit
zonder papieren."
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kbo vd elsen dec2012.pdf
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
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Buurtactiviteiten
Vanwege het 15-jarig bestaan van de wijkvereniging Dierdonk,
konden wijkbewoners een financiële bijdrage krijgen voor
een gezellige buurtactiviteit. In totaal zijn 5 activiteiten
aangemeld. Het gaat om de volgende straten: Leusveldweide,
Leeuwenborchweide, Zonnedauwsingel, Kromme Geer en Ter
Vorseldreef. Elk gezin dat lid was of lid is geworden kreeg €
13,50, ofwel een jaar gratis lidmaatschap.
Hier een foto-impressie van 4 buurtactiviteiten. Het buurtfeest van de Ter Vorseldreef en omgeving leest u elders in
deze Gazet (bij Dierdonk 3D van geheim agent pd7).
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
31 augustus: Leeuwenborchweide

30 augustus: buurtontbijt in Zonnedauwsingel, Waterleliesingel en Zwanebloemsingel

13 september: Leusveldweide

20 september: Kromme Geer

Gazet november 2014

Pag 09 - Verenigingsnieuws - moetniks.indd 11

11
24-10-2014 11:44:37

Hannie Boudewijns: 			
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

Kijken naar de

Ik heb haar gevraagd hoe zij tot de composities van haar foto’s
komt. In eerste instantie was haar reactie: „Nou gewoon,
kijken en knippen.”
Nou zo gewoon is dat kijken en knippen niet. Hannie is één
met de natuur en kijkt met veel liefde en respect naar alles
wat groeit en bloeit. En deze verbinding legt zij vast op haar
nieuwste Panasonic FZ 1000 camera.

2 uitspraken van Hannie:
Kleuren van bloemen passen altijd bij elkaar
en zijn niet na te schilderen.
(prachtige uitspraak vind ik)
Kijken naar de natuur is genieten van het leven.

Ondergaande zon Loire (Frankrijk)
Zo vertelde zij mij tijdens een van onze fotoclub uitjes dat zij
een foto had gemaakt van de onderkant van een vliegenzwam
en zij was hier gewoon enthousiast over omdat het zo’n mooi
effect gaf en het verraste haar dat de natuur zoiets moois kan
voortbrengen.

Kleurenpracht in de grachten van Leiden
Sinds ruim een jaar enthousiast lid van Fotodier. Ik heb
Hannie benaderd voor deze editie van de Gazet vanwege haar
bijzondere kijk op de natuur, het leven, waardoor denk ik,
haar foto’s ook een bijzondere uitstraling hebben.

Hannie’s voorkeur gaat niet zozeer uit naar het foto
graferen van mensen, wel naar landschapsfotografie en
natuurfotografie en zomaar naar een bijzonder moment.

Minimalisatie op de Loire
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natuur is genieten van het leven

Hannie zegt hierbij:” De kwetsbare
kleine paddenstoel wordt beschermd
door de grote”.
Zij is een inspirerende zoektocht be
gonnen naar de mogelijkheden om haar
werk als uitvaartverzorgster (Osiris)
en verkoopster van graf
monumenten
te combineren met of over een heel
aantal jaren, te vervangen door het
fotograferen van fascinerende gebeur
tenissen:
Niet zozeer het verdriet dat men heeft
bij het afscheid van een dierbare, maar
vooral die hartverwarmende, mooie
momenten die door vele anderen niet
gezien worden, maar er wel zijn! Een
mooi detail trekt altijd haar aandacht:
Details maken het verschil. Dit beseft ze
als geen ander.
Dat is wat haar zo fascineert.
En ik ga ervan uit dat dit haar gaat
lukken.
Fijn hoor om zo een lid bij onze club te
hebben.Dank Hannie
namens clublid Jose Luijten

Bijzondere momenten

Kinderen, natuur, leven; stenen in het
water gooien, genieten

Aan het strand met een glaasje wijn, zoekend naar een mooie
compositie. Genietmomentje

Begin en einde van het leven.
Voor, tijdens en na uitvaarten (uitvaartfotografie).
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Kunst in Dierdonk 2014
Het eerste lustrum van Kunst in Dierdonk was een geweldig
succes door enerzijds de diversiteit van onze kunstenaars en
anderzijds het bijzonder gewaardeerde (elektrische) treintje,
welke op diverse locaties stopte. Fier wapperden de vlaggen/
banners in de wind opdat de bezoekers wisten waar ze moesten
zijn. 2014 bracht ruim 250 bezoekers bij de fotografen in
Parkzicht tot gemiddeld 100 bezoekers bij de verschillende
kunstenaars in hun tuinen.
De bezoekers konden werken zien van 23 verschillende
kunstenaars en ongeveer 10 fotografen. De werken van de
kunstenaars varieerden van zandsculpturen, moderne kunst,
stillevens, natuurlijke kunst, zijde kantklos figuren, keramiek,
naakten, glaskunst, brons, plastieken, beeldhouwwerken,
sculpturen, fotografie, maskers en Afrikaanse- en Balinese kunst.
Het thema van de fotografen was dit jaar “Ik hou van Holland”.
Uiteraard waren dus de typisch Nederlandse vergezichten,
vogels, gebouwen en andere zaken te zien.
Wat deze tentoonstelling zo bijzonder maakt is dat alle
kunstenaars ook bij elkaar gaan kijken. ’s-Morgens om 10.00 zat
iedereen op de fiets en hebben we snel een rondje KiD gedaan,
want om 13 uur moesten we allen “acte de présence” geven in
de eigen achtertuin. We hebben genoten.
Enkele citaten van onze bezoekers: “Hedde gij dat zelf geskildert”;
“Wij komen eigenlijk voor de tuinen, maar de kunst is ook mooi
hoor..”; “Is de kunst ook te koop?”;”Mijnheer, komt het treintje
volgend jaar weer?”; ”Wat is Groenland een prachtig land. En
die foto’s. Hoe kun je ze toch zo mooi maken?”; “Lampen van
hertengeweien. Wat een werk om al die draadjes in het gewei
te verwerken”; “Bent u als 75 geweest en dan nog zo mooi schilderen”; “Heet dit
genre niet popart wat u schildert?”; “Groeien die stenen werkelijk zo?”.
Bijzonder gewaardeerd was de stenenverzameling van Bert en niet op de laatste
plaats omdat alle bezoekers een (gepolijst) steentje mochten uitzoeken en gratis
meenemen.
Namens alle kunstenaars willen wij de wijkraad, de wijkvereniging, de redactie van
de Gazet en alle vrijwilligers van harte danken voor hun bijdrage in dit lustrumjaar.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Met creatieve groet, KiD team
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Gratis kaartjes voor de jubileumshow van
Dierdonkkoor Didoko
Wijkvereniging Dierdonk biedt haar leden gratis entree aan
voor de jubileumshow van Dierdonkkoor Didoko:
“uit de schaduw”
Wij nodigen u uit om te gaan luisteren op:
Zaterdag 8 november 2014 om 20.00 u
of
Zondag 9 november om 14.00 u
Locatie: Cacaofabriek , Cacaokade 1, Helmond
U kunt deze kaarten alleen reserveren door een mail naar
onderstaand adres te sturen waarin u meldt dat u lid bent van
de wijkvereniging:
kaartverkoop@didoko.nl
Wij wensen Didoko veel succes met haar spetterende jubileumshow

UITNODIGING voor de jaarvergadering voor de
leden van Wijkvereniging Dierdonk
op maandag 3 nov. om 20.30 uur in Parkzicht
Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf aan te melden. Leden kunnen
bij het bestuur vooraf schriftelijk onderwerpen indienen. Daarbij dient duidelijk te worden
aangegeven welke beslissing van de Algemene Ledenvergadering wordt verlangd.
Verder zal het bestuur verantwoording afleggen over het verenigingsjaar 2013/2014 dat loopt
van 1 juli t/m 30 juni. Ook zult u geïnformeerd worden over de plannen voor het nieuwe jaar.
Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd van harte welkom en willen we daarover graag met
u van gedachten wisselen.
De agenda:

1) Opening/Vaststelling Agenda
2) Ingekomen Stukken/Mededelingen
3) Vaststellen Verslag Algemene Ledenvergadering D.d. 28 Oktober 2013
4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar Gerard Bosmans en Jeroen Schoonen
aftredend als bestuurslid. Zij stellen zich herkiesbaar. De ALV wordt gevraagd hen te herbenoemen tot
bestuurslid. Het bestuur bestaat uit 4 personen. Verdere geïnteresseerden gelieve contact op te nemen met een
van de bestuursleden. Aan de ALV zal worden gevraagd kandidaten ter vergadering, al dan niet na stemming,
tot bestuurslid te benoemen.
5) Jaarverslag Verenigingsjaar 2013/2014
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.
6) Financiële Verslaglegging
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2013/2014
De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken.
b) verslag kascommissie
De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed te keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2014/2015
7) Rondvraag
8) Sluiting
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CosCom

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

CCorstiaan Stoeffe
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info@coscom.nl
www.coscom.nl

Doekje
erover.
Klaar!

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

Sigmapearl Clean Matt.
Waarschijnlijk de best
reinigbare matte
muurverf ter wereld.
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Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl
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MB Advies ontlast ondernemers op financieel 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 financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

03-10-14 09:43

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

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

24-10-2014 17:05:38

Inbraakpreventie avond in Dierdonk!
Grote opkomst tijdens de inbraakpreventie avond in Dierdonk!
Ex-inbreker Evert Jansen vertelde alles over veilig wonen. Uit ervaring weet hij hoe
snel een inbreker een huis binnendringt. Aan de hand van een presentatie liet hij
hiervan voorbeelden zien en gaf hij praktische anti-inbraaktips.
Evert Jansen is bekend van het tv-programma De Inbreker en werkt tegenwoordig
als voorlichter bij de Stichting Veiligheid en Preventie. Deze avond was zeer goed
bezocht. Ongeveer 50 bezoekers kregen tips hoe zij hun woning beter konden
beveiligen.
Politie-inspecteur Cor van Koert gaf info over inbraakpreventie in het kader van het
Politiekeurmerk Veilig wonen. www.politiekeurmerk.nl
Wijkraad voorzitter Nico Tuip vertelde
kort over de voortgang van het project
“Zorg Samen Wijk Dierdonk”
Het project “Zorg Samen Wijk
Dierdonk” zoekt nog vrijwilligers!
Wilt u zich bijvoorbeeld inzetten voor
het buurtbus project mail dan naar
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Een aantal personen die een buurtpreventie project op hebben gestart deelden
hun verhaal met de aanwezigen, wat hopelijk anderen inspireert om ook een
kleinschalig buurtpreventie project te starten met een aantal straten.
Voor meer informatie kunt u ten alle tijde contact opnemen met de wijkraad of kijk
op www.buurtpreventiehelmond.nl
Met vriendelijke groet,Wijkraad Dierdonk

Wijkraad zoekt versterking!
Voelt u zich maatschappelijk betrokken met uw wijk?
Heeft u per week nog enkele uren beschikbaar?
Bent u geïnteresseerd in een maatschappelijk en bestuurlijke
functie?
Heeft u ideeën en u weet niet waarheen ermee?
Wilt u verandering en verbetering?
Meldt u dan aan voor een functie bij de wijkraad en
gezamenlijk maken wij uw ideeën realiseerbaar!
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
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Jongerenwijkraad Dierdonk zoekt
versterking!
Ben je jong en heb je een organisatorische
drang iets op te willen pakken in je wijk?
Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je
nog vrije tijd over?
Meldt je aan en doe mee!
Kom bij de Jongerenwijkraad Dierdonk en
versterk ons team!
Help mee onze wijk nog mooier en beter te maken voor de
jongeren!
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
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Enquête Zorg Samen Wijk Dierdonk
Tegelijk met deze Gazet heeft u een aparte enveloppe ontvangen waarin het hiernaast afgedrukte enquêteformulier zit.
Waarom vragen wij u om deze enquête te bekijken én in te
vullen? We willen graag weten waaraan in onze wijk behoefte
is. Dit sluit aan op het wijkactieplan 2015-2016 dat voor onze
wijk vastgesteld is.
Het biedt de mogelijkheid om te komen tot meer samenhang
in de wijk en participatie van ons allen.
Het houden van een enquête biedt op zich natuurlijk geen
oplossingen. Het geeft echter wel de mogelijkheid om te
analyseren welke vragen en behoeften er leven én in hoeverre
onze wijkbewoners gelegenheid hebben een helpende hand
te bieden.
U leest bijna elke dag over de grote veranderingen waarmee
we binnen enkele maanden allemaal te maken krijgen. Als
we niet willen dat degenen voor wie hulp noodzakelijk is
langzaam verpieteren, zullen we, op zijn minst, meer oog voor
elkaar moeten hebben.
Het is ontzettend jammer dat in de loop van de tijd de
aandacht voor elkaar, de sociale controle als u dat begrip wilt
gebruiken, voor een belangrijk deel is verdwenen.
Dit is ondermeer een gevolg van de toegenomen werkdruk én
welvaart en van de verwachting dat de overheid wel zorg zal
bieden, in het geval dat dit nodig is.
Tot in de 70er jaren werd er veel minder verhuisd; nieuwe
gezinnen bleven vrij dicht bij elkaar wonen. De familieband
was hecht en in de gezinnen bleef de vrouw heel vaak thuis en
zorgde voor het gezin en de overige familie, als dat nodig was.
Gelukkig kregen de vrouwen veel meer mogelijkheden tot
zelfontplooiing, doordat ze veel betere opleidingen gingen
volgen en zich ook buiten het gezin konden ontwikkelen.
Man en vrouw zochten werk. Het gezinsinkomen groeide
en het uitgavepatroon werd daarop aangepast. Er was veel
minder vrije tijd en de blikveld verschoof van familie en buurt
naar eigen behoefte en zorg. Het was de tijd waarin Herman
van Veen zijn lied schreef: “ Opzij, opzij, opzij. Ik heb zo’n
vreselijke haast…”
Nu komen we tot de ontdekking dat de overheid, dat zijn
wijzelf, niet meer in staat is de kosten voor zorg van wieg
tot graf te betalen. Dit houdt in dat we zelf een aantal zaken
moeten gaan regelen. Het begrip PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
is geboren!

voortgezet onderwijs buiten Helmond bezoekt.
Daarnaast willen we graag weten op welke manier u zich
buiten de wijk verplaatst. Deze uitkomst kan medebepalend
zijn bij de eventuele keuze voor de stadsbus.
Veiligheid:
Op 10 oktober is een voorlichtingsbijeenkomst geweest
over de manier waarop u voor beveiliging van uzelf en
uw eigendommen kunt zorgen. Een ander aspect is de
veiligheid in de wijk. Dit heeft niet alleen met het voorkomen
van misdrijven te maken, maar óók met het voorkomen
van onveilige situaties zoals slechte bestrating; defecte
straatverlichting; te hoge erfafscheidingen; etc.
Op veel plaatsen worden heel goede resultaten bereikt door
het instellen van kleinschalige buurtpreventieteams.
Regelmatig onderling contact:
Een van de problemen die regelmatig door de professionele
hulpverleners worden gesignaleerd is de eenzaamheid. Vaak
wordt gedacht dat dit probleem alleen voorkomt bij senioren.
Helaas blijken ook andere groepen hier veel mee te maken te
hebben. Denk daarbij aan degenen die bijvoorbeeld voor hun
werk naar Helmond zijn verhuisd.
Wellicht dat u nog wensen heeft ten aanzien van
contactmogelijkheden. U kunt er maximaal drie kenbaar
maken.
Dit geldt ook voor de jeugdvoorzieningen die u mogelijk mist.
Iedereen weet wel dat er voor de jeugd van Dierdonk niet veel
voorzieningen zijn. Maak vooral bekend waaraan behoefte
bestaat.
Zorg:
De media staan bol van de aandacht die er is voor de
veranderingen in de zorg. De landelijk geregelde AWBZ komt
te vervallen en de taken moeten door de gemeente worden
overgenomen. En dat terwijl er tegelijk een zeer grote
besparing in de kosten moet worden gerealiseerd. Dat kan
alleen als we zelf sommige taken kunnen uitvoeren. We willen
graag weten hoe groot in onze wijk de behoefte aan zorg is
en of de Dierdonkers bereid en/of in de gelegenheid zijn
eenvoudige hulp te bieden.
Wij gaan ervan uit dat de professionele hulp in stand
kan blijven. Kort gezegd: Er wordt niet verwacht dat we
verpleeghulp gaan bieden.

Deze enquête biedt natuurlijk zelf geen oplossingen. Hij leidt
tot een inventarisatie van wensen en mogelijke problemen.
Ook hopen we te weten komen in hoeverre de Dierdonkers
in de gelegenheid zijn om op onderdelen een helpende hand
te bieden. Met deze kennis zullen we proberen om ideeën en
initiatieven te ontwikkelen. Van de resultaten zullen we u op
de hoogte houden.

Algemeen:
Om inzicht te krijgen in de mate waarin wensen en/of
problemen samenhangen met leeftijd en gezinssamenstelling
vragen we om uw leeftijd en gezinssamenstelling aan te
kruisen.
Uw straatnaam willen we graag weten voor het inzicht of
bepaalde situaties in gedeelten van de wijk voorkomen.

De enquête bevat 7 onderwerpen die we graag willen
toelichten.

Wij hopen en vertrouwen erop dat u deze inventarisatie
een goed idee vindt en dat u de moeite neemt het
enquêteformulier in te vullen en bij één van de op de
enveloppe genoemde adressen in de bus te stoppen.

Mobiliteit:
Het onderwerp mobiliteit bestaat uit 2 onderdelen. We
willen peilen hoe groot de behoefte is aan een stadsbus in
Dierdonk. We denken dat de bus niet alleen voor de oudere
wijkbewoners van belang is, maar ook voor de jeugd die het
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Enquête Zorg Samen Wijk Dierdonk
Mobiliteit
Stadsbus
Behoefte aan stadsbus?
Voor uzelf
Voor andere wijkbewoners

Ja Nee

Verplaatsen buiten de wijk
Overwegend:

Geschat gebruik per maand:
Keer

Aankruisen

Lopend
Fietsend
Auto
Openbaar Vervoer
Meerijden met kinderen/bekenden
Veiligheid
Ja

Nee

Voelt u zich veilig in de wijk?
Is er in uw buurt behoefte aan een buurtpreventieteam?
Zou u daar eventueel een bijdrage aan willen leveren?
Regelmatige Contacten (Méér dan eens per maand)
Via (sport)club
Familie/vrienden
Gezellig buurten
Met wijkbewoners
Uit rest Helmond e.o.
Uit buiten de regio
Welke contactmogelijkheden mist u?

Welke jeugdvoorzieningen mist u?

Zorg
Ja

Neen

Is er in deze huishouding behoefte aan hulp?
Is er behoefte aan een centraal meldpunt voor vraag en aanbod?
Wilt u hulp bieden? (gezelschap; boodschappen; computerhulp; tuinieren; etc)
Zou u hulp vragen?
Algemeen
Leeftijd hoofdbewoner(s)
Tot 34

35 -50

51 -65

+ 65

Alleen

Gezinssamenstelling
Echtpaar Met k
Met k.
z.k.
tot 15 jr 15 -25 j

Met k
+25 jr

Straatnaam:
Nog aanvullingen?: (Z.O.Z.)
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Advertorial

Lang leve de jubelton
Schenking tot € 100.000 nog tot 1 januari 2015
Let op: het einde van het jaar nadert sneller dan u denkt.
De eenmalige schenking tot 100.000 Euro kan alleen nog dit jaar worden benut. En de regels zijn strikt. Een aantal zaken voor
u op een rij:
De vrijstelling geldt alleen als het bedrag wordt aangewend:
• ter verkrijging van een eigen woning
• voor verbouwing of verbetering van de eigen woning
• in verband met aflossing van de eigen woning schuld of een restschuld.
Er gelden geen beperkingen in leeftijd voor degene aan wie u wenst te schenken, noch is een bepaalde familierelatie een
vereiste. Een notariële akte is bij de jubelton niet verplicht, maar wel raadzaam, mede gelet op de omschrijving van de
zogenaamde “uitsluitingsclausule”.
Daarnaast zijn er andere zaken waarmee u rekening moet houden. Bepaalde eerder gedane schenkingen moeten verrekend
worden. Dat geldt voor kleine schenkingen tot 5.229 Euro die in hetzelfde jaar zijn gegeven of verhoogde schenkingen tot
52.281 Euro voor kinderen van 18 tot 40 jaar die in hetzelfde jaar of in enig ander jaar aan hen zijn toegekend.
U mag de jubelton niet over meerdere jaren uitsmeren. Let u daarom op met de zogenaamde boeterente die de bank in
rekening kan brengen, indien de schenking wordt benut voor aflossing van de hypotheekschuld. U kunt de boeterente niet
betalen met de (vrijgestelde) schenking voor de eigen woning. Dat is namelijk geen eigen woningschuld.
Ook als er geen boeterente verschuldigd is, is de schenking niet altijd de meest gunstige manier om iemand te helpen.
Geld uitlenen is namelijk tevens een mogelijkheid. Laat u zich hierover goed voorlichten, ook hier gelden voorwaarden en
beperkingen.
De deadline voor de jubelschenking is hard: wordt het gebruikt voor aflossing van een eigenwoning schuld, dan betekent dit,
dat het bedrag voor het einde van dit jaar de hypotheekschuld moet hebben verminderd. Deze strikte datum geldt ook, indien
de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een woning. Die woning moet ook daadwerkelijk dit jaar in eigendom zijn
verkregen en met de schenking zijn betaald. Enkel overmaken van de geschonken bedragen op rekening van de kinderen dit
jaar volstaat derhalve niet.
In verband met beperkt geldverkeer rond de feestdagen in december is daarom het
advies niet te lang te wachten met de schenking. Alleen bij verbouw en onderhoud
van de woning zijn de regels soepeler. Dan moet de schenking uiterlijk op 31
december 2016 besteed zijn.
Houd de deadline in de gaten en laat u zich op tijd informeren. De laatste weken
van het jaar zijn vaak hectisch en de agenda’s zijn krap, dus komt u op tijd langs voor
meer informatie. Neem contact op met een van onze kantoren voor een vrijblijvend
gesprek om u nader te informeren en uw vragen te beantwoorden.
Het kantoor in Gemert bevindt zich slechts op tien minuten rijden van uw mooie
Dierdonk vandaan.

Gemert:
0492-362121
Uden:		
0413-249910
Helden:
077-3590970
www.gerrits-vangulick.nl

20
Pag 20 advertorial.indd 20

Nieuwsblad voor Dierdonk

21-10-2014 11:03:47

Zondag 5 oktober optreden Brunssum
We zijn uitgenodigd in Brunssum, waar we samen met de

o Poolse dans- en zangvereniging Podlasi een concert mogen
10 jaar Didok

geven. Mooie reden voor ons, om ons jubileumrepertoire uit
te proberen. Het was een hele reis gelukkig waren er genoeg
auto’s dus we konden lekker ruim zitten.
Eerst zijn we naar Mieke (een lid van beide koren) gegaan, om
daar met elkaar een broodje en koffie te nuttigen.
Het was een warm onthaal daar in Brunssum.
Bedankt Mieke en Johan voor de goede zorgen.
Eenmaal in de zaal ging het inzingen wat stroef maar dat
mocht de pret niet drukken. We moesten even lekker los
komen, dit was tenslotte de eerste keer dat we de liedjes van
ons jubileumconcert voor publiek zongen.
Erg spannend allemaal maar ook een goede graadmeter,
hoever zit ik met de teksten.
Nou dat ging eigenlijk best goed. We waren daarom helemaal
niet ontevreden met het resultaat.
Ook het commentaar uit de zaal mocht er zijn. De mensen
hebben volgens ons genoten die middag ook het optreden
van Podlasie was erg goed.
Bedankt voor de fijne dag en we zien jullie graag terug bij
onze jubileumconcert.
Na maanden van voorbereiding is het bijna zover. Op 8 en 9
november a.s. ons Jubileumconcert. Onder de goede leiding
van onze dirigent Wil Bolenius en onze choreografe Maria van
Gastel .
De muzikanten mogen we niet vergeten, Lodewijk Holzken op
keyboard, Bas Cooijmans op Bas en Bertil Verbaarschot op
drums.
We gaan een prachtige show neerzetten.
Groetjes en tot ziens in de Cacaofabriek
Jannet van de Kolk
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Hartelijk dank aan mijn klanten

KAPSALON PETIT

Na 43 jaar mijn vak als kapster te hebben uitgeoefend waarvan de
laatste 16 jaar in Dierdonk heb ik de beslissing genomen per 1-1-2015
te stoppen.

C

M

Y

Het is een moeilijke keuze en een tweesprong in mijn leven want in de
16 jaar dat ik als kapster in Dierdonk werkzaam was, heb ik vele klanten leren kennen die als een soort vriendin voor mij werden. Ik zal mijn
klanten dan ook zeker gaan missen maar krijg hierdoor meer tijd voor
mijn andere interesses.

CM

MY

CY

CMY

Ik dank allen voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop u buiten mijn
salon nog vaak te ontmoeten.

K

Met vriendelijke groeten,GERRIE KOK

A
D

cupunctuur

ierdonk

Acupunctuur Dierdonk

Nieuw in Dierdonk

Acupunctuur
Behandelingen: Dierdonk

- Aangesloten bij beroepsvereniging NBCG-YI
- Professionaliteit en kwaliteit
- Vergoed door de meeste zorgverzekeraars

Acupunctuur €30 per behandeling
Cupping €15 per behandeling
Meridiaan Tuina massage €30 per behandeling
Chinese kruidentabletten therapie circa €10
per week

Christine v.d. Heijden - Zhang

Openingsaanbieding:
In november en december 2014 gratis consult
E-mail: info@acupunctuurdierdonk.nl
Website: www.acupunctuurdierdonk.nl

Christine van der Heijden- Zhang
Adres: Aalshorstweide 1
5709SJ Helmond, Nederland
Tel: 06-45544570 ma. t/m do.
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Te huur in het centrum van Helmond
Kantoor- / praktijk-/atelierruimte
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Y
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- Reeds meer dan 30 huurders
- Flexibel: 1 maand opzegtermijn
- Geen waarborgsom
- Vanaf 18m2
- Concurrerende all-in prijs

K
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laat u verrassen in onze prachtige showroom

Y

CM

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

MY

CY

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

CMY

K

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288
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De Heks en de straaljager
Er was eens een heks, die er genoeg
van kreeg elke keer twee uur nodig
te hebben om van Helmond, waar ze
woonde naar Maastricht te reizen . Dat
deed ze namelijk op een oude bezem!
Toen kreeg ze de kans van haar leven!

Op een klein vliegveldje werd ze een
dief‑heks en ze pikte een straatjager.
De baas van de straaljager zag dat wel,
maar de heks was hem te vlug af! Hij zag
zijn mooie vliegmachine in de wolken
verdwijnen.
Toen de heks merkte, dat andere piloten
achter haar aan zaten ging ze een
tovertruckje uithalen. Elke keer als ze
op een vliegveld lande spreidde ze haar
vingers uit en zei ze “Psst”. Dan bleven
alle vliegtuigen staan waar ze stonden.
Geen een vliegtuig kon meer opstijgen!

aan, zeiden ze. Er was een man bij die
een oude wijze man in India kende. Daar
gingen ze eens mee praten. Hij vroeg
40.000 euro om de heks te vangen. Nou,
dat betaalden ze maar wat graag!
Toen het 14 dagen later was hadden
ze nog niets van de oude wijze man
gehoord! Zou hij van onze centen lekker
bruin liggen te bakken aan een mooi
strand?
Maar nee, dat was niet zo! De oude man
had alle vliegvelden met een plakkertje
aangegeven op een wereldbol. Toen
zag hij, dat er ergens in Australië een
vliegveld, waar de heks nog niet was
geweest! Daar ging hij met boot en
trein naar toe. “He”, riep hij, “doen jullie
vliegtuigen het nog?” Nou, er was daar
nog niets aan de hand!
Hij was nog maar net met die mensen
van de vliegveld aan het praten, toen
er aan de horizon een stipje was te
zien. Is dat een vliegtuig van jullie?
vroeg hij. Nee, dat was niet zo. Zelfs
de verkeerstoren had niets van een
vliegtuig gehoord! Dan moet dat bijna
wel de heks zijn, dacht de oude, wijze
man.

Zo ging de heks alle vliegvelden langs en
hoe langer hoe meer vliegtuigen bleven
staan waar ze stonden.

Ze kon niet in een keer alle vliegtuigen
weer laten vliegen. Daarvoor moest ze
naar al die vliegvelden toe. Dat hebben
ze toen gedaan. Steeds kwam er weer
een vliegveld bij, waar alles weer lekker
kon vliegen!
Toen het laatste toestel weer op kon
stijgen, waren de heks en de oude man
in Kazakstan.

Een paar mannen gingen eens met
elkaar praten. Wat doen we daar toch

Toen de heks ‑ want die was het ‑ ging
landen, rende hij de landingsbaan op.
De heks stapte uit . Ze wilde net met
haar handen de toverspreuk doen, toen
de oude man haar een schop tegen haar
kont gaf. Ze viel op de grond en nog voor
ze verder wat kwaads uit kon voeren had
de oude man haar handen beetgepakt
en van achter vastgebonden. Toveren
kon ze zo niet meer!
Zo, ga nou maar eens al die vliegtuigen
weer laten vliegen, zei de oude man. Dat
wou die heks helemaal niet. Ik ben niet
gek, zei ze, jullie kunnen mij toch niets
doen!
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Nou dat was niet zo. Ze namen een
grote ton, die op het vliegveld stond
en daar werd de heks ingezet. Toen
begonnen de mannen van het vliegveld
steeds meer emmers water in de ton
leeg te gooien. Op het laatst kwam
het water bij de heks tot haar kin. Nog
wilde ze niet meewerken! Toen tot aan
haar mond. Ze kon nog net met haar
neus adem halen. Toen nog een emmer
erbij en de heks verdronk bijna. Help!
schreeuwde ze. Haal me eruit! Ik zal
alles doen wat jullie maar willen.

Wat doen we nou met jou? Vroegen ze
aan de heks. Ach, laat mij toch lopen, zei
ze. Nee, zei iedereen, dat niet. Maar als
je beloofd nooit meer slechte dingen te
doen, zullen we je niet in de gevangenis
stoppen. Je vliegtuig ben je natuurlijk
kwijt, maar als je nu gaat lopen naar
Helmond, dan hebben we voorlopig
geen last meer van je.
Ik denk, dat die lelijke heks nu nog
ergens tussen Kazakstan en Helmond
loopt, want dat is wel een stevige
wandeling!
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
Oplossingen op pag 31.
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.
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De Huufkes 19
5674 TL Nuenen
040-2838412

www.ri-jo.com

Alles onder één dak
3000 m² beleving
Kwaliteit voor de beste prijs

Sierbestrating
Houten, PVC en laminaat vloeren
Vloertegels voor binnen
Overkappingen & Afscheidingen
Keukens & Interieur van Iesra.nl
Sanitair van Sanisale.com

OPENINGSTIJDEN:
ma gesloten
di-vr 10.00 - 17.30
za 09.00 - 17.00
elke laatste zo vd mnd 12.00 - 17.00
showtuin 24/7 geopend

ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING OP HET GEHELE ASSORTIMENT VAN SANISALE
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Bewoners van verzorgingscentrum
“De Eeuwsels” op bezoek bij De Bereboot

Regelmatig gaan wij met de peutergroep
op bezoek bij verzorgingscentrum “De
Eeuwsels” in Helmond. De opzet van dit
project is om jong en oud bij elkaar te
brengen en gezamenlijk leuke dingen te
doen. Dit kan variëren van fruit eten, een
spelletje doen, liedjes zingen tot samen
gymmen. Ook sociale gewoonten, zoals
handen schudden, groeten, luisteren
en samen praten, worden tijdens de
bezoeken gestimuleerd.
Vandaag kwamen de opa`s en oma`s bij
ons op bezoek.
Na iedereen een handje te hebben
gegeven, gingen de kinderen een
kleurplaat kleuren voor al de bezoekers.
Ondertussen werd er door de opa`s

en oma`s fruit geschild dat we samen
opaten. Natuurlijk werd eerst het
fruitliedje gezongen.
Ook het taxibusje was erg interessant,
er was een lift en iedereen mocht mee
helpen om de opa`s en oma`s naar hun
plekje te brengen. Nog even in de bus
afscheid nemen en nadien zwaaiden we

iedereen uit.
Al met al een fijne middag waar zowel
jong als oud van genoten heeft en zeker
voor herhaling vatbaar is!
Vriendelijke groet van het Bereboot
team!

Jeugdmusical in Parkzicht
Elke woensdagmiddag is een groep
jeugdige musicalsterren druk aan het
repeteren onder leiding van Myrthe
Boot. Kijk eens wat een expressie op
de gezichten van deze talenten.
Volgende maand een groot artikel over
deze nieuwe wijkactiviteit inclusief de
plannen voor 2015.
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Geboor tekaar tjes
Tr ouwkaar ten
Jubileumkaar ten

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

www.drukkerij-noten.nl

Optiek

Kijk op onze site voor meer informatie

mode
op z’n
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Bezoek nu onze Kerstshow

t/m 29 december
iedere zondag open van
12.00 tot 17.00

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

22-03-2010 10:32:03

Openingstijden:
Ma t/m Do
Vr:
Za:
Zo

Tuincentrum de Biezen
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
www.tuincentrumdebiezen.nl
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09:30 - 18.00 uur
09:30 - 20:00 uur
09:30 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur

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
Y
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Kinderdisco in Parkzicht
De kinderdisco in Parkzicht is inmiddels
een bekend uitje geworden voor alle
kinderen uit de groepen 4 t/m 8 van de
basisschool.
De eerste disco van ieder seizoen vindt
plaats in de feesttent tijdens de Dier
donkdagen, wat inmiddels alweer ach
ter de rug is.
De rest van het schooljaar volgen er nog
5 disco’s in Parkzicht. De disco’s worden
steeds druk
ker bezocht en gelukkig
kunnen we het aantal vrijwilligers
aardig op peil houden om zodoende een
leuke, maar ook verantwoorde avond
te kunnen organiseren. Maar mocht U
belangstelling hebben als vrijwilliger,
kom gerust een keer mee draaien !
We hebben het afgelopen jaar 3 themadisco’s gehouden, wat erg succesvol
was. Zodoende zijn we druk bezig om
dat aanbod te gaan uitbreiden.
De disco’s worden gehouden van 19.00
uur tot 21.30 uur. De entree bedraagt 1
euro. Consumpties kosten allemaal 50
cent.
Schrijf alle data alvast in Uw agenda!

31 oktober Halloween disco
16 januari Après Ski disco
27 maart ( Thema volgt)
29 mei ( Thema volgt )
10 juli Beach disco
31 oktober Halloween disco
Verkleden mag ! Er wordt geschminkt !
Nog even voor de ouders: willen jullie
de kinderen svp binnen komen ophalen.
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Alleen kinderen
uit groep 8, die
een briefje bij zich
hebben van hun
ouders, mogen
eventueel alleen
naar huis!
Het is fijn als jongere kinderen
het telefoonnummer van hun
ouders bij zich hebben, indien
ze eerder opgehaald willen
worden.
We zien jullie graag op 31
oktober, tot dan !!
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November 2014 in het Annatheater
Gezamenlijk concert Muziekvereniging Concordia
Muziekvereniging De Peelklank

Op 15 november verzorgd de drumband van Muziekvereniging
Concordia uit Meterik en het percussie ensemble van
Muziekvereniging De Peelklank uit Ysselsteyn een concert ter
voorbereiding op een concours in Etten-Leur.
Beide muziekgezelschappen zullen muziekwerken ten ge
hore brengen die zij op dit moment aan het repeteren zijn
ter voorbereiding op het bovengenoemde concours. Voor

Muziekvereniging Jong Nederland Asten en
Fanfare Wilhelmina uit Vlierden

Op 22 november 2014 zullen het percussion ensemble van
muziekvereniging Jong Nederland Asten, samen met Fan
fare Wilhelmina uit Vlierden een optreden geven in het
Annatheater. Op deze avond zullen diverse muziekwer
ken worden gebracht, met een diversiteit aan instrumen
ten en stijlen. Ook zal het speciaal voor het A-ensemble
gecomponeerde ‘Lichtgedaanten’ te horen zijn. Ben je een
liefhebber die wil genieten van een muzikale avond? Kom dan
gezellig luisteren. Dit concert, zal als voorbereiding dienen
voor het concours op 13 december 2014. Toegang is gratis.
22 November Annatheater, Aanvang: 20.00 uur

Concert Symfonieorkest Helmond-Venray
Van Minstreel tot Menuet

die tijd repeteert de drumband uit Meterik nog aan haar
muziekwerken. Beide korpsen tellen ongeveer 25 leden, de
drumband uit Meterik staat onder leiding van dirigent Ton
Verberne en het percussie ensemble uit Ysselsteyn staat
onder leiding van dirigent Leon Camp.
Wij repeteren tot ongeveer 18:30 uur. Mensen die naar de
repetitie willen luisteren zijn van harte welkom.
Toegang is gratis. 15 November 2014 Annatheater
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Op zondagmiddag 23 november 2014 om 14.30 uur treedt
Symfonieorkest Helmond-Venray o.l.v. dirigent Jacco Nefs
op in het Annatheater Helmond met een romantisch 19e
eeuws programma. Medewerking wordt verleend door de
talentvolle cellist Jan van der Plas. Jan van der Plas vertolkt het
Chant du Ménestrel (1900), een werk voor cello en orkest van
de componist Alexander Glazoenow. Het is een emotioneel
werk gespeeld op het zingende register van de cello, passend
bij de figuur van de minstreel. Van der Plas (1997) studeert
aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hij won het
Herman Krebbers Concours in 2013, inclusief de publieksprijs!
Romantisch programma: Gespeeld wordt de bekende
Ouverture l’Italiana in Algeri van Rossini en als hoofdwerk
wordt de Tjechische, ook wel Boheemse, Suite van Dvořák
uitgevoerd. Het stuk bestaat uit vijf delen Prelude, Polka,
Menuet, Romance en Finale. Ook voert SOHV de Ruïnen
van Athene (1811) uit van Beethoven, de delen 1 en 5 (de
Ouverture en de bekende Turkse Mars). Inmiddels een
traditie is een optreden van de houtblazerssectie van
het orkest. Dit keer spelen de houtblazers Petit Suite
van de Franse componist Gouvy, een werk ui t 1900.
Het SOHV nodigt iedereen uit voor deze aangename
middag klassieke muziek! Concertinformatie:
Kaarten à € 10,-/€ 5,00 scholieren/studenten, te
reserveren via info@sohv.nl (aanbevolen, het
aantal plaatsen in het Annatheater is beperkt!) en aan
de kassa, één uur voor aanvang van het concert.
Voor meer informatie: info@sohv.nl en www.sohv.nl
23 november 2014 Annatheater Aanvang: 14.30 uur
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we de Gazetzoeker, voor
de 2e maal, welliswaar iets aangepast, geplaatst.
Alle antwoorden waren te vinden in de Gazet van
Oktober.

Schrijf de eerste letter van elk voorwerp in het goede vakje.
Welke Nederlandse stad komt er dan te staan?

De Puzzel

3

1

Op de uiterste inzenddatum van 13 oktober, was deze keer
een oplossing binnen gekomen, en deze was goed. Loting
was dus niet nodig en de gelukkige prijswinnaar heeft op 23
oktober zijn prijs in stijl in ontvangst genomen. Het juiste
antwoord was “kunstzinnig dierdonk”. Een oplossing die dus
ook alles te maken had met de gebeurtenis die in oktober
plaats vondt namelijk Kunst in Dierdonk.
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Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij
dan: 3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: Donderdag

13 november 2014.

op de foto de gelukkige prijswinnaar Pim van Ettro

Oplossing doodles spelletjespagina 25

Nieuwe puzzel, een soort van rebus.

De prijspuzzel voor deze maandis eenvoudig. Kijk naar de
voorwerpen, bij de nummers. Bepaal wat het moet zijn en zet
de eerste letter in het hokje wat bij het voorwerp hoort. .
De oplossing is een bekende Nederlandse stad.
Veel puzzelzoek plezier.

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze Gazetzoeker 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.
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AANBIEDING LAMINAAT XXL
Uw tuin winterklaar
maken?

T. 0492-792499

€ 24,95 pm2 incl.
ondervloer en
legkosten.
25 jaar garantie

INFO@ROBJACOBSTUINAANLEG.NL HTN FACEBOOK

Van Lieshout Stoffering
C

Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering
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uils
in relaxfaute
De specialist
t gemaakt en
Voor u op maa
gemeten.
bij u thuis in
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering.nl
www.vanlieshoutstoffering.nl
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Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte.

26-10-2014 12:59:27

De hobby van … Rob Jacobs
We vragen de mensen achter de advertenties in ons
wijkmagazine naar hun hobby of vrijetijdsbesteding. Dit
keer komt Rob Jacobs van HTN Vloer & Tuin aan het woord.
Tuinen en Vloeren
U kent hem misschien nog wel van Rob Jacobs Tuinaanleg. Rob
heeft vele tuinen in Dierdonk mogen ontwerpen en maken.
Dit doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds maar kan hij
de mensen nog veel meer bieden dan alleen de tuinen.
Inmiddels heeft hij met compagnon Hans een bloeiend bedrijf
in vloeren in alle soorten en maten wandtegels, badkamers,
sierbestratingen en complete tuinaanleg en onderhoud in de
ruimste zin van het woord .
Deze Rob Jacobs bezocht ik om hem te bevragen over zijn
hobby.
Van voetballer naar tennisser
Tennissen. Dat was waar Rob enthousiast over begon te
vertellen. De dinsdagavonden is hij te vinden op de tennisbaan
van v.d. Hurk tennis. Hij speelt daar zijn wedstrijdjes met een
vast groepje mensen dat ook als zelfstandig ondernemer
werkt. Deze mannen zijn allemaal te druk om te kunnen
spelen in competitieverband maar op de baan in Brouwhuis
kunnen ze zich één maal per week uitleven op het sportieve
vlak.
Tennisspelen doet Rob Jacobs vanaf hij een jaar of 8 was.
Eigenlijk was hij een voetballer en deed hij tennis er een
jaartje of wat naast. Bij Mulo bracht hij vele uurtjes door,
14 jaar in de jeugdelftallen. Daarna kreeg hij de kans om bij
Helmond Sport te spelen in de jeugd en later speelde hij in
een vriendenelftal bij Helmondia .

Eten en vogels
“O ja”, zegt Rob, “en uit eten gaan met mijn vrouw, dat vind
ik ook heerlijk. Dat proberen we regelmatig te doen”. Maar
dan blijken er voor deze drukke ondernemer die zich naast de
vloeren in huis ook nog steeds veel bezig houdt met (tegels
in) tuinen nog meer leuke bezigheden in de schaarse vrije tijd
te zijn: zijn chihuahua Loulou en zijn volièrevogels. Met de
eerste, een naar de aard van de soort fel hondje is hij soms
druk maar de vogels in de volière geven hem rust. Hij heeft
parkieten in vele soorten, het liefst in aparte kleuren. Door
ernaar te zitten kijken komt er rust over hem heen.
Voor vele soorten en aparte kleuren kunt u bij het bedrijf van
Rob heel goed terecht. Nee, niet voor parkieten maar wel
voor heel veel soorten vloeren. Allemaal te zien in zijn grote
showroom .
Mirjam van der Pijl

Breuken
Totdat Rob eerst een paar ribben brak en vlak na het herstel
daarvan zijn teen. Rob Jacobs had inmiddels een eigen bedrijf
en de breuken betekende niet kunnen werken. Een zware
dobber dus. Hij besloot geen risico’s meer te nemen en deed
voortaan alleen nog aan de derde helft mee… Maar ook
daar kwam de klad in door de drukte met het bedrijf en een
groeiend jong gezin.
Nu zijn zoon 4 jaar is en bij de minichamps van Mulo (jawel)
voetbalt is hij weer regelmatig op de zaterdagmorgen tussen
9 en 10 uur langs de lijn te vinden.
Vroeg dag
Rob Jacobs besloot het tennissen weer op te pakken. Eerst
speelde hij bij HTV maar de mogelijkheden op de banen bij
Van de Hurk bleken beter aan te sluiten bij het leven van de
drukke zelfstandig ondernemer. Ook daar wordt wel eens een
derde helft (of zoveelste set?) gespeeld maar met een eigen
bedrijf en met 2 kleine kindjes is het de volgende morgen weer
vroeg dag. En al pratend over zijn kindjes bedenkt Rob dat
hij eigenlijk een belangrijker hobby heeft dan tennissen: zijn
kinderen Vince van vier en Kiki van drie jaar oud. “Puzzelen en
tekenen zijn nu ook mijn hobby”, zegt Rob.
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BS Dierdonk: een gewone schoolweek?
Groep 4: Dag van de leerkracht.
Door Britt en Floortje groep 4b
We hebben een kaart gemaakt met een
foto. Van een lieve klas groep 4b. Een
kaart met namen erin. Groetjes groep
4b.
Iedere schoolweek lijkt toch altijd weer
speciaal te zijn. Wat er tijdens zo’n
willekeurige schoolweek gebeurt? Lees
mee met de verhalen van kinderen uit
verschillende groepen.

Groep 1/2: Heksenfeest
Door juf Maaike en groep 1/2d
Groep 1/2d heeft de afgelopen drie
weken gewerkt aan het thema heksen
feest! Dit in het kader van de Kinder
boekenweek. We hebben het boek
van “Platvoetje” als uitgangspunt ge
nomen. We hebben Platvoetje nage
tekend, heksen en grote heksenhoeden
geknutseld, we hebben heksensoep ge
maakt en we konden zelfs al tellen hoe
veel spinnen, mieren en vleermuizen er
in de soep zaten!
Groep 3/4: Spaghetti van Menetti
Door Nik en Luka groep 3/4
De juf las het boek voor van Spaghetti
van Menetti. De juf deelde de tekst uit.
We tekenden het verhaal na. We werkte
in groepjes. We trokken met zwarte stift
over. En daarna kleurden we in. Met het
podiumuurtje laten wij de platen zien
en we lezen de tekst voor.
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Groep 5: Geschiedenislessen
Door Okke Grefrath en Lisan Van Veen
groep 5a
In groep 5 hebben we tijdens de lessen
van geschiedenis gewerkt over de jagers
en de boeren.

De jagers maken pijlen van een gewei.
Een vuistbijl maken ze van vuursteen.
Ze maken de tenten van dierenhuiden
en takken. Met een priem maken ze
huiden schoon. De boeren maken de
boerderijen van riet, stro en hout. De

boeren hebben ook dieren. De kinderen
moeten op de dieren passen. Om het
dorp staat een hek en in het midden
is een leefkring, daar zitten ze vaak.
Binnenkort gaan we met de groepen 5
op bezoek bij het Prehistorisch museum
in Eindhoven.
Groep 6: Aardrijkskunde, Watersnood
ramp
Door Veerle Haasnoot en Nikki Moons
groep 6b
In de klas leerden we over de waters
noodramp. In 1953 braken tijdens de
zware storm de dijken door. Bij deze
overstroming kwamen veel mensen om
het leven. Zo’n ramp mocht nooit meer
gebeuren. In 1957 begonnen ze met
de Deltawerken. Ze begonnen met de
kleine dammen en als laatste kwam de
stormvloedkering. De stormvloedkering
is een dam, die open en dicht kan. De
vissers en natuurliefhebbers wilden niet
dat de dam bij de Oosterschelde dicht
ging, want sommige dieren hebben eb
en vloed nodig.
Groep 7: Sambainstrumenten
Door Kelci en Julius, groep 7b
Wij krijgen vier weken lang Sambales
van Meester Vincent. Alle instrumenten
komen echt uit Brazilië. Bijvoorbeeld
de grote en de kleine Surdo. Het is
superleuk en hij kan ook heel goed
instrumenten bij elkaar mengen. Als
we alles hebben gedaan, moeten we
een demonstratie geven. Iedereen doet
enthousiast mee.
Groep 8: Verkeersquiz
Door Isabelle en Pim, groep 8b
Jippie! We hebben de voorrondes van
de verkeersquiz gewonnen en we zaten
in de finale van de verkeersquiz 2014.
Het was in Valkenswaard, bij het theater.
Wij waren de kleur geel en iedereen
uit onze klas had een geel T-shirt aan.
We moesten strijden tegen 5 andere
scholen. We hadden ook een tech-team.
Dat team bestaat uit twee kinderen
die zeven mankementen aan een fiets
moesten vinden. Bij ons waren dat Carlo
en Noah, zij hebben het goed gedaan.
We waren helaas niet de winnaar, we
zijn uiteindelijk 4e geworden en de
Korenbloem 1e. We hebben het wel
heel leuk gehad. Het was een heel leuke
dag.
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Representatieve locatie
Flexibel huren
Monumentale kantoorvilla
Compleet gemeubileerde ruimtes
Presentatieruimte beschikbaar
Direct beschikbaar
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www.egmondbeheer.nl
Of bel 0492 – 33 81 40
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45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
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Kinderen,
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'Waarom gaan de
ooievaars in de herfst
naar het zuiden?'
vraagt de juf aan de
klas.
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DE GrootE ScHEErELAAN 23

NiEUW!

HELmoND (DiErDoNk)

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

t 0492 - 661 884

NO CURE NO PAY

'Omdat de Afrikanen
ook kinderen willen
hebben.'

K

Pal tegenover buitengebied gelegen onlangs geheel
gemoderniseerde, bijzonder fraai afgewerkte tweekapper
met nagenoeg dichte keuken en prachtige tuinkamer.
Echt een buitenkans voor diegene die hoge eisen stelt aan afwerking,
trends en stijl van deze tijd.
Bouwjaar: 1977 Inhoud : ca. 550 m3 Perceel: 267 m2

Vraagprijs: E 299.000 k.k.
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Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

Wegens recente succesvolle
verkopen in Dierdonk,
zijn wij namens veel
zoekers dringend op zoek naar
tweekappers tot een prijs van
circa E 300.000.
Neem eens vrijblijvend contact
op voor een kosteloos
verkoopadvies.
Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl
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GRATIS
INLOOPSPREEKUUR
LOGOPEDIEPRAKTIJK

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

BROUWHUIS/DIERDONK
Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
organiseert wekelijks gratis inloop
spreekuren (niet in de schoolvakanties).
Elke DINSDAG tussen 13.30 - 14.00 u
Elke WOENSDAG tussen 10.30 - 11.00 u.
Locatie: Brouwhuis (in Residentie
Brouwhorst, 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 pré-verbale
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 gebieden.
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 maandag
middag geopend van 13.00 tot 18.15 u.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.
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“DANNY MUGGEPUUT”

Herman Brusselmans (1957), is een
Vlaams schrijver, dichter en columnist.
Wat mij betreft is hij ook de “uitvinder” van het “associatieve denken”.
Hij is een meester in het schakelen
van de ene naar de andere gedachte.
Ogenschijnlijk van “de hak op de tak”,
maar niets is minder waar. Wat betreft
zijn taalgebruik, laat ik mij voorzichtig
uitdrukken, daar moet je van houden.
Zijn roman “De perfecte koppijn” met
als hoofdpersonage Danny Muggepuut,
een befaamd worsteter, bierdrinker, en
“nonsenskletser”, kan ik u van harte
aanbevelen. Herman Brusselmans kan
als geen ander schrijven over “niets”.
Zijn werk heeft een hoog autobiografisch gehalte. Openhartig spreekt
hij over zijn vele angsten en in detail
beschrijft hij zijn paniekaanvallen. Herman doet daar niet moeilijk over!
Een angststoornis veroorzaakt heftige
angsten in het dagelijks leven, zonder
dat er echt gevaar is of daar aanleiding
voor is. Een angststoornis komt bij ongeveer 8 procent van de mannen en 13
procent van de vrouwen voor. De exacte
oorzaak is niet bekend. In sommige families komen angststoornissen vaker voor
en erfelijkheid lijkt een rol te spelen. De
manier waarop iemand met angst omgaat lijkt deels ook aangeleerd. Opvoeding en ervaringen uit het verleden spelen een rol. Sommige mensen hebben
een grotere kans op een angststoornis.
Mensen die alleen wonen en/of geen
werk hebben. Mensen met een lager inkomen en/of opleiding. Mensen die een
traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, depressief en/of verslaafd zijn.
Patiënten met een angststoornis kunnen
last hebben van overmatig piekeren,

rusteloosheid, concentratieproblemen,
gespannenheid, moeheid en slaapproblemen. Op momenten van extreme
angst (een paniekaanval) hebben patiënten vaak last van een snelle hartslag,
duizeligheid, benauwdheids klach
ten,
hoofdpijn, tintelingen met name in handen en voeten, een droge mond, gevoel
de controle te verliezen en/of flauw te
vallen, “gek” te worden of dood te gaan.
Stuk voor stuk zeer onaangename sensaties!
U kunt zelf veel doen om uw klachten te
verminderen. Kijk eens kritisch naar uw
angstige gedachten en de situaties waarin ze ontstaan. Kloppen deze gedachten,
en is er wel reden voor zoveel onzekerheid, zorgen en gepieker? Bedenk welke
positieve en geruststellende gedachten u kunnen helpen. Op deze manier
leert u rustig na te denken zonder dat
onzekerheid en angst de overhand krijgen. Schrijf deze positieve gedachten
op. U kunt ze dan nalezen op moeilijke
momenten. Noteer ook wat u op angstige momenten kunt doen. Let op uw
ademhaling en probeer te ontspannen.
Probeer situaties waar u bang voor bent
niet te vermijden. U zult merken dat
er eigenlijk geen reden is om angstig
te zijn en op deze manier kan de angst
“uitdoven”. Het is goed om te weten dat
de extreme angst meestal na 60 tot 90
minuten vanzelf minder wordt. Met uw
huisarts kunt spreken over de aanvullende behandelopties.
Gesprekken met een psycholoog of een
praktijkondersteuner-GGZ,
eventueel
gecombineerd met medicijnen, kunnen
het gevoel van angst verminderen. Vaak
lukt het om de angsten goed onder controle te krijgen. Wanneer u merkt dat de
klachten terugkomen, wacht dan niet,
en maak een afspraak met uw huisarts!
Pardon! Ik moet even iets rechtzetten.
In mijn inleiding heb ik gezegd dat
Herman Brusselmans wat mij betreft
de “uitvinder” is van het “associatieve
denken”. Dit is niet juist! Dat is namelijk
mijn schoonmoeder! Excuus!
Graag tot een volgende keer,
en moge het u tot die tijd meer dan goed
gaan!
Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos
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Nieuws van onze wijkagent Hein Albers

Preventieavond woninginbraken.
De wintertijd is weer ingevoerd. Over
het algemeen een tijd en tijd met vele
gezellige avonden thuis bij de open
haard met familie en/of vrienden. Helaas
ook een tijd waarin het boevengilde
gebruik maakt van de donkere uren.
Vrijdag 10 oktober hadden we daarom
een voorlichtingsavond over inbraak
preventie. Hierover is door de wijkraad
een afzonderlijk artikel gemaakt.
We proberen samen met u het aantal
woninginbraken te beperken en vragen
daarbij ook uw medewerking. Bij ver
dachte zaken, schroom dan niet om een
melding te doen bij ons via 0900-8844
of 112.
In de maand september hadden we
binnen de wijk de navolgende inciden
ten.
Diefstallen:
Tussen 9 september 2014 omstreeks
22.00 uur en 10 september 2014 om
streeks 12.00 uur werd van een auto
aan de Zevenstersingel een kenteken
plaat weggenomen.
Op zaterdag 13 september werd vanaf
een oprit bij een woning aan de Zonne
dauwsingel een boormachine weg
genomen. De bewoner was aan het
klussen en had de boormachine een
half uur onbewaakt op de oprit laten
liggen.
Tussen 26-09-2014 17:00 en 27-092014 07:00 uur is een aanhangwagen
van merk Hapert, type AL in de kleur
grijs, voorzien van kenteken WX-38DZ weggenomen toen deze slotvast
afgesloten (disselslot) geparkeerd stond
aan de Ockenburghpark te Helmond
Van de diefstal van loodslabben van een
woning aan de Waterleliesingel werd
op woensdag 10 september aangifte
gedaan. De stroken lood werden los
gesneden van de muur.
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Mishandelingen bij Bloemvelderbrug.
In de week van 15 september ontvingen
we enkele aangiften van mishande
lingen en pesterijen van diverse school
kinderen welke onderweg waren van
school naar huis. De recherche heeft
de zaak in onderzoek en men verwacht
daarin op korte termijn aanhoudingen
daarin te kunnen doen.
Naar aanleiding van deze incidenten
heeft de politie die locatie in de surveil
lance meegenomen en er zijn nadien
geen incidenten meer geweest.
Nachtvissen.
Eind augustus kreeg ik diverse mel
dingen dat in de weekenden enkele
tenten zouden bij het water nabij
hoogspanningsmast. Men zou daar aan
het nachtvissen zijn. Op die locatie is
vissen met vispas en vergunning toege
staan. Echter nachtvissen, tussen 2
uur na zonsondergang en een uur voor
zonsopkomst, is verboden. Naast enkele
waarschuwingen werden ook vier pro
cessen verbaal uitgedeeld.
Eieren gooien.
In de maand september ontving de
politie diverse meldingen van baldadig
heid o.a. eieren gooien. Deze meldingen
waren voornamelijk in de omgeving
Zwanebloemsingel. Dit fenomeen blijft
maar de kop op steken in de wijk. Uit
onderzoek kwamen drie namen van
mogelijke daders naar voren. Met de
jongeren / ouders zijn stopgesprekken
gevoerd.

zaak verder afwerken
Op 17 september vond een aanrijding
plaats tussen een fietser en een
automobilist. Deze aanrijding vond
plaats op het kruispunt De Kromme
Geer/Dierdonklaan. De fietser verleen
de de van rechts komende auto geen
voorrang. Uit het onderzoek bleek dat
de fietser was afgeleid omdat deze druk
bezig was met haar I-phone.
Op 9 oktober reed een autobestuurster
door onbekende oorzaak tegen een
lichtmast naast de rijbaan van het
Dierdonkpark.. De auto maar ook de
lichtmast raakte ten gevolge van de
aanrijding zwaar beschadigd.
Uw wijkagent, Hein Albers

Bijtende honden.
Op 15 september deed zich een incident
voor waarbij 2 bewakingshonden van
een bedrijf aan de Scheepsstal het
terrein waren afgerend en daarbij een
kleine andere hond hadden aangevallen.
Dit hondje werd zo ernstig gebeten
dat het hondje aan zijn verwondingen
overleed. Er zijn al meer bijtincidenten
geweest op die locatie. De dierenpolitie
heeft deze zaak in onderzoek.
Aanrijdingen:
Op het parkeerterrein aan het
Dierdonkpark werd op 15 september
een geparkeerde auto aangereden
door een vrachtauto. De partijen
hebben de gegevens uitgewisseld en de
verzekeringsmaatschappijen zullen deze
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De welpen hebben 3x per jaar een kamp

De welpen hebben 3x per jaar een
kamp, ze hebben een wenweekend,
een winterkamp en een zomerkamp.
Het wenweekend is 1 overnachting op
de blokhut zodat de nieuwe kinderen
kunnen wennen, het winterkamp is van
vrijdag t/m zondag en het zomerkamp
is een hele week.
Nu hebben al onze kampen een thema.
Meestal is ons wenweekend eind
ber of begin november dat gaat
okto
dan meestal gepaard met het Hallo
ween thema. Zo doen we de blokhut
omtoveren mogen de welpen verkleed
komen en hebben we vaak een vossen
jacht in de bossen in Halloween thema.
Op ons winter en zomerkamp kunnen
we het thema mooi verweven in de
activiteiten die we doen.
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Zo hebben we een Harry Potterkamp
gehad, hierbij werden de welpen over
4 slaapvertrekken verdeelt, de za
len
hadden natuurlijk de namen Griffioen
dor, Ravenklauw, Zwadderich en Huffel
puf. En alle activiteiten die we deden
hadden te maken met Harry Potter, zo
deden we goochelen, zwerk
bal, quiz,
enz. apart eten hoorde er natuurlijk ook
bij. bij elke activiteit werden punten
gegeven en aan het eind van het kamp
had 1 afdeling gewonnen.
We hebben ook tv-programma als
thema gehad. Hadden we elke dag een

In deze kampen moesten ze heel de
week opdrachten uitvoeren zoals
o.a. een estafette, zelf eten maken
enz. ook moesten ze 1 nachtje in een
geïmproviseerde tent slapen
In al die jaren hebben we al de meest
uitlopende thema’s gehad. Hier een
kleine opsomming van wat we nog meer
hebben gehad. Olympische spelen,
jungle book, het huis anubis, , welcome
to hawaii, sprookjes, detective, circus,
disney, tvzender, reis om de wereld en
nog veel meer.
De leiding is nu al weer aan het
brainstormen wat het thema van
aankomende winter en zomerkamp zijn.
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.scoutingpaulus.com

ander tv-programma dat centraal stond,
de ene dag was het junior dance, de
andere dagen minute to win it, junior
master chef, wipe out, Holland got
talent. Dus de welpen hebben hier o.a.
lekker gekookt, een bonte avond en een
spellendag gehad
Ook hebben we een Suske en Wiske
kamp gehad. De leiding was heel het
kamp een karakter uit suske en wiske, de
teletijdmachine van professor barabas
stond centraal. Die bracht de welpen
elke keer naar een andere locatie waar
weer van alles te beleven was.
Het laatste zomerkamp dat we hebben
gehad was in het thema expeditie
robinson, hierbij werden de welpen in
kamp noord en kamp zuid verdeeld.
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Weet ú het al?

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

 

  





 
 





 



Problemen met uw computer?
Uw computer sneller maken?
Nieuwe pc of laptop nodig?
Verwijderen van een virus?



Het is weer genieten
van dagelijks verse
mosselen
bij:

    
          

    

  
    
        



Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken



Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Marco Thijssens: 06-20 42 72 20
De Hilt 9 - 5761 HG Bakel

VAKANTIE TIP

‘Like’ en ‘deel’ 2Byoux op
Face-book en maak elke maand
opnieuw kans op een mooi
nieuw artikel van ons!!!

Sieraden en
Accessoires
Van de Poelstraat 1 • 5761 BW Bakel
0492-344291 • www.2byoux.nl
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EXTRA SLEUTEL

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

ik b aa

r

ook autosleutels met

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT
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Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Openingstijden

Johan Slegers

iedere Zondag
4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

12:00 uur
18:00 uur

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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

Groente & Fruit
José
Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
• Centrale verwarming
• Badkamers
compleet
16
T: 0492-341331,
F: 0492-340342

• Centrale verwarming

• Badkamers compleet

• Airco

• Zink- & Koperwerk

• Water, Gas & Sanitair

• Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

Vlomanshof
• Zink- & Koperwerk
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl
5761 JA Bakel• Airco
• Water, Gas & Sanitair
• Bitumen Dakbedekking
06-41499703

Jaspersinstallaties.nl

info@flinkersbouw.nl

www.flinkersbouw.nl

VAKANTIE TIP

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker
Vlees zoals

VAN TIEL

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

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

BAKEL
VAN
TIEL
KLAAR TERWIJL U WACHT
Dorpsstraat 29

Tot ziens in Bakel!
BAKEL

COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
botdichtheid te zien van het gebied
rond het middenoor, aan dezelfde kant
waar haar hoofd naar toe gekanteld
was. Deze verhoogde botdichtheid wijst
op ‘onrust’, in dit geval een ontsteking.
Caro moest gedurende 6 weken op
zware antibiotica. Ondertussen houdt
ze gelukkig haar hoofdje alweer fier in
de lucht.

wachten van het klinisch onderzoek. Dit
bleek gelukkig mee te vallen: Chubby
had geen hersenbloeding!
Het neurologisch onderzoek toonde
aan dat er niets aan de hand was met
de hersenen. Wel was er een zware
verstoring van het evenwichtsorgaan.
Dit wordt wel eens een keer gezien bij
oudere honden. Het evenwichtsorgaan

Tijdens de avonddienst belde een
erg ongeruste eigenaar: zijn hond
Chubby leek wel een hersenbloeding
te hebben! Hij hield namelijk zijn hoofd
scheef en kon niet meer lopen. Of hij
even mocht langskomen met de hond?
Tien minuutjes later stond hij al aan de
praktijk. Chubby kon inderdaad niet
meer lopen en viel meteen om als we
hem op zijn poten zetten. Zijn hoofd
stond scheef en zijn ogen flitsten wild
van links naar rechts. Hij was een beetje
in paniek en reageerde slecht op de
stem van de eigenaar. Een akelig beeld
om te zien. Met tranen in de ogen stond
de eigenaar dan ook de uitslag af te

wordt dan plots ernstig ontregeld waar
door de hond het hoofd scheef houdt,
het evenwicht verliest en omvalt. Het
lijkt dan alsof hij verlamd is.
De oorzaak is niet precies bekend, maar
wel weet men dat het niets te maken
heeft met een bloeding of infarct. Mees
tal verdwijnen de symptomen na een
aantal dagen tot weken. Ook Chubby
was met wat medicinale ondersteuning
na een week weer de oude.
Joke Jolling, dierenarts Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.

Zoek de verschillen
Als dierenarts leer je tijdens je studie
dat eenzelfde symptoom kan ver
oor
zaakt worden door verschillende
aandoeningen, die niets met elkaar te
maken hebben. Zo kan een kat bijvoor
beeld braken ten gevolge van haar
ballen, maar kan overgeven ook een
uiting zijn van slecht werkende nieren.
Een opvallend symptoom is wanneer
het dier plots zijn hoofd scheef houdt.
Dit kan door meerdere aandoeningen
veroorzaakt worden. Het is belangrijk
om de precieze oorzaak te achterhalen
zodat de juiste ziekte kan behandeld
worden.
Op maandagochtend kwam Caro
langs. Het hele weekend hield ze haar
hoofdje al scheef. Ze leek er geen last
van te hebben want haar eetlust was
zoals gewoonlijk erg goed en ze was
speels zoals altijd. Grondig neurologisch
onderzoek liet geen verdere afwijkingen
zien: ze stapte netjes rechtdoor zonder
te zwalken, ze corrigeerde vlot waar
nodig, de knipperreflex van de ogen
was intact, geen afhangende lip, en
ze kon duidelijk ogen en oren goed
focussen op de plek van interesse. Het
enige, nog niet eens dramatische, wat
op te merken viel was een kleine prop
oorsmeer in haar linker oor. Toch was
dit een verdere aanwijzing: samen
met de andere aanwezige symptomen
rees het vermoeden dat het om een
middenoorontsteking zou kunnen gaan.
De beste manier om dit met zekerheid
vast te stellen is een scan van het hoofd
te laten maken. Toch laat ook dikwijls
een röntgenfoto afwijkingen zien.
Caro werd dus in slaap gemaakt en er
werd een röntgenfoto van de schedel
genomen. Hierop was een toegenomen
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Kater Lali nog niet thuis
Onze Kater Lali is vermist. Kan iemand
ons iets over hem vertellen? Het betreft
een zwarte Europese korthaar kater.
Naam Lali, en 8,5 jaar oud. Weggelopen
sinds half juni. We zijn hier sinds april
komen wonen en sluiten we niet uit dat
ze verdwaald is. Lali was niet gewend
om buiten te zijn. Tot op heden nog
geen spoor van hem gevonden. Ten
tijde van de vermissing had hij een rood
halsbandje met adres kokertje om. De
staart is kort. Wij hopen dat iemand
hem heeft gezien. Alvast hartelijk dank

voor uw medewerking, Roger Mengedé
Schovenhorstweide 20, Tel. 0611333872
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Handdraaiorgeltjesdag in de Gaviolizaal

Op zondag 23 november zal de
Gaviolizaal het toneel zijn van
Handdraaiorgeltjes.
Normaal is het geluid van de grote
orgels, zoals de 2 Gaudin’s, Mortier, en
Blauwe trom te horen. Zelf zijn we in het
bezit van 2 Handdraaiorgeltjes, zijnde
“Onze Klenne” en het “Verbeekorgeltje”
Deze 2 orgeltjes worden in de zaal
regelmatig door onze 8 jarige vrijwilliger
Nick gedraaid.
Kleine orgeltjes hebben enkel voordelen,
zo zijn ze gemakkelijk te vervoeren
en ook is het geluid wat zachter dan
van de grote orgels waardoor men
gemakkelijker met elkaar kan buurten.
Bijna alle deelnemers zijn bekend en
naast orgeltjes uit Nederland zullen er
ook orgeltjes uit Belgie en Duitsland
aanwezig zijn.
Vele van deze orgeltjes zijn zelfgebouwd
en zijn door de eigenaren of bouwers
van soms fantasievolle en unieke
frontjes voorzien. Zo is er een orgeltje
bij die de vorm heeft gekregen van een
boomstam, waarvoor een tekenfilm van
Walt Disney model voor heeft gestaan.
Gelet dat we alle orgeltjes regelmatig
willen laten horen zal de Gaviolizaal op
deze zondag vanaf 12.00 uur geopend
zijn en niet eerder dan 18.00 uur zijn
deuren weer sluiten. Naast een lust
voor het oor zijn deze orgeltjes ook een
lust voor het oog. Ondanks dat dit een
speciale gelegenheid is zal er deze dag
geen entree worden geheven.
Wij verheugen ons op uw bezoek.
De bijgevoegde foto’s geven een
impressie van de orgeltjes die op
deze dag aanwezig zullen zijn, zonder
overigens volledig te zijn.
Meer info: www.draaiorgelshelmond
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Mondharmonica Workshop. oma’s die ook graag mee willen doen zijn
Voorafgaand aan deze dag hebben we op
zaterdag 22 november een Kennismakings
workshop mondharmonica spelen. We
spelen Sinterklaasliedjes en broers en
zussen, vaders en moeders of opa’s en

welkom ! van 10.00u tot 14.00u
Voor 20 Euro neem je deel aan de
workshop, inclusief te behouden
mondharmonica.
Meer info: www.draaiorgelshelmond
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Workshop ‘Het nieuwe bankieren’
Binnenkort organiseert Rabobank
Helmond de workshop ‘Het nieuwe
bankieren’.
Tijdens deze drie uur durende workshop,
leren deelnemers hoe ze het beste
gebruik kunnen maken van moderne
hulpmiddelen om bankzaken te regelen.
Stap voor stap worden ze meegenomen
in het Rabo Internetbankieren en gaan
ze aan de slag met de smartphone en/
of tablet en leren deelnemers wat er
allemaal zelf geregeld kan worden. Ook
veiligheid bij online bankieren vormt een
belangrijk onderdeel van deze workshop.

Wijkcentrum Parkzicht dinsdag 4
november

Programma
De workshop bevat de volgende
onderdelen:
1. Veiligheid bij online bankieren
2. Internetbankieren (basis)
3. Internetbankieren (verdere uitleg)
of Mobiel bankieren (Ipad en 		
smartphone)

De workshop start om 14.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/
helmond of telefonisch via (0492) 594
594. Per workshop is er een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.
Klanten van Rabobank Helmond kunnen
de workshop ‘Het nieuwe bankieren’
volgen, zonder enige kosten. Het is echter
wel van belang dat deelnemers over de
basiskennis Windows beschikken.

Marcel Akkermans uit Brouwhuis gaat bij
Team Raats rijden!
Het veldritseizoen is weer van start
gegaan en uiteraard is Team Raats
daarbij! Afgelopen weekenden zijn
de eerste crossen gereden bij onze
zuiderburen en zondag 28 september
vindt de eerst veldrit in Nederland plaats
in Dordrecht.
Tijdens de cross in het Belgische
Wiekevorst hebben we onze ploegen
voorstelling gehouden. Deze winter
gaat het Team van Edwin Raats, de
fietsenmaker uit Brouwhuis, met 8
renners en 1 begeleider weer hun best

doen om mooie prestaties te behalen!
Marcel Akkermans uit Helmond Brouw
huis is de nieuwste aanwienst voor het
team van Raats, hij heeft afgelopen
weekend voor het eerst in Raats
tenue gereden. Wij zijn erg blij deze
enthousiaste en sportieve renner bij
onze ploeg te mogen verwelkomen!
Wij hebben zin in het nieuwe seizoen!
Wilt u op de hoogte blijven waar wij
koersen en wat we presteren dan bezoek
onze site www.teamraats.nl of check
onze facebookpagina! Tot op de cross!

JONGEREN HELPEN MEE ONZE WIJK BETER EN
MOOIER TE MAKEN.
Op woensdagmiddag 22 oktober jl.
hebben 7 jongeren uit de wijk Dierdonk
in hun herfstvakantie de handen uit
de mouwen gestoken. Onder leiding
van de jongerenwijkraad voorzitter
Dennis Nuijten verzamelden 7 jongeren
zich afgelopen woensdag rond 12.00
uur gewapend met een spade bij de
AH. Samen met Nico Tuip voorzitter
van de Wijkraad reden zij per auto,
aanhanger en per fiets in kolonne naar
de trimtoestellen die rond onze wijk
staan opgesteld. Bij elk trimtoestel
werden gaten gegraven die met beton
werden gevuld, daarna konden de
instructieborden worden vastgezet. Na
3 regenbuien, 2 uur hard werken en 10
zakken beton verder, was het karwei
geklaard en werd “Het trimrondje

44
Pag 44 - (11) Verzameld.indd 44

Dierdonk”
gereed
voor
gebruik
gemeld. Dankzij de medewerking en
betrokkenheid van de jongeren uit onze
wijk!!
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Parochie H. Lambertus
Sint Jozefkoor jubileert: 90
jaar jong
“Ze zijn al 90 jaar actief in onze
parochie. Niet echt aan de weg
timmerend, maar die bescheidenheid
past ook wel bij hen.
Ze geven geen concerten, ze treden
niet op. Ze noemen het niet eens een
uitvoering. En met applaus moet je bij
hen niet komen aanzetten. Ze zingen
gewoon elke zondag om 9.30 in de St.
Jozefkerk. Niet meer, maar ook niet
minder dan een kerkkoor voelen ze
zich. Voorwaar een prestatie om 90
jaar onafgebroken je dienend op te
stellen en al zingend een schakel te zijn
tussen een zingende priester en het
meezingende volk.
“Wij zingen geheel Pro Deo”, zegt
Jos Leenen, die volgend jaar al weer
25 jaar dirigent is. “En dat bedoelen
we letterlijk. Gregoriaans zingen
is eredienst, ter ere van God. Niks
gezapigs, niks hoogdravends, zeker niks
ouderwets. Elke week weer zingen we,
omdat we het niet laten kunnen.” Het
koor heeft alle modegrillen overleefd en
zingt met haar 16 leden enthousiaster
dan ooit.
Omdat elke zondag zijn eigen gezangen
heeft, dient er ook elke zaterdagavond
gerepeteerd te worden in het Theo
Driessen Instituut, de thuisbasis van het
koor. “De meeste mensen schrikken van
de zaterdagavond als repetitie-moment,
maar dat valt reuze mee. Om half zeven
beginnen we en om half acht gaan we
even naar de bar en gedragen we ons

even wat minder serieus. Zo hebben we
zaterdag overdag om te klussen en de
avond voor andere bezigheden.”
Het St. Jozefkoor heeft voor het feestjaar
een aantal activiteiten gepland. Op
14 september was er een filmmiddag
waarbij een soort reünie ontstond
met de kinderen die destijds bij de St.
Jozefzangertjes waren en die op kamp
gingen. Daarbij zijn toen 5 speelfilms
gemaakt.
Daarnaast was er op 27 september
een Gregoriaanse dag. Op die dag
werd er gezongen uit een Vesperale,
een zangboek voor de getijden. Het
Vesperale van Margriet van Cortenbach
is een handschrift uit 1536, in bezit van
de Gemeente Helmond. In 2010 is het
origineel, nu bewaard bij het Regionaal
Historisch Centrum in Eindhoven,
tentoongesteld geweest in het kasteel.
Het koor vond, dat er meer kon met dit

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk. 		
ma, wo, vr 19.00u
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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boek. Jos Leenen zegt: “We halen er
letterlijk meer uit. Er staan namelijk heel
mooie gregoriaanse gezangen in, die
we die dag zijn gaan zingen. Bijzonder
zijn de twee hymnen, geschreven
door de toenmalige rector van het
klooster in de Hage. Unieke, vroege
Helmondse composities... Uiteraard
werd er die dag ook gerepeteerd voor
de H. Mis op zondag 28 september,
waarbij het St. Jozefkoor, aangevuld met
belangstellenden, de H. Mis zingend
vierde, als altijd…
Wij feliciteren het St. Jozefkoor van
harte met dit jubileum, danken hen
voor hun enorm trouwe inzet, en gaan
vol geloof en toewijding op naar het
100-jarig bestaan!
Tekst: deels overgenomen van ‘Binnen
stad in beeld” van de Vereniging
Wijkbeheer Binnenstad.

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
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
	
  
Kerkelijk werker
hartelijk welkom

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
(
085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
  

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Op 14 september deed Pieter Flach
zijn intrede tijdens een mooie dienst
in de Bethlehemkerk. Pieter Flach zal
het pastoraat op zich nemen voor alle
ouderen vanaf 75 jaar. De komende tijd
gaat hij zoveel mogelijk aan de slag met
zijn pastorale werk en zal hij wijkteams
bezoeken en één op één kennismaken
met onze ouderen. Pieter heeft een
deelfunctie met de PKN gemeente in
Nuenen. Een gezegende en blije tijd
gewenst Pieter
9 november oogstdankdienst
De oogst zoals fruit en vruchten (ook in
blikjes) enzovoort, kunt u op zaterdag
8 november, tussen 11.00 en 13.00
uur afgeven in de Oude Hal van de
Bethlehemkerk.
Ook dit jaar gaat de Diaconie daar weer
mooie fruitbakjes van maken.
Gemeenteleden kunnen deze na de
kerkdienst meenemen om aan een ziek
gemeentelid of bekende als steuntje in
de rug te geven.
Na het goede begin vorig jaar zamelen
we ook dit jaar weer kleding, dekens,
lakens en speelgoed in voor OostEuropa via Zending over Grenzen:
Kinder-/dames-/herenkleding: schoon
en in goede staat fruit
Speelgoed; zacht, klein
Dekens en lakens
Graag de goederen in een gesloten
plastic tas of vuilniszak inleveren.

Voor meer informatie zie:
http://www.zendingovergrenzen.nl/
wat-kunt-u-doen/geef-kleding/

	
  

Actie schoenendoos
Nog tot 9 november kunt u bij de wijk
teamleden spulletjes inleveren voor
de actie schoenendoos. De kinderen
zullen blij zijn met schoolspullen, liever
geen stiften (drogen snel uit in warme
landen) klein speelgoed, tandenborstel,
tandpasta kam, zeep, washandje, toilet
tasje, haarspeldjes enz.
Ook fijn: pet, linnendraagtas en slippers.
De doos laten versieren door uw
kinderen maakt het extra leuk. Let op!
doos niet dichtplakken.
Door de Ebola wordt nog bekeken naar
welke landen de versierde schoenen
dozen gaan.
Zie ook www.actie4kids.org
Gemeenteavond met een
kleurtje
Op de gemeenteavond op 18 november
zullen we na de pauze onder leiding van
Marja Heinen op een leuke interactieve
manier ontdekken wat kleuren voor je
kunnen doen en hoe die voor je werken.
Marja heeft jarenlang gewerkt als
adviseur op het gebied van kleurgebruik
in o.a. kleding.
Aanvang 20.00 uur in het Valkennest.
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Lid worden van de wijkvereniging
Country-line dance, “The Silver Valley
Waarom lid worden van  Countryline
Dancers” dansen voor
de wijkvereniging?
het elfde jaar in Parkzicht.
Op dit moment zijn circa 400 gezinnen
lid van Wijkvereniging Dierdonk. Dit is
een mooi aantal maar waarom zou u
niet ook lid worden? De Wijkvereniging
initieert en steunt een groot aantal
activiteiten in onze mooie wijk.

Een greep uit de activiteiten:
 De Jeugddisco voor onze jongere
wijkbewoners.
 De Classic Hits Night voor de oudere
jongeren in de wijk.
 Moet Niks, de vereniging voor de
oudere wijkbewoners die regelmatig
uitstapjes organiseert en ook de oudere wijkbewoners bijspijkert middels de Computerclub
 De Knutselclub voor de creatieve
jonge Dierdonkers
 Toneelgroep Maskerade, die in 2012
een prachtige opvoering verzorgde
van ‘One flew over the cuckoo’s nest’.
 Didoko, het koor dat in 2014 alweer
10 jaar bestaat











Voortuinenwedstrijd
Dartteam Parkzicht ‘07
Fotoclub Fotodier
Kunst in Dierdonk (KiD)
Creativiteitsworkshops
Dansgroep voor de jeugd
Drama en musicalles voor de jeugd
Hondenwinterwandeling
Tafeltennis

De wijkvereniging steunt ook de Stichting Dierdonk Dagen die elk jaar Dierdonk laat bruisen
Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt
om deze activiteiten te behouden en
om nieuwe initiatieven te kunnen steunen. Een belangrijke informatiebron is
het wijkblad Gazet dat tevens onder de
wijkvereniging valt. Ook via de website
www.dierdonk.eu en de wijkinformatieborden proberen we iedereen op de
hoogte te brengen en houden van de
activiteiten in de wijk.

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
.........................................................................
Adres:		
.........................................................................
Postcode:
....................................................
....................................................
Tel.: 0492 Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum: ............................ Handtekening: ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende
verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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Korting
Lid worden kan ook voor u een financieel voordeel opleveren. Deelname aan
bovengenoemde activiteiten kost namelijk soms geld. Leden van de wijkvereniging betalen dan minder. De korting
kan oplopen tot wel € 10,00 terwijl het
lidmaatschap voor een heel jaar voor
het hele gezin slechts € 13,50 kost. De
kortingen gelden bij de knutselclub,
toneelgroep, koor, fotoclub, creativiteitsworkshops, dansgroep, drama en
musical en tafeltennis.
Ook deelt de wijkvereniging gratis consumptiebonnen uit aan de leden tijdens
de Classic Hits Nights en tijdens de feestavond van de Dierdonk Dagen
Regelmatig geven we gratis kaarten weg
voor bijvoorbeeld de zittingsavond van
de Rampetampers, een voorstelling van
Maskerade of zoals in mei een uitvoering van een kwintet van Philharmonie
Zuid-Nederland. Deze maand geven wij
kaarten weg voor het jubileumconcert
van Didoko. (zie pag 15)
Vanwege het 15 jarig bestaan van de
wijkvereniging steunen we dit jaar
allerlei buurtinitiatieven.(zie verslag
op pag 11.) Elk gezin dat lid is, krijgt
€ 13,50! Het enige dat u moet doen,
is de activiteit aanmelden, (mail naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu)

Word lid
Bent u enthousiast geworden en wilt u
lid worden, knip dan de bon uit en lever die in of geef u op via de website
www.dierdonk.eu. Alvast hartelijk dank
daarvoor.
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk
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SCHERPE PRIJS!
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
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!’
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NIEUW!
ROYAAL UITGEBOUW
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‘Twijfelt u over het verkopen of het verbouwen van uw woning?
Ook in deze advisering kunnen wij u volledig van dienst zijn.
Wat is mijn woning waard na een verbouwing? Is het uberhaupt verstandig om te gaan
verbouwen?
Dit zijn allemaal vragen die u te binnen schieten.
Wanneer u hierover advies wilt hebben, schroom dan vooral niet om mij te bellen
(0492-549055)!
Profiteer tevens ook nog van ons voordelige ‘Najaar-taxatietarief’; neem ook hiervoor
contact met mij op!’

Alwin Greefkes, Makelaar

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