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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via  (0900-8844
 mail: francisca.kamphuis@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

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

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
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. 2, 16 en 30 nov.
RESTAFVAL:  Ma. 9 en 23 nov.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. Ma. 2, 16 en 30 nov. ten 
westen en  wo. 4 en 18 nov. ten 
oosten van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
stevenlangewouters@hotmail.com
(06-20673277

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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Dierdorf: het scheelt maar 2 letters
Toen ik vrijdag na een weekje familie-
bezoek via de A3 terug kwam uit Zuid 
Duitsland, werden mijn aandacht getrok-
ken door het bordje Dierdorf.  Dierdorf, 
verander 2 letters en je hebt Dierdonk.  
Nieuwsgierig geworden zoek ik dus op 
de pc  op Dierdorf. En dit is wat wikipedia 
erover zegt: 
Dierdorf, Plaats in Duitsland
Dierdorf is een plaats in de Duitse deel-
staat Rijnland-Paltz, en maakt deel uit 
van de Landkreis Neuwied. Dierdorf telt 
5.708 inwoners. Oppervlakte: 31,9 km² 
Zoek je verder dan blijkt Dierdorf niet 
zoals de naam doet vermoeden een dorp 
maar een stad te zijn.

Vergelijken we Dierdorf met Dierdonk 
dan telt Dierdonk 5.246 inwoners, dus 
maar een kleine 500 minder dan Dierdorf 
alleen de oppervlakte is veel kleiner,  wij 
hebben maar 4,26 km2.  Ga je verder kij-
ken dan heeft Dierdorf een eigen burge-
meester, winkelcentra, openbaar vervoer 
en zelfs een ziekenhuis. Gezien het aantal 
letters dat overeenkomt met Dierdonk 
moeten we misschien maar een partner-
schap aangaan met deze stad, waar Jan 
van Aert ons misschien bij kan helpen (zie 
zijn politieke column). 

Genoeg hierover of als je meer wilt 
weten zoek maar eens op internet naar 
Dierdorf. Ook in Dierdonk is van alles te 
doen of te doen geweest of is men druk 
met voorbereidingen om mensen te 
plezieren.

Deze maand staat de oproep niet in 
de Gazet maar vergeet vooral niet op 
maandag 2 november naar de jaarver-
gadering te gaan van de wijkvereniging. 
Aanvang  20.30 uur in Parkzicht. Zo is 
er op 10 oktober door een 17 tal teams 
druk gequized in Dierdonk, waarvan de 
prijsuitreiking plaats vind in het weekend 
dat deze Gazet bij u op de mat valt. Het 
Dierdonkkoor bericht over hun gegeven 
concert in de Gaviolizaal en Maske-
rade over hun repetitie van hun nieuwe 

productie, een Dierdonkse toneelclub die 
echter voor hun voorstellingen uit moet 
wijken naar een echt Theater. Ook de 
Rampetampers hebben voor het gemak 
gekozen om voortaan in een zaal buiten 
Dierdonk hun carnaval te vieren waar 
zowel podium, licht en geluid aanwezig 
is zodat er meer tijd en energie overblijft 
om carnaval voor derden te maken. Hun 
eerste activiteit in de Fonkel is de Prins-
bekendmaking op 6 november zoals u 
kunt lezen, ga gerust een kijkje nemen.

Verder weer enkele ingezonden stukjes 
waarbij sport en sportieve prestaties de 
boventoon voeren. Zo hadden we al een 
Dierdonkse die met de olympische ge-
dachte leeft in kanoën, nu hebben we er 
ook weer een talent bij in het hardlopen.

Tot slot nog een woordje gericht aan 
de inzenders van alle kopij. Regelmatig 
krijgen we foto’s aangeleverd van slechte 
kwaliteit. Bedenk dat met een handy wel 
foto’s gemaakt kunnen worden maar niet 
altijd de kwaliteit hebben van een echt 
fototoestel. Of wat ook voorkomt dat 
foto’s verkleind worden om ze met de 
mail mee te kunnen sturen. Doe dit niet 
maar stuur ze dan met bv. We-transfer. 
Wat we als redactie ook niet fijn vinden 
is dat de tekst in de mail getypt word of 
als pdf document bijgevoegd worden. 
De enige juiste manier is om een word 
document met platte tekst als bijlage bij 
de mail te voegen. Ook de foto’s altijd 
seperaat als bijlage in de mail en niet in 
het document geplaatst.

Zo kunnen we met de weinig beschikbare 
vrije tijd een Gazet voor u maken waar 
andere wijken jaloers op zijn.
 

  Veel leesplezier. 

Prettige
 Vakanti

e
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Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken
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Goed geregeld 
sinds 1982!

Advies & Administratiekantoor

Kanaaldijk N.W. 83b
5707 LC Helmond

info@adcomp.nl
www.adcomp.nl 0492-54 55 75

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

•Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
•Voor startende ondernemers
•Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
•Specialist in Engelse Limited

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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Gehele
maand

November
Duizeldonksestraat 18
5705 CA  Helmond
       HTNvloerentuin
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De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:
   14 november.
Volgende verschijningsdatum rond: 
 27 november.

C O L O F O N   G A Z E T
15e jaargang nr.10 - Editie november 2015
Verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

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

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)
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Draaiorgelconcert Didoko
Zondag 4 oktober was het zover. Het Dierdonkkoor trad op 
in de prachtige Gavioli zaal aan de Torenstraat

Met in het achterhoofd het mooie weer, was de zaal tòch 
afgeladen vol. Tussen de mooie antieke orgels hebben we 15 
van onze bekende nummers laten horen.
Nederlandse en Engelstalige nummers kwamen voorbij en 
zelfs Russisch en “afrikaans” is voor dit koor geen probleem.
Met het nummer “alles wat ademt“ uit 1985 van Rob de 
Nijs raken we nu nog steeds de realiteit door de tekst 
“vrede is ver…verder dan ooit……”

Tijdens de pauzes kon iedereen genieten van de orgelmuziek,  
wat weer een hele andere sfeer en vooral gezelligheid geeft.
Met veel dank aan de uitstekende organisatie en vrijwilligers 
van de Gaviolizaal kunnen we terugkijken op een geslaagde 
concertmiddag. 

H@nny v Rijt

De Zere Neus van Bergerac
De vaart zit er lekker in bij de Dierdonkese toneelgroep. Het 
spelplezier niet minder, getuige de eerste repetitiefoto’s. Cast 
en creatives van Maskerade gaan er weer met de volle 100% 
tegenaan om in maart 2016 acht hilarische voorstellingen neer 
te zetten, vol Franse meezingchansons, echte degengevechten 
en onmogelijke haastverkledingen.

De Zere Neus van Bergerac is een mega komische bewerking 
van het wereldberoemde verhaal over Cyrano de Bergerac. 
Cyrano is een licht ontvlambare, maar tevens grappige 
dichter en schermer. Ooit stond een verwarde wensfee van 
een andere planeet bij zijn wiegje. Ze maakte een foutje en 
bezorgde de kleine Cyrano een joekel van een neus waar hij 
zijn verdere leven mee zou worden gepest. De Orde van de 
Vrije Feeën stuurt de mooie stagefee Roxanne op pad om het 
reukzintuig van Cyrano weer tot normale proporties terug te 
brengen. Als Cyrano haar ziet wordt hij verliefd, maar door zijn 
neus (een hele Mont Ventoux) maakt hij geen schijn van kans. 
En wat doe je als je jezelf zo lelijk vindt als de nacht? Dan leen 
je je stem aan je knappe rivaal, die met jouw woorden het 
hart van je liefje steelt. Dat kan natuurlijk niet goed aflopen.. 
Of toch wel?
Zie voor verdere informatie  www.maskeradehelmond.nl. 
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Begin november zal de gemeente
raad de begroting voor 2016 be
spreken, becommentariëren, amen
deren en begeleid van moties, zeer 
waarschijnlijk, aannemen.
Ondanks de berichten dat het 
met de Nederlandse economie de 
goede kant op gaat , ondanks de 
berichten over ’s lands begroting die 
er rooskleuriger uitziet dan eerder 
werd verwacht, is de zware taak van 

bezuinigen in Helmond nog niet volbracht.

Veel eerder voorgenomen bezuinigingen zijn inmiddels in 
uitvoering en meer en meer beginnen inwoners daarvan de 
gevolgen te merken. En nu wordt er opnieuw aangekondigd 
dat zonder extra bezuinigingen de begroting niet sluitend te 
krijgen is, niet in 2016 en niet in de 3 jaren erna waarvoor 
deze begroting alvast een doorkijkje geeft.

Een van de voorgenomen bezuinigingen uit de vorige periode 
was een flinke vermindering van uitgaven voor wijkcentra. Al 
eerder werden de jongerencentra bijna allemaal gesloten, een 
lot dat ook Jovic, het jongerencentrum in Noord, van hieruit 
gezien net aan de overkant van het kanaal, beschoren was. Nu 

moet als onderdeel van de kostenvermindering op wijkhuizen 
De Terp, het naast het voormalige Jovic gelegen wijkcentrum, 
haar deuren sluiten.

Waarom zouden wij Dierdonkers ons daarover druk maken? 
Nou, omdat ook veel van onze wijkbewoners regelmatig in 
De Terp bezoeken. Bijvoorbeeld Zonnebloem/ouderenwerk 
Haverveld kent veel deelnemers uit onze wijk. De kookclub, 
die maar in één wijkhuis terecht kan,namelijk De Terp,  
omdat alleen die wijkvoorziening een openbaar te gebruiken 
keuken bevat, heeft ook deelnemers uit Dierdonk. Zo zijn er 
nog wel enkele verenigingen en clubjes te noemen. Bij het 
sluiten van dat wijkhuis kan het zijn dat verenigingen naar 
ons wijkhuis Parkzicht gaan uitwijken alwaar zij, volgens mij, 
van harte welkom zijn. Het kan ook voor diverse Dierdonkers 
betekenen dat zij hun vertier, dat zij vonden bij een in De Terp 
gehuisveste vereniging, moeten staken.  Dat zou erg jammer 
zijn. Maar met name voor onze “buren”, de wijkbewoners 
aan de overzijde van het kanaal in de wijk Noord, zou het een 
groot gemis zijn als zij hun wijkhuis moeten missen. Ik ben 
benieuwd hoeveel amendementen en/of moties dit op gaat 
leveren in de raad op 5 november.

Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Hoe is het een en ander ontstaan en 
wat draagt onze vriendschap bij in 
San Marcos. 
Sinds eind jaren zeventig van de vo
rige eeuw is er een band tussen San 
Marcos in Nicaragua en Helmond. 
De gewapende strijd van met name 
de boeren tegen het grootgrond
bezit (gesteund door de VS) leverde 
veel sympathie op in WestEuropese 
landen, waaronder Nederland. 

In veel steden ontstonden werkgroepen/ verenigingen etc. 
om de boeren te steunen met het binnenhalen van de oogst.
Uit die bewegingen zijn stedenbanden ontstaan.
In Helmond ontstond de stichting Helmond - San Marcos 
(www.helmondsanmarcos.nl), die zich voornamelijk heeft 
ingezet voor onderwijs, watervoorziening en zorg voor 
ouderen. Het eerste Bejaardentehuis in Nicaragua staat in San 
Marcos.

In 2007 heeft de gemeente Helmond zich aangesloten bij het 
Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua, waardoor 
Helmond en San Marcos nog nadrukkelijker aan elkaar 
verbonden werden.
Activiteiten / projecten in San Marcos zijn gefocust op 
onderwijs (alle kinderen naar school en geen kinderarbeid) 
en economische ontwikkeling (vnl. toerisme als booming 
business). Het koppelen van onderwijs en economische 
ontwikkeling krijgt ook zijn beslag door projecten op 

het terrein van beroepsonderwijs. Maar ook projecten 
betreffende watervoorziening zullen een van de belangrijkste 
uitdagingen worden daar er een groot tekort aan water dreigt 
de komende jaren. 

Vanuit de gemeente Helmond leveren we kennis en ervaring; 
we werken samen met de steden Jena (Duitsland) en Biel 
(Zwitserland), die ook een stedenband hebben met San 
Marcos. Via deelname aan beurzen, evenementen en 
tentoonstellingen timmert het campagneteam (waar ik deel 
van uit maak) van stichting en de gemeente Helmond samen 
aan de weg om de inwoners van Helmond en wijde omgeving 
bewust te maken van de situatie van onze medeburgers in 
andere delen van de wereld.

Jan van Aert, fractievoorzitter Helmond Aktief
Lid van het Campagneteam Helmond – San Marcos 

Begroting 2016

Vriendschapsband tussen Helmond en 
San Marcos in Nicaragua
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

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

Cadeaubon vanaf € 10,00voor informatie
of een afspraak
06-52407050

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

Mini behandeling van 30 minuten

voor € 17,50

November en December

- reinigen van de huid
- verwijderen van mee-eters
- masker
- creme
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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MoetNiks Mededelingen
Elke woensdagochtend Koersbal van 10:00 tot 12:00 uur 
in Parkzicht.  Donderdag vanaf 10:00 uur computer inloop
ochtend.

Dinsdag 17 november Indoor Curling van 14:00 tot 16:00 uur. 
Curling kennen we allemaal van de Olympische Winterspelen. 
Zwabberen over het ijs om de curlingsteen (die glijdende 
fluitketel) zo dicht mogelijk bij de dolly (het doel) te krijgen. 
Daar is nu een indoor variant voor. In Scandinavië en Japan 
is het al een echte rage: Curling op een gladde mat in plaats 
van op het ijs. Nu voortaan ook mogelijk in Nederland en wel 
in Lierop in een mooie verwarmde hal op Heesvenstraat 21a.

Indoor Curling is een aangenaam, sociaal tijdverdrijf wat 
iedereen kan beoefenen, jong en oud, waarbij men zowel 
lichamelijk als geestelijk actief is. Wie van sport en spel houdt 
zal zich uitstekend vermaken. Indoor Curling is een tactisch 
en gezellig spel waarbij het spel tot in de laatste minuut alle 
richtingen uit kan gaan. Dit tot hilariteit van de spelende 
teams wat zeker bijdraagt tot een goede teambuilding binnen 
de groep. De mensen van Indoor Curling Brabant zorgen voor 
de gehele begeleiding van de groep, zowel de groepsindeling 
als de competitie indeling. We zorgen allemaal om 13:45 uur 
bij Indoor Curling Brabant te zijn, het adres: Heesvenstraat 
21a, 5715AD, Lierop. We gaan op eigen gelegenheid of 
proberen om samen te rijden. De kosten zijn € 4,00 voor 
leden van de wijkvereniging, niet leden betalen de normale 

prijs: € 7,50. Aanmelden en afrekenen bij Jeanne (512 516) 
uiterlijk 9 november. 

Woensdag 16 december van 10:00 tot 13:00 uur is de 
jaarlijkse Kerstbijeenkomst in Parkzicht. We beginnen deze 
morgen met koffie en gebak, als we wat bijgekletst zijn spelen 
we het van ouds bekende Kerstkoersbal. We besluiten met 
brood en goulash. De kosten bedragen: € 4,00. Uiterlijk 9 
december opgeven en betalen bij Jeanne, Rhulenhofweide 10 
(512516) 

De datum van de derde winterwandeling is ook bekend, 
noteer deze in Uw agenda: 13 maart 2016, we wandelen in 
de omgeving van de Esperloop begeleid door een IVN gids, 
bijzonderheden in een van de volgende Gazets.
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Dit is de tweede keer dat ik een stukje 
mag schrijven voor de Gazet. In mijn 
eerste bijdrage (pakt u de Gazet van 
september 2014 er gezellig bij) schreef ik 
onder andere over wat ik zoal leer bij de 
Dierdonkse fotoclub Fotodier. Inmiddels 
zijn we een ruim jaar verder en heb ik 
weer meer geleerd over fotografie en 
heb ik een nieuwe camera, een full-
frame systeemcamera van Sony. 
 
Full-frame?! 
Bij een full-frame camera is het 
formaat van de sensor even groot als 
het negatief bij camera’s die met film 
(35mm) werken. De afmetingen van 
een full-frame sensor zijn 24 bij 36 mm. 
Het maken van deze sensoren is nog vrij 
prijzig en er zijn dus veel camera’s met 
een kleinere sensor, zoals het APS-C 
formaat (met een afmeting van 22 bij 
15 mm). Bij deze sensoren wordt van 
het totale, full-frame, beeld alleen nog 
maar het middelste gedeelte gebruikt. 
In de onderstaande afbeelding is het 
verschil te zien tussen het beeld op een 
full-frame sensor (rode rechthoek) en 
het beeld op een APS-C sensor (blauwe 
rechthoek) te zien. 

Afhankelijk van de fabrikant en de 
sensor kan de blauwe rechthoek wat 
groter of kleiner zijn. De mate waarin 
de beeldsensor van een fototoestel 
groter of kleiner is dan full-frame wordt 
aangeduid met de crop-factor. Doordat 
bij een crop-camera maar een deel van 
het totale beeld wordt gebruikt, is het 

alsof het objectief een groter telebereik 
heeft. De crop-factor is de ‘vergroting’ 
van het beeld door de uitsnede uit het 
totale beeld. In veel gevallen is de crop-
factor bij crop-camera’s 1,5. 

Steven heeft een nieuwe systeemcamera
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar stevenlangewouters@hotmail.com

Bron: “Crop Factor” by Self - Self. Licensed under 
CC BY 2.5 via Commons - https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Crop_Factor.JPG#/
media/File:Crop_Factor.JPG

Graffiti Berenkuil Eindhoven

Gewone zwavelkop
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Voordelen
Een voordeel van full-frame ten opzichte van de crop-
sensor is de scherptediepte die behaald kan worden. Bij 
een full-frame camera is het gebied dat scherp is kleiner. Bij 
macrofotografie kan dit vervelend zijn, maar in veel gevallen 
wordt een kleinere scherptediepte gezien als een pluspunt. 
Het is gemakkelijker om de aandacht op het onderwerp te 
leggen doordat de achtergrond eerder onscherp wordt. Ook 
is het beeld scherper doordat het beeld minder ‘vergroot’ 
wordt. 

Voorbeeld kleine scherptediepte; alleen de rand van de 
vliegenzwam is scherp (diafragma: f3.5)

Een grotere sensor betekent ook minder ruis op hoge 
lichtgevoeligheden (ISO). Pixels op een grotere sensor hebben 
over het algemeen een groter formaat waardoor ze meer 
licht kunnen opvangen en het signaal minder hoeft te worden 
versterkt. Deze versterking veroorzaakt ruis. 

Er zijn ook nadelen
Natuurlijk zijn er ook nadelen. Een full-frame camera is op 
dit moment duurder en ook full-frame objectieven zijn erg 
prijzig. Verder wordt bij full-frame het volledige lensoppervlak 
gebruikt waarbij de gevoeligheid voor lensfouten toeneemt 
en er is meer kans op donkere randen (vignettering) en 
afnemende scherpte. 

Vliegenzwam

Uiteindelijk…
Het gaat uiteindelijk natuurlijk om de foto en niet de 
technische details van de sensor. Een goede fotograaf maakt 
met een instapcamera of mobiele telefoon mooiere foto’s 
dan een slechte fotograaf met een full-frame camera. 

Motercross

Tot slot
Vind u fotografie leuk en/of interessant? 
Kom eens langs op een van onze 
clubavonden of ga een keer mee met 
een clubuitje! Meer informatie over 
Fotodier vind u op onze website (www.
fotodier.nl) of neem contact op met 
onze voorzitter, Steven Langewouters 
(stevenlangewouters@hotmail.com). 
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× Halloween Disco Ø
Op vrijdag 6 november is het weer zo ver !

De Halloween disco voor de basisschoolkinderen van 
groep 4 t/m 8 !

In Parkzicht van 19.00 tot 21.30 uur ! !
Verkleed mag, maar is niet verplicht. 

Het is wel erg leuk om zo mooi of zo griezelig mogelijk 
te komen. Wie weet valt er nog iets mee te winnen !

Entree is 1,=  , consumpties 0,50. 
Alleen kinderen uit groep 8 MET briefje van ouders 

mogen alleen naar huis.
Alle andere kinderen dienen binnen opgehaald te 

worden.
We zien jullie graag op 6 november !!

Zaterdagavond 31 oktober is het tijd voor een leuk, swingend feest in Parkzicht.
Alle wijkbewoners zijn welkom. DJ Lucky B zorgt voor de juiste muziek zodat er volop gedanst kan worden.
Tijdens de feestavond wordt ook aandacht besteed aan 2 belangrijke zaken:

Ä	onthulling	van	het	schilderij	dat	door	11	Dierdonkse	vrijwilligers	is	gemaakt	tijdens	de	vrijwilligersdag	2015

Ä	prijsuitreiking	 van	 de	 Dierdonk-quiz	 van	 10	 oktober.	 Het	 was	 een	 grote	 klus	 voor	 Wilma,	 Hans	
en Bart om alle antwoorden van alle groepen te beoordelen maar de winnaars zijn bekend.

Kom	allen	naar	deze	gezellige	avond	en	….de	leden	van	de	wijkvereniging	krijgen	2	gratis	consumptiebonnen.

Tot 31 oktober.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Feestavond op 31 oktober

Gazet november 2015 13
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Carnaval in Parkzicht ! 
Wij, bestuur Parkzicht en een groep 
fanatieke vrijwilligers zijn van mening 
dat carnaval bij Dierdonk hoort en 
hebben daarom besloten om onze wijk 
ook in 2016 weer de gelegenheid te 
bieden om gezellig carnaval te vieren 
in Parkzicht. De voorbereidingen 
hiervoor zijn inmiddels in volle gang en 
de nodige contacten zijn reeds gelegd.
Het voorlopige programma ziet er als 
volgt uit: 

Vrijdag voormiddag 5 februari:

basisschool Dierdonk viert 
carnaval.

Vrijdag avond 5 februari: 

jeugdcarnaval mmv DJ Petertje. 

Zaterdagavond 6 februari: 

gezellige Kletsavond mmv o.a. 
Berry Knapen, Tadaa, Spoit Elluf 

en diverse anderen bekende 
kletsers. Muziek wordt verzorgd 

door DJ Petertje. 

Maandagmiddag en dinsdagmiddag:

 kindercarnaval, met een 
op onze jeugdige bezoekers 

afgestemd programma mmv DJ 
Petertje.

Wij hopen door deze vernieuwde 
formule ons wijkgebouw tijdens 
carnaval weer wat beter gevuld te 
krijgen. Wij staan open voor nieuwe 
ideeën en mocht u als wijkbewoners 
nog suggesties of tips hebben laat het 
ons dan weten.
Wilt u ook komend jaar weer genieten 
van een gezellig zaterdagavondje uit in 
uw eigen wijkgebouw, zet deze datum 
dan alvast in uw agenda en houd  de 
komende uitgaven van de Gazet goed 
in de gaten. In de eerst volgende 
uitgave van de Gazet zal bekend 
gemaakt worden waar en wanneer de 
kaartverkoop voor de kletsavond van 
start gaat.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht 
nog vragen en/of tips mail dan naar Jan 
van Hees coördinator carnaval 2016, 
mailadres:  jvhees5@xs4all.nl  

Namens het bestuur Parkzicht,
Hans van Rijt

Secretaris

Spekzullekes halen carnavalesk bedrag op
Carnavalsvereniging De Spekzullekes bestaat dit jaar 33 jaar 
en dat wordt het gehele jaar uitgebreid gevierd door alle leden 
met diverse activiteiten en evenementen. Zo ook op zaterdag 
26 september jl., toen De Spekzullekes de “Spek-De-Kas-
Actie” organiseerde. Deze actie, een ludieke sponsorloop van 
exact 33 kilometer langs alle bevriende carnavalsverenigingen 
uit Helmond en Mierlo, is tevens een voorbeeld dat De 
Spekzullekes de maatschappelijke betrokkenheid blijven 
tonen. Onder andere werd deze sponsorloop gehouden voor 
de Stichting WensAmbulance Brabant
Om 11.11 uur werd gestart door een grote groep deelnemers 

met ideale weersomstandigheden 
en werd koers gezet naar de eerste 
bevriende carnavalsvereniging.
Omstreeks 20.15 uur kwam de laatste 
groep wandelaars binnen op de locatie 
waar aansluitend een feestavond was 
georganiseerd. Nadat de laatste groep 
wandelaars de tijd werd gegeven om 

even op adem te komen, mocht voorzitter Frank Vlijmincx 
namens De Spekzullekes het bedrag noemen dat op de cheque 
zou komen te staan voor de Stichting WensAmbulance. De 
cheque werd overhandigd aan Frans van Gerven, oprichter 
van de Stichting WensAmbulance en kwam uit op een bedrag 
van €1.111,11!

Nieuwsblad voor Dierdonk14

Pag 14 - (11) Wijknieuws carnaval (spz).indd   14 25-10-2015   19:36:44



Computer inloop

Langzaam, maar zeker groeit de bekendheid en daarmee ook 
de belangstelling voor de activiteiten van onze werkgroep. Wij 
zijn daar erg blij mee. Het stimuleert ons tot het uitwerken 
van nieuwe plannen en ideeën.

Momenteel worden de hulpvraag en het hulpaanbod 
geïnventariseerd. Inmiddels zijn we begonnen met de 
personen waar vraag en aanbod klikken aan elkaar te 
koppelen. We zullen u in de toekomst op de hoogte brengen 
van de opgedane ervaringen.
Als u zich nog op wilt geven met een hulpvraag of een 
hulpaanbod kunt u gebruik maken van de inventarisatielijst 
die op www.dierdonk.nl staat. We zijn blij met elke reactie! U 
kunt ons bereiken via zorgsamenwijk@dierdonk.nl.

Ook voor de telefooncirkel is belangstelling. We zoeken nog 
enkele personen die de coördinatie van een cirkel op zich 
willen nemen. Als u mee wilt helpen in dat project, kunt u zich 
aanmelden op ons e-mailadres zorgsamenwijk@dierdonk.nl.

De inloop in Parkzicht op elke woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
wordt ook steeds beter bezocht. Het is er gezellig. Er vinden 
allerlei activiteiten plaats. Van handwerken tot kaarten 
maken. Van buurten tot het leggen van een kaartje.

Elke eerste woensdag van de maand wordt er gerikt. Als u wilt 
kunt u natuurlijk ook een ander kaartspel spelen. Er zijn tafels 
genoeg!

Omdat er helaas geen bibliotheek meer in de wijken is, willen 
we in november starten met een gratis boeken uitleen. 
We kunnen daarvoor ook uw oude boeken gebruiken. We 
ontvangen graag uw romans, detectives, reis- en tuinboeken.
De bedoeling is dat geïnteresseerden op woensdagmiddag uit 
de aanwezige boeken een keuze kunnen maken en dat ze na 
uiterlijk 14 dagen het geleende boek weer terugbrengen.

Ten slotte willen we u wijzen op de kerstmarkt die op zondag 
29 november van 11 tot 4 uur in Parkzicht gehouden wordt. U 
heeft daar de gelegenheid om (zelfgemaakte) kerstversiering 
te koop aan te bieden. Op een eigen tafeltje kunt u de spullen 
ten toon stellen en u verkoopt uw eigen spullen tegen uw 
eigen prijs. We hopen dat dit initiatief een succes wordt en 
veel mensen naar Parkzicht lokt.

Ten slotte herhalen we onze vraag: Wilt u meedenken en/of 
meewerken aan de realisatie van het project Zorg Samen Wijk 
Dierdonk, meld u dan aan op ons email adres. Ook bij ons 
geldt het spreekwoord: Vele handen maken licht werk.

De computer inloop op donderdagmorgen heeft de afgelopen 
maand weer verscheidene Dierdonkers geholpen bij vragen 
en er zijn weer een aantal probleempjes opgelost.

De eerste workshop die ging over Windows 10 werd ook goed 
bezocht. Het was een reprise van de in augustus gegeven 
presentatie. Omdat er in de afgelopen maanden meer 
ervaring met dit nieuwe besturingssysteem is opgedaan, is er 
wat nuance in de eerder gegeven presentatie aangebracht. 
De aanwezigen werden gewezen op de problemen waarmee 
sommigen te maken hebben gehad en wat de eventuele 
oplossingen zijn.

Op 19 november zullen we in een workshop aandacht 
besteden aan de manier waarop de overheden en 
semioverheden gebruik maken van de computer en internet 
om de communicatie met de burger op een snelle en veilige 
manier mogelijk te maken.

We gaan daarbij in op hetgeen het Rijk; de Gemeente en de 
semioverheid ons te bieden hebben.

Het is belangrijk om daar kennis mee te maken omdat het 
gebruik van de computer steeds verder toeneemt en het 
binnen niet al te lange tijd nauwelijks mogelijk is om zonder 
computertoepassingen met de overheid te werken.

We zullen ondermeer ingaan op het nut voor onszelf en 
voor de overheden, met de efficiencywinst die dat met zich 
meebrengt. De daaruit voortvloeiende besparingen komen 
ten gunste van de burgers, omdat de vrijkomende middelen 
voor andere doelen gebruikt kunnen worden. De gemeente 
Helmond is al redelijk ver met de digitale dienstverlening. 
Daarom is het ook voor onze oudere wijkbewoners van belang 
om hiervan kennis te nemen.

Zorg-samen-wijk-Dierdonk
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•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

advertentie huysman.indd   1 22-03-2010   10:32:03

Wallsteijndreef 1  |  Helmond  |  www.skynshuidcoach.nl

“Wij stellen reëele doelen
       in de strijd tegen rimpels”

CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign
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Een uil kijkt samen met een ezel
naar de zonsondergang. 

Zegt de uil: 
“kijk de zon zakt in de zee.”

 O zegt de ezel,
“als de zon morgenochtend dan 
maar droog genoeg is om aan-
gestoken te worden!”

Droog
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Het verdrietige spookje
In het Spokenland was het een drukte 
van jewelste. Grote en kleine spookjes 
holde in het rond. Ze spookte in de 
bomen en het boo geroep hoorde je 
overal.  s̀  Avonds waren ze goed aan het 
oefenen, want je moest als spook toch 
iedereen goed kunnen laten schrikken.
Nou...., en dat konden ze wel.

Als ze het dorp in gingen waar de 
mensen woonde,  bleven de deuren 
dicht. Niemand vond het leuk om door 
de spoken aan het schrikken gemaakt 
te worden. Ze vonden het maar een 
stelletje griezels en lawaaimakers. 
Er was ook een spookje die vond het 
helemaal niet leuk.

Hij wilde wel naar de school in het dorp 
en vriendjes worden met de kinderen. 
Vriendjes die niet wegholde als er boo... 
geroepen werd. Maar de kinderen uit 
het dorp wilde geen vriendjes zijn.
Het spookje werd er verdrietig van. Hij 
had al een paar keer geprobeerd om 
vriendjes te worden, maar de kinderen 
werden bang van hem en holde hard 
weg. En hun ouders sloten de ramen en 
deuren.

“ Waarom willen ze niet met me spelen” 
klaagde hij.  “Ik wil ze toch niet bang 
maken” “Maar je hebt hier toch ook 
vriendjes” zei zijn moeder.  Ze vond 
het sneu en verdrietig dat hij niet echt 
vrolijk kon wezen.

Op een dag kwam ze thuis en zei: 
“Eenmaal per jaar mag je met de 
kinderen uit het dorp spelen.” “Maar 
dat is een uitzondering en het kan maar 
1 keer per jaar, dan hebben de kinderen 
een groot feest.”  “Waar en wanneer is 
dat” het spookje glunderde helemaal. 
“Je moet goed oefenen om iemand 
aan het schrikken te maken” zei ze “En 

je best doen op de spokenschool” zei 
zijn moeder. Nou dat deed het spookje 
wel. “Boooo.....booooo” klonk het. Hij 
oefende zo hard dat zijn spokenvriendjes 
er bang van werden.

Eindelijk was het zover. Zijn moeder 
had zijn mooie zondagse spoken outfit 
gewassen en gestreken. Hij trok het 
aan. “Mag ik nu naar het dorp naar 
de kinderen?” vroeg hij en stond te 
trappelen van ongeduld.

“Ja je mag, maar je mag niet laten 
merken dat je een echt spook bent.” Dat 
vond het spookje heel gek.  “Maar ze 
zien het toch gelijk?” hij keek niet vrolijk.  
Zijn moeder lachte. “Het is Halloween” 
zei ze lachend, en alle kinderen zijn 
verkleed als spook of als iets anders, het 
is een soort spel wat ze spelen en alle 
kinderen krijgen snoep” “Haaaaaaaa...
nu snap ik het, ze zien niet dat ik een 
spook ben”  Hij sprong van opwinding in 
het rond.  “Precies” zei zijn moeder. “ga 
nu maar gauw en veel plezier”

Dat liet het spookje zich geen 2 keer 
zeggen en hij ging op weg naar het dorp.
Hij hoorde al een hoop gejoel en 
boo geroep toen hij bij het dorp 
was.  Het hele dorp was versierd met 
pompoenen, ze hadden er gezichtjes 
in gesneden en er branden kaarsjes in. 
En er hingen overal lampions. Grote en 
kleine spookjes holde door elkaar heen 
en zongen liedjes. Hij keek zijn ogen uit.

Er kwam een groepje kinderen aan die 
verkleed waren als spook.  Ze riepen 
hem om met hun mee te doen. Het 
spookje deed met ze mee en zingend  
liepen ze  van deur tot deur.  Overal 
kregen ze snoep. En al gauw puilde 
hun zakken uit van het snoepgoed.  
“Hahaha” zei een van de kinderen. 
”Dat komt door jou”  “We hebben nog 
nooit zoveel snoep gehad, je kan zo 

goed boooo.... roepen en je ziet er zo 
echt uit” “Blijf maar bij ons” zeiden de 
kinderen. “Dan krijgen we nog veel 
meer” Het spookje riep nu nog harder 
booo.....Iedere keer als ze bij een deur 
kwamen. Ze hadden een reuzepret.

Toen het later werd moesten de 
kinderen weer naar huis. Ze bedankte 
het spookje dat hij zo mooi boo had 
geroepen. “Morgen zien we je weer” 
riepen ze.  Spookje schrok. “uh....ik ben 
er morgen niet, ik woon in een ander 
dorp en morgen moet ik weer naar huis” 
Dat vonden de kinderen jammer. “maar 
misschien mag je volgend jaar weer 
komen” vroegen ze. “Ik zal het vragen 
en dan kom ik zeker weer spoken“ zei 
het spookje. 

Lachend ging iedereen naar huis. 
Het spookje rende ook naar huis. Hij 
vertelde het hele verhaal aan zijn 
moeder. “Mag ik dan weer” vroeg hij. 
“Ja” zei zijn moeder. ”met Halloween 
mag je weer met de kinderen spoken.” 
Het spookje ging naar bed en droomde 
van het feest dat Halloween heette en 
waar hij gewoon met de kinderen kon 
spelen zonder dat ze bang voor hem 
waren.

Zo kan het gebeuren dat met Halloween 
soms een echt spookje tussen de 
verkleedde kinderen  loopt. Die  het heel 
gezellig en leuk vind om Booooo.......te 
roepen en om je aan het schrikken te 
maken......
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Verhoeven- 
                Martens vofC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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NIEUW IN COLLECTIE

Dé nieuwe woontrend:

houten jaloezieën van het 

Nederlandse merk dib.

Afwerking op topniveau 

voor aantrekkelijke 

prijze
n!

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Geboor tekaar t j es

Trouwkaar ten

Jubi leumkaar ten

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

Ma t/m Do  09:30 - 18.00 uur  
Vr:     09:30 - 20:00 uur
Za:     09:30 - 17:00 uur
Zo     12:00 - 17:00 uur

Openingstijden:

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

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

Rijbewijs

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

"Mag ik jouw rijbewijs even zien?"

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Safari
Op 27 september zijn de Rampetampers op safari naar de 
Beekse Bergen geweest. Het was een zeer geslaagde dag 
met onze organisator Lieke als ranger aan het stuur van de 
safaribus. Na het eerste deel van de toer konden we genieten 
van een indrukwekkende roofvogelshow. Tijdens de lunch 
werden we verdeeld in groepen en kregen we een aantal 
vragen en ludieke foto-opdrachten mee. Het weer werkte 
mee, zodat iedereen in de nazomerzon van het park kon 
genieten. Nadat iedereen bij de bus teruggekeerd was, volgde 
deel twee van de toer. Vervolgens werden de opdrachten 
nagekeken en bleek er een uitermate spannende uitslag te 
zijn. Al met al een bijzonder leuke dag, waar iedereen het erg 
naar zijn zin heeft gehad!.

Prinsbekendmaking
Op 6 november 2015 zal de prins van de carnavalsvereniging 
de Rampetampers voor 2016 worden bekend gemaakt.  Wie 
zal dit seizoen de scepter gaan zwaaien? Laat u verrassen 
en kom op 6 november naar onze residentie de Fonkel in 
Helmond. De toegang is gratis en voor alle leeftijden.
Om 20.30 uur zal Prins Matthijs d’n Urste nog even laten zien 
wat nu echt carnaval is. Na ontvangst van de gastverenigingen 
zal hij nog eenmaal voorgaan in de polonaise, om vervolgens 
de artikelen behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij de 
vice-voorzitter in te leveren. Vervolgens zal dan de nieuwe 
prins van de Rampetampers aan de aanwezigen worden 
gepresenteerd.

Als de nieuwe prins bekend is, zullen de dames van de 
dansgarde en showgroep voor het eerst dit seizoen hun 
nieuwe dansen laten zien, waar ze al maanden voor aan het 
trainen zijn. Daarna zal er met livemuziek en een DJ samen 
met de bezoekende verenigingen een gezellig feest gehouden 
worden, waarbij de nieuwe prins gefeliciteerd kan worden en 
hij kan laten zien zijn mannetje te staan in het feestgewoel.

11-11-2015
Op 11 november zullen de Rampetampers weer hun 
opwachting maken bij de opening van het carnavalsseizoen 
in Keulen. Dit jaar zullen we wat eerder terugkeren naar 
Helmond om ook aanwezig te zijn bij de presetatie van 33 
jaar carnavalsschlagers bij onze bevriende vereniging de 
Spekzullekkes. In het kader van hun 33-jarig bestaan in 2016 
zullen op de 11e van 11e  vanaf 20.11 uur de 33 Helmondse 
carnvalsschlagers van de afgelopen 33 jaren worden gezongen 
op een gezellige avond in hun residentie “zaal Vissers”.  Om 
23.11 zal vervolgens met een vertegenwoordiger van de 
aanwezige verenigingen het ook hier het carnavalsseizoen 
officieel worden geopend. (zie www.spekzullekkes.nl)

Meer info: secretariaat 0492-517210 of secretaris@
rampetampers.nl Zie ook www.rampetempers.nl Facebook: 
www.facebook.com/rampetamper

Doen het voortaan
in de  Fonkel

Prinsbekendmaking
aanvang 20.30 uur

Vrijdag 6 November

www.rampetampers.nl - secretaris@rampetampers.nl

met medewerking van diverse 
carnavalsverenigingen

en DJ Geofietsia

Rampetampers, safari en carnaval
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Zaterdagavond 10 oktober 19.00 uur. De eerste quizfanaten 
hebben zich reeds verzameld voor de toegangsdeur van 
Parkzicht en staan te popelen om de opdrachtenmap in 
ontvangst te nemen. 

Deze map bevat niet minder dan 65 pagina’s met in totaal 
167 vragen waarop niet minder dan ruim 600 antwoorden 
gevonden moeten worden. Daarbij zitten twee praktijk 
opdrachten waarvoor een teamlid zich in Parkzicht moest 
melden om eerst een Helmonds Dictee aan te horen, 
voorgelezen door niemand minder dan Lex Coolen himself, 
een van de grote animatoren van het jaarlijks Helmonds Dictee 
waarbij getracht wordt het echte oude Helmonds dialect 
voor het nageslacht te bewaren. Bij de 2de opdracht kregen 
de aanwezige teamleden een drankproef voorgeschoteld 
met louter non alcoholische drankjes. Andere teamleden 
werden de wijk ingestuurd om uit zoeken waar een tiental 
foto’s genomen waren. Weer anderen stortten zich op een 
knutselopdracht waarbij uit een dertigtal vierkante papieren 
vellen een, mits alles tot een goed einde gebracht werd, een 
prachtige kerstster ontstond. De overige teamleden gingen 
op zoek naar: racewagens, zeehelden, vergeten groenten, 
vlinders, snorren, rokkostuums, awards, verkeerspleinen en 
nog vele andere zaken. 

Tijdens de bezoekjes bij alle 17 deelnemende teams door de 
quizteam organisatoren, zie de foto,s, viel het enthousiasme 
en fanatisme van de quizzers op. Gewapend met laptops, 
computers en mobiele telefoons gingen zij de strijd aan met 
de opdrachten. Klokslag half twaalf werd de laatste map 
met opdrachten weer ingeleverd tezamen met de al dan niet 
voltooide kerstster. 

Gezien de vele positieve reacties die wij als organisatie 
mochten ontvangen, zie enkele ingestuurde stukjes van 
de teams, staat nu al vast dat de derde editie van de 
Dierdonkquiz er zeker gaat komen. Ook het feit dat het aantal 
deelnemende teams ten opzichte van vorig jaar verdubbelt 
is, sterkt onze gedachten dat een Dierdonk Quiz ook in onze 
wijk een bestaansrecht heeft. Een kleine 200 wijkbewoners 
hebben een zeer plezierige en leerzame avond gehad. Wij 
als Quizteam hebben de voldoening mogen smaken van een 
zeer geslaagde avond en hopen u allen te mogen begroeten 
tijdens de prijsuitreiking op 31 oktober a.s. in Parkzicht. Deze 
avond wordt muzikaal opgeluisterd door DJ Lucky B. en de 
wijkvereniging bied al hun leden die deze avond bezoeken 
gratis twee consumpties aan.

Quizteam Dierdonk; Wilma , Bart en Hans.

2e Dierdonkquiz
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Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,

Hip Hop, Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,

DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
          

Citadel nieuwe stijlCitadel nieuwe stijl

Nieuw:
Function zone

XCORE

Soccer squash

Circuit training

Onbeperkt fitness en groepslessen,
o.a. spinning, zumba, powerkick enz.

Vanaf €24,90 per maand
Betaling jaarabonnement per maand via automatische incasso. U was in september en oktober geen lid van Sport Citadel

Gratis sporten tot 1 januari
Geen inschrijfgeld

Gratis 6 maanden squash

Onbeperkt fitness

Vanaf €15,75 per maand

OF
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Medi-Seinen: “MAMMA”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

“Mamma, je bent de liefste van de hele wereld! Mamma, de 
allerliefste van de hele wereld!” (Heintje Simons, Kerkrade, 
12 augustus 1955). Nou hoor ik u denken “Heintje Simons” 
moet ik die kennen? Nee, hoor dat hoeft niet! Ik ken hem 
ook maar “van horen zingen”. Is helemaal niet erg! Nee, 
waar het mij eigenlijk  om gaat is het woord “mamma”. 
In de medische vaktaal betekent mamma: vrouwelijke 
borst (klier). Maar wat moet ik dan met Heintje Simons 
zult u zich afvragen? Eigenlijk helemaal niets! Graag wil ik 
mij nu richten tot de vrouwelijke lezers van de “Gazet van 
Dierdonk” en verder spreken over het “Borstzelfonderzoek”.   

Middels het borstzelfonderzoek leert u uw borsten kennen 
en raakt u vertrouwd met hoe zij aanvoelen. Zo weet u wat 
bij u normaal is. Treedt er een verandering op, dan merkt u 
deze makkelijker op. Het is voldoende om eenmaal per maand 
uw borsten te onderzoeken en begin hiermee vanaf 18 jaar. 
U kunt het borstzelfonderzoek het beste één week na de 
menstruatie doen. Sommige vrouwen hebben namelijk voor 
de menstruatie last van wat gezwollen en pijnlijke borsten. 
Vrouwen die niet meer menstrueren kiezen een vaste dag in 
de maand. Noteer deze in uw agenda. Onderzoek uw borsten 
bijvoorkeur overdag en niet in het weekend. Wanneer u met 
borstzelfonderzoek begint en u voelt zich onzeker of dat wát 
u voelt “normaal” is, of wanneer u zich zorgen maakt over een 
eventueel voelbare afwijking, neem dan contact op met uw 
huisarts. 
 
Waar u uw borsten onderzoekt maakt in principe niet uit, 
als het maar een plek is waar u zich prettig voelt. Bekijk uw 
borsten voor de spiegel met uw armen ontspannen langs uw 
lichaam. Let op de grootte en de vorm van de borsten en op 
afwijkingen van de huid of tepel. Leg vervolgens uw handen 
achter uw hoofd en controleer uw borsten opnieuw.
 
Leg uw linker arm achter uw hoofd en uw rechter hand op 
uw linker borst. Let erop dat de borstspier ontspannen is. 
Onderzoek de hele borst. Begin rechts boven, ga vervolgens 
naar rechts onder, dan links onder en eindig links boven. Maak 
met de vingers van uw rechter hand kleine ronddraaiende 

bewegingen van de rand van uw borst naar de tepel toe. 
Beweeg rustig met wat lichte druk. Voel ook goed rond de 
tepel. 
Buig voorover en ondersteun de onderkant van de linker borst 
met uw linker hand. Tast uw borst met de vlakke rechterhand 
rondom af. Maak daarbij een rollende beweging en zorg voor 
voldoende druk. Druk met gesloten en gestrekte vingers.
Blijf voorovergebogen staan en laat uw linker arm naar 
beneden hangen. Druk met de handpalm van uw rechter hand 
uw borst licht naar het midden. Controleer met gestrekte 
vingers uw linker oksel op knobbeltjes. Begin bovenin de 
oksel en laat de vingers langzaam naar beneden glijden.
Controleer ook uw tepel en het gebied eromheen. Als u de 
tepel rustig een beetje naar voren trekt, moet deze soepel 
meegeven. Onderzoek vervolgens op dezelfde wijze uw 
rechter borst. Maak van het borstzelfonderzoek een routine! 

Dat sommige liedjes zo blijven “hangen” en maar blijven 
“doordraaien”  in mijn  hoofd, terwijl ik ze het liefste 
voorgoed wil “deleten”,  vind ik uiterst irritant. Bij een 
computer is dat anders en kun je alles met één simpele click 
naar de “prullenbak” verwijzen. In mijn “ideale wereld” zou 
dat met het menselijk brein ook moeten kunnen. In een keer 
alle liedjes van Frans. B., Gerard. J. en Jeroen v.d. B., hoppa, 
rechtstreeks de kliko in. “Weet u zeker dat u de geselecteerde 
items voorgoed wilt verwijderen?” Ja, dat weet ik heel zeker!

Graag tot een volgende keer, en moge het u tot die tijd meer 
dan goed gaan!

Math. Strijbos, huisarts Medisch Centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos 

Dierdonk geeft weer meer 
voor de Nierstichting

Van 20 t/m 26 september was de landelijke collecte van de 
Nierstichting. 
Als doel stond de draagbare kunstnier centraal omdat 
duizenden dialyse pa tiën ten meerdere keren per week 
uren lang vast zitten aan het dialyse apparaat. De draagbare 
kunstnier geeft deze patiënten hun vrijheid en energie terug. 
Dat is hard nodig want dialyse is geen leven maar overleven.
Zestien bewoners van Dierdonk hebben zich in de betreffende 
week ingezet en hebben door regen en wind bij u aan gebeld. 
En men ging niet voor niets want deze collectanten brachten 
€ 1.243, op en dat is weer meer dan vorig jaar.

Als coördinatrice van de Nierstichting voor onze wijk Dierdonk 
wil ik zowel de collectanten als de bewoners van Dierdonk 
hartelijk  bedanken voor Uw inzet die is geleverd en uw 
donatie. We kunnen het een mooi succes noemen.
De Nierstichting hoopt ook volgend jaar weer op uw steun te 
kunnen rekenen,

Diny van Hoof, Coordinatrice Nierstichting 
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Nieuws van onze wijkagent: 

Verdachte situaties tijdens donkere 
dagen?
Wist u dat 80% van de woninginbraken 
wordt opgelost door de oplettendheid 
van burgers? Uw ogen en oren zijn dus 
hard nodig. Zeker nu het zonlicht minder 
lang schijnt en het eerder donker wordt. 
Want tijdens deze donkere dagen zijn 
inbrekers, straatrovers en overvallers 
namelijk extra actief.
De kans dat deze criminelen kunnen 
worden opgepakt, neemt toe als u 
verdachte zaken bij de politie meldt. 
Bel daarom de politie als u situaties ziet 
die u niet vertrouwt, zoals verdachte 
personen of vreemde auto’s in uw 
buurt. Bij spoed of heterdaad kan dat 
via 112 en anders via 0900-8844. Bel 
snel, een inbreker heeft slechts enkele 
minuten nodig om zijn slag te slaan en 
er vandoor te gaan. Het helpt enorm als 
mensen het kenteken, signalement en 
vluchtrichting aan ons doorgeven.
De politie zal tijdens de donkere 
dagen - van oktober tot en met maart 
- plaatselijk meer surveilleren en 
preventieve acties houden.
De meeste inbraken gebeuren nog 
steeds bij mensen die hun deur niet 
op slot draaien, de ramen niet goed 
afsluiten, geen stevig deurslot hebben 
of duidelijk zichtbaar niet thuis zijn.
Wilt u preventietips? U vindt ze op 
politie.nl (onder thema’s).

Diefstal fiets Krantenjongen.
Op 1 oktober 2015 om 16.00 uur werd 
op de Waterleliesingel t.h.v. krui-
sing Wilgenroosbeek de fiets incl. 
kranten (Deurnes weekblad) van een 
krantenjongen gestolen. Het betrof 
hier een zwart oma fiets van het merk 
Gazelle Basic met achterop witte fiets-
tassen. 

Dronken bestuurder.
De politie zag tijdens een nachtelijke 
surveillance in de wijk op 4 oktober 
omstreeks 2 uur een verdachte voertuig  
rijden op de Coendersberglaan. Bij het 
aanspreken van de bestuurder rook de 
politie al snel een sterke alcohol lucht. 
De bestuurder – een 27 jarige man uit 
Helmond, bleek 4 maal meer alcohol 
in zijn bloed te hebben dan wettelijk is 
toegestaan. Naast een proces verbaal 
werd ook zijn rijbewijs ingevorderd.

Weer airbags gestolen uit auto’s.
De airbags en navigatie systemen uit 
Dierdonk zijn gewild bij het dievengilde. 
Deze maand was het weer raak. Dat was 
de derde keer sinds mei dat er in de wijk 
o.a. airbags uit een aantal auto’s werden 
gestolen. 

• In de nacht van 29 op 30 september 
werden uit een Audi, BMW en 
Volks wagen airbags en navigatie 
gestolen. 

• In de nacht van 7 op 8 september 
zijn, uit tenminste 4 auto’s (Audi en 
BMW) in Dierdonk, airbags, stuur-
wielen en navigatie gestolen.

•  In de nacht van 10 op 11 mei wer-
den uit 3 BMW’s airbags ‘ver wij-
derd’. Die auto’s stonden op de 
Sprengenbergweide, Leeuwen borg
weide en de Zilverschoonbeek.

Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag 
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan 
kan dat op de volgende manier: 

• Spreek mij aan op straat, ik neem 
altijd tijd voor u, 

• Bel naar 0900-8844 en vraag of 
ik in dienst ben. Mocht ik op dat 
moment niet bereikbaar zijn, maakt 
het service centrum mij een mail en 
bel ik u z.s.m. terug. 

• Ook kunt u mij bereiken via het 
email adres: 

        francisca.kamphuis@politie.nl

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis

Volg mij op twitter
Als wijkagent ben ik actief op Twitter. 
Via twitter krijgt u inzage in mijn 
dagelijks werk, informeer ik u over 
lokale problemen en vraag u af en toe 
om op te letten, als er bijvoorbeeld 
inbrekers actief zijn.
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Scouting Paulus: Trapperskamp 2015

Jaarlijks wordt er door een werkgroep, bestaande uit een 
aantal leiding, trapperskamp georganiseerd. Dit is een regio
naal weekend waar meerdere groep en aan mee doen. 

Wat is trapperskamp? 
Voor de mensen die niet bekent zijn met dit evenement even een 
korte omschrijving. Trapperskamp is een driedaagse hike door de 
Peel. Tijdens deze driedaagse hike draag je je eigen rugzak met 
bagage, kook je je eigen eten en overnacht je op twee verschil-
lende kampterreinen in een lichtgewicht tentje. Tijdens de hike 
maak je kennis met de natuur, cultuur en historie van de Peel. In 
totaal zal je tussen de 30 en 40 kilometer te voet afleggen waar-
van een gedeelte in het donker wordt gelopen. Een deel van het 
traject wordt je op een alternatieve wijze vervoerd. Er is keuze 
tussen de korte en de lange route. De korte is voornamelijk voor 
scouts die voor de eerste keer deelnemen. Zij lopen niet met hun 
hele bagage in hun rugzak maar lopen met een dag rugzak waar 
alleen eten, drinken, reserve kleding en andere belangrijke din-
gen in zitten. 

Dit jaar deden er van Scouting Paulus 6 scouts en 7 explorers 
mee aan dit event. De scouts kozen voor de korte route zonder 
bepakking. Ze liepen in koppels. De explorers kozen allemaal 
voor de lange route met bepakking. Ook zij liepen in koppels en 1 
groepje van drie personen. 
We verzamelden op 2 oktober om 18.30 uur op de blokhut waar 
we alle bagage in de aanhanger laadde en we per auto vertrok-
ken naar het startpunt bij Sluis 13 in Someren. Na de aanmelding 
en uitleg voor het weekend begonnen de koppels aan de hike. 
Dit eerste deel begon in het donker. De tocht liep tot de over-
nachtingsplek net buiten Ospel. Daar waren al enkele tenten in 
de middag opgebouwd. Onze koppels waren als eerste bij het 
terrein. Om 21.50 uur kwam de eerste zich melden. Echt super 
goed! Ze konden een plekje uitzoeken om hun tenten te plaatsen 
en kregen toen een lekkere beker warme chocomelk met pe-
perkoek. Dit was ook wel nodig want de temperatuur was rond 
de 5 graden. Ook een kampvuur deed wonderen op deze koude 
avond. 
Om 00.30 uur waren alle deelnemende koppels op het terrein en 
maakte we ons klaar voor de nacht. Om 8.00 uur gingen de wek-
kers. Even een heerlijk ontbijtje eten en klaar maken voor dag 
twee. De tenten en alle spullen werden weer ingepakt. De zon 
scheen en het zou een heerlijke dag worden met het weer. 
De korte route startte vanaf het kampterrein. Beide routes liepen 
deze dag echt door de mooie Peel. De lange route werden per 
huifkar naar hun startpunt gebracht. Hun stond een hele pittige 
route te wachten maar ze waren er helemaal klaar voor. Ieder 

koppel had een gasbrandertje en (koeken)pan bij. Ze hebben 
zich onderweg lekker verwend met frikandellen, knak worstjes, 
noedels en meer heerlijkheden die ze zelf meegenomen hadden. 
Op verschillende plekken onderweg waren posten bemand door 
leiding die ze opdrachten gaven. Door deze opdrachten goed uit 
te voeren konden ze een hint krijgen om wat km’s af te snijden. 
Halverwege kruiste de korte en lange route elkaar. De ene route 
kwam daar aan met de kano en de andere vertrokken daar per 
kano. Even iets anders tussendoor het lopen is erg leuk. Hier kre-
gen ook alle lopers een heerlijk kopje soep. 
Vanaf 17.00 uur begonnen de eerste koppels van de korte route 
te finishen op de tweede overnachtingsplek. De keukentent en 
andere gezamenlijke tenten waren ondertussen door verschil-
lende leiding van het ene terrein naar het andere verplaatst. 
De scouts van Paulus waren een van de eerste koppels dus ook 
dag twee hadden ze super goed gelopen. Ze mochten weer een 
plekje uitzoeken voor hun tenten en lekker relaxen. 
Om 18.00 uur kwam het eerste koppel van de lange route bij de 
finish. Dit waren explorers van Paulus. Wauw, hun hadden een 
voorsprong van 2 uur op andere koppels waardoor ze zelf de bij-
naam sneltrein-koppel kregen. 
Ook zij gingen een mooi plekje uitzoeken om hun tent op te zet-
ten. Alle groepen die binnen waren konden bij de keuken komen 
foerageren voor het avond eten. Ze kregen alle ingrediënten 
om zelf hutspot met rookworst te maken op de meegebrachte 
brandertjes. Sommige wisten uit ervaring dat er vaak stamp ge-
geten wordt en hadden zelf avondeten meegenomen. Als je een 
rondje langs de tenten liep rook je van stamp tot chili con carne. 
Ondertussen brandde er weer een heerlijk kampvuur waar alle 
kinderen lekker omheen konden zitten en kletsen over alles van 
de dag en veel meer natuurlijk. 
De laatste groepen kwamen rond 20.30 uur aan op het terrein. 
De dikke truien, warme broeken en heel veel dekens werden 
weer uitgepakt om de tweede koude nacht in te gaan. 
De derde en laatste dag was voor beide dezelfde route. Deze was 
ong. 9 km met onderweg een stop bij een heerlijke ijssalon waar 
iedereen een ijsje kreeg en een stuk verder stond leiding langs 
de route voor iedereen een heerlijke hamburger te bakken. Door 
middel van spanbanden en touwen moesten ze over het kanaal 
naar het eind punt komen. 
Om 14.30 uur waren alle koppels moe maar voldaan op het 
eindpunt van dit geweldige weekend. Met een rugzak vuile was 
en super ervaringen met mooie herinneringen vertrokken we 
met auto’s weer terug naar de blokhut. 
Trapperskamp 2015 was een super gaaf geslaagd weekend en op 
naar volgend jaar. 
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

Van Lieshout Stoffering
Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte.

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering.nl

www.vanlieshoutstoffering.nl

De specialist in relaxfauteuils

Voor u op maat gemaakt en

bij u thuis ingemeten.
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een Rebus. Er is weer aardig 
gepuzzeld. In totaal waren er 19 inzendingen en allen goed. 
De oplossing na het plussen en minnen was “De zomer is 
voorbij en de herfst is gekomen”.

Ook deze maand waren er weer enkele kinderen die voor 
de eerste keer deelnamen. Weer waren er 3 prijzen te 
verdelen. Uit de goede oplossingen heeft Jeroen Schoonen, 
penningmeester van de wijkvereniging 3 prijswinnaars 
getrokken die op 14 oktober hun prijs, een boekenbon van 
de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s 
hieronder de gelukkige prijswinnaars voor het herfstdecor in 
de aula van de Dierdonkschool.
Van Harte Gefeliciteerd

Niet meegedaan of niet gewonnen?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een “herfst” 
woordzoeker. Zoek de woorden van links naar rechts, van 
rechts naar links van boven naar beneden en van beneden 
naar boven. Ook kunnen ze diagonaal staan. De overgebleven 
letters plaats je achter elkaar op de oplossingsregel en klaar 
ben je. Veel puzzelzoek plezier.

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze woordzoeker 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.

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot 
dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeldt je 
naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een 
jongen of  meisje bent. Onder de goede oplossingen 
verloten wij dan: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: 

Maandag 16 november 2015

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Marijn van Kessel, Anniek Edelaar enThijs Hermens

De woordzoeker

W A A I E N N E E W O L L A H

I D M U T S E K A S T A N J E

S N H J A A R G E T I J D E R

S E N A J A A R E P F R I S F

E R I E R F P A R A P L U S S

L E H Z M I S T T D V O R S T

V D R O O R I O N D W I N D D

A A E E U E O K L E U R E N S

L L K I G T N T I N S J A S P

L B A A K E E O S S J R H E I

I W L A N E N B W T A K K E N

G E S D R T L E E O A O G B N

N B O O M Z I R E E L E O U E

K O U D E R E E R L L S K I N

S O E P D E N N E N A P P E L

BLADEREN
BOOM
BOS
BUI
DENNENAPPEL
EGEL
EIKEL
FRIS
HALLOWEEN
HEI

HERFST
HOUT
JAARGETIJDE
JAS
KASTANJE
KLEUREN
KOUDER
LAARZEN
MIST
MUTS

NAJAAR
OKTOBER
PADDENSTOEL
PARAPLU
REGEN
SEIZOEN
SJAAL
SLAK
SOEP
SPINNEN

STORMEN
TAKKEN
VAKANTIE
VORST
WAAIEN
WEB
WEER
WIND
WISSELVALLIG

De woorden

De oplossing
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November in het Annatheater ...
Donderdag 4 november 
Gratis proefles toneelspelen voor (jong)volwassenen
Kom vrijblijvend een les volgen en ontdek hoe leuk toneel
spelen is!
Op woensdag 4 november om 19.45 uur begint in het 
Annatheater een cursus van 7 acteerlessen. De eerste les kun 
je gratis volgen om te kijken of het iets voor je is. 
De lessen worden door Lavínia Germano gegeven, theater
docent en regisseur in het Annatheater. 
In de acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. 
Je vermogen om samen te werken wordt vergroot en je 
fantasie wordt verbreed. Je leert jezelf presenteren voor een 
publiek en komt erachter wat toneelspelen is en wat theater 
als kunstvorm aan mogelijkheden biedt.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom! De les duurt van 19.45 tot 
21.30 uur. 

Voor meer informatie: 
Lavínia Germano: laviniagermano@annatheater.nl,
tel. nr.: 0492-547573, 06-44369288.
www.annatheater.nl

Donderdag 5 november: Auditie Jeugdtheaterschool en 
Toneelgroep Vreemd Beest voor kinderen en jongeren
Op donderdag 5 november om 19.00 uur houden 
Jeugdtheaterschool Annatheater en toneelgroep Vreemd 
Beest audities voor de theaterproducties die in april 2016 
(Vreemd Beest) en oktober 2016 (Jeugdtheaterschool) zullen 
worden gespeeld. 
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? 
Wil jij graag meedoen in een echte theaterproductie? In deze 
groep krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun 
talent te laten zien en te ontwikkelen en maken we samen 
naar een echte theatervoorstelling. 
Toneelgroep Vreemd Beest maakt een voorstelling “Ons 
Anna” over de Annawijk. Dit toneelstuk wordt in april 2016 
tien keer gespeeld.
De productiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater 
is net klaar met het spelen van de succesvolle voorstelling 
“Driekoningenavond”. In oktober 2016 wordt een nieuw 
toneelstuk zes keer gespeeld. Speel je mee?

Informatieavond: kinderen en jongeren die belangstelling 
hebben zijn met ouders welkom op woensdag 21 oktober 

2015 om 20.00 uur. “We zijn met het hele gezin naar jullie 
laatste voorstelling geweest en dat was boven verwachting. 
Leuke, boeiende voorstelling en zeer professioneel.”
Voor meer informatie: 
Lavínia Germano, tel. 0492-547573/06-44369288 of per 
email: laviniagermano@annatheater.nl .

Vrijdag 13 november: Tigre Blanco met “Het Tijgers nest”
In de voorstelling het Tijgersnest neemt Tigre Blanco je 
mee naar de nachtclub van hun dromen, een plek waar je 
de wildste verhalen over hoorde maar nooit het lef had om 
binnen te gaan. Een plek waar kleurrijke types en zonderlinge 
figuren je hun sterkste verhalen vertellen.
Tigre Blanco maakt broeierige rocksongs, waarin americana, 
filmmuziek, en soul een verbond aangaan, duister, en met 
een rauwe twist. Tigre Blanco kent zijn klassiekers en is 
meeslepend, groots en onheilspellend. Met muziek die 
klinkt als de soundtrack van een nieuwe ‘paellawestern’ 
van Tarantino brengen ze het gevoel van zweet onder de 
brandende zon weer terug.
Afgelopen jaar was de try out van “het Tijgersnest” hier in de 
Kattendans en komt vanwege groot succes terug.
Entree: € 19,50 Aanvang: 20:30 uur
Meer informatie vind je op: www.tigreblanco.nl

Workshop theater en techniek
De hele maand november komen groepen 7 en 8 van 
verschillende basisscholen uit Helmond de workshop “Theater 
en techniek” volgen. In deze workshop, die het Annatheater 
ook aan middelbare scholen geeft, ervaren de jongeren zelf 
wat het is om op een podium te staan en om zelf achter de 
knoppen te zitten. Ook merken ze dat niets in het theater 
vanzelfsprekend is, dat overal over nagedacht moet worden. 
En “last but not least” kan het helpen om respect te hebben 
voor de uitvoerenden bij het bezoeken van een voorstelling. 
Ze weten nu uit eigen ervaring wat het is om op het podium te 
staan of het licht en geluid te verzorgen.

“Keigaaf, ik mocht zelf achter de knoppen, ECHTE knoppen”
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 
1 minuut lopen van het NS-station. 
het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond
Telefoon: 0492 475255, email: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te 
midden van de draaiorgels.

Over de maand oktober kunnen we 
weer terug kijken naar een succesvol concert van het eigen 
Dierdonkkoor DiDoKo, een prachtig concert van Ragazzi en 
een goed bezochte Handdraaiorgeltjesdag. 

Ook de maand November heeft weer een 3 leuke middagen 
in petto. 

Zondag 1 november 14:00 - 16:00 uur Octopusband 

Weer een gezellige middag muziek met de Octopusband uit 
Beek en Donk. De Octopusband speelt leuke en gezellige 
muziek en hebben een geheel eigen repertoire opgebouwd. 
Deze kapel uit Beek en Donk heeft ook al diverse malen de 
Carat concerten en de concerten in de Muziektuin Beek en 
Donk opgeluisterd. Ook zijn ze graag geziene gasten bij de be-
jaarden activiteiten van carnavalsstichting de Teugelders van 
Ganzendonck. Deze keer zal het ongeveer 20 koppige ensem-
ble dus te zien en te horen zijn te midden van de draaiorgels.
De entree is gratis.

Zondag 15 november, 13.00 tot 17.00 uur
50+ dansmiddag, ook voor jongeren

Terugkijkend naar de Benefiet dansmiddag voor Kadowinja 
hebben we gedacht hier een vervolg aan te geven. DJ Gerrit 
draait nostalgische dansmuziek uit de 50er en 60er jaren zoals 
een foxtrot, wals, tango, chachacha, Engelse wals of zelfs een 
veleta of polka! Afwisselend kan er ook op de dansvloer ge-
danst worden op de klanken van de draaiorgels in dit unieke 
museum, niet allen voor 50+ maar ook zeker voor jonger.
Ook vandaag is de Entree Gratis

Zondag 29 november 13.30 tot 16.30 uur

“De Notenkrakers”, is een echte Helmondse zang- en amuse-
mentsvereniging die is opgericht op 16 februari 2000 en be-
staat uit ±25 mannen en vrouwen, die op basis van vrijwillig-
heid gezellige (meezing) optredens verzorgen voor senioren, 
zorg – en verpleeginstellingen, wooncentra, de Zonnebloem, 
Rode Kruis, KBO’s etc. Reeds vijftien jaar hebben zij met 
veel plezier de zwakkeren in de samenleving, zoals ouderen, 
hulpbehoevenden, geestelijk en lichamelijk gehandicapten 
alsmede verenigingen met een sociale doelstelling een fijne 
middag dan wel avond bezorgd. Nu dus voor het publiek van 
de Gaviolizaal, te midden van de draaiorgels. Entree gratis

Expositie
D’n Huijsakker Cultuur 
gaat op 21 en 22 nov., 
28 en 29 nov., 5 en 6 
dec. en 12 en 13 dec. 
a.s. van 13.00 uur tot 
17.00 uur exposeren in de Gavioli zaal. Dit is de eerste expo-
sitie van de sinds kort opgerichte stichting D’n Huijsakker Cul-
tuur met werken van Henk Bosch, wijlen Piet van de Wouw en 
Rens Schlaman (allemaal schilderkunst), Ria Janssen en Frank 
Bosch (keramiek), Toos Crooijmans (kunstenares glas, beeld-
houwwerk en keramiek) en Loes Semeijn (glaskunst).
De Stichting D’n Huijsakker Cultureel. Info tel. 0492-524016 
e/o 0492-543504.

Kerstgroep
Van 20 december tot 6 januari is de Kerstgroep uit de voor-
malige Goede Herderkerk te bezichtigen in de Gaviolizaal

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur 
en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info: 
info@draaiorgelshelmond.nl   of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl

Gazet november 2015 31

pag 31 - draaiorgels nov.indd   31 26-10-2015   0:30:10



WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

GRATIS WAARDEBEPALING
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

Adv-BC-190*137.indd   3 17-06-2008   19:45:19

 

Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 
5709 MC Helmond

 
06-41055575

   

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

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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Vloek
Een man gaat naar een tovenaar
en vraagt hem of hij een vloek 
kan wegnemen, die meer dan 25
jaar geleden over hem is uitge-
sproken.
 De tovenaar antwoordt:
"Misschien, maar dan moet u me
in exacte bewoordingen vertellen 
hoe de vloek luidde."
De oude man antwoordde zonder
aarzeling: 
"Dan verklaar ik u hierbij man en
vrouw." 
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De hobby van… Piet Bieleveld
Elke maand vragen we een van de 
mensen achter de advertenties in 
ons wijkmagazine naar hun hobby of 
vrijetijdsbesteding. Dit keer laten we 
Piet Bieleveld van Schildersbedrijf 
Biele veld aan het woord in onze 
rubriek De hobby van…. 

Mijn werk is mijn hobby
Opnieuw een ondernemer/adverteerder 
uit onze eigen wijk aan het woord dit 
keer. Maar van in of van buiten onze 
wijk, bij de adverteerders van ons 
wijkblad hoor ik keer op keer dezelfde 
kreet: “Mijn werk is mijn hobby!”.
Dat is ook het eerste wat Piet Bieleveld 
tegen me zegt als ik hem bel om een 
afspraak voor een gesprek te maken. En 
wat denkt u? Als ik bij hem thuis kom 
blijkt dat nog zichtbaar ook!

Uittesten
Dat Piet schilder is komt duidelijk tot 
uiting in de deuren, kozijn en wanden 
van het huis waar Piet met zijn vrouw 
Anki en hun kindjes Ronin (4 jaar) en 
Lindi (3 jaar) wonen. Alles zit strak in de 
lak of muurverf, met kleine verschillen 
in tint en intensiteit van de glans. Piet 
heeft zoveel plezier in zijn vak dat hij 
in de winterperiodes, als er erg weinig 
mogelijkheid is om buitenschilderwerk 
te doen, verschillende (nieuwe) soorten 
verf uittest op zijn eigen wanden, 
deuren en kozijnen.

Lunch
Maar nadat Piet er nog even over 
heeft kunnen nadenken, en het heeft 
besproken met zijn rechterhand in het 
bedrijf, zijn vrouw Anki, drong door 
dat hij op de zondag toch wel een 
bijzondere hobby uitoefent. Op die dag 
van de week gebruikt het hele gezin een 
licht ontbijt, cornflakes in plaats van 
boterhammen. Rond half twaalf zet Piet 
zich, met de hulp van Ronin en Lindi, 
aan de bereiding van de lunch. Die lunch 
mag nooit dezelfde zijn. Piets hobby, 
en uitdaging, is om lunches te bereiden 
met aparte ingrediënten in bekende 
gerechten.

Oven, grill of pan
Piet maakt graag gebruik van kookgerei 
om zijn lunches te bereiden maar het 
moet allemaal niet te ingewikkeld 
worden en zeker ook niet te lang duren. 
Het gaat hem ook niet om koken maar 
om een lunch te bereiden. Warme 
broodjes uit de oven, boterhammetjes 
van de grill, even iets verwarmen of 
bakken in een pan. Maar het moet niet 
veel meer dan 20 minuten in beslag 
nemen. Dat zouden de kindjes ook niet 
volhouden.

De kinderen vinden het geweldig om 
mee te helpen met beleggen en aan kle
den van de gerechtjes. Maar nog leuker 
is het voorproeven! Als er paprika wordt 
gesneden zijn er steeds twee nodig, de 
eerste wordt steevast al opgepeuzeld 
door de kinderen. Dat lot is meestal ook 
de cherrytomaatjes geschoren…

Pizza’s en gevulde broodjes
Piet maakte al diverse pizza’s met 
top pings waaraan je niet zo snel zou 
denken. Wat denk je van een Pizza 
frikadel? Of een Pizza kwartelei? Ook 
heel lekker: Pizza met currysaus en 
walnoten. De walnoten zorgen voor een 
heel bijzondere “bite”.
Een boterhammetje mag op zondag niet 
zomaar belegd worden, dat wordt eerst 
geroosterd, wordt een wentelteefje of 
het wordt op een wel heel bijzondere 
manier belegd. Op de foto’s de prach
tige Zwarte Piet-boterhammen en de 
Kerstbammetjes met kerstboom vol 
kerststerren.
En wat te denken van een kroket in 
bla der deeg? Dat is pas een apart 
ragoutbroodje!
Een zondagslunchgerecht moet echt 
iets anders zijn dan de doordeweekse 
saaie boterhammen….

Zomer-winter
Toch kan ik natuurlijk ook niet om de 
eerste hobby, die van de proefstukjes 
heen.

Piet werkt lange dagen in de 
zomerperiode. Per week 60 tot 80 uur 
is dan heel gewoon. Aan het einde 
van een lange zomerdag is er weinig 
puf meer voor het testen van nieuwe 
verfsoorten. Maar in de winterperiode, 
als de kindjes een beetje gewend 
raken aan het feit dat “papa thuis” 
niet automatisch “vakantie” en “met 
papa spelen” betekent, onderwerpt 
Piet kleuren en (nieuwe) verfsoorten 
aan een proefondervindelijke test. 
Zijn eigen huis vormt zoals gezegd het 
testmateriaal.
Dat het voor zijn klanten een goede 
zaak is dat hij deze testen doet blijkt 
onder andere uit het testresultaat van 
vorstvrije verf die hij vorig jaar op de 
garagedeuren heeft gebruikt. Schilderen 
bij vorst is al geen pretje maar de verf 
bleek er wel heel erg lang over te doen 
om te drogen en al die tijd kan de deur 
niet worden gesloten… Deze verf wordt 
door hem dus niet ingezet.  

De juiste soort 
Piet constateert met zijn proef stuk
jes dat de kwaliteit die door verf
producenten wordt beloofd in de 
prak tijk niet altijd wordt waargemaakt. 
Doordat hij de geverfde oppervlakten 
in zijn eigen huis ook na een aantal 
maanden kan beoordelen ziet hij de 
verschillen met de oorspronkelijke 
kleur, glans en andere kwaliteiten. Zo 
kan hij u helpen te kiezen voor de juiste 
verfsoort in een geschikte tint.

Op weg naar huis neem ik me voor 
de pizza met currysaus en walnoten 
eens uit te proberen. Het is immers 
walnotenseizoen!

Mirjam van der Pijl
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de Zorgboog
Postbus 16

5760 AA Bakel
info@zorgboog.nl
www.zorgboog.nl

Maak werk
van je talent!
.......................

.......................

KIJK OP WWW.ZORGBOOG.NL

ZET JE HOOFD, HANDEN 
EN HART IN VOOR EEN BAAN IN DE ZORG

WIJ ZOEKEN:

- VERPLEEGKUNDIGEN

- VERZORGENDEN 

- Advertenties Gazet van Dierdonk nov 2015.indd   34 25-10-2015   23:40:59



Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Geen dag is hetzelfde’ ’
Mevrouw belde op omdat het pootje 
van haar konijntje er maar een beetje 
vreemd bij lag. Wat er precies gebeurd 
was wist de eigenaar niet, maar 
toen ze die dag thuiskwam merkte 
ze meteen dat er iets niet pluis was. 
Tijdens het onderzoek van Snoetje werd 
inderdaad duidelijk dat de achterpoot 
niet functioneerde zoals het hoorde. 
Hopelijk was dit enkel een weke delen 
letsel, maar alleen een röntgenfoto 
kon uitsluitsel geven. Op die foto’s was 
helaas te zien dat het dijbeen vlak boven 
de knie gebroken was. Omdat konijnen 
erg gespierd zijn in de achterpoten 
waren bovendien de beide botdelen 
door de grote spierkracht verschoven 
tov elkaar. Enkel een chirurgische 
behandeling kon de poot nog redden. 
Gelukkig woonde Snoe tje bij een gezin 
met een erg groot hart dat besliste 
om de operatie door te laten gaan. Na 
enkele telefoontjes met verschillende 
orthopedische specialisten, werd een 
afspraak gemaakt met de specialist die 
Snoetje de volgende dag kwam opereren 
in onze kliniek. Tijdens de operatie, die 
trouwens voorspoedig verliep, werden 
beide botfragmenten weer op de juiste 
plaats gezet en werden er twee stalen 

pinnen door beide botfragmenten 
geplaatst zodat deze niet meer zouden 
kunnen verschuiven. De controle-
röntgen na de operatie liet zien dat dit 
goed gelukt was. Snoetje moet het nog 
minstens een maand rustig aan doen, 
maar met rust en tijd zou het pootje 
weer in orde moeten komen.

Geen dag is hetzelfde in Dierenkliniek 
Brouwhuis. Die ochtend belde de 
eigenaar van het valkparkietje Tina. 
De voorbije maanden had ze erg veel 
eieren gelegd, maar nu al een poosje 
niet meer. Bovendien had ze een bult 
in haar buik die stevig aanvoelde, dus 
mevrouw was bang dat er een ei vast 
zat. Hier op de kliniek voelden we 
inderdaad een stevige bult in de buik, 
maar deze zat niet op de normale 
plaats van een ei. Zou het misschien 
een tumor kunnen zijn in plaats van een 
ei? Een röntgenfoto werd gemaakt om 
uitsluitsel te geven. Daarop zagen we 
niet één maar twee eieren in de buik 
van Tina vastzitten. Geen wonder dat ze 
last had. 
Bij legnood proberen we in eerste 
instantie altijd het ei met veel glijmiddel 
uit de eileider te masseren. Helaas lukte 
dit bij Tina niet.  Het ene ei blokkeerde 

de doorgang van het andere ei. 

Mogelijk had de eileider een vreemde 
kronkeling gemaakt waardoor de eileg 
verstoord was geraakt. Er bleef maar 
één optie over om Tina te redden... Na 
overleg met de eigenaar werd beslist 
om een keizersnede te doen. Dit was 
niet zonder gevaar: de narcose van 
een diertje van 100 gram vraagt extra 
aandacht en een snelle operatietijd. 
De buikwand en eileider werden 
ingesneden, de eieren verwijderd en de 
wondes weer dichtgehecht. Tina mocht 
verder wakker worden in de warme 
couveuse met een beetje extra zuurstof. 
De komende uren zouden nog spannend 
worden... Gelukkige hoorden we na een 
paar uren weer een fluittoontje: Tina 
riep om aandacht. En hoewel nog wat 
wiebelig, klom ze toch weer op je vinger. 
Ze kon weer naar huis.

Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over dieren kliniek 
Brouwhuis? 
Kijk dan op www.dierenkliniek.com  of 
volg ons op onze Facebook-pagina.

Het gaat niet goed met de bijen. Dit kan 
gevolgen hebben voor de natuur en de 
mensheid. 
Mede hierdoor hebben steeds meer 
men sen interesse in bijen en het hou-
den daarvan als imker. Was het voor-
heen een hobby voor oudere mannen, 
de laatste tijd komen er steeds jongere 
en ook veel vrouwelijke imkers. Om 
aan de gestegen vraag te voldoen, zijn 
door “Imkersvereniging Helmond e.o.“ 
dit jaar en worden ook komend jaar 
weer opleidingen “Basiscursus Imkeren” 
georganiseerd in Helmond. 

Aangezien het onderkomen van de 
imkervereniging, de “Bijenhal” in 
stadspark de Warande daarvoor te 
klein is, wordt uitgeweken naar het 
IVN-gebouw in Aarle-Rixtel. Enkele 
geslaagde cursisten hebben intussen 
een of meerdere volkjes en hebben 
er zin in om dit volgend jaar te 
vermeerderen. Meer bijenvolken in 
Helmond en omgeving betekent meer 
kwaliteit en kwantiteit bij bloemen, 
vruchten en groenten in de omgeving 
van de bijenkasten.
Enkele imkers zijn nog op zoek naar een 

geschikte plaats voor het plaatsen van 
meerdere bijenkasten.
Voor informatie en aanmelding “Basis-
cursus Imkeren”: zie 
www.imkersvereniginghelmond.nl

De achteruitgang in de bijenteelt
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  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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

www.automertens.nl

Weet u het al

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

T O T  Z I E N S
I N

B A K E L!!

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

laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
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Dat er op iedere basisschool genoeg 
talent rondloopt, is voor iedereen 
waar schijnlijk wel bekend. Wie in de 
afgelopen weken een kijkje heeft ge
no men op basisschool Dierdonk; in 
de gangen, in de klassen, bij het over
blijven, op het podium en in de aula, 
kon niet om het talent heen!
De weken rondom de Kinderenboeken
week, met het thema ‘raar maar waar’, 
bren gen de mooiste kanten van de 
kinderen naar boven. We zagen voor
leestalenten en proefjestalenten, na
denk en presentatietalenten. Zo dra het 
themalied van de Kinder boeken week 

werd aangezet kon den ook de dans 
en zangtalenten hun hart ophalen. 
In dezelfde weken hebben de eerste 
podiumoptredens weer plaats gevonden 
en ook daar ontbreekt het niet aan 
talent!

Het statisch proefje! 
Je hebt een statisch ding nodig en je 
kunt je haar gebruiken. Allereerst moet 
je het over je kleren wrijven. Dan moet 
je het tegen je haar aan wrijven. Dan 
haal je het er af… Wow! Wat gebeurt er 
nu? Als je het ook wil doen, probeer het 
dan! 
Van Sophie R. en Bregje, groep 4/5C 

Muziekles met meneer Willem
We hebben vijf dinsdagen achter elkaar 
muziekles van meneer Willem gehad. 
We hebben al twee liedjes geleerd ze 
heten Stekelhaar en Klein Duimpje. Bij 
Stekelhaar mochten we een eigen liedje 

maken. Meneer Willem heeft zes liedjes 
uitgekozen en voor ons ingezongen. Het 
was super leuk om een eigen liedje te 
maken.  
Van Franca en Jason, groep 5B.  

Podiumoptreden
Het podiumoptreden van groep 5A 
ging heel goed. We hadden een dansje 
van Just Dance gedaan, Turn up the 
love. Ook heeft er een groepje een 
liedje gezongen over chinezen, bami 
nasi of mihoen, sambal erbij. Ook is 
er een presentatie van geschiedenis 
geweest. Het thema was de jagers, 
dit zijn mensen die leven van de jacht.  
Het laatste groepje heeft zelf kleding 
ontworpen voor onze modeshow. Aan 
het eind hebben we een gezamenlijke 
dans gedaan op het liedje van Happy.
Van Simone en Renee, groep 5A

Basisschool Dierdonk, Talentvol !
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Naar de top voor KIKA
Van februari t/m september zijn er 4 klimexpedities geor
ganiseerd door Stichting Naar de Top voor Kika om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. 

Er is in februari een winterbeklimming geweest van de Ben 
Nevis in Schotland en in Augustus/September hebben de 
junioren klimweek, senioren klimweekend en senioren 
klimweek plaatsgevonden in de Zwitserse alpen.

Dit is de vijfde jaar dat de stichting klimexpedities organiseert 
en voor dit jubileum jaar werd de ambitieuze doelstelling van 
€150.000 gesteld. 
Op zaterdag 4 oktober werd op de Benefietavond in het Cacao 
fabriek, de opbrengst bekendgemaakt van de 4 klimexpedities 
van 2015. €139.212,41 …. een prachtig bedrag!

Linsey en Nicky, uit Dierdonk, hebben deelgenomen aan de 
junioren klimweek in Zwitserland. Het was een zware tocht 
waar ze hun eigen lichamelijke grenzen hebben opgezocht om 
het doel te bereiken, het beklimmen van de Bishorn, op een 
hoogte van maarliefst 4153m – De Top voor Kika! 

De warme weersomstandigheden in het gebied dit jaar 
maakte dat het ijs en sneeuw zacht was en de gletsjers 
moeilijk te trotseren. Sommige ge bieden waren afgesloten 
i.v.m. het gevaar, en er was op een plaats een brug weg 
gewassen omdat stukken van de gletsjer waren afgebrokkeld. 
Het veregde wat improvisatie om toch een veilige en 
uitdagende route te vinden maar uiteindelijk heeft de hele 
junioren groep deze top bereikt – een mega prestatie!   

Voorafgaande aan de expeditie is er flink 
gewerkt aan sponsoring om een mooi bedrag 
binnen te halen voor dit hele goed doel, en, 
het resultaat mag er zijn! 
Linsey en Nicky hebben samen €4148,86 
opgehaald voor Kika!

Deze maatschappelijke betrokkenheid en sportieve uitdaging 
hebben Linsey en Nicky veel voldoening gebracht en de rugzak 
vol met mooie herinneringen van deze bijzondere ervaring 
zullen ze altijd meedragen. De zware omstandigheden in de 
Zwitserse alpen, ijs, sneeuw en de ijle lucht op deze hoogte, 
staan niet in verhouding met wat kinderen met kanker 
moeten doorstaan en dat beseffen ze nu, als geen ander!
Bedankt allemaal voor jullie sponsoring!!

Voor meer informatie: 
http://www.naardetopvoorkika.nl

Bo Spoor snelste Helmondse pupil ooit
In Alphen aan den Rijn liep Bo Spoor 
de snelste Helmondse tijd ooit op de 
1000m. De atlete van de Hel mondse 
atletiekvereniging AtH én in woonster 
van Dierdonk won de seizoens afslui
tings wedstrijd in een snel le tijd van 
3.25.25. Ze koos direct na het startschot 
een hoog aanvangs tempo en liep in 
haar bekende soepele loopstijl snel weg 
van haar tegenstandsters. De tussen
tijden tijdens haar race tegen de klok 
logen er niet om, en dus werden de 
aan moedigingen van haar clubgenoten 
steeds luider. Ook de laatste driehon
derd meter kon Bo nog goed doorbijten, 
aan de finish had ze een voorsprong van 
maar liefst 15 seconden op de andere 
deelneemsters. 

Op de klok stond een schitterende 
tijd: 3.25.25, sneller dan elke andere 
pupil uit Helmond ooit eerder deed. 
Bovendien loopt Bo zich hiermee ook 

nationaal bij de snelste 10 kinderen. 
Ze geldt dan ook als een groot talent, 
naast haar trainingen bij haar club AtH 
traint ze ook een keer in de week bij 

het Regionaal TrainingsCentrum, wat 
is opgezet door de bekende trainer en 
oudatleet Tonnie Dirks.
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muzikaal uitstapje voor het hele gezin

Uitnodiging voor alle peuters

Op zondag 8 november a.s. verzorgt de jeugd van het 
Helmonds Muziek Corps een verrassende muzikale 
middag voor het hele gezin onder de titel Kidz in 
Concert 1.0. Dit bijzondere concert met als thema ‘TV 
en Videoclips’ vindt plaats in het TOV-gebouw aan de 
Azalealaan in Helmond.

Het harmonieorkest van het Helmonds Muziek Corps 
(HMC) geeft in de reeks ‘HMC ontmoet….’ al enkele jaren 
themaconcerten: van cabaret samen met Striepke Veur tot 
Jazz met de Nederlandse Frank Sinatra. Omdat de jeugd ook bij 
HMC de toekomst heeft, treden de jongste geledingen van de 
vereniging nu in de voetsporen van het harmonieorkest met 
Kidz in Concert 1.0. Tijdens dit concert werken het pieporkest, 
opleidingsorkest en JES (het Jeugd Ensemble Slagwerk) samen 
met zangeressen en een DJ die voor de vette beats zorgt. 
Vergeet dus de klassieke harmoniemuziek en zware werken; 
de jeugd van HMC trakteert het publiek op frisse, eigentijdse 
nummers uit o.a. James Bond en Pirates of the Caribbean en 

zelfs de wereldberoemde ‘Cupsong’ komt voorbij, uiteraard 
compleet met de bekertjes! Echt een programma voor jong 
en oud maar in het bijzonder geschikt om met kinderen te 
bezoeken. 

Dirigent Pieporkest: Ceciel Verlijsdonk

Dirigent Opleidingsorkest: Judith de Vrees

Dirigent JES: Rob van der Sommen

DJ: Stan Gommans

Zang: Pleun Vincent en Nina van den Berkmortel

Tickets voor Kidz in Concert 1.0 zijn à € 5,00 te bestellen via 
www.helmondsmuziekcorps.nl

Locatie: TOV-gebouw, Azalealaan 40 te Helmond

Aanvang: 14.00 uur

De herfst is al in volle gang. Er valt een hoop te beleven. 
De natuur verandert zichtbaar.

De bomen verliezen hun bladeren en het wordt kouder. Wij 
bij De Bereboot zijn al volop bezig met de herfst. Wij zijn op 
zoek geweest naar verschillende soorten bladeren, eikels 
, kastanjes om een mooie herfsttafel te maken. Ook zijn wij 
bezig met liedjes en versjes over de regen, de wind en over 
spinnetjes en egeltjes.

Het lijkt ons leuk om samen met jullie activiteiten uit te 
voeren rondom het thema herfst. Daarom willen wij graag 
alle peuters in Dierdonk en omgeving uitnodigen.
Dus neem je papa/mama, opa/oma/ vriendjes en vriendinne-
tjes mee om samen met ons twee gezellige ochtenden naar 
De Bereboot te komen en mee te doen met onze activiteiten.

Herfstschatten zoeken
We gaan samen het verhaal van kabouter Bim lezen
Bim woont in het bos, in een paddenstoel.
Hierna gaan we samen naar buiten en gaan we op 
zoek naar de paddenstoelen van Kabouter Bim. 
Deze zijn verstopt op het terrein van De Bereboot.
Komen jullie mee zoeken met ons naar de 
paddenstoelen van kabouter Bim??

Datum: 10 november 2015  Tijd: 10.00 – 11.00 uur

Herfst ketting maken 

We gaan verschillende soorten 
blaadjes inkleuren met verschillende 
materialen. Zoals verf, wasco etc.
Hierna gaan we er een mooie ketting van maken. 
Deze ketting mogen jullie zelf rijgen. 
Daarna mag je deze ketting mee naar huis nemen.
Kom jij ook bij ons je creativiteit laten zien??

Datum: 13 nov.  Tijd: 10.00 – 11.00uur

Zien we jullie dan? 
Wil je er bij zijn, laat dit ons dan even 
weten via: kdv@bereboot.nl

KDV De Bereboot zoekt een : Vrijwilliger tuinonderhoud
Woont u in Dierdonk en heeft u groene vingers?  Wij zoeken 
een vrijwilliger die wekelijks 1 of 2 maal een paar uurtjes de 
tuin romdom De bereboot wil onderhouden. 
Het betreft o.a. gras maaien, kanten knippen, onkruid 
verwijderen, snoeien en stoep vegen. Heeft u hiervoor 
belangstelling, dan verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen. 

Dit kan telefonisch op nr. 0492-475009 of via mail@bereboot.nl
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MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

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

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

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

ALLEEN 
GRATIS

IS
GOEDKOPER
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Parochie H. Lambertus

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
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen:  Jozefkerk.                ma, wo, do, vr  19.00 u 
  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 

Bereikbaarheid:

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

Pastorie: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Gedachtenis van gestorvenen en voor hen 
bidden

Op maandag 2 november herdenken wij onze dierbare 
gestorvenen, waarvan wij afgelopen jaar afscheid hebben 
moeten nemen. (Jozefkerk 19.00) Maar vooral willen we ook 
voor hen bidden: Requiem Aeternam: “Heer, geef hen de 
eeuwige rust en dat het eeuwig licht hen mag verlichten.”

November, tijd van vallende bladeren, dagen met vroeg 
invallende duisternis, dagen van weemoed. November is ook 
de maand van de gedachtenis van de gestorvenen.
De namen die klinken kunnen ons weer te binnen brengen dat 
we mensen zijn van de dag, en dat geldt niet alleen voor de 
zeer ouderen onder ons. We tellen onze dagen. We mogen 
die dagen ontvangen in dankbaarheid. 

Het is goed om met elkaar te spreken over de dood en onze 
christelijke hoop op een eeuwig leven. We zijn geschapen 
om voor altijd in de hemel gelukkig te worden. Christus is 
opgestaan uit de dood om ons levend met Zich mee te voeren 
naar het huis van de Vader. Dat is ons geloof, niet alleen 
omkijken en herdenken, maar ook hopen op een nieuwe 
toekomst na dit leven. Wij staan niet stil als gelovigen, we 
kijken vooruit. 

Zo kijken we ook naar Allerzielen en een uitvaart, de keuze 
voor crematie of begrafenis en de kerk naar keuze. Gaan we 
mee met de tijd en doen we de kerkelijke uitvaart maar niet, 
omdat je in het crematorium ook fijn kunt samenkomen en 
gedenken, en het goedkoper is? Of we nog geloven in een 
onsterfelijke ziel, en het gebed voor overledenen? Daarover 
nadenken is goed, juist in deze tijd...

Allerzielen op de begraafplaats Molenstraat 

Op Zondag 1 november a.s. is er op de begraafplaats 
Molenstraat om 19.30 uur een speciale Allerzielenplechtigheid 
om onze dierbare overledenen te eren. Na een korte 
gebedsdienst in het stiltecentrum is er een processie over de 
begraafplaats. Iedereen die meeloopt krijgt een kaarsje.

Diaken de Vries zal na de processie de graven van de 
begraafplaats zegenen.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is 
539470. Elke zondag om 10.00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk 
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basis schoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en 
activiteiten. 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
Pieter Flach   kerkelijk werker 
 (ma en donderdag) (	040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Heilige Chaos ! 

4 oktober 2015: een doopdienst, een 
kind-op-schootdienst en wereld dieren-
dag!
Combineer deze en je krijgt een familie-
dienst waarin dominee Corine bij de 
inleiding aangeeft: “Vandaag is er kans 
op Heilige Chaos!”…
Maar wat was het mooi!
Heel jong, heel oud, groot of klein, 
iedereen genoot van het zingen, van 
het luisteren en kijken naar het verhaal 
van De Goede Herder en de bijzondere 
momenten rondom de doop van maar 
liefst 4 kinderen!
Het pas vernieuwde Trefpunt was tijdens 
de kindernevendienst (en dus tijdens 
de preek voor de grote mensen…) vol 
kinderen die tekeningen gingen maken 
voor de dopelingen en hun ouders.
De dienst werd afgesloten met een 
optocht door de dominee en muziek 
spelende kinderen, waar zich spontaan 
andere kerkgangers bij aansloten.
Eindpunt was de pas geopende ont-
moetings ruimte, waar onder het genot 
van een kop koffie, ranja en héél veel 
lekkers kon worden nagepraat over 
deze bijzondere dienst!

Marion van Hoof-Apperlo

Pieter Flach 25 jaar kerkelijk 
medewerker

Pieter Flach 25 jaar kerkelijk mede-
werker
Hartelijk gefeliciteerd met dit jublileum. 
Hoewel je al 12 jaar in de kerk in Nuenen 
werkt, zijn we ook in Helmond heel blij 
met je.
Het werd een mooi feest in Nuenen 
waar de twee gemeentes als vanzelf 
samen optrokken.
We hopen dat je nog lang onze kerkelijk 
werker mag zijn voor de 75 plussers. Een 
steun in moeilijke en ook vreugdevolle 
tijden. 
Hartelijk dank voor je inzet en mooie 
werk in Helmond.
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SAMEN ZINGEN onder begeleiding van eigen orkest

’t Akkoordje

woensdag avond 25 november 2015 aanvang 20:00 uur

Wijkcentrum PARKZICHT
Dierdonkpark 6  5709 PZ  Helmond

Entree is gratis
Er wordt gezongen uit de witte liederentafel bundel  van ’t Akkoordje

  ( Aan de zaal verkrijgbaar ) en via projectie met de beamer

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

De Groote Scheerelaan 7 • Helmond 
€ 269.000,-- k.k

Walenburgweide 27 • Helmond

De Kromme Geer 78 • Helmond€ 369.000,-- k.k.

Vilsterendreef 5 • Helmond

Dierdonklaan 78 • Helmond€ 279.000,-- k.k.

Vliehorstweide 11 • Helmond

Weer volop verkoopkansen!

De woningmarkt in Helmond e.o. is herstellende!! Dit constateren wij zeker ook in 
Dierdonk! Wij zien in heel Helmond meer verkopen en kopen wordt weer interessant, 
maar vooral ook weer leuk! De historisch lage rente maakt kopen veel interessanter 
dan huren en het actuele woningaanbod is nog steeds jong en modern.

Door recente, succesvolle en snelle verkopen zijn wij op zoek naar nieuwe opdracht-
gevers die graag willen gaan verhuizen. Wij hebben zelfs onlangs
nog een aantal woningen verkocht, voordat deze zichtbaar waren op Funda! 
Wij hebben de koper en u heeft de bijpassende woning: een win-win situatie!

Wilt u meer weten over de verkoopbaarheid van uw woning? Bel mij voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 294.500,-- k.k.

€ 242.500,-- k.k.

€ 498.500,-- k.k.

Woningruil bespreekbaar!

SCHERPE PRIJS!

VERKOCHT!

NIEUW!

VERKOCHT!

NIEUW!
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